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ABSTRAK 

 

Purba, Rofin Mawan.2011. Perlindungan Motif Hiou Batak Simalungun (Suatu 

Kajian Terhadap Kerajinan Hiou Di Kabupaten Simalungun). Skripsi, Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Ubaidilah Kamal, 

S.Pd.,M.H. Pembimbing II, Nurul Fibrianti, SH.,H.Hum. 

 

Kata-kata kunci: Perlindungan Hak Cipta, Motif Hiou Simalungun 

 

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak 

Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, Motif batik 

mendapatkan perlindungan Hak Cipta, di Sumatera Utara juga terdapat kain 

tenunan yaitu Hiou. Berbagai upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, kematian 

dan ritual lainnya tak pernah terlaksana tanpa hiou. Soal warna, kain hiou selalu 

didominasi tiga warna yaitu merah, hitam dan putih. 

Permasalahan dalam skripsi ini: 1. Bagaimana perlindungan hukum 

terhadap Motif Hiou Simalungun menurut Undang Undang nomor 19 tahun 2002 

tentang Hak cipta? 2. Motif Hiou yang masih beredar di masyarakat sampai 

dengan sekarang? 3. Faktor penyebab masyarakat Simalungun belum 

mendaftarkan Ciptaan motif  Hiou di kabupaten Simalungun? 4. Upaya 

Pemerintah Daerah untuk melestarikan Budaya Simalungun mengenai Hiou? 

Penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analitis, menggunakan 

pendekatan yuridis empiris, alat pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, 

dokumentasi dan studi kepustakaan. 

Pengaturan mengenai Hiou Batak dalam Undang-Undang Nomor. 19 

tahun2002 tentang Hak Cipta adalah terdapat pada Pasal 12 ayat (1) huruf i yaitu 

dalam ruang lingkup seni batik, karena Hiou adalah kain tenun khas Simalungun 

dapat Disamakan dengan pengertian seni batik. Adapun upaya orang Simalungun 

untuk melindungi hak cipta terhadap motif Hiou adalah sebagai berikut: 1. 

Mendaftarkan motif Hiou baru yang ditemukan; 2. Lebih meningkatkan mutu Hiou 

Simalungun; 3. Menyesuaikan jenis dan motif hiou agar sesuai dengan 

perkembangan.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas,dapat diambil kesimpulan: Faktor 

penyebab masyarakat Simalungun belum mendaftarkan ciptaan motif hiounya 

adalah sebagai berikut: 1. Ketidaktahuan pengrajin partonunan Hiou mengenai 

Undang Undang Nomor. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; 2. Belum adanya 

kesadaran hukum dari pihak pengrajin partonunan Hiou, akan motif baru yang 

ditemukannya; 3. Tidak adanya perhatian serius dari aparatur pemerintahan yang 

terkait megenai pendaftaran hak cipta atas motif Hiou; 4. Belum pesatnya 

perkembangan penciptaan terhadap motif hiou baru. Saran: Kepada pengrajin 

partonunan hiou yang telah menemukan suatu motif atau corak hiou yang baru 
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agar mendaftarkannya agar mendapat kepastian hukum. Karena ketidak tahuan 

masyarakat akan pentingnya arti pendaftaran terhadap karya ciptanya tersebut. 

Kepada pemerintah daerah  kabupaten Simalungun, agar memberikan penyuluhan 

dibidang hukum, terutama pada bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual(HKI), 

terutama tentang hak cipta kepada pengrajin partonunan Hiou, sehingga pengrajin 

partonunan Hiou dapat mengerti dan memahami mengenai perlindungan hukum 

atas hasil karyanya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perlindungan hak cipta di Indonesia sebenarnya telah dikenal sejak 

jaman penjajahan Belanda dengan sebutan Auteurswet 1912. Peraturan ini 

terus diberlakukan menurut Undang Undang Dasar 1945 sambil menunggu 

peraturan perundangan Indonesia diberlakukan. Perlindungan hak cipta ini 

kurang dikenal, karena merupakan produk negara barat yang sangat 

mengagungkan kepentingan individu atau dianggap melebih-lebihkan hak 

milik yang bersifat perorangan. Di Indonesia, perlindungan hak cipta ini 

mulai di suarakan dekade 1960an yang dilanjutkan dengan kajian-kajian pada 

dekade 1970-an. Indonesia menerbitkan peraturan yang mengatur hak cipta 

ini pada tahun 1982 yaitu dengan terbitnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 

1982 tentang Hak Cipta. Terbitnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 

tentang hak cipta ini membuka wawasan dan kesadaran bangsa untuk 

memberikan perlindungan-perlindungan yang berkait dengan hak cipta, 

sehingga tahun 1987 terbit Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir Undang Undang Nomor 19 

Tahun 2002. 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan 

penghargaan terhadap Hak Cipta yang pada akhirnya bertujuan untuk 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pasal 12 ayat (1) Undang 

Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut: 

“Dalam Undang Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan 

dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra mencakup: 

a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis 

yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; 

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

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 

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

pantonim; 

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, 

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan; 

g. Arsitektur; 

h. Peta; 

i. Seni batik; 

j. Fotografi; 

k. Sinematografi; 

l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya 

lain dari hasil pengalihwujudan”. 

 

Pada huruf (i) dinyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi dalam bidang 

ilmu pengetahuan, seni dan sastra termasuk didalamnya seni batik. Seni 

batik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Hiou. Hiou adalah batik 

khas dari daerah sumatera utara terutama di kalangan masyarakat batak, 

yang dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Simalungun, Sumatera 

Utara. 

Kemunculan Undang Undang Hak Cipta ini dari hari kehari kian 

dianggap penting, sehingga secara terus menerus disempurnakan. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan World 

Trade Organization (selanjutnya disebut dengan WTO), melalui Undang 

Undang Nomor 7 tahun 1994, dengan demikian sebagai negara anggota 
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WTO maka Indonesia mempunyai konsekwensi untuk melaksanakan 

kewajiban menyesuaikan peraturan Perundang-undangan nasionalnya 

dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan Agreement On 

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (selanjutnya disebut 

dengan TRIP‟s). Persetujuan TRIP‟s ini membuat berbagai norma dan 

standar perlindungan terhadap karya-karya intelektual, disamping juga 

mengandung pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan 

Intelektual. Persetujuan TRIP‟s merupakan salah satu dokumen penting 

yang dihasilkan dalam putaran akhir Uruguay dalam rangka pendirian WTO. 

Persetujuan TRIP‟s ini bertujuan untuk melindungi dan menegakkan Hukum 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna mendorong timbulnya inovasi, 

pengalihan serta penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, 

sehingga diharapkan akan bermuara pada terciptanya kesejahteraan sosial 

ekonomi masyarakat. 

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta 

suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs dan WTO (yang secara 

inter alia juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi 

Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah 

atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta 

ciptaan tersebut. 

Bagi bangsa Indonesia, lahirnya persetujuan TRIP‟s dan WTO sangat 

memberikan pengaruh terhadap revisi Undang Undang di bidang Hak 

Kekayaan Intelektual. Diundangkannya Undang Undang Nomor 19 tahun 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=TRIPs&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/WTO
http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern
http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern
http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern
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2002 adalah salah satu bukti adanya pengaruh tersebut. Indonesia harus 

menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan dengan TRIP‟s dan WTO 

karena alasan disamping untuk mengikuti irama perdagangan global 

khususnya dalam jangka upaya mengandung masuknya investor asing untuk 

menanamkan modalnya di Indonesia, juga tidak terlepas dari kewajiban 

Indonesia sebagai anggota WTO. 

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak 

cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya, yang timbul 

secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengakuan ini dibarengi dengan pembatasan hak cipta sebagaimana diatur 

dalam Pasal 15 undang-undang hak cipta dengan mencantumkan sumbernya, 

baik untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, 

penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan 

ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Yang 

dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya 

pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, 

sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut 

tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Hak khusus (Exclusive Rights)  

mengandung hak ekonomi (economic rights) yaitu untuk mendapatkan 

manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dan hak moral (moral 

rights) yaitu hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang 

yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta tercantum dalam 
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ciptaannya, mencantumkan nama pencipta dalam ciptaanya dan mengubah isi 

ciptaannya. Hal ini menunjukkan hubungan antara pencipta dengan hasil 

karyanya. 

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak 

moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas 

ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta 

atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan 

alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan Contoh 

pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, 

walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk 

dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam Pasal 24–26 Undang 

Undang Hak Cipta. 

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang 

hak cipta adalah hak untuk: 

1. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan 

tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik), 

2. Mengimpor dan mengekspor ciptaan, 

3. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas Ciptaan 

(mengadaptasi ciptaan), 

4. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, 

5. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang 

atau pihak lain. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik
http://id.wikipedia.org/wiki/Impor
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekspor
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Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa 

hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, 

sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut 

tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Konsep tersebut juga berlaku di 

Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk 

"kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, 

mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, 

memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan 

mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun". Selain 

itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula "hak terkait", yang 

berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki 

oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), 

produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur 

pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau 

disiarkan oleh mereka masing-masing (UU 19/2002 Pasal 1 butir 9–12 dan 

bab VII). Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain 

memperbanyak rekaman suara nyanyiannya. Hak-hak eksklusif yang 

tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan 

pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/2002 Pasal 3 dan 4). Pemilik hak 

cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya 

tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu (UU 19/2002 bab V). 

Perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak 

eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Contoh perkecualian 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aransemen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyiaran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://id.wikipedia.org/wiki/Seni
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemusik
http://id.wikipedia.org/wiki/Aktor
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penari&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Penyanyi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pewarisan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lisensi&action=edit&redlink=1
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hak cipta adalah doktrin fair use atau fair dealing yang diterapkan pada 

beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap 

melanggar hak cipta. 

Dalam undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia, beberapa 

hal diatur sebagai dianggap tidak melanggar hak cipta (Pasal 14–18). 

Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila 

sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan 

terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan 

sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, 

kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan 

kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam 

hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam 

menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Termasuk dalam 

pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau 

pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya 

tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus 

dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-

kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika 

ada.  

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan 

bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu 

ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena 

pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Fair_use
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_pengetahuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian 

hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV undang-undang hak 

cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah Kementeian 

Hukum dan HAM. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan 

langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan 

pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 Pasal 37 ayat 2). 

Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di 

kantor maupun situs web Ditjen HKI. "Daftar Umum Ciptaan" yang 

mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat 

oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Namun sayangnya kelahiran Undang 

Undang No. 19 tahun 2002 ini ternyata tidak diiringi dengan semangat 

perlindungan terhadap hak cipta itu sendiri selain karena sosialisasi yang 

kurang memadai, minimnya pemahaman dari pihak penyuluh sendiri tentang 

Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak cipta melengkapi 

ketidakmampuan untuk menegakkan perlindungan terhadap hak cipta 

terutama tehadap seni batik, hal itu dibuktikan dengan keengganan para 

pegusaha batik untuk mendaftarkan hak cipta atas batiknya karena maraknya 

pembajakan sehingga mereka lebih banyak memilih untuk mendaftarkan 

melalui merek dagang dan khusus terhadap motif dan teknik yang 

merupakan hasil pengembangan dan penemuan sendiri. 

Dalam pendaftaran hak cipta batik di Indonesia, pemerintah Kabupaten 

Indramayu telah mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau hak 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Departemen_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_RI&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Departemen_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_RI&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Departemen_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_RI&action=edit&redlink=1
http://www.dgip.go.id/article/archive/9/
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cipta motif batik Indramayu. Langkah ini merupakan terobosan baru dan 

bisa dibilang merupakan yang pertama terjadi di Indonesia. Pasalnya motif 

batik tradisional Indonesia yang tidak diketahui lagi penciptanya dan sudah 

menjadi milik masyarakat didaftarkan ke Ditjen HKI Kementerian Hukum 

dan HAM guna mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, menjadi 

tugas dan kewajiban pemerintah untuk memberikan jalan keluar bagi 

permasalahan tersebut. Meskipun tidak sebesar hasil industri lainnya, namun 

seni Hiou secara yuridis merupakan budaya tradisional bangsa Indonesia 

sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi. Sebagai suatu kebudayaan 

tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka sudah 

selayaknya hak cipta atas seni batik ini mendapatkan perhatian yang serius. 

Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi pembajakan baik oleh 

masyarakat Indonesia sendiri maupun negara lain, seperti Malaysia, China 

yang telah memiliki hak cipta bagi budaya tradisional yang sebenarnya 

adalah milik bangsa Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) 

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yaitu: 

“negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan 

rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, 

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

tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya”. 

 

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 

2002, dijelaskan bahwa yang dimaksud degan folklor adalah sekumpulan 

ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan 

dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya 
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berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-

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

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

tenun tradisional. Mengingat Indonesia saat ini mengandalkan kegiatan 

ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar 

kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta di bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra, maka penerapan Undang Undang HKI menjadi 

mutlak diperlukan guna memberikan perlindungan hukum bagi para 

penciptanya. Disamping itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan 

Indonesia dalam persetujuan mengenai aspek-aspek dagang Hak Kekayaan 

Intelektual sebagaimana telah diungkapkan seluruhnya yaitu TRIP‟s  dan 

WTO, kemudian Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 tentang 

pengesahan Konvensi Bern (Bern convention of The Protection of literary 

and Artistic Works). 

Kondisi-kondisi inilah yang mau tidak mau telah mengubah hukum 

domestik Indonesia karena pengaruh dari perjanjian-perjanjian internasional 

yang bila dihubungkan dengan nilai-nilai budaya yang tumbuh, dan hukum 

berlaku maka telah menimbulkan masalah tersendiri. Mengingat disatu sisi 

ketentuan mengenai hak cipta merupakan hasil adopsi dari hukum asing 

yang sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengantisipasi bangsa dalam 

menghadapi globalisasi tetapi pada kondisi lainnya seperti kondisi sosial dan 

budaya masyarakat Indonesia dalam hal ini khususnya masyarakat 

Kabupaten Simalungun yang berproses menuju masyarakat modern. 
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Keadaan inilah sangat berbahaya karena para pengusaha atau pengrajin 

hanya mementingkan peningkatan hasil tanpa memperhatikan perlindungan 

HKI-nya. Situasi ini perlu segera disadarkan dan diberi pemecahannya. Oleh 

karena itu, dengan diterapkannya Undang Undang Hak Cipta diupayakan 

dapat memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang 

dihasilkan sehingga akan menumbuhkan inovasi dan kreasi dikalangan para 

pengrajin Hiou sehingga pengrajin Hiou dapat terus memproduksi hasil 

karya ciptanya serta dapat menikmati manfaat ekonomi dari ciptaannya 

sehingga tidak hanya dapat memperoleh kepuasan batin karena telah 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tetapi juga dalam arti ekonomi. 

Karena itu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia 

termasuk hak cipta pada khususnya tetap harus dititikberatkan pada 

kepentingan nasional. 

Dalam kaitannya dengan kepentingan nasional tentunya peran 

pemerintah mutlak diperlukan dalam menjaga warisan budaya bangsa 

termasuk seni batik melalui upaya-upaya yang bersifat nyata, karena sesuai 

dengan apa yang dimanfaatkan oleh Pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 

19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta bahwa negara memegang hak cipta atas 

karya peninggalan pra-sejarah, sejarah dan benda budaya (termasuk Hiou). 

Pengertian “negara” yang dimaksudkan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang 

No. 19 Tahun 2002  Tentang Hak Cipta tersebut dapat diartikan yang paling 

dekat dengan objek karya peninggalan tersebut yaitu Pemerintah Daerah. 
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Dengan pendaftaran hak cipta inilah diharapkan akan memberikan 

banyak manfaat. Motif batik yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Jika 

Motif batik mendapatkan perlindungan hak cipta, begitu pula halnya di 

Sumatera Utara juga terdapat kain tenunan, yang mana kain tenunan tersebut 

merupakan kain khas suku Batak terutama Batak Simalungun yaitu Hiou. 

Bagi masyarakat Batak, Hiou mempunyai fungsi dan arti yang sangat 

penting. Berbagai upacara adat seperti Pernikahan, Kelahiran, Kematian, dan 

Ritual lainnya tak pernah terlaksana tanpa Hiou. Soal warna, kain Hiou 

selalu didominasi tiga warna yaitu merah, hitam, dan putih. Sementara motif 

yang sering di tampilkan dalam desain Hiou adalah Ragi Hidup, Ragi Pane, 

ragi Hotang, Sadum, Suri-Suri. 

Pada saat ini Hiou sudah mulai diminati oleh masyarakat di luar Suku 

Batak Simalungun, buktinya banyak Hiou telah dipakai sebagai bahan baku 

untuk pembuatan baju dan jas. Bahkan khusus untuk motif Ragi Idup yang 

banyak disenangi oleh warga negeri Sakura, yang mana hasil karya tenunan 

Hiou tersebut harus ditenun di daerah asalnya. Pernah beberapa pengusaha 

batik mencoba membuat motif tersebut di Pekalongan, namun hasilnya tidak 

sebagus tenunan yang dibuat di daerah asalnya di Sumatera Utara.Sementara 

untuk konsumen lokal, produk yang banyak dicari adalah baju atau souvenir 

sebagai hadiah. Pembelinya rata-rata sudah berusia 40 tahun keatas. 

Kebanyakan mereka berasal dari golongan menengah ke atas. 

Undang Undang Hak Cipta Tahun 2002 telah mengatur mengenai 

pendaftaran karya cipta yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, 
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seni dan sastra. Termasuk di dalam lingkup yang dilindungi adalah karya 

cipta seni batik. Untuk itu, Undang Undang Hak Cipta menyaratkan adanya 

pendaftaran atas suatu karya cipta yang dilaksanakan oleh Ditjen HKI 

Jakarta. Namun demikian, minimnya wawasan para pencipta mengenai 

pentingnya pendaftaran hak cipta bagi karya seni batik terutama Hiou 

membuat kebiasaan meniru atau menjiplak motif diantara sesama pengrajin 

menjadi hal yang biasa bahkan sulit untuk dihilangkan. 

Permasalahan pendaftaran hak cipta atas karya seni batik, pada 

dasarnya memiliki kendala yang sama baik ditingkat perusahaan batik 

maupun ditingkat UKM. Upaya yang ditempuh pemerintah pusat melalui 

Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI unuk meningkatkan 

pendaftaran yang dapat dilakukan di setiap provinsi sehingga pendaftaran 

tidak harus dilakukan ke Jakarta. Namun demikian, kewenangan provinsi 

hanya sebatas menerima pendaftaran saja, sedangkan pemeriksaannya tetap 

dilakukan oleh Ditjen HKI. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mempunyai minat untuk 

meneliti lebih dalam tentang Hiou ini dengan judul “PERLINDUNGAN 

MOTIF HIOU BATAK SIMALUNGUN (SUATU KAJIAN 

TERHADAP KERAJINAN HIOU DI KABUPATEN 

SIMALUNGUN)”, Dengan Melakukan Penelitian Kerajinan Hiou Di 

Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Penulisan ini akan mengangkat suatu permasalahan yang berhubungan 

dengan Perlindungan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hak 

Cipta terhadap karya seni batik terutama Hiou yang terdapat di Kabupaten 

Simalungun dalam kaitannya dengan upaya–upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah setempat untuk ikut serta menjaga dan melestarikan 

Hiou. Berdasarkan atas latar masalah tersebut diatas, maka permasalahan 

yang timbul adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Motif Hiou Batak 

Simalungun menurut Undang Undang nomor 19 tahun 2002 

tentang Hak cipta? 

2. Jenis-jenis Motif Hiou apa saja yang masih beredar di masyarakat 

sampai dengan sekarang? 

3. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat Batak 

Simalungun belum mendaftarkan Ciptaan motif  Hiou di 

Kabupaten Simalungun? 

4. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk melestarikan Budaya 

Simalungun mengenai Hiou? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan 

menjelaskan mengenai penerapan Undang Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 

2002 dalam rangka perlindungan hukum terhadap Motif karya pengrajin 
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Hiou Simalungun terutama yang telah menghasilkan suatu karya cipta. 

Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Motif 

Hiou Batak Simalungun menurut Undang Undang nomor 19 tahun 

2002 tentang Hak Cipta. 

2. Untuk mengetahui jenis-jenis motif Hiou yang masih beredar di 

masyarakat hingga saat ini. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan 

masyarakat Batak Simalungun belum mendaftarkan ciptaan motif  

Hiou di Kabupaten Simalungun. 

4. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk 

melestarikan Budaya Simalungun mengenai Hiou. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran, baik 

secara praktis maupun teoritis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat 

digunakan para praktisi hukum dalam memahami perlindungan hukum 

mengenai hak cipta atas motif Hiou Batak. Selain itu penelitian ini 

diharapkan akan memberikan masukan kepada pengrajin motif Hiou Batak 

Simalungun di Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, sehingga 

hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pendaftaran Hak 

Cipta yang berkaitan dengan penemuan motif Hiou Batak Simalungun.Secara 

teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbang saran dalam ilmu 
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pengetahuan hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual dalam bidang 

perlindungan hak cipta atas motif Hiou Batak Simalungun. Adapun kegunaan 

dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan para praktisi 

hukum dalam memahami perlindungan hukum mengenai hak cipta 

atas motif Hiou Batak. 

2. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan bagi penulis dan 

pembaca untuk mengetahui motif Hiou batak terutama Batak 

Simalungun. 

3. Diharapkan akan memberikan masukan kepada pengrajin motif 

Hiou Batak Simalungun di Kabupaten Simalungun untuk 

mendaftarkan jika ada motif baru yang dihasilkan oleh Pengrajin. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan pembagian 

menjadi lima Bab. Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini adalah: 

Bab 1. Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Latar Belakang 

penulisan penelitian hukum ini, kemudian dilanjutkan masalah-masalah 

yang timbul dalam praktek, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 
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Bab 2. Tinjauan Pustaka 

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan kerangka–kerangka teori 

yang dipakai untuk penelitian dalam penulisan ini, yaitu meliputi: Sejarah 

Hak Cipta di Indonesia, Pengertian Hak Cipta, Kajian Mengenai Hiou 

Batak, Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Atas Hiou Batak 

Simalungun Dalam Undang Undang Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Hak 

Cipta 

Bab 3. Metode Penelitian 

Pada Bab ini akan dibahas secara sederhana tentang jenis data yang 

dikumpulkan serta teknik atau cara yang dipakai dalam pengumpulan data 

didalamnya terbagi atas jenis dan desain penelitian, variabel penelitian, 

populasi, pampel dan teknik pengambilan sampel penelitian, instrumen 

pelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data dan analisis 

Data. 

Bab 4. Pembahasan 

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang  4 ( empat) permasalahan 

yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana perlindungan hukum atas 

motif Hiou Batak Simalungun dalam Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 

Tentang Hak Cipta, Mengidentifikasi Motif Hiou yang masih ada beredar di 

masyarakat, Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat Batak 

Simalungun belum mendaftarkan Ciptaan motif  Hiou di Kabupaten 

Simalungun, Bagaimana kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk 

melestarikan Budaya Simalungun mengenai Hiou. 
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Bab 5. Simpulan dan Saran 

Di dalam bab lima ini akan ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian 

serta memberi saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan dan 

merupakan suatu kristalisasi dari semua yang telah terurai dalam bab-bab 

sebelumnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hak Kekayaan Intelektual Pada Umumnya 

Prof. Mahadi ketika menulis buku tentang Hak Milik Materiil 

mengatakan, tidak diperoleh keterangan yang jelas tentang asal usul kata 

“hak milik intelektual”. Kata “intelektual” yang digunakan dalam kalimat 

tersebut, tak diketahui ujung pangkalnya. (H. OK. Saidin, 2004:9). 

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas suatu 

benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari 

pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda 

materiil. Benda tidak berwujud. 

Jika ditelusuri lebih jauh, Hak kekayaan Intelektual sebenarnya 

merupakan bagian dari benda, benda tidak berwujud. Benda dalam kerangka 

hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu 

di antara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi 

benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal itu dapatlah dilihat 

batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 49 KUH Perdata, yang 

berbunyi: “menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda 

ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. 

Menurut H. OK Saidin, (H.OK.Saidin, 2004:14) hak atas kekayaan 

industrial dapat diklasifikasikan menjadi: 
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1. Patent (Paten). 

2. Utility Models (model dan Rancangan Bangun) atau dalam hukum 

Indonesia dikenal dengan istilah paten sederhana (simple patent). 

3. Industrial Design (Desain Industri). 

4. Trade Merk (Merek Dagang). 

5. Trade Names (Nama Niaga atau Nama Dagang). 

6. Indication of source or Appelation of Origin (sumber tanda atau 

sebutan asal) 

Pengelompokan hak atas kekayaan perindustrian seperti tertera di atas 

didasarkan pada Convention Establishing The World Intellectual Property 

Organization. Dalam beberapa literatur, khususnya literatur yang ditulis  

oleh para pakar dari Negara yang menganut sistem hukum  Anglo Saxon, 

bidang hak atas kekayaan perindustrian yang dilindungi tersebut, masih 

ditambah lagi beberapa bidang lain yaitu: trade secrets, service mark, dan 

unfair competition protection. Sehingga hak atas kekayaan atas kekayaan 

perindustrian itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Patent 

2. Utility Models 

3. Industrial Designs 

4. Trade secrets 

5. Trade mark 

6. Service marks 

7. Trade names or commercial names 
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8. Appellation of origin 

9. Indications of origin 

10. Unfair competitium Protection 

Berdasarkan kerangka WTO/TRIPs ada dua bidang lagi yang perlu 

ditambahkan yakni: 

1. Perlindungan Varietas Baru Tanaman, dan 

2. Integrated Circuits (rangkaian elektronika terpadu) 

2.2 Perundang-undangan HKI masa penjajahan Belanda 

Hak kekayaan intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di 

Indonesia. Sejak pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai 

undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya 

merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan 

Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia 

sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordinasi. Pada 

masa itu, bidang hak kekayaan intelektual mendapat pengakuan baru 3 (tiga) 

bidang hak kekayaan intelektual, yaitu bidang Hak Cipta, Merek dagang dan 

Industri, serta Panen. 

Menurut Sutedi (2009:1) adapun peraturan perundang-undangan 

Belanda bidang hak kekayaan intelektual adalah sebagai berikut: 

1. Auterswet 1912 (Undang Undang Hak Pengarang 1912, Undang 

Undang Hak Cipta; S. 1912-600 ) 

2. Reglement industriele eigendom koloniem 1912 (Peraturan Hak 

Milik Industrial Kolonial 1912;S.1912-545 jo. S.1913-600). 
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3. Octrooiwet 1910 (Undang Undang Paten 1910; S.1910-33, yis 

S.1911-33, S.1922-54). 

Menurut Sutedi (2009:2) Pasal 131 Indische Staatstregeling (IS) pada 

pokoknya mengatur sebagai berikut. 

1. Hukum perdata dan hukum dagang (termasuk hukum pidana 

maupun hukum acara perdata dan pidana) harus diletakkan dalam 

kitab-kitab undang-undang, yaitu dikodifikasi. 

2. Untuk golongan Eropa, dianut perundang-undangan yang berlaku 

di negeri Belanda (asas konkordinasi). 

3. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan timur asing (Tionghoa, 

Arab, dan sebagainya), jika ternyata “kebutuhan kemasyarakatan” 

mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk 

bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya 

maupun dengan perubahan-perubahan. Dan juga diperbolehkan 

membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selainnya untuk 

diindahkan aturan-aturan yang berlaku dikalangan mereka, dan 

boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan 

umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka (ayat 2). 

4. Orang Indonesia asli dan orang timur asing, sepanjang mereka 

belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan 

bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri (onderwerpeen) 

pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan ini 
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boleh dilakukan baik secara umum maupun secara mengenai suatu 

perbuatan tertentu saja (ayat 4). 

5. Sebelum hukum bangsa Indonesia ditulis dalam undang-undang, 

bagi mereka itu tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi 

mereka, yaitu “hukum adat” (ayat 6). 

Menurut Sutedi (2009:3) adapun berdasarkan Pasal 163  IS, golongan 

penduduk Hindia Belanda adalah sebagai berikut. 

1. Golongan Eropa, yaitu (a) semua orang golongan Belanda, (b) 

semua orang Eropa lainnya, (c) semua orang Jepang, (d) semua 

orang yang berasal dari tempat lain yang dinegaranya tunduk pada 

hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama 

seperti hukum benda. 

2. Golongan Bumiputra, yaitu semua orang yang termasuk rakyat 

Indonesia Asli, yang tidak beralih masuk golongan lain, yang telah 

membaurkan dirinya dengan golongan lain, dan yang telah 

membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia Asli. 

3. Golongan Timur Asing, yaitu semua orang yang bukan golongan 

Eropa dan golongan Bumiputra. 

2.3 Perundang-undangan HKI Pasca Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia 

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan 

Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan pemerintah Nomor 

2 Tahun 1945, maka ketentuan peraturan perundang-undangan Hak 
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Kekayaan Intelektual zaman penjajahan Belanda, demi hukum diteruskan 

keberlakukannya, sampai dengan dicabut dan diganti dengan undang-undang 

baru hasil produk legislasi Indonesia. Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, 

tepatnya pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai peraturan 

perundang-undangan hak kekayaan intelektual dalam hukum positif pertama 

kalinya dengan diungkapkannya Undang Undang Merek pada tahun 1961, 

disusul dengan Undang Undang Hak Cipta pada tahun 1982, dan Undang 

Undang Paten pada tahun 1989. 

Dengan demikian, sejak tahun 1961 s.d 1999, yang berarti selama 54 

tahun sejak Indonesia merdeka, bidang hak kekayaan intelektual yang telah 

mendapat perlindungan dan pengaturan dalam Tata Hukum Indonesia baru 3 

(tiga) bidang, yaitu merek, hak cipta, dan paten. Adapun 4 (empat) bidang 

hak kekayaan intelektual lainnya Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia 

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

mendapat pengaturan dalam hukum positif Indonesia pada tahun 2000, 

dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Varietas Tanaman, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit 

Terpadu, dan Undang Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain 

Industri. 

Dengan demikian saat ini terdapat perangkat Undang Undang Hak 

Kekayaan Intelektual Indonesia, yakni; 

1. Hak Cipta diatur dalam UU No. 19 tahun 2002 
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2. Paten diatur dalam UU No. 14 tahun 2001 

3. Merek diatur dalam  UU No. 15 tahun 2001 

4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam UU No. 29 

tahun 2000 

5. Rahasia Dagang diatur dalam UU No. 30 tahun 2000 

6. Desain Industri diatur dalam UU No. 31 tahun 2000, dan 

7. Desain Tata letak Terpadu diatur dalam UU No. 32 tahun 2000 

2.4 Sejarah Hak Cipta 

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep 

copyright dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). 

Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum 

penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari 

sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama 

dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para 

penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan 

hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.  

Dalam akhir abad ke-17 para pedagang dan penulis menentang 

kekuasaan yang diperoleh para penerbit dalam penerbitan buku, dan 

menghendaki dapatnya ikut serta dan untuk menikmati hasil ciptaannya 

dalam bentuk buku. Sebagai akibat ditemukannya mesin cetak yang 

membawa akibat terjadinya perubahan masyarakat maka dalam tahun  1709 

parlemen Inggris menerbitkan undang-undang Anne (The Statute of Anne) 

yang bertujuan untuk membatasi hak cipta yang dipegang oleh penerbit dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Percetakan
http://id.wikipedia.org/wiki/Gutenberg
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
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undang-undang tersebut dianggap sebagai Undang Undang Hak Cipta yang 

pertama. 

Adapun perkembangan di Belanda dengan undang-undang tahun 1817, 

hak cipta (Kopijregt) tetap berada pada penerbit, baru dengan undang-

undang hak cipta tahun 1881 hak khusus pencipta (uitsuitendrecht van de 

maker)  sepanjang mengenai pengumuman dan perbanyakan memperoleh 

pengakuan formal dan materiil. Dalam tahun 1886 terciptalah konvensi Bern  

untuk perlindungan karya sastra dan seni, suatu pengaturan yang modern di 

bidang hak cipta. Kehendak untuk ikut serta dalam Konvensi Bern, 

merupakan dorongan bagi Belanda terciptanya Undang Undang Hak Cipta 

Tahun 1912 (Auteurswet 1912). 

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit 

untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang copyright 

mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris, hak 

tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga 

mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit 

tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual 

beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku 

hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang 

kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum. Bern Convention 

for the Protection of Artistic and Literary Works ("Konvensi Bern tentang 

Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 

1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antara negara-

http://id.wikipedia.org/wiki/1710
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Statute_of_Anne&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Milik_umum
http://id.wikipedia.org/wiki/Seni
http://id.wikipedia.org/wiki/Sastra
http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern
http://id.wikipedia.org/wiki/1886
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negara berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis 

kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk 

mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan 

dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif 

copyright terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, 

hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga 

masa berlaku copyright tersebut selesai. 

2.5 Sejarah Hak Cipta Di Indonesia 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni 

dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, 

suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi 

nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan 

salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh 

undang-undang. 

Indonesia baru berhasil menciptakan hukum hak cipta nasional sendiri 

pada tahun 1982 yaitu pada saat Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 

tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 1982 Nomor 15 dan Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3117) diundangkan. Di dalam pertimbangan 

undang-undang yang mencabut Autersweat 1912 ini ditegaskan bahwa 

pembuatan undang-undang baru itu dimaksudkan untuk mendorong dan 

melindungi pencipaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang ilmu 

seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa. 
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Beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 1987, Undang Undang 

Hak Cipta 1982 disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 

1987  tentang perubahan disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 6 

Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 1987 Nomor 42 dan 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3362). Di dalam pertimbangan undang-

undang ini dijelaskan bahwa penyempurnaan dimaksudkan sebagai upaya 

mewujudkan iklim  yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah 

mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ditambah bahwa 

kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, 

khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan ternyata telah 

berkembang pula kegiatan pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk 

tindak pidana pembajakan, yang telah mencapai tingkat yang membahayakan 

dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat 

untuk mencipta pada khususnya. 

Penyempurnaan berikutnya dari Undang Undang Hak Cipta adalah 

pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997 

(Lembaran Negara Tahun 1997Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3679). Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa penyempurnaan 

ini diperlukan sehubungan adanya perkembangan kehidupan yang 

berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian di tingkat nasional dan 

internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif.  

Disamping itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia 

dalam persetujuan mengenai aspek-aspek dagang hak atas kekayaan 
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intelektual (Agreementon Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights, Including Trade in Counterfeif Goods/ TRIPS) yang merupakan 

bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia 

(Agreement Establishing The Work Trade Organization). Pertimbangan 

lainnya ialah pengalaman, khususnya terhadap kekurangan dalam penerapan 

Undang Undang Hak Cipta sebelumnya. Akhirnya, pada tahun 2002, Undang 

Undang Hak Cipta yang baru telah diundangkan yaitu Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85 dan 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220) yang memuat perubahan-

perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPS dan penyempurnaan beberapa 

hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di 

bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya 

intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional 

Indonesia.  

2.6 Pengertian Hak Cipta 

Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kalinya pada Kongres Kebudayaan 

di Bandung tahun 1951 oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. (H. OK. Saidin, 

2004:58) adalah sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap 

kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarah itu sendiri 

merupakan itu sendiri terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auters Rechts. 

Dinyatakan ”kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan 

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

hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan hak 
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pengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga 

tentang karang-menarang. Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat 

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta 2002. Menurut ketentuan 

ini, Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau pemegang hak cipta 

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara 

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian ini 

terlihat bahwa hak cipta ini diberikan kepada yang berhak sah, yaitu 

Pencipta, tidak kepada pihak lain. Oleh karena itu, Pencipta memiliki hak 

monopoli terhadap ciptaannya yang dilindungi. Namun, kekuasaan monopoli 

atau kekuasaan istimewa demikian bukan tanpa batas (mutlak). Batasannya 

ditentukan sendiri di dalam Undang Undang Hak Cipta. Sebagai 

perbandingan dalam tulisan ini penulis turunkan juga beberapa pengertian 

Hak Cipta menurut Auteurswet 1912 danUniversal Coyright Convention. 

Menurut Auteurswet 1912 Pasalnya menyebutkan, ”Hak Cipta adalah 

hak tunggal daripada pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, 

atas hasil ciptaanya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan 

kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat 

pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. 

Kemudian Universal Copyuright Convention dalam articel Pasal V 

menyatakan sebagai berikut, ”Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta 

untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan 

dari karya yang dilindungi perjanjian ini. Jika dicermati batasan pengertian 
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yang diberikan oleh ketiga ketentuan diatas maka hampir disimpulkan bahwa 

ketiganya memberikan pengertian yang sama.  

Menurut Hutauruk (H.OK.Saidin, 2004:60), ada dua unsur penting 

yang terkandung dalam rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam 

ketentuan UHC Indonesia, yaitu: 

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada orang lain. 

2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa 

pun dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, 

menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama 

samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya. 

Perkataan Hak Cipta itu sendiri terdiri dari 2 kata yaitu hak dan cipta, 

kata ”hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah milik kepunyaan, 

kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-

undang, aturan dan sebagainya). Sedangkan yang dimaksud dengan kata 

”cipta” adalah kesanggupan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru : 

angan-angan yang kreatif karena itu, hak cipta berkaitan dengan erat dengan 

intelturalita manusia itu sendiri berupa hasil kerja otak. Tingkat kemampuan 

manusia untuk menciptakan sesuatu melalui penggunaanya sumber daya 

berbeda dan memang pada kenyataanya tidak semua orang mempunyai 

cukup waktu, tenaga, dan pikiran untuk menghasilkan suatu produk 

intelektualita yang bernilai. Hal ini menyebabkan hak cipta itu diberikan 

hukum kepada orang-orang tertentu saja yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Hak Cipta. 
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Hak cipta ini hanya diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau 

berupa ekspresi (expression), yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, 

dan sebagainya hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa 

ide (idea). Supaya mendapat perlindungan hak cipta, suatu ide perlu 

diekspresikan terlebih dahulu misalnya seorang profesor memiliki ide untuk 

menulis suatu buku dengan judul, organisasi, dan materi tertentu, kemudian 

menyampaikan ide tersebut kepada seorang dan ia sendiri tidak pernah 

menuliskannya sendiri dalam bentuk buku, maka idenya tersebut tidak 

dilindungi, karena ia sudah menghasilkan suatu ekspresi yang dituangkan 

dengan sistem perlindungan paten dan rahasia dagang yang melindungi ide. 

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam bidang bidang pengetahuan 

kesenian dan kesusasteraan. Hal ini tentunya berbeda dengan paten yang 

diberikan dibidang teknologi. Teknologi sendiri pengertiannya lebih sempit 

daripada ilmu pengetahuan, yaitu terbatas pada ilmu pengetahuan yang dapat 

diterapkan dalam proses industri, jadi teknologi lebih berupa ilmu 

pengetahuan terapan. 

 

2.7 Hak Cipta Merupakan Hak Eksklusif 

Dalam Auteurswet 1912 mampu Universal Copyright Convention 

menggunakan istilah “hak tunggal” sedangkan Undang Undang Hak Cipta 

2002 menggunakan istilah ”hak eksklusif” bagi pencipta. Jika kita lihat 

penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta 2002, yang 

dimaksudkan dengan hak ekesklusif dari pencipta adalah hak yang semata-
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mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang 

boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Perkataan ”tidak 

ada pihak lain” di atas mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal 

yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh melakukan HKI itu. 

Inilah yang disebut dengan hak hak yang bersifat eksklusif. 

Istilah hak “khusus” seperti terdapat dalam Undang Undang Hak Cipta 

lama diubah menjadi “hak eksklusif”. Istilah “khusus” tidak selamanya 

semakna dengan “eksklusif”. Undang-undang mengenai bidang hak 

kekayaan intelektual yang lain juga mempergunakan istilah eksklusif. Hak 

eksklusif bagi pencipta (atau pemegang hak cipta) adalah hak “untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara 

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan 

menurut perundang undangan yang berlaku”.(Purba, Achmad Zen Umar, 

2005:116) 

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak 

moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas 

ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta 

atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan 

alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan contoh 

pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, 

walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk 

dimanfaatkan pihak lain.  

Hak moral diatur dalam Pasal 24 dan 25 Undang Undang Hak Cipta. 

Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa: 
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1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut kepada pemegang hak 

cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. 

2. Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptaya telah 

diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta 

atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah 

meninggal dunia. 

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 berlaku juga 

terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan 

perubahan nama atau nama samaran pencipta. 

4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai 

dengan kepatutan dalam masyarakat. 

 

Perihal mengenai pencantuman nama pencipta meskipun haknya sudah 

diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa 

berlakunya hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan 

didalam karyanya. Inilah yang membedakan hak cipta dengan hak 

kebendaan lainnya. Jika dalam hak milik atas tanah misalnya, seorang 

pemegang hak milik atas tanah yang namanya tercantum dalam akte hak 

milik sebagai pemegang hak jika mengalihkannya (menjual atau 

menghibahkannya) dengan pihak lain, maka pihak yang terakhir ini 

dianggap sebagai pemegang hak tersebut. Sipemilik pertama melepaskan 

haknya kepada pemilik terakhir tersebut dan sekaligus dalam akte hak milik, 

nama tercantum sebagai pemegang hak adalah pihak yang terakhir ini. 

 

2.8 Pendaftaran Hak Cipta 

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara Auteurswet 

1912 dengan Undang Undang Hak Cipta Indonesia adalah perihal 

pendaftaran hak cipta Auteurswet 1912 tidak ada sama sekali mencantumkan 

ketentuan tentang pendaftaran hak cipta.  
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Menurut Kollewjin sebagaimana dikutip oleh Soekardono (H.OK. 

Saidin, 2004:88,) mengatakan ketika memberikan advis kepada pengurus 

perkumpulan importir di Batavia dahulu, advis beliau ada dua jenis cara atau 

stelsel pendaftaran yaitu, stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif”. pertama 

berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah 

mempunyai kekuatan. kedua ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah 

menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja 

menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah 

yang berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya. 

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta 

tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan sistem konstitutif) 

hak cipta itu diakui keberadaannya secara de jure dan de facto, sedangkan 

pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai 

pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat 

membuktikan sebaliknya. Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut 

perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran 

diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, 

kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang 

membuktikan bahwa Undang Undang Hak Cipta Indonesia menganut sistem 

pendaftaran deklaratif. Hal ini dikuatkan pula oleh Pasal 36 Undang Undang 

Hak Cipta Indonesia yang menentukan, ”pendaftaran ciptaan dalam daftar 

umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, 

maksud atau bentuk dari ciptaaan yang didaftarkan”. Pendaftaran hak cipta, 
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tidak berarti secara substantif Ditjen HKI bertanggungjawab atas kebenaran 

(sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting. Boleh 

jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian 

yang lain ”dicaplok” atau ditiru dari karya cipta orang lain. 

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1982 jo UU No. 7 Tahun 1987. Dengan 

sikap pasif ini bukan berarti diperkenalkan untuk mendaftarkan hak cipta 

orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, jika Kantor Hak Cipta 

menemukan hal semacam itu, pendaftaran hak cipta itu  tetap akan ditolak. 

Dengan sistem deklaratif  tidaklah menjadi keharusan juridis pengakuan ada 

tidaknya hak cipta itu melalui pendaftaran. Tanpa didaftarkanpun hak cipta 

itu tetap diakui secara juridis, namun kelak jika ada yang menuntut 

kebalikannya, pembuktian secara faktual menjadi syarat mutlak. Dalam 

keadaan seperti ini sertifikat hak cipta yang telah  diterbitkan dapat saja 

dibatalkan. Lihat Pasal 30 Undang Undang Hak Cipta. Bahkan menurut Prof. 

Mariam Darus (H. OK Saidin, 2004:92), pendaftaran itu tidak hanya semata-

mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi 

juga menciptakan hak kebendaan. 

Pendaftaran dimaksud diselenggarakan oleh Ditjen HKI dibawah 

naungan Kementerian hukum dan HAM dan dicantumkan dalam daftar 

umum ciptaan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Pendaftaran ini tidak 

mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi. Hanya 

mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih 

memakan waktu dalam pembuktiannya. 
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Untuk itu pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, 

meminta penyitaan, menyerahkan seluruhnya atau sebagian penghasilan yang 

diperoleh dari pelanggaran hak cipta, menghentikan kegiatan pengumuman, 

perbanyakan pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan 

hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan tersebut dapat diajukan melalui 

Pengadilan Niaga yang saat ini ditempatkan di bawah Pengadilan Negeri. 

Ketentuan lain yang membuktikan bahwa Undang Undang Hak Cipta 

Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari bunyi 

Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa, ”Kecuali terbukti sebaliknya, yang 

dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan 

atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan”. Hal yang penting lagi 

dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran diharapkan dapat 

memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam 

prosedur pengalihan haknya. Permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan 

oleh pencipta atau si pemegang hak kepada Ditjen HKI dengan surat rangkap 

dua dan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai biaya pendaftaran dan 

contoh ciptaan atau penggantinya demikian bunyi Pasal 37 ayat (2) Undang 

Undang Hak Cipta Indonesia. Karena Undang Undang Hak Cipta Indonesia 

ini berlaku juga terhadap ciptaan orang bukan Warga Negara Indonesia dan 

Badan Asing maka, pernyataan surat permohonan harus ditulis dalam bahasa 

Indonesia menjadi penting artinya. Tidak begitu jelas apa alasan pembuat 

undang-undang menentukan keharusan yang demikian mungkin ini sebagai 

penerapan dari asas nasionalitas dalam peraturan perundang-undangan. 
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Namun secara implisit dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini 

dimaksudkan penafsiran lain sesuai kehendak pemohonnya sehingga orang 

asingnya akan dapat perlindungan bila telah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan atau sesuai dengan suasana hukum nasional Indonesia sesuai 

dengan prosedur baku yang ditetapkan dalam peraturan perundangan 

Indonesia. Tentu saja ini dimaksudkan demi kepastian hukum dan tidak ada 

dakwaan dibelakang hari karena kekeliruan penafsiran bahasa, jika 

pendaftaran itu diperkenankan menurut bahasa negara masing-masing sesuai 

dengan negara asal penciptanya. 

Atas dasar surat permohonan tersebut, Ditjen HKI memuat catatan-

catatan dan mencantumkannya dalam daftar umum ciptaan sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 39 catatan yang dicantumkan dalam daftar umum 

ciptaan antara lain; nama pencipta dan pemegang hak cipta, tanggal 

penerimaan surat permohonan, tanggal lengkap persyaratan (surat 

permohonan) dan nomor pendaftaran citaan. 

Pasal ini menyebutkan ”antara lain” itu berarti tidak terbatas pada yang 

disebutkan dalam undang-undang itu saja, tetapi juga dibuka kemungkinan 

untuk memuat hal-hal lain yang dianggap perlu yang dicatatkan dalam daftar 

umum ciptaan tersebut. Sesuai dengan sifatnya, hak cipta ini dapat beralih 

dan dialihkan maka, pemilih hak cipta itu juga dapat berubah-ubah atau 

berpindah. Itu akan menyebabkan dalam daftar umum ciptaan akan berubah 

nama, alamat dan sebagainya. Perubahan ini akan dicatat dalam Berita Resmi 
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Ciptaan. Ketentuan untuk ini diatur dalam Pasal 41 dan 43 Undang Undang 

Hak Cipta Indonesia. 

Apabila daftar umum ciptaan berubah maka daftar yang diumumkan 

dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Ditjen HKI harus pula diubah, demikian 

yang diisyaratkan oleh Pasal 43 ayat (2). Satu hal yang perlu dicatat dalam 

pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan didaftar dalam satu nomor hanya 

diperkanankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya 

kepada penerima hak. Maksudnya tidak boleh sebagian saja dari ciptaan yang 

didaftarkan dalam satu nomor pendaftaran itu dialihkan. Ciptaan yang 

dialihkan itu harus totalitas, utuh dan tidak boleh dipecah-pecah Demikian 

beberapa uraian penting tentang pendaftaran hak cipta. Selanjutnya Pasal 44 

Undang Undang Hak Cipta Indonesia ada menyebutkan tentang hapusnya 

kekuatan hukum pendaftaran hak cipta disebabkan tiga hal. Pertama, 

hapusnya kekuatan hukum dari suatu pendaftaran pertama atas permohonan 

orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau 

pemegang hak cipta. Kedua, karena lampau waktu yaitu setelah 50 tahun 

meninggalnya si pencipta, terhitung sejak tanggal ciptaan itu diumumkan. 

Ketiga, karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan negeri yang telah  

memperoleh kekuatan hukum tetap. Demikianlah mengenai pendaftaran hak 

cipta ini menjadi penting artinya, karena melalui pendaftaranlah lahir 

pengakuan secara de jure antara hak dengan bendanya. Namun patut dicatat, 

pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan untuk terbitnya Hak Cipta. Ini 

adalah konsekuensi logis dari sistem pendaftaran deklaratif. 



 

 

40 

2.9 Prosedur Pendaftaran Hak Cipta  

Permohonan pendaftaran hak cipta diajukan kepada Menteri 

Kehakiman melalui Direktorat Jenderal HKI dengan surat rangkap dua, 

ditulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas polio berganda. Dalam surat 

permohonan itu tertera: 

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta; 

2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta; 

3. Nama, kewarganegaraan dan kuasa hukum; 

4. Jenis dan judul ciptaan; 

5. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan pertama sekali; 

Adakalanya nama pencipta dan pemegang hak cipta orangnya berbeda. 

Hal ini dapat terjadi bila ciptaan itu telah dialihkan kepada pihak lain, 

misalnya kepada penerbit (untuk buku dan karya ilmiah lainnya) atau kepada 

produser untuk karya rekaman lagu atau musik atau juga sinematografi. 

Pihak lain itu bisa siapa saja tergantung kepada siapa hak cipta itu dialihkan 

(atau beralih) oleh penciptanya. Dalam keadaaan seperti, keduanya harus 

dicatatkan nama dan kewarganegaraannya dalam surat pemohon. Demikian 

pula halnya terhadap penerima kuasa.  

Jenis dan judul ciptaan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UHC 

Indonesia, misalnya buku, program komputer, ceramah, alat peraga, lagu, 

musik, karya pertunjukan dan lain sebagainya yang tercakup dalam karya 

ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 



 

 

41 

Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali 

maksudnya adalah waktu dan tempat ciptaan itu diperkenalkan kepada 

publik. Sedangkan yang dimaksudkan uraian tentang ciptaan adalah 

gambaran umum tentang ciptaan yang dituangkan secara tertulis dalam 

formulir permohonan pendaftaran yang telah dipersiapkan secara baku oleh 

Kementerian Hukum dan HAM. C.q. Ditjen HKI. 

Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak oleh Direktur 

Jenderal HKI, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan 

Negeri dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya 

agar ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam daftar 

umum ciptaan di Direktorat Jenderal HKI. Apabila surat permohonan 

pendaftaran ciptaan telah memenuhi syarat-syarat tersebut, ciptaan yang 

dimohonkan pendaftarnya didaftarkan oleh Direktorat Hak Cipta, Paten, 

merek dalam daftar umum ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran 

ciptaan dalam rangkap dua. Kedua lembar surat pendaftaran tersebut 

ditandatangani oleh Direktur Jenderal HKI atau pejabat yang ditunjuk, 

sebagai bukti pendaftaran, sedangkan lembar kedua surat pendaftaran 

ciptaan tersebut beserta surat permohonan pendaftaran ciptaan dikirim 

kepada pemohon dan lembar pertama disimpan di Kantor Direktorat 

Jenderal HKI. Dalam daftar umum ciptaan dimuat keterangan sebagai 

berikut: 

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat penciptaan; 

2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta; 
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3. Jenis dan judul ciptaan; 

4. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali; 

5. Uraian ciptaan; 

6. Tanggal dan jam surat permohonan diterima; 

7. Tanggal dan surat permohonan lengkap; 

8. Kolom-kolom untuk pemindahan hak perubahan nama, perubahan 

alamat, penghapusan dan pembatalan. 

Setelah dimuat dalam daftar umum ciptaan, hak cipta yang telah 

didaftarkan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan Ditjen HKI 

yang berisikan keterangan tentang: 

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat penciptaan; 

2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta; 

3. Jenis dan judul ciptaan; 

4. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali; 

5. Uraian ciptaan; 

6. Nomor pendaftaran; 

7. Tanggal pendaftaran; 

8. Pemindahan hak, perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan 

pembatalan; 

9. Lain lain yang dianggap perlu. 

Seluruh rangkaian proses pendaftaran hak cipta tersebut dikenakan 

biaya. Besarnya biaya tergantung pada jenis permohonan. Permohonan 

pendaftaran ciptaan, permohonan pemindahan hak, permohonan perubahan 
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nama dan alamat serta permohonan untuk mendapatkan petikan, harus 

memenuhi biaya-biaya sebagai berikut: 

1. Biaya permohonan pendaftaran suatu 

ciptaan 

Rp.7.500.00 

2. Biaya permohonan pencatatan 

pemindahan hak suatu ciptaan yang 

terdaftar dalam Daftar umum 

 

Rp.7.500.00 

3. Biaya permohonan pencatatan perubahan 

nama dan alamat atas suatu ciptaan 

yang terdaftar dalam Daftar umum 

 

 

Rp.2.500.00 

4. Biaya permohonan petikan tiap 

pendaftaran ciptaan dalam Daftar 

Umum Ciptaan 

 

Rp.2.500.00 

 

Bagan 2.1 Prosedur pendaftaran Hak Cipta 
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2.10 Kajian Mengenai Hiou Batak Simalungun 

Hiou adalah sejenis pakaian yang berbentuk selembar kain tenunan 

khas Batak dengan pola dan ukuran tertentu yang digunakan untuk 

melindungi tubuh. Menurut catatan beberapa ahli tekstil, Hiou dikenal 

masyarakat Batak pada abad 14 sejalan dengan masuknya alat tenun dari 

India. Artinya, sebelum masuknya alat tenun ke tanah Batak, masyarakat 

Batak belum mengenal Hiou. Dan dengan demikian belum juga ada budaya 

memberi dan menerima Hiou (manghioui = mengenakan Hiou) sebagaimana 

yang sering dilakukan masyarakat Batak pada acara-acara adat. Jadi dapat 

dikatakan Hiou adalah hasil peradaban masyarakat batak pada kurun waktu 

tertentu. Hiou Batak diberi nama berdasarkan besar dan kecilnya Hiou, dan 

berdasarkan teknik pembuatan dan lukisan/hiasan yang dituangkan di dalam 

Hiou, yaitu:  

1. Ragi idup 

2. Ragi sapot 

3. Ragi panei 

4. Si ipput ni hirik ( hampir sama dengan Ragi panei ) 

5. Batu jala 

6. Mangiring (Hiou kecil untuk gendongan anak kecil) 

7. Sitoluntuho (Hiou dengan tiga garis) 

8. Hatirongga 

9. Tampunei 

10. Tapak Satur 
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11. Bulang ( khusus dipakai ibu-ibu dalam acara adat) 

12. Suri-suri ( hadang-hadangan) 

13. Ragi Hotang 

14. Simangkat-angkat ( menyerupai suri-suri) digunakan oleh laki laki 

yang telah brkeluarga sewaktu acara kematian 

15. Saholat. Bintang maratur  

Dahulu ada tiga unsur yang essensial untuk dapat hidup, yaitu: darah, 

nafas dan panas (kepanasan). Tentang darah dan nafas orang batak dahulu 

tidak banyak berfikir, karena kedua-duanya adalah pemberian Tuhan dan 

tidak perlu dicari. Tetapi panas (kepanasan) lain halnya. Panas matahari tidak 

cukup, daerah-daerah tempat diam suku Batak dahulu adalah tanah tinggi jauh 

dipegunungan dan berhawa dingin. Ada 3 (tiga) sumber kehangatan, yaitu: 

Matahari, api dan Hiou. Dari ketiga sumber kehangatan tersebut Hiou 

dianggap yang paling nyaman dan akrab dengan kehidupan sehari-hari. 

Matahari sebagai sumber utama kehangatan tidak bisa diperoleh padamalam 

hari, sedangkan api dapat menjadi bencana jika lalai menggunakannya. 

Menurut pemikiran leluhur batak, ada 3 (tiga) sumber kehangatan yaitu: 

1. Matahari 

Matahari hanya dapat memberikan kehangatan di siang hari, sedangkan 

di malam hari apabila matahari telah terbenam udara akan menjadi 

dingin dan kita tidak dapat merasakan kehangatannya lagi. 

2. Api 

Apabila kita menggunakan api sebagai sarana penghangat tubuh maka 
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kita harus berjaga-jaga terhadap bahaya api padahal kita perlu tidur. 

Oleh karena itu api bukanlah sarana penghangat tubuh yang efektif. 

3. Hiou 

Berbeda dengan Hiou dalam hal ini adalah kain sarung, apabila kita 

merasa kedinginan maka kita tinggal menyelimutkan saja di tubuh 

kita dan hangatlah tubuh kita. Karena itu penting sekali Hiou 

sebagai sumber hidup setiap hari. 

Hiou adalah kain tenun khas batak berbentuk selendang, yang 

melambangkan ikatan kasih sayang antara orangtua dan anak-anaknya atau 

antara seseorang dan orang lain, seperti yang tercantum dalam filsafat batak. 

Pada mulanya fungsi Hiou adalah untuk menghangatkan badan, tetapi kini 

Hiou memiliki fungsi simbolik untuk hal-hal lain dalam segala aspek 

kehidupan orang batak. Hiou tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang 

batak. Setiap Hiou mempunyai makna sendiri-sendiri, artinya mempunyai 

sifat, keadaan, fungsi, dan hubungan dengan hal atau benda tertentu. Di 

kalangan orang batak sering terdengar istilah manghioui. Dalam pengertian 

adat batak “manghioui” (memberikan Hiou) melambangkan pemberian 

kehangatan dan kasih sayang kepada penerima Hiou. Dalam kepercayaan 

orang batak, jiwa (tondi) pun perlu dihioui, sehingga kaum lelaki yang 

berjiwa keras mempunyai sifat-sifat kejantanan dan kepahlawanan. Biasanya 

pemberi Hiou adalah orangtua kepada anak- anaknya, dan tondong kepada 

boru. Dalam hal manghioui, ada aturan yang harus dipatuhi, antara lain orang 

hanya boleh manghioui mereka yang menurut ikatan kekerabatan berada 
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dibawahnya misalnya orangtua boleh manghioui anak, tetapi anak tidak 

boleh manghioui orangtua. Hiou terdiri dari berbagai jenis dan motif yang 

masing-masing mempunyai makna, fungsi dan kegunaan tersendiri, kapan 

digunakan, disampaikan kepada siapadan dalam upacara adat yang 

bagaimana. Berbagai jenis Hiou yang umum dikenal yaitu : ragi hidup, ragi 

hotang, surisuri, mangiring. 

Table 2.1 Penggunaan Hiou  

No Jenis Hiou Yang 

Mengguna

kan 

Kegunaan 

1 Ragi hidup 

( raja ni Hiou) 

 

- Raja 

- Orang tua yang 

telah mempunyai 

cicit, buyut 

(marnini marnono) 

Diberikan kepada: 

- Raja 

- Orang tua yang 

telah 

meninggal dan 

semua anaknya 

sudah menikah 

(saur matua) 

2 Ragi Hotang 

(Hiou na 

biron) 

 

 

- Yang belum punya 

cucu 

- Pasangan yang 

baru kawin 

Diberikan 

kepada: 

- Para undangan 

sewaktu 

meresmikan 

penempatan 

rumahMenantu 

(Hiou hela) 

 

3 Suri-suri - Boru 

- Anak 

Digunakan 

sebagai: 

- Selendang, 

Hiou yang 

digantung pada 

bahu 

- Hiou holong 

4 Mangiring Cucu Digunakan 

sebagai: 

- Tutup kepala 
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Masyarakat Simalungun saat ini semakin sedikit  yang memiliki 

keterampilan dalam menenun hiou. Disisi lain hiou tetap dibutuhkan dalam 

berbagai acara, keadaan inilah yang membuat masyarakat Batak Simalungun 

yang sudah ditenun atau diproduksi oleh mesin. Hiou yang sudah ditenun 

atau diproduksi mesin tersebut dapat dibeli di dalam pasar yang ada di 

daerah Kabupaten Simalungun. Hiou Simalungun ada berbagai macam Jenis, 

yang mana antara yang satu dan lainnya memiliki makna tersendiri. Begitu 

pula dalam hal pengunaannya, Hiou Simalungun harus sesuai dengan jenis 

dan acara yang dihadiri oleh penguna Hiou. Adapun dalam garis besar adat 

batak yang mengunakan Hiou dalam acaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pada Upacara Perkawinan 

Upacara penyerahan Hiou kepada pengantin dalam upacara adat 

perkawinan didaerah Simalungun khususnya dan suku Batak 

Simalungun pada umumnya tidak jauh berbeda. Pada orang 

Simalungun pada umumnya, penyerahan Hiou diberikan dan dilakukan 

di rumah orang tua pengantin laki-laki, karena pesta perkawinan 

menurut adat dilaksanakan di rumah pengantin yaitu di rumah orang 

tuanya. Setelah antara si pemuda dan si gadis bersetuju untuk berumah 

tangga, maka dilanjutkan dengan peminangan oleh orang tua si 

pemuda. Orang tua si pemuda mengirim utusan ke rumah orang tua si 

gadis.  

Salah satu acara penting yang ikut mengisi upacara perkawinan 

yang tidak ditinggalkan oleh adat adalah menyerahkan kain adat Batak 
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yaitu  dari pihak tondong (orang tua si pengantin wanita) kepada kedua 

mempelai. Selain itu pihak tondong juga menyerahkan kain hiou 

kepada anak boru (pihak penerima gadis) dalam hal ini kepada orang 

tua pengantin laki-laki dan saudara laki-laki dari pihak ayahnya. 

2. Pada Upacara Kematian 

Langkah, rejeki, pertemuan, maut akan selalu ditemui oleh 

seseorang dalam hidupnya. Khusus mengenai soal maut (mati), adalah 

suatu ketentuan yang harus diterima, setiap manusia punya ajal. 

Apabila ajal sudah datang tidak ada seorangpun yang dapat menghindar 

dan lari daripadanya. Dikalangan orang Simalungun, apabila seseorang 

yang sudah berkeluarga apalagi sudah mempunyai anak dan cucu, maka 

diadakan suatu upacara adat yaitu upacara kematian. Upacara tersebut 

biasanya bisa berlangsung selama satu minggu atau lebih, hal itu 

tergantung dari status dan kemampuan dari keluarga yang meninggal. 

Jika yang meninggal adalah orang dewasa yang sudah berkeluarga, 

beranak, dan bercucu diadakan hajad kenduri dengan memotong kerbau 

sebagai tanda perceraian. Kalau keluarga yang meninggal adalah 

keluarga yang mampu dan berada, maka dipukul pula gendang sebagai 

tanda kemalangan. Berita kemalangan yang menimpa suatu keluarga 

diberitahukan kepada pihak tolu sahundulan (tondong, sanina, boru). 

Semua yang datang melawat jenazah termasuk tetangga terdekat 

membawa beras, kelapa, dan ayam serta bumbunya. Itulah yang 

dimakan oleh yang melayat. Tetapi sekarang tidak lagi membawa 
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seperti sebelumnya, melainkan membawa amplop yang berisikan 

sejumlah uang guna membantu keluarga dalam menutupi biaya yang 

dikeluarkan selama acara tersebut. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Meneliti pada hakekatnya berarti mencari, yang dicari dalam penelitian 

hukum adalah kaedah, norma, bukan peristiwa, perilaku dalam arti fakta. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, artinya bahwa penelitian ini termasuk 

lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat 

serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

perlindungan hak cipta atas motif Hiou Batak Simalungun di Kabupaten 

Simalungun. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, menurut 

Moleong (Moleong, 2006:4) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan 

berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Taylor yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menggunakan kata deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Moleong, 20006:4). 

Alasan dalam menggunakan metode ini adalah : 
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1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah bila berhadapan 

dengan kenyataan ganda; 

2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 

peneliti dan responden; 

Metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama serta terhadap pola-pola nilai yang dihadapi 

(Moleong, 2006:9). 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Simalungun yang merupakan 

salah satu daerah industri kerajinan Hiou Simalungun di Sumatera Utara. 

Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah  

1. Karena kerajinan Hiou berasal dari Kabupaten Simalungun 

Sumatera utara.  

2. Untuk mengenal lebih jauh tentang budaya Batak Simalungun 

terutama mengenai Hiou Simalungun. 

3. Untuk mengenalkan Hiou Batak Simalungun kepada masyarakat 

Indonesia. 

 

3.3 Informan dan Responden 

3.3.1 Responden 

Responden adalah orang yang diminta keterangan tentang suatu 

fakta atau pendapat (Arikunto 2006 : hal 145). Dalam  penelitian ini 
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yang menjadi responden adalah pengrajin Hiou dan pengecer Hiou 

guna menggali tentang Hiou. 

3.3.2 Informan 

Informan merupakan orang dalam latar penelitian yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi penelitian (Moleong, 2006 : 132). Moleong (2006 : 133) 

dalam hal ini memberikan dua cara untuk dapat menemukan 

informan yaitu melalui keterangan orang yang berwenang baik 

secara formal ataupun informal, serta melalui wawancara 

pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. 

Syarat untuk menjadi seorang informan sebagaimana 

dikemukakan (Moleong 2006 : 132) yaitu ia harus jujur, taat pada 

janji, patuh pada peraturan suka bicara tidak termasuk salah satu 

anggota kelompok yaitu bertentangan dalam latar penelitian dan 

mempunyai pandangan tertentu tentang sesuatu hal atau suatu 

peristiwa yang terjadi. 

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah bapak 

Erikson Tambunan, SH , selaku Kasi Industri Kecil dan Kerajinan 

di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Simalungun. 

 

3.4 Sumber Data 

Menurut Lofland, menyatakan bahwa sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data 
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tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Moleong 2006 : 157 ) adapun 

yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 

3.4.1 Sumber Data Primer 

Kata-kata atau tindakan yang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama atau primer (Moleong 2006 : 157 ). Sumber 

data ini dicatatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh 

peneliti dari responden dan informan. 

3.4.2 Sumber Data sekunder 

Data sekunder adalah sebagai pelengkap untuk melengkapi dan 

menyelesaikan data primer. Lofland (1987) menyebutkan bahwa selain kata-

kata atau tindakan sebagai sumber dan utama, data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain juga merupakan data (Moleong 2006:157). 

Moleong (2006:159) menyebutkan bahwa dilihat dari segi sumber data 

bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber 

buku dan manalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi dan dokumen 

resmi. Data sekunder atau data tertulis yang digunakan dalam penelitian 

berupa: 

1. Undang Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

2. Buku dan Literatur yang berkaitan dengan Hak cipta 

3. Dokumen atau Arsip yang ada kaitannya dengan Hiou 

4. Dokumen atau Artikel yang diambil dari tulisan melalui internet 
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3.5 Alat Pengumpulan Data 

3.5.1 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong 2006:186). Dalam hal ini peneliti akan 

mengadakan wawancara langsung dengan para pengrajin dan pengecer 

Hiou, serta Kasi Industri Kecil dan Kerajinan di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Simalungun. 

Dalam penelitian ini keseluruhan objek yang akan diteliti adalah para 

pengrajin/pengusaha Hiou di kabupaten Simalungun. Penentuan sampel 

dilakukan dengan cara purposive sampling atau penarikan sampel. Adapun 

alasan penulis menggunakan cara purposive sampling karena populasi 

penelitian yang menyebar sedemikian rupa, dimana jumlah pengrajin 

pertenunan Hiou di kabupaten Simalungun sangatlah banyak. Sehingga 

tidak memungkinkan buat peneliti untuk meneliti satu persatu para 

pengrajin hiou, karena akan memakan waktu yang lama. 

 

3.5.2 Observasi  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk 

kemudian dilakukan penelitian (Soemitro, 1985:62). Dalam penelitian ini 

menggunakan metode observasi langsung yaitu ke tempat pembuatan 
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Hiou. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendiskripsikan kegiatan 

yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan 

makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang suatu 

peristiwa yang bersangkutan. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film (Moleong, 

2006:216). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi resmi 

yang berupa dokumentasi internal (risalah atau laporan rapat), dengan cara 

mencatat kegiatan yang berlangsung di lapangan. Dan dalam penelitian ini, 

peneliti mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data yang berupa 

foto. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering di 

gunakan untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya sering di analisis 

secara induktif (Moleong, 2006:160). 

3.5.4 Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan 

pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan 

permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. 

 

3.6 Keabsahan Data 

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik 

terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada, maupun yang sedang 

dilakukan, khususnya di Universitas Negeri Semarang, belum ada penelitian 

yang menyangkut masalah “Perlindungan Motif Hiou Batak Simalungun 
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(Suatu Kajian Terhadap Kerajinan Hiou di Kabupaten Simalungun)” dengan 

melakukan penelitian kerajinan Hiou di kabupaten Simalungun provinsi 

Sumatera Utara. Dari penelusuran kepustakaan tersebut diatas, maka dengan 

demikian penelitian ini adalah asli, serta dapat dipertanggungjawabkan 

keasliannya. 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan tehnik trianggulasi. 

Trianggulasi teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain (Moleong, 2006:330). Trianggulasi dengan sumber derajat 

dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi; 

3. Membandingkan apa yang orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang 

pemerintahan; dan 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong, 2006:331). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Trianggulasi dengan 

sumber derajat dicapai dengan jalan: 
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1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 

2. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

 

3.7 Analisis Dan Pengolahan Data 

Analisa data merupakan upaya mencari dan menarik secara sistematis 

catatan hasil wawancara, observasi, dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikannya 

sebagai temuan bagi orang lain. Dalam menganalisis data, penulis 

menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis data 

yang berpola menggambarkan apa yang ada dilapangan dan mengupayakan 

penggambaran data. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dari penggunaan analisis 

deskriptif yaitu  untuk mengupayakan suatu penelitian dengan cara 

menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dari 

suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu. Dengan kata lain, penelitian 

deskriptif berupaya mengalihkan suatu kesan terhadap sesuatu melalui 

panca indera dengan menuangkan dalam bentuk tulisan, baik kondisi awal, 

saat proses maupun sampai akhir dari suatu permasalahan yang diamati. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis interaksi. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Bagan 3.1 Model Analisis Interaksi (Miles dan Huberman 1992:20). 

Gambardiatas dapatdiuraikan sebagaiberikut : 

1. Pengumpulan Data 

Yaitu dilakukan dengan mengadakan wawancara, observasi, 

dokumentasi,  studi pustaka dengan mencatat hasil secara objektif. 

2. Reduksi Data 

1) Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data 

yang mirip sama. 

2) Data kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data 

sebagai bahan penyajian data. 

3. Penyajian Data 
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Setelah data diperoleh selama mengerjakan penelitian kemudian 

akan diseleksi dan diorganisasikan yang selanjutnya akan disusun dan 

disajikan secara sistematis dan teratur dalam hasil penelitian. 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Setelah data disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan yang 

merupakan tinjauan ulang pada catatan lapangan. “Kesimpulan pada 

dasarnya dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus 

diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yaitu mencapai 

validitasnya” (Miles dan Huberman 1992 : 19). 

Keempat komponen tersebut saling interaktif, yaitu saling 

mempengaruhi terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara dan observasi yang disebut 

tahap pengumpulan data. Karena data-data yang dikumpulkan banyak, 

maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian 

data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk menyajikan data. 

Apabila ketiga tahap tersebut selesai dilakukan, maka akan diambil suatu 

kesimpulan atau verifikasi. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Mengenai Batak Simalungun dan Hiou 

Simalungun 

4.1.1 Tinjauan Mengenai Simalungun 

Di Provinsi Sumatera Utara ada beberapa etnis asli, yaitu Melayu, 

Batak Toba, Mandailing, Angkola,  Simalungun, Karo, Pakpak-Dairi, 

Melayu Pesisir Barat, Siladang dan Nias. Melayu secara puak (etnis, 

suku), bukan dilihat dari faktor genekologi seperti kebanyakan puak-puak 

lain. Orang Kampong, begitu biasa mereka menyebut diri mereka. 

Merupakan bentukan dari beberapa suku karena kesamaan agama, yaitu 

Islam dan kemudian membentuk bahasa dan resam yang sama pula. Orang 

Pardembanan yang berakar dari Batak di Tapanuli, menjadi Melayu di 

wilayah Asahan, Labuhanbatu dan sekitarnya. Orang Simalungun „masuk‟ 

Melayu di Tebingtinggi, Tanjung Kasau, Pagurawan, Bandar Khalifah dan 

beberapa Tempat di Serdang Bedagai, Orang Karo juga „masuk‟ Melayu di 

beberapa tempat di Deli, Serdang dan Langkat. Meski Semenanjung 

Malaysia, Aceh, Siak, Banjar dan lainnya juga berperan dalam 

pembentukan tamaddun Melayu di Sumatera Utara. 

Batak adalah rumpun bangsa yang sering disebut untuk 

menamakan Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak 

Simalungun, Batak Karo ataupun Batak Pakpak. Walau sebenarnya Cuma 

orang Batak Toba (termasuk Habinsaran, Silindung, Humbang, Uluan, dan 
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Samosir), saja yang amat popular disebut Batak. 

Bangsa Timur yang selanjutnya disebut Simalungun, telah 

melakukan perjalanan panjang dalam tata nilai kepemerintahan dan 

civilisasi. Setidaknya sejak era Dinasti Nagur - Dinasti Damanik dan Silau 

Tua/Batang Hiou – Dinasti Saragih  (Harajaon na Dua – Kerajaan Nan 

Dua, Parpandanan Na Bolag, Deisa na Ualuh). Selanjutnya Kerajaan nan 

Empat (Harajaon na Opat) yaitu Kerajaan Siantar (morga Damanik), Panai 

(morga Purba Dasuha), Silau (morga Purba Tambak) dan Tanoh Jawa 

(morga Sinaga). 

Hingga era Kerajaan nan Tujuh (Harajaon na Pitu) yaitu kerajaan 

Siantar (Morga Damanik), Panei (morga Purba Dasuha), Silau (morga 

Purba Tambak), Tanoh Jawa (morga Sinaga), Raya (morga Saragih 

Garingging), Purba (morga Purba Pakpak) dan Silimakuta (morga [Purba] 

Girsang). Serta kerajaan-kerajaan Simalungun lain, baik yang berada di 

wilayah Simalungun kini, Serdang Bedagai maupun di wilayah Deli 

Serdang sekarang. Perjalanan panjang historikal dan tamaddun 

Hasimalungunan ini, menjadi bukti ketuaan sejarah dan peradaban 

Simalungun yang bukan sempalan Bangso Simbalog (etnis lain). Kerajaan 

Nagur mendominasi wilayah Simalungun dan sepanjang pantai utara, yang 

terbentang luas dari pantai barat berbatas dengan lautan Hindia, sampai 

kesebelah Timur dengan Selat Malaka, dari sebelah Utara berbatas dengan 

wilayah yang disebut Jayu sampai berpatas dengan Danau Toba di selatan. 

Menurut Hikayat dalam Pustaha Parpadanan Na Bolag, Kerajaan Nagur 
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digambarkan sebagai satu kerajaan yang kaya dan jaya, dengan Pamatang 

(ibu negeri) mempunyai benteng yang kuat, berpagar besi, pintu gerbang 

disebut layar-layar terbuat dari tombaga holing dan gombok (kunci) 

terbuat dari perak. Orang Simalungun yang mensakralkan bunga raya, dari 

zaman leluhur hingga kini, juga tidak perlu berkecil hati karena bunga 

tersebut bukan ikon Simalungun kini, tapi sejak 1960 telah menjadi bunga 

nasional Malaysia. 

Hingga Suku Simalungun akan dikatakan datang ke Tanoh 

Hasusuran melalui 2 gelombang, yaitu : Gelombang pertama (Proto 

Simalungun), diperkirakan datang dari Nagore (India Selatan) dan 

pegunungan Assam (India Timur) di sekitar abad ke-5, menyusuri 

Myanmar, ke Siam dan Malaka untuk selanjutnya menyeberang ke 

Sumatera Timur dan mendirikan kerajaan Nagur dari Raja dinasti 

Damanik. Serta Gelombang kedua (Deutero Simalungun), datang dari 

suku-suku di sekitar Simalungun yang berjiran dengan suku asli 

Simalungun. 

Pada gelombang Proto Simalungun di atas, Tuan Taralamsyah 

Saragih menceritakan bahwa rombongan yang terdiri dari keturunan dari 4 

Raja-raja besar dari Siam dan India ini bergerak dari Sumatera Timur ke 

daerah Aceh, Langkat, daerah Bangun Purba, hingga ke Bandar Khalifah 

sampai Batubara. Kemudian mereka didesak oleh suku setempat hingga 

bergerak ke daerah pinggiran danau Toba dan Samosir. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-5
http://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar
http://id.wikipedia.org/wiki/Siam
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Malaka
http://id.wikipedia.org/wiki/Raja
http://id.wikipedia.org/wiki/Damanik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simalungun
http://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
http://id.wikipedia.org/wiki/Langkat
http://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Toba
http://id.wikipedia.org/wiki/Samosir
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Pustaha Parpandanan Na Bolag (pustaka Simalungun kuno) 

mengisahkan bahwa Parpandanan Na Bolag (cikal bakal daerah 

Simalungun sekitarnya) merupakan kerajaan tertua di Sumatera Timur 

yang wilayahnya bermula dari Jayu (pesisir Selat Malaka) hingga ke Toba. 

Sebagian sumber lain menyebutkan bahwa wilayahnya meliputi Gayo dan 

Alas di Aceh hingga perbatasan sungai Rokan di Riau. 

Tanoh hasusuran Simalungun meliputi Kabupaten Simalungun, 

Kota Pematangsiantar, Kota Tebingtinggi, sebagian besar wilayah 

Kabupaten Serdang Bedagai, sebagian Kabupaten Deli Serdang, bahkan 

lebih luas lagi jika diikuti wilayah kerajaan-kerajaan Simalungun sejak 

zaman Nagur dinasti Damanik. Tidak ada data yang jelas, sejak kapan 

awal penyebutan nama Simalungun untuk suku Timur ini. Ada yang 

menganalisa berasal dari “Si Sada Parmaluan Si Sada Lungun” (senasib 

sepenanggungan), yaitu ikrar raja-raja di Simalungun pada tahun 1367. 

Pemerintah Belanda yang berkuasa di Sumatera saat itu, sudah memakai 

kata Simalungun untuk menyebut orang dan daerah yang kini disebut 

Kabupaten Simalungun. 

Etnis Simalungun yang Patrilineal ini, memiliki beberapa morga 

(marga). Seperti Damanik, Saragih, Purba, Sinaga, [Purba] Girsang, 

Sipayung, Lingga, Sitopu, Silalahi atau marga/orang lain yang sudah 

memiliki „ahap hasimalungunan‟. Damanik, Saragih, Purba, Sinaga dan 

[Purba] Girsang adalah morga para Raja. Meskipun kawulanya tidak mesti 

semarga dengan rajanya. Pada marga-marga itu juga terdapat sub-clan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gayo
http://id.wikipedia.org/wiki/Alas
http://id.wikipedia.org/wiki/Riau
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yang memiliki kisah dan sejarah tersendiri. Terkadang muncul sub-clan 

yang terpisah dengan sub-clan lain, padahal mempunyai induk yang sama. 

Sebut saja sub-clan Garingging pada Saragih. Beberapa kelompok Saragih 

Garingging dalam sesuatu proses berubah sebutan menjadi sub-clan lain, 

misalnya menjadi Saragih Dasalak, Saragih Dajawak dan Saragih 

Simarmata. Beberapa garis Tuan Raya Huluan di Tambun Marisi yang 

marga Saragih Garingging awalnya, kini ada yang menyebut dirinya 

dengan sub-clan Saragih Munthe. Masih turunan yang sama, yaitu turunan 

Tuan Tarma yang menuju Serdang Bedagai, malah menyebut diri sebagai 

Saragih Damunthei. 

Inilah dinamika indah ala Simalungun dalam bermarga, yang 

berbeda pola dengan pola tarombo marga tetangganya. Karenanya, cukup 

arif bagi orang-orang yang bermarga Damanik, yang jarang menyebutkan 

sub-clan di belakang Damanik, Lambin toguh homa hasadaon ahap 

Simalungun, Sisada Ahap Sisada Parmaluan, Na Sapangambei Manoktok 

Hitei, mamajuhon ibagas Habonaron do Bona. 

 

4.1.2 Kajian Mengenai Hiou Simalungun 

Hiou adalah sejenis pakaian yang berbentuk selembar kain tenunan 

khas Batak dengan pola dan ukuran tertentu yang digunakan untuk 

melindungi tubuh. Menurut catatan beberapa ahli tekstil, Hiou dikenal 

masyarakat batak pada abad 14 sejalan dengan masuknya alat tenun dari 

India. Artinya, sebelum masuknya alat tenun ke tanah batak, masyarakat 
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batak belum mengenal Hiou. Dan dengan demikian belum juga ada budaya 

memberi dan menerima Hiou (manghioui = mengenakan Hiou) 

sebagaimana yang sering dilakukan masyarakat simalungun pada acara-

acara adat.  

Dahulu ada tiga unsur yang essensial untuk dapat hidup, yaitu: 

darah, nafas dan panas (kepanasan). Tentang darah dan nafas orang batak 

dahulu tidak banyak berfikir, karena kedua-duanya adalah pemberian 

Tuhan dan tidak perlu dicari. Tetapi panas (kepanasan) lain halnya. Panas 

matahari tidak cukup, daerah-daerah tempat diam suku batak dahulu adalah 

tanah tinggi jauh dipegunungan dan berhawa dingin. Ada 3 (tiga) sumber 

kehangatan, yaitu: Matahari, api dan Hiou. Dari ketiga sumber kehangatan 

tersebut Hiou dianggap yang paling nyaman dan akrab dengan kehidupan 

sehari-hari. Matahari sebagai sumber utama kehangatan tidak bisa 

diperoleh pada malam hari, sedangkan api dapat menjadi bencana jika lalai 

menggunakannya. Secara harfiah, Hiou berarti, pemberi kehangatan 

badaniah dari terpaan udara dingin. Menurut pemikiran leluhur Batak 

Simalungun, ada 3 (tiga) sumber kehangatan yaitu: 

1. Matahari 

Matahari hanya dapat memberikan kehangatan di siang hari, sedangkan di 

malam hari apabila matahari telah terbenam udara akan menjadi dingin 

dan kita tidak dapat merasakan kehangatannya lagi. 
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2. Api 

Apabila kita menggunakan api sebagai sarana penghangat tubuh maka 

kita harus berjaga-jaga terhadap bahaya api padahal kita perlu tidur. 

Oleh karena itu api bukanlah sarana penghangat tubuh yang efektif. 

3. Hiou 

Berbeda dengan Hiou dalam hal ini adalah kain sarung, apabila kita 

merasa kedinginan maka kita tinggal menyelimutkan saja di tubuh kita 

dan hangatlah tubuh kita. Karena itu penting sekali Hiou sebagai 

sumber hidup setiap hari. 

Hiou adalah kain tenun khas batak berbentuk selendang, yang 

melambangkan ikatan kasih sayang antara orangtua dan anak-anaknya atau 

antara seseorang dan orang lain, seperti yang tercantum dalam filsafat 

batak. Pada mulanya fungsi Hiou adalah untuk menghangatkan badan, 

tetapi kini Hiou memiliki fungsi simbolik untuk hal-hal lain dalam segala 

aspek kehidupan orang batak. Hiou tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

orang batak. Setiap Hiou mempunyai makna sendiri-sendiri, artinya 

mempunyai sifat, keadaan, fungsi, dan hubungan dengan hal atau benda 

tertentu. 

Di kalangan orang batak sering terdengar istilah manghioui. Dalam 

pengertian adat batak “manghioui” (memberikan Hiou) melambangkan 

pemberian kehangatan dan kasih sayang kepada penerima Hiou. Dalam 

kepercayaan orang batak, jiwa (tondi) pun perlu dihioui, sehingga kaum 

lelaki yang berjiwa keras mempunyai sifat-sifat kejantanan dan 
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kepahlawanan. Biasanya pemberi Hiou adalah orangtua kepada niombah 

(anak), dan tondong kepada boru. Dalam hal manghioui, ada aturan yang 

harus dipatuhi, antara lain orang hanya boleh manghioui mereka yang 

menurut ikatan kekerabatan berada dibawahnya misalnya orangtua boleh 

manghioui anak, tetapi anak tidak boleh manghioui orangtua. Hiou terdiri 

dari berbagai jenis dan motif yang masing-masing mempunyai makna, 

fungsi dan kegunaan tersendiri, kapan digunakan, disampaikan kepada 

siapadan dalam upacara adat yang bagaimana. Berbagai jenis Hiou yang 

umum dikenal yaitu : ragi hidup, ragi hotang, surisuri, mangiring. 

Masyarakat Simalungun saat ini semakin sedikit  yang memiliki 

keterampilan dalam menenun Hiou. Disisi lain Hiou tetap dibutuhkan 

dalam berbagai acara, keadaan inilah yang membuat masyarakat Batak 

Simalungun yang sudah ditenun atau diproduksi oleh mesin. Hiou yang 

sudah ditenun atau diproduksi mesin tersebut dapat dibeli di dalam pasar 

yang ada di daerah Kabupaten Simalungun. Hiou Simalungun ada berbagai 

macam jenis, yang mana antara yang satu dan lainnya memiliki makna 

tersendiri. Begitu pula dalam hal pengunaannya, Hiou Simalungun harus 

sesuai dengan jenis dan acara yang dihadiri oleh penguna Hiou. Adapun 

dalam garis besar adat batak yang mengunakan Hiou dalam acaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada Upacara Perkawinan 

Upacara penyerahan Hiou kepada pengantin dalam upacara adat 

perkawinan didaerah Simalungun khususnya dan suku Batak 
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Simalungun pada umumnya tidak jauh berbeda. Pada orang 

Simalungun pada umumnya, penyerahan Hiou diberikan dan dilakukan 

di rumah orang tua pengantin laki-laki, karena pesta perkawinan 

menurut adat dilaksanakan di rumah pengantin yaitu di rumah orang 

tuanya. Setelah antara si pemuda dan si gadis bersetuju untuk berumah 

tangga, maka dilanjutkan dengan peminangan oleh orang tua si 

pemuda. Orang tua si pemuda mengirim utusan ke rumah orang tua si 

gadis.  

Salah satu acara penting yang ikut mengisi upacara perkawinan 

yang tidak ditinggalkan oleh adat adalah menyerahkan kain adat Batak 

yaitu Hiou dari pihak tondong (orang tua si pengantin wanita) kepada 

kedua mempelai. Selain itu pihak tondong juga menyerahkan kain Hiou 

kepada anak boru (pihak penerima gadis) dalam hal ini kepada orang 

tua pengantin laki-laki dan saudara laki-laki dari pihak ayahnya. 

2. Pada Upacara Kematian 

Langkah, rejeki, pertemuan, maut akan selalu ditemui oleh 

seseorang dalam hidupnya. Khusus mengenai soal maut (mati), adalah 

suatu ketentuan yang harus diterima, setiap manusia punya ajal. 

Apabila ajal sudah datang tidak ada seorangpun yang dapat menghindar 

dan lari daripadanya. Di kalangan orang Simalungun, apabila seseorang 

yang sudah berkeluarga, apalagi sudah mempunyai anak dan cucu, 

maka diadakan suatu upacara adat yaitu upacara kematian. Upacara 

tersebut biasanya bisa berlangsung selama satu minggu atau lebih, hal 
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itu tergantung dari status dan kemampuan dari keluarga yang 

meninggal. Jika yang meninggal adalah orang dewasa yang sudah 

berkeluarga, beranak, dan bercucu diadakan hajad kenduri dengan 

memotong kerbau sebagai tanda perceraian. Kalau keluarga yang 

meninggal adalah keluarga yang mampu dan berada, maka dipukul pula 

gendang sebagai tanda kemalangan. Berita kemalangan yang menimpa 

suatu keluarga diberitahukan kepada pihak tolu sahundulan (tondong, 

sanina, boru). Semua yang datang melawat jenazah termasuk tetangga 

terdekat membawa beras, kelapa, dan ayam serta bumbunya. Itulah 

yang dimakan oleh yang melayat. 

 

4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Motif Hiou Batak Simalungun 

Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para 

Pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, 

pemahat, programmer computer dan sebagainya. Hak-hak para Pencipta ini 

perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan 

atau memperbanyak karya cipta Pencipta.  Menurut Edy Damian, 

(2005:112) ”Pada dasarnya, Hak Cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi 

atas suatu Ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta sebuah 

buku, Anda hanya membeli hak untuk menyimpan dan meminjamkan buku 

tersebut sesuai keinginan Anda. Buku tersebut wujud benda berupa buku. 

Namun, ketika Anda membeli buku ini, Anda tidak membeli Hak Cipta 
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karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan 

karya tulis yang diterbitkan sebagai buku”. 

Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar Hak Cipta yang 

demikian. Seseorang tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun 

memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Apalagi menjual secara 

komersial hasil perbanyakan buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang. 

Hak memperbanyak karya tulis adalah hak ekslusif pengarang atau 

seorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyakan dengan 

cara memberikan lisensi. Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta memiliki 

suatu kekayaan intelektual dalam bentuk tidak berwujud (intangable) yang 

bersifat sangat pribadi. Seorang pemegang Hak Cipta yaitu pengarang itu 

sendiri, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan 

memberikan kepadanya sebagai Pencipta untuk mengeksploitasi hak-hak 

ekonomi dari suatu Ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra dan 

ilmu pengetahuan. 

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 

memuat definisi Hak Cipta sebagai berikut : 

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. 
 

Dengan demikian, Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif 

bagi para Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu 

Ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang 

sama dalam batasan hukum yang berlaku, yang penting untuk diingat 

adalah hak tadi mengizinkan pemegang Hak Cipta untuk mencegah pihak 
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lain memperbanyak tanpa izin. 

Pasal 1 ayat 2 UUHC mendefinisikan Pencipta atau Pengarang 

sebagai seseorang yang memiliki inspirasi dan dengan inspirasi tersebut 

menghasilkan karya yang berdasarkan kemampuan intelektual, imajinasi, 

keterampilan, keahlian mereka dan diwujudkan dalam bentuk karya yang 

memiliki sifat dasar pribadi mereka. 

Berdasarkan penciptaannya, Ciptaan diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

1. Ciptaan warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia. 

2. Ciptaan bukan wara negara, penduduk, bukan badan hukum 

Indonesia yang untuk pertama kali diumumkan di Indonesia 

atau diumumkan di Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga 

puluh) dari sejak ciptaan itu diumumkan untuk pertama kali di 

luar Indonesia. 

3. Ciptaan bukan warga negara, bukan penduduk, badan hukum 

bukan Indonesia, dengan ketentuan ; 

1) Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai 

perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia, 

atau 

2) Negara dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak 

atau peserta dalam perjanjian mkultilateral yang sama 

mengenai perlindungan Hak Cipta. 

Pasal 1 ayat (3) mendefinisikan ciptaan sebagai karya cipta si 
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Pengarang/Pencipta dalam segala format materi yang menunjukkan 

keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Dalam Pasal 

12, tertera ciptaaan yang memperoleh perlindungan yang memperluas 

perlindungan hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta (neighbouring right). 

Mengenai Karya-karya yang Dilindungi oleh Hak Cipta di 

Indonesia, Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta Indonesia tahun 2002 

menetapkan Ciptaan yang termasuk dilindungi oleh hukum Hak Cipta di 

Indonesia.  

Pasal 12 ayat (1) menetapkan karya-karya di bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi adalah : 

a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis 

yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; 

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

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 

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

pantonim; 

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, 

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan; 

g. Arsitektur; 

h. Peta; 

i. Seni batik; 

j. Fotografi; 

k. Sinematografi;Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, 

dan karya lain dari hasil pengalihwujudan”. 

 

Hasil pengolahan dari ciptaan asli juga dilindungi sebagai hak cipta, 

sebab hasil dari pengolahan itu merupakan suatu ciptaan yang baru dan 

memerlukan kemampuan intelektualitas tersendiri pula untuk 

memperolehnya. Pemberian perlindungan dimaksud, selanjutnya 

ditentukan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya. Hal tersebut 

dapat dilihat dari ketentuan Pasal 12 ayat 2 UHC Indonesia yang berbunyi: 
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Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf i dilindungi sebagai 

ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas 

ciptaan asli. 

 

Perlindungan hak cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari 

diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang hak cipta, termasuk 

konvensi internasional oleh karenanya adalah wajar perlindungan yang 

diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada si pengelola, 

dengan memperhatikan hak si pencipta asli. Oleh karenanya si pengelola 

diharuskan pula memprioritaskan kepentingan hukum pemegang hak cipta 

asli atau si penerima haknya. Demikianlah halnya jika hendak 

menerjemahkan karya orang lain si penerjemah harus terlebih dahulu 

meminta persetujuan dari si pemegang hak cipta aslinya. Selanjutnya 

perlindungan juga diberikan terhadap ciptaan-ciptaan yang sudah 

merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan 

perbanyakan karya itu, tetapi belum diumumkan. 

Dalam bahasa asing ciptaan semacam itu disebut unpublished 

works, dan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UUHC Indonesia. Pasal 

tersebut berbunyi; Dalam perlindungan sebagaimana yang dimaksudkan 

dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaaan yang tidak atau 

belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan 

yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu. 

Untuk mengetahui suatu ciptaan termasuk dalam cakupan Ciptaan 

yang dilindungi seperti yang ditetapkan dalam Undang Undang Hak Cipta, 

menurut Eddy Damian (2005:54) adalah ”Merupakan suatu hal yang 
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jawabannya tidak terlalu mudah diberikan, hal ini dikarenakan setiap 

Negara mengatur jenis-jenis ciptaan yang dilindungi selain harus 

berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan internasional yang 

berlaku (Konvensi Bern) juga diberikan kebebasan menentukan ciptaan-

ciptaan tertentu yang lain untuk diberikan perlindungan”. 

Sehingga untuk mengetahui Pengaturan Mengenai Hiou 

Simalungun dalam Undang Undang Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Hak 

Cipta tidaklah mudah karena tidak semua ciptaan termasuk dalam cakupan 

Ciptaan yang dilindungi seperti yang ditetapkan dalam Undang- ndang Hak 

Cipta.  

Jadi untuk mengetahui Pengaturan Mengenai Hiou Simalungun 

dalam Undang Undang Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta perlu 

dilakukan penafsiaran hukum (interpretasi hukum), karena Pasal 12 ayat (1) 

huruf i Undang Undang Hak Cipta tidak dengan jelas menyebutkan 

bahwasannya Hiou merupakan suatu ciptaan yang dilindungi. 

Pasal 12 Undang Undang Hak Cipta selain mengatur perlindungan 

terhadap buku, program komputer, pamphlet dan perwajahan (lay out) 

karya tulis lain, menurut ketentuan ini, dapat dikatakan bahwa hasil karya 

tulis dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang akan memperoleh 

perlindungan hukum.  

Lain halnya dengan ciptaan peta, yang pada umumnya diberikan 

perlindungan hukum oleh perundang-undangan nasional negara-negara, 

walaupun dapat terjadi bahwa suatu karya cipta peta sebenarnya tiada lain 
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merupakan perbanyakan dari suatu pengetahuan yang telah umum sifatnya 

sehingga telah menjadi milik umum (public domain). 

Karena tidak dengan jelasnya penyebutan Hiou dalam Undang 

Undang Hak Cipta, maka diperlukan penafsiran hukum, agar dapat terlihat 

dengan jelas kedudukan Hiou didalam Undang Undang Hak Cipta agar 

sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf i mengenai ciptaan-ciptaan yang 

dilindungi oleh Undang Undang Hak Cipta. Menurut CST. Kansil (Ishaq, 

2007:255) beberapa macam penafsiran hukum, antara lain: 

1.  Penafsiran tata bahasa (Gramatikal), Yaitu cara penafsiran berdasarkan 

pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti 

perkataan- perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam 

kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, yang dianut adalah 

semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut 

kebiasaan, yang arti dalam pemakaian sehari-hari. 

2. Penafsiran sahih (otentik, resmi), penafsiran yang pasti terhadap arti 

kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-

undang. 

3. Penafsiran historis, penafsiran ini dapat dibagi 2 yaitu:1. sejarah 

hukumnya, 2. sejarah undang-undangnya. 

4. Penafsiran sistematis (dogmatis) penafsiran menilik susunan yang 

berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-

undang itu maupun dengan undang-undang lainnya. 

5. Penafsiran nasional, ialah penafsiran menilik sesuai tidaknya dengan 
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system hukum yang berlaku. 

6. Penafsiran teologis (sosiologis), yaitu penafsiran dengan mengingat 

maksud dan tujuan undang-undang itu, ini penting disebabkan 

kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-

undang tetap sama. 

7. Penafsiran ekstensip, yaitu memberi artian dengan memperluas arti 

kata-kata dalam peraturan itu sehingga suatu peristiwa dapat 

dimasukkan. 

8. penafsiran restriktif, yaitu penafsiran dengan membatasi 

(mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu. 

9. Penafsiran analogis, Memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum 

dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan 

asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat 

dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. 

10. Penafsiran a contrario (menurut peringkaran), adalah suatu penafsiran 

undang undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara 

soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu Pasal undang-

undang. 

Dari macam-macam penafsiran diatas, sesungguhnya dalam 

Undang Undang Hak Cipta telah terdapat penafsiran sahih (otentik, resmi), 

yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang 

diberikan oleh pembentuk undang-undang, yang diterangkan dalam 

penjelasan Undang-Undang hak Cipta tersebut. Adapun bunyi penjelasan 
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Pasal 12 huruf i Undang Undang Hak Cipta adalah sebagai berikut: 

Batik yang dibuat secara konfensional dilindungi dalam undang-

undang ini sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu 

memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik  pada ciptaan 

motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan 

pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan 

kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat diberbagai daerah, seperti seni 

songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus berkembang. 

Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i UUHC yang mengatur tentang 

jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang, yang menyebutkan 

jenis ciptaan mengenai kain tenunan adalah pada Pasal 12 huruf i, yaitu 

pada jenis Ciptaan batik, yang pada awal mulanya merupakan ciptaan khas 

bangsa Indonesia yang dibuat secara konvesional dilindungi oleh Undang 

Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan tersendiri, karya-karya seperti 

itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada 

Ciptaan motif  atau gambar maupun komposisi warnanya. 

Batik (atau kata Batik) berasal dari bahasa Jawa "amba" yang 

berarti menulis dan "titik". Kata batik merujuk pada kain dengan corak 

yang dihasilkan oleh bahan "malam" (wax) yang diaplikasikan ke atas kain, 

sehingga menahan masuknya bahan pewarna (dye), atau dalam Bahasa 

Inggrisnya "wax-resist dyeing”. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai 

seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya 

Jawa) sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa di masa lampau menjadikan 
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keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga 

di masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan 

sampai ditemukannya "Batik Cap" yang memungkinkan masuknya laki-

laki ke dalam bidang ini (Rahayu, Kanti: Tesis, 2008:40). 

Ragam corak dan warna Batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh 

asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan 

beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik 

pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan 

juga pada akhirnya, para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah 

dipopulerkan oleh orang Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak 

phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan 

hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal (seperti 

bunga tulip) dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah (gedung atau 

kereta kuda), termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna 

biru. Batik tradisonal tetap mempertahankan coraknya, dan masih dipakai 

dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak 

memiliki perlambangan masing-masing.  

Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun 

temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik 

keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status 

seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tadisional hanya 

dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta. 

Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia (Jawa) yang 
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sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada 

dunia oleh Presiden Soeharto, yang pada waktu itu memakai batik pada 

Konferensi PBB dengan “pengertian seni batik adalah karya tradisional 

lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat 

diberbagai daerah, seperti seni songket, kain ikat, dan lain-lain yang 

dewasa ini terus dikembangkan”. (Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf I 

undang Undang Hak Cipta). 

Dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf i Undang Undang Hak 

Cipta, menyebutkan istilah songket, songket adalah jenis kain tenunan 

tradisional Melayu yang berasal dari Indonesia dan Malaysia. Songket 

biasanya ditenun dengan tangan dengan benang emas dan perak dan pada 

umumnya dikenakan pada acara-acara resmi Asal-usul kain songket adalah 

dari perdagangan zaman dahulu di antara Tiongkok dan India. Orang 

Tionghoa menyediakan sutera sedangkan orang India menyumbang benang 

emas dan perak. Akibatnya, jadilah songket. Kain songket ditenun pada 

mesin tenun bingkai Melayu. Pola-pola rumit diciptakan dengan 

memperkenalkan benang-benang emas atau perak ekstra dengan 

penggunaan sehelai jarum leper. Songket harus melalui delapan peringkat 

sebelum menjadi sepotong kain dan masih ditenun secara tradisional. 

Karena penenun biasanya dari desa, tidak mengherankan bahwa motif-

motifnya pun dipolakan dengan flora dan  fauna local. Motif ini juga 

dinamai dengan kue lokal Melayu seperti seri kaya, wajik, dan tepung 

talam, yang diduga merupakan favorit raja. Songket eksklusif memerlukan 
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di antara satu dan tiga bulan untuk menyelesaikannya, sedangkan songket 

biasa hanya membutuhkan sekitar 3 hari. 

Mulanya laki-laki menggunakan songket sebagai destar atau ikat 

kepala. Kemudian barulah wanita Melayu mulai memakai songket sarung 

dengan baju kurung Di masa kini songket adalah pilihan populer untuk 

pakaian perkawinan Melayu dan sering diberikan oleh pengantin laki-laki 

kepada pengantin wanita sebagai salah satu hadiah perkawinan. 

Pengaturan mengenai Hiou simalungun dalam Undang Undang Nomor. 

19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah terdapat pada Pasal 12 ayat (1) huruf 

i yaitu dalam ruang lingkup seni batik, karena Hiou adalah kain tenun khas 

Simalungun yang berbentuk selendang. Disamakan dengan pengertian seni 

batik karena Hiou adalah karya tradisional yang merupakan kekayaan bangsa 

Indonesia yang berada didaerah Sumatera Utara, dan dapat disamakan 

dengan seni songket, ikat dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan. 

 

4.3 Motif Hiou Simalungun Yang Masih Beredar Di Masyarakat Sampai 

Dengan Sekarang 

Berbicara mengenai penggunaan Hiou dalam masyarakat Batak adalah 

hal yang menarik, bukan hanya karena peranan Hiou sangat dominan dalam 

setiap kegiatan adat dalam masyarakat Batak Simalungun. Penggunaan  

Hiou dalam masyarakat Simalungun sering kali digunakan dalam acara 

pernikahan (suka-cita) dan kematian (duka-cita). Selain itu juga, masih ada 

acara lain dalam penggunaan Hiou seperti dalam acara gereja yakni 
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pembabtisan anak (pemberian nama buat anak kecil). Hiou digunakan ketika 

acara di rumah, yakni ketika nenek dari si anak akan memberikan selamat. 

Hiou yang biasanya digunakan adalah kain gendong. 

Hiou adalah sejenis pakaian yang berbentuk selembar kain tenunan 

khas Batak dengan pola dan ukuran tertentu yang digunakan untuk 

melindungi tubuh. Menurut catatan beberapa ahli tekstil, Hiou dikenal 

masyarakat batak pada abad 14 sejalan dengan masuknya alat tenun dari 

India. Artinya, sebelum masuknya alat tenun ke tanah batak, masyarakat 

batak belum mengenal Hiou. Dan dengan demikian belum juga ada budaya 

memberi dan menerima Hiou (manghioui = mengenakan Hiou) sebagaimana 

yang sering dilakukan masyarakat Simalungun pada acara-acara adat. Jadi 

dapat dikatakan Hiou adalah hasil peradaban masyarakat batak simalungun 

pada kurun waktu tertentu. 

Penggunaan Hiou sekarang ini sering digunakan saat ada acara 

pernikahan dan juga acara kemalangan (kematian). Dalam acara perkawinan 

Hiou yang sering digunakan adalah Gotong bagi pengantin pria dan Bulang 

bagi pengantin wanita. Gotong dan Bulang dipakaikan saat setelah pengantin 

sampai di luar rumah tempat acara penikahan diberlangsungkan. Gotong dan 

Bulang dikenakan oleh pihak Boru Jabu kepada kedua mempelai. Pengenaan 

tersebut ditandai akan dimulainya acara pesta pernikahan. 

Di kalangan orang Simalungun, apabila seseorang yang sudah 

berkeluarga, apalagi sudah mempunyai anak dan cucu, maka diadakan suatu 

upacara adat yaitu upacara kematian. Upacara tersebut biasanya bisa 
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berlangsung selama satu minggu atau lebih, hal itu tergantung dari status dan 

kemampuan dari keluarga yang meninggal. Jika yang meninggal adalah 

orang dewasa yang sudah berkeluarga, beranak, dan bercucu diadakan hajad 

kenduri dengan memotong kerbau sebagai tanda perceraian. Kalau keluarga 

yang meninggal adalah keluarga yang mampu dan berada, maka dipukul pula 

gendang sebagai tanda kemalangan. Berita kemalangan yang menimpa suatu 

keluarga diberitahukan kepada pihak tolu sahundulan (tondong, sanina, 

boru). Semua yang datang melawat jenazah termasuk tetangga terdekat 

membawa beras, kelapa, dan ayam serta bumbunya. Itulah yang dimakan 

oleh yang melayat. Dengan berkembangnya jaman, masyarakat yang dataing 

pada saat ini tidak semuanya membawa beras, kelapa, dan ayam tetapi 

memberi sumbangan berupa uang yang biasanya disematkan kepada keluarga 

yang berkabung. 

Jadi dapat dikatakan Hiou adalah hasil peradaban masyarakat batak 

pada kurun waktu tertentu. Hiou diberi nama berdasarkan besar dan kecilnya 

Hiou, dan berdasarkan teknik pembuatan dan lukisan/hiasan yang 

dituangkan di dalam Hiou, yaitu (Sinaga Salmon,2008:128):  
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1. Ragi idup 

 

Gambar 4.1 Ragi Idup 

Hiou ragi hidup diberikan mertua kepada menantu perempuan, 

karena menantulah menjadi tongkat dalam menghadapi semua 

famili. Dalam bahasa simalungun dikenal dengan istilah 

Parsimatuaon. Selain parsimatuaon, Hiou ini juga digunakan dalam 

acara maluah humbani parmaraan. Juga dalam acara mamokkot 

jabu (memasuki rumah baru). 
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2. Ragi sapot 

 

Gambar 4.2 Ragi Sapot 

Hiou ini digunakan dalam acara duka cita (sayur-matua). Hiou ini 

biasanya dikenakan diatas setelah batang ditutup. Hiou ini 

dipertandakan sebagai Hiou parsirangan (perpisahan). 
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3. Ragi panei 

 

Gambar 4.3 Ragi Panei 

Hiou ini kegunaanya sama dengan Hiou ragi Sapot. Hiou ini 

digunakan dalam acara duka cita (sayur-matua). Hiou ini biasanya 

dikenakan diatas setelah batang ditutup. Hiou ini dipertandakan 

sebagai Hiou parsirangan (perpisahan). 
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4. Si ipput ni hirik  

 

Gambar 4.4 Si ipput ni hirik 

Hiou ini sering dikenal dengan istilah Hiou Panonggot. Karena 

telah sembuh dari penyakit, dan tidak akan terkena kembali 

penyakit yang sama. 
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5. Batu Jala 

 

Gambar 4.5 Batu Jala 

Hiou Batu Jala diberikan saudara paling tua (nasikaha) karena 

nasikaha adalah panutan anggi-anggini agar semakin tekun dalam 

lingkungannya. 
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6. Mangiring  

 

Gambar 4.6 Mangiring 

Mangiring biasanya diberikan kepadan Bapa Tua (abang dari ayah) 

dalam acara pernikahan agar membimbing yang baru menikah, 

mengajari tentang adat-istiadat dan sopan terhadap semua 

keluarga dan daerah tempat tinggalnya nanti. 
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7. Sitoluntuho  

 

Gambar 4.7 Sitoluntuho 

Dalam adat Simalungun dikenal dengan istilah anak boru jabu 

(yang biasanya bekerja dirumah jika ada acara adat). Anak boru 

jabu juga yang nantinya bekerja menghadapi Tolu dahundulan 

(sanina, tondong dan boru) dan bekerja mulai sebelum acara dan 

sesudah acara. 
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8. Hatirongga 

 

Gambar 4.8 Hatirongga 

Hatirongga sering digunakan sebagai Abit (sarung) oleh 

perempuan, yang biasanya digunakan jika wanita itu menggunakan 

kebaya di suatu acara terutama acara pernikahan. 
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9. Tampunei 

 

Gambar 4.9 Tampunei 

Tampunei ini diberikan ketika keluarga baru menikah dalam 

menentukan siapa nantinya Anak Boru Jabu mereka. Anak Boru 

jabu biasanya dipilih dari pihak makkela ( keluarga dari anak 

namboru ayah).  
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10. Tapak Satur 

 

Gambar 4.10 Tapak Satur 

Selain Tampunei, Tapak satur ini diberikan ketika keluarga baru 

menikah dalam menentukan siapa nantinya Anak Boru Jabu 

mereka. Anak Boru jabu biasanya dipilih dari pihak makkela 

(keluarga dari anak namboru ayah).  
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11. Bulang (khusus dipakai ibu-ibu dalam acara adat) 

 

Gambar 4.11 Bulang 

Bulang dalam gambar diatas adalah yang dikenakan dikepala, biasanya 

bulang digunakan ibu-ibu atau pihak wanita ketika ada acara 

simalungun. 

 

 

 

 

 



 

 

95 

B 

 

12. Suri-suri ( hadang-hadangan) 

 

Gambar 4.12 Suri-suri 

Suri-suri diatas dikenakan pada bahu yang berwarna merah. 

Biasanya suri-suri dikenakan dalam segala acara, Karena tidak 

hanya warna merah saja warna dari suri-suri ada juga wana hitam. 
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13. Ragi Hotang 

 

Gambar 4.13 Ragi Hotang 

Hiou ini sering digunakan sebagai kado dalam acara perkawinan. 
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14. Simangkat-angkat ( menyerupai suri-suri) digunakan oleh laki 

laki yang telah berkeluarga sewaktu acara kematian 

 

Gambar 4.14 Simangkat angkat 
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15. Saholat. Bintang maratur  

 

Gambar 4.15 Bintang Maratur 

Selain Si ipput ni hirik, bintang Maratur (Saholat)  juga digunakan 

dalam pemulihan orang sakit, dan akan membawa berkat agar 

tidak mengalami hal serupa lagi. 

Selain dari ke 15 Hiou diatas, masih ada yang hingga saat ini pada 

acara masyarakat Simalungun, yakni gotong. Gotong biasanya dikenakan 

dikepala laki-laki.  

Gotong yang dimaksud adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.16 Gotong 

Hiou diatas dibuat dengan alat tradisional yang dikenal dengan tenun 

yang dalam bahasa Simalungun dikenal dengan istilah tonun.  

 

Gambar 4.17 Alat Tenun Tradisional 

Alat tenun adalah alat atau mesin untuk menenun benang menjadi 

tekstil (kain). Alat tenun terdiri dari alat tenun tradisional, alat tenun bukan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alat
http://id.wikipedia.org/wiki/Mesin
http://id.wikipedia.org/wiki/Tekstil
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alat_tenun_tradisional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Alat_tenun_bukan_mesin
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mesin yang dipakai untuk menenun dengan tangan manusia, serta alat tenun 

mesin yang dilengkapi motor penggerak. Menurut ukurannya, alat tenun 

tradisional dan alat tenun bukan mesin yang berukuran kecil dipakai untuk 

menenun sambil duduk, sementara alat tenun berukuran besar digunakan 

untuk menenun sambil berdiri. Orang Mesir kuno dan orang Cina kuno 

sudah mengenal alat tenun bukan mesin sejak tahun 4000SM. 

Setelah perkembanag jaman, masyarakat tidak lagi menggunakan alat 

tenun tradisional, melainkan menggunakan alat tenun bukan mesin yang 

digerakkan oleh tenaga manusia. Alat tenun ini telah berkembang menjadi 

lebih baik, yang dulunya satu Hiou diselesaikan memakan waktu hingga 

tiga-empat hari. Tapi sekarang dapat dilakukan sehari mengasilkan tiga-

empat helai Hiou. 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alat_tenun_mesin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alat_tenun_mesin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alat_tenun_mesin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
http://id.wikipedia.org/wiki/Cina


 

 

101 

 

Gambar 4. 18 Alat Tradisional Semi Mesin 

 

4.4 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Batak Simalungun 

Belum Mendaftarkan Ciptaan Motif  Hiou Di Kabupaten Simalungun 

Hiou adalah kain tenun khas Batak berbentuk selendang, yang 

melambangkan ikatan kasih sayang antara orangtua dan anak-anaknya atau 

antara seseorang dan oranglain, seperti yang tercantum dalam filsafat Batak, 

terutama Batak Simalungun. Pada mulanya fungsi Hiou adalah untuk 

menghangatkan badan, tetapi kini Hiou memiliki fungsi simbolik untuk hal-

hal lain dalam segala aspek kehidupan orang Batak Simalungun. 

Hiou tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Batak Simalungun. 

Setiap Hiou mempunyai raksa sendiri-sendiri, artinya mempunyai sifat, 
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keadaan, fungsi, dan hubungan dengan hal atau benda tertentu. Warna yang 

digunakan pada kain Hiou juga ada hubungannya dengan kepercayaan. Pada 

orang Simalungun warna-warna itu berarti : 

Putih, melambangkan benua atas atau simbol dari singasana juga berarti 

lambang kehidupan. Hitam, melambangkan benua bawah, juga sekaligus 

melambangkan kedukunan Batak. Berwarna Merah, melambangkan benua 

tengah yang sekaligus melambangkan keberanian dan kesaktian. 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat batak Simalungun 

belum mendaftarkan ciptaan motif Hiounya adalah sebagai berikut: 

1. Ketidaktahuan pengrajin partonunan Hiou mengenai Undang 

Undang Nomor. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Setelah melakukan penelitian ke Rambung Merah, Purba 

Dolok, jalan Simarjarunjung Sitalasari Kabupaten Simalungun, 

penulis melakukan wawancara dan mengajukan kuesioner yang 

telah penulis susun sebelumnya. Data yang ada dari pihak 

pemerintah daerah ada sekitar 26 pengrajin Hiou. Dari 26 pengrajin 

yang ada , penulis melakukan survei kelapangan dan bertemu 

dengan 14 pengrajin. Dari tabel dibawah ini dapat dijelaskan hasil 

penelitian dari 14 orang pengrajin partonunan Hiou, 8 (delapan) 

pengrajin partonunan Hiou menyatakan ketidaktahuannya 

mengenai Undang Undang Hak Cipta, 3 (Tiga) diantaranya pernah 

mendengar tentang Undang Undang Hak Cipta, dan 3 (tiga) 

diantaranya mengetahui tentang pengaturan hak cipta. 
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Table 4.2 Nama Pengusaha Kerajinan Hiou Simalungun (Sumber: 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun) 

No Nama 

perusahaan 

Nama pengusaha Alamat 

Jalan Kecamatan 

1 Juliana Ulos Marsaulina 

Napitupulu 

Jl. Lau Cimba no 78 

R.Merah 

Siantar 

2 Tenun Ulos 

Nuryati Siregar 

Nuryati Siregar Jl. H. U. Sinaga R. 

Merah 

Siantar 

3 Sigirsang Ulos H. Br. Girsang Jl. H. U. Sinaga R. 

Merah 

Siantar 

4 Tenun Ulos 

Sintauli Saragih 

Sintauli Saragih Jl. H. U. Sinaga r. 

Merah 

Siantar 

5 Tenun Ulos 

Nurminah Manik 

Nurminah Maink Jl. H. U. Sinaga Gg. 

Kelapa Dua  R 

Merah 

Siantar 

6 Tenun Ulos 

Selfina Purba 

Selfina Purba Jl. H. U. Sinaga Gg. 

Kelapa Dua  R 

Merah 

Siantar 

7 Yenun Ulos 

Sarmauli Sijabat 

Sarmaulina 

Sijabat 

Jl. H. U. Sinaga R. 

Merah 

Siantar 

8 Tenun Ulos 

Osmi Sidauruk 

Osmi Sidauruk Jl. H. U. Sinaga gg.  

Londut R. Merah 

Siantar 

9 Tenun Ulos 

Agustina 

Tampubolon 

Agustina 

Tampubolon 

Jl. H. U. Sinaga R. 

Merah 

Siantar 

10 Tenun Ulos 

Tumbur Sianipar 

Tumbur Sianipar Jl. Cempaka 

Pematang 

Simalungun 

Siantar 

11 Tenun Ulos 

kalvin turnip 

Kalvin turnip Huta V karang 

Bangun 

Siantar 

12 Tenun Ulos 

dayan 

Dayan Huta V karang 

Bangun 

Siantar 

13 Tenun Ulos jhon 

sitepu 

Jhon Sitepu Karang Bangun Siantar 

14 Tenun Ulos 

minton 

sembiring 

Minton 

Sembiring 

Karang Bangun Siantar 

15 Tenun paulina Rumesdi br 

Siagian 

Kampung Baru R. 

Merah 

Siantar 

16 Tenun veronica Veronica br 

Situmorang 

Kampung baru R. 

Merah 

Siantar 

17 Christin Ulos Belsadai Girsang Jl. H. U. Sinaga R. 

Merah 

Siantar 

18 Tenun Ulos Eva 

Susanti 

Eva Susanti Dolok Marlawan Siantar 

19 Tenun Ulos 

Teodora gultom 

Teodora Gultom Dolok Marlawan Siantar 

20 Tenun Ulos  M. 

Br Gultom 

M. Br Gultom Dolok Marlawan Siantar 

21 Tenun Ulos 

Junita 

Simorangkir 

Junita 

Timorangkir 

Dolok Marlawan Siantar 

22 Tenun Ulos 

Masni br. Turnip 

Masni br Turnip Dolok Marlawan Siantar 
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23 Tenun Ulos 

Tumiar 

Simorangkir 

Tumiar 

Simorangkir 

Dolok Marlawan Siantar 

24 Tenun Ulos 

Mega br 

Simatupang 

Mega br 

Simatupang 

Dolok Marlawan Siantar 

25 Tenun Ulos Kinta br Manik Huta Kampung 

kristen, Purba 

Dolok 

Purba 

26 Tenun Ulos Riahma Dearni 

br Girsang 

Jl. Simarjarunjung 

Sitalasari 

Purba 

 

Table 4.3 Tenaga Kerja, Kapasitas Produksi dan Pendapatan 

(Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Simalungun) 

No Nama 

Perusahaan 

Tenaga kerja 

(orang) 

Kapasitas produksi 

(lembar/tahun) 

Nilai 

produksi/tahun 

(Rp.000) 

1 Juliana Ulos 21 14.400 576.000 

2 Tenun Ulos 

Nuryati Siregar 

2 1.440 57.600 

3 Sigirsang Ulos 35 23.760 950.400 

4 Tenun Ulos 

Sintauli Saragih 

18 12.240 489.600 

5 Tenun Ulos 

Nurminah 

Manik 

12 8.640 345.600 

6 Tenun Ulos 

Selfina Purba 

6 4.320 172.800 

7 Yenun Ulos 

Sarmauli 

Sijabat 

6 4.320 172.800 

8 Tenun Ulos 

Osmi Sidauruk 

43 29.520 1.180.800 

9 Tenun Ulos 

Agustina 

Tampubolon 

16 10.800 432.000 

10 Tenun Ulos 

Tumbur 

Sianipar 

11 720 28.800 

11 Tenun Ulos 

kalvin turnip 

2 1.440 57.600 

12 Tenun Ulos 

dayan 

2 1.440 57.600 

13 Tenun Ulos 

jhon sitepu 

2 1.440 57.600 
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14 Tenun Ulos 

minton 

sembiring 

2 1.440 57.600 

15 Tenun paulina 19 12.300 492.000 

16 Tenun veronica 2 1.440 57.600 

17 Christin Ulos 16 10.800 432.000 

18 Tenun Ulos Eva 

Susanti 

3 1.164 46.560 

19 Tenun Ulos 

Teodora gultom 

6 2.700 108.000 

20 Tenun Ulos  M. 

Br Gultom 

6 2.700 108.000 

21 Tenun Ulos 

Junita 

Simorangkir 

3 1.320 52.800 

22 Tenun Ulos 

Masni br. 

3 1.320 52.800 

23 Tenun Ulos 

Tumiar 

Simorangkir 

3 1.320 52.800 

24 Tenun Ulos 

Mega br 

Simatupang 

6 2.700 108.000 

25 Tenun Ulos 1 144 28.800 

26 Tenun Ulos 1 144 28.800 

 

Tabel 4.4 Pengetahuan Pengrajin Tentang Undang Undang Hak 

Cipta 

No Pengetahuan Pengrajin Tentang Undang 

Undang Hak Cipta 

Jumlah 

1 Tidak Tahu 8 

2 Pernah dengar 3 

3 Tahu 3 

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 

Dari hasil tersebut diatas dapat diketahui bahwa para 

pengrajin partonunan Hiou masih banyak yang tidak mengetahui 

mengenai Undang Undang Hak Cipta, hal ini disebabkanbeberapa 

hal, antara lain: rendahnya pendidikan para pengrajin partonunan 
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Hiou kurangnya sosialisasi mengenai hak cipta kepada pengrajin 

partonunan Hiou, serta tidak mengertinya pengrajin partonunan 

Hiou mengenai perlindungan hak cipta. Yang mana Hiou 

merupakan salah satu karya tradisional yang merupakan kekayaan 

bangsa Indonesia, yang mendapatkan perlindungan hukum karena 

mempunyai nilai seni, baik  pada ciptaan motif atau gambar 

maupun komposisi warnanya. 

2. Belum adanya kesadaran hukum dari pihak pengrajin partonunan 

Hiou, terhadap pendaftaran atas hak cipta hasil kerajinannya. 

Belum adanya kesadaran hukum dari pihak pengrajin 

partonunan Hiou ini disebabkan beberapa hal, antara lain: pengrajin 

partonunan Hiou bekerja hanya untuk membuat Hiou untuk mencari 

nafkah dan melaksanakan kebiasaan adat, selain itu pengrajin 

partonunan Hiou tidak merasa dirugikan apabila hasil karyanya 

dijiplak ataupun dicontoh oleh pengrajin partonunan Hiou lainnya. 

Hal-hal tersebut diatas adalah sebab-sebab tidak adanya kesadaran 

hukum dari pihak pengrajin partonunan Hiou, terhadap hasil 

kerajinannya. Yang mana hasil kerajinannya tersebut sebenarnya 

dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi pengrajin partonunan 

Hiou, yang motif atau gambar maupun komposisi warnanya 

digunakan oleh pengrajin partonunan Hiou lainnya tidak merasa 

dirugikan. 

3. Tidak adanya perhatian yang serius dari aparatur pemerintahan 
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yang terkait mengenai pendaftaran hak cipta atas motif Hiou. 

Dalam hal ketidaktahuan pengrajin Hiou mengenai Undang 

Undang Hak Cipta, jenis ciptaan yang dilindungi, dan perlindungan 

atas hak cipta tersebut, maka pengrajin partonunan Hiou 

mengharapkan sikap pro-aktif dari pemerintah dalam hal 

pendaftaran hak cipta atas motif Hiou. Budaya itu adalah milik 

masyarakat setempat, dan tak diketahui siapa penciptanya, inisiatif 

untuk mendaftar hak cipta dapat dilakukan oleh pemerintah daerah 

maupun DPRD setempat. Selain itu bukan hanya mengenai 

pendaftaran terhadap motif Hiou saja, akan tetapi pengrajin 

partonunan Hiou juga mengharapkan sikap pro-aktif pemerintah 

mengenai sosialisasi terhadap Undang Undang Hak Cipta kepada 

pengrajin partonunan Hiou yang ada di Desa Rambung Merah, 

Kabupaten Simalungun. 

4. Belum pesatnya perkembangan penciptaan terhadap motif-motif 

Hiou baru. 

Belum pesatnya perkembangan penciptaan terhadap motif-

motif Hiou baru ini disebabkan karena masih kurangnya 

pengetahuan pengrajin partonunan Hiou mengenai bahan, jenis 

pewarnaan, dan motif-motif yang berkembang dewasa ini, masih 

banyak para pengrajin Hiou yang mengunakan metode-metode 

pembuatan Hiou dengan cara lama sehingga memperlambat 

perkembangan dari ragam motif Hiou yang dibuat. 
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Selain itu masih banyaknya pengrajin partonunan Hiou yang 

hanya membuat Hiou untuk kepentingan-kepentingan adat saja, 

sehingga corak ataupun motif Hiou tidak berkembang. 

Faktor-faktor diatas merupakan faktor-faktor yang menyebabkan 

masyarakat Batak Simalungun belum mendaftarkan ciptaan motif Hiounya, 

setelah diadakannya penelitian ini diharapkan dapat berubah, dan orang 

batak Simalungun akan mendaftarkan hasil ciptaan Hiounya. 

Adapun upaya-upaya orang Batak untuk melindungi hak cipta 

terhadap motif Hiou Batak adalah sebagai berikut: 

1. Mendaftarkan motif Hiou yang diciptakan. 

Motif Hiou sangat beraneka ragam, antara Hiou yang satu 

dan lainnya memiliki perbedaan corak, motif, dan warna. Dari 

perbedaan tersebutlah dapat dilihat perbedaan motif Hiou 

tersebut.Pada perkembangannya, Hiou dewasa ini telah ada 

beberapa motif Hiou baru yang diciptakan oleh pengrajin 

partonunan Hiou. Hal ini dapat dilihat dari beranekaragam motif 

dan warna yang digunakan dalam pembuatan Hiou, tidak hanya 

terpaku pada warna-warna khas Hiou yaitu : Hitam, Merah, Putih, 

akan tetapi telah banyak warna-warna lain yang telah dibuat oleh 

pengrajin partonunan Hiou tersebut. Motif-motif Hiou temuan 

pengrajin partonunan Hiou tersebut diharapkan agar dapat 

dilakukan pendaftarannya. Yang mana pendaftaran tersebut 

bertujuan agar terciptanya suatu kepastian hukum terhadap motif 
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temuan pengrajin partonunan Hiou. karena Hiou merupakan salah 

satu hasil ciptaan yang dilindungi oleh Undang Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Tetapi dikarenakan para pengrajin 

belum mengetahui mengenai pendaftaran Hak Cipta, maka para 

pengrajin merelakan tenunan mereka masih menjadi warisan 

budaya Simalungun yang hingga saat ini belum ada Undang 

Undang atau Peraturan daerah yang mengatur tentang Hiou 

Simalungun. 

2. Lebih meningkatkan mutu Hiou. 

Hiou merupakan kain khas suku Batak yang berasal dari 

Sumatera Utara, Hiou telah digunakan secara turun-temurun oleh 

masyarakat batak. Dengan perkembangan teknologi dan informasi 

pada pengrajin partonunan Hiou, maka dewasa ini diharapkan 

kepada para pengrajin partonunan Hiou agar lebih meningkatkan 

mutu Hiou tersebut. Dewasa ini pembuatan Hiou masih banyak 

mengunakan metode pembuatan Hiou seperti halnya pembuatan 

Hiou pada masa lalu, sehingga perkembangan mutu dari Hiou 

tersebut sangatlah lambat. Hal ini disebabkan masih kurangnya 

pengetahuan pengrajin partonunan Hiou terhadap bahan baku 

yang berkembang dewasa ini terhadap pembuatan Hiou. Sehingga 

diharapkan para pengrajin dapat menambah pengetahuanya 

terhadap bahan baku yang ada sehingga mutu Hiou tersebut terus 

terjaga. 
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3. Menyesuaikan jenis dan motif Hiou agar sesuai dengan 

perkembangan. 

Pada perkembangannya dewasa ini, Hiou bukan saja kain 

khas yang digunakan oleh masyarakat Batak untuk acara-acara 

adat semata, akan tetapi Hiou mulai oleh masyarakat Batak untuk 

acara-acara adat semata, akan tetapi Hiou mulai pasar 

Internasional. Dengan perkembangan yang demikian pesat 

tersebut Hiou yang selama ini hanya bermotifkan garis-garis, pada 

perkembangannya agar dibuatkan suatu temuan terhadap suatu 

motif Hiou baru yang lebih disesuaikan dengan perkembangan, 

dan juga yang lebih utama adalah lebih disesuaikan dengan 

permintaan pasar dari Hiou tersebut. Sehingga pada 

perkembanggan Hiou nantinya diharapkan dapat menjadi suatu 

trend center pada dunia mode, bukan hanya di Sumatera Utara, 

dan Indonesia, akan tetapi dapat menjadi trend pada dunia fashion 

Internasional. 

Dari upaya-upaya diatas diharapkan Hak Cipta atas Hiou dapat 

terwujud, sehingga Hiou sebagai kain khas dari Sumatera Utara, khususnya 

suku batak, yang merupakan salah satu hasil kebudayaan Indonesia dapat 

dilindungi sebagai suatu ciptaan. Yang pada akhirnya dapat memperkenalkan 

hasil kebudayaan tersebut kepada dunia internasional, sehinga tidak akan 

terjadi lagi hasil kebudayaan asli bangsa Indonesia diakui oleh negara lain 

sebagai kebudayaan negara tersebut. 
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4.5 Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Untuk Melestarikan Budaya 

Simalungun Mengenai Hiou 

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 10 menjamin perlindungan Hak Cipta atas 

karya peninggalan, prasejarah, dan budaya nasional lainnya. Budaya 

Nasional yang diatur dalam Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah budaya nasioanal yang 

merupakan hasil kebudayaan rakyat  yang menjadi milik bersama, Hak cipta 

tersebut dipegang oleh Negara. Penguasaan Hak Cipta atas karya budaya 

nasional yang yang merupakan hasil kebudayaan rakyat oleh Negara 

dimaksudkan untuk melindungi hasil karya kebudayaan rakyat yang sebagai 

salah satu nilai budaya bangsa. Perlindungan yang diberikan oleh Pasal 10 

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta atas hasil kebudayaan rakyat berbeda dengan perlindungan Hak Cipta 

atas ciptaan-ciptaan lain yang diketahui siapa penciptanya. Hal ini 

dikarenakan pada umumnya oleh 2 (dua) hal yaitu: 

1. Hasil kebudayaan rakyat tersebut lahir atau tercipta jauh sebelum adanya 

Undang Undang Hak Cipta, bahkan tidak tertutup kemungkinan hasil 

kebudayaan rakyat tersebut lahir pada era pra sejarah. Hal ini juga yang 

menyebabkan tidak diketahui siapa pencipta atas hasil kebudayaan rakyat 

tersebut. 

2. Sesuai dengan sebutannya sebagai hasil kebudayaan rakyat ini juga yang 

mengakibatkan tidak diketahui siapa penemu atau pencipta atas hasil 
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kebudayaan tersebut. Hal ini dikarenakan pada umumnya hasil 

kebudayaan rakyat tersebut merupakan hasil penciptaan secara bersama-

sama suatu masyarakat adat. Atau dengan kata lain penciptaannya 

bersifat kolektif. Hak kekayaan kolektif mengarah kepada hak atas 

kekayaan budaya  bangsa yang sudah mengakar. 

Adapun upaya-upaya Pemerintahan Daerah untuk memperkenalkan dan 

melestarikan motif Hiou Simalungun yang diwakili oleh bapak Erikson 

Tambunan, SH selaku Kasi Industri Kecil dan Kerajinan di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun pada saat penulis 

melakukan tatap muka dengan beliau adalah sebagai berikut: 

1. Dengan melakukan pengHiouan kepada pejabat-pejabat Negara. 

Kata Hiou kemudian muncul kata menghioui (memberikan Hiou), 

yang melambangkan pemberian kehangatan dan kasih sayang kepada 

penerima Hiou, dan biasanya Hiou diberikan dari orang tua kepada anak-

anaknya dan juga oleh tondong kepada boru. Banyaknya pejabat-pejabat 

negara yang berkunjung ke Sumatera Utara Khususnya di Kabupaten 

Simalungun, dalam hal penghiouan selain sebagai tanda penghormatan 

kepada pejabat negara tersebut, pemberian Hiou juga merupakan salah 

satu bentuk upaya yang dilakukan oleh orang batak untuk 

memperkenalkan Hiou batak terutama batak simalungun kepada 

masyarakat indonesia. Yang mana Hiou Batak Simalungun merupakan 

kain tenunan khas dari suku Batak Simalungun. Adapun penghiouan 

kepada pejabat-pejabat negara ini dapat dilihat pada waktu kedatangan 
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Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono sewaktu 

penutupan pesta Danau Toba yang biasanya dilakukan di Kota Parapat 

yang masih merupakan kawasan pemerintahan Kabupaten Simalungun. 

2. Dengan melakukan pengHiouan kepada tamu-tamu negara. 

Banyaknya tamu-tamu negara yang berkunjung ke Sumatera Utara 

khususnya kabupaten Simalungun yang dilakukan penghiouan, seperti yang 

telah disebutkan diatas selain untuk memberikan penghormatan kepada 

tamu-tamu negara tersebut, juga merupakan salah satu bentuk upaya yang 

dilakukan oleh orang batak terhadap pengenalan Hiou batak kepada 

masyarakat internasional, yang mana Hiou merupakan kain tenunan khas 

suku batak. Adapun penghiouan kepada tamu-tamu negara dapat dilihat 

pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi Gubernur Seluruh Dunia pada tahun 

2007. yang mana penghiouan dilakukan kepada setiap tamu negara yang 

menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi tersebut. 

3. Dengan mengikuti pameran-pameran baik ditingkat lokal maupun nasional. 

Dengan keikutsertaan pengrajin-pengrajin Hiou pada pameran-

pameran baik tingkat lokal maupun tingkat nasional diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan masyarakat banyak mengenai bentuk, motif, 

dan kegunaan Hiou Batak Simalungun, yang merupakan kain tenunan khas 

dari suku batak, yang memiliki motif yang beragam sesuai dengan 

kegunaannya, sehingga diharapkan Hiou batak dapat dikenal oleh 

masyarakat luas sebagai kain tenunan khas suku batak. Keikutsertaan 

pengrajin-pengrajin Hiou batak ini dapat dilihat pada setiap pameran, pada 
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tingkat daerah dapat dilihat adanya Stan pengrajin Hiou pada Pekan Raya 

Sumatera Utara (PRSU), yang dilaksanakan pada tiap tahunnya, begitu pula 

pada pameran-pameran lainnya baik pada tingkat nasional  yang biasanya 

dilakukan setiap Tahun di Jakarta, yang dilaksanakan terakhir pada tahun 

2010. Pada kesempatan tersebut, Hiou Simalungun ditampilkan dengan 

busana adat simalungun. Seperti halnya pengantin. 

4. Memperkenalkan Hiou pada acara-acara fashion show. 

Seiring dengan perkembangan disain busana maka produk Hiou juga 

semakin disesuaikan dengan selera dari konsumen, misalnya yang 

berhubungan dengan motif dan warna yang ditenun sesuai dengan 

permintaan pemesan, bahan Hiou berupa benang disesuaikan dengan 

permintaan konsumen sehingga sekarang ini banyak ditemukan Hiou yang 

bahannya dari benang sutra. kegiatan ini dilakukan di acara Medan Fair 

yang dilakukan rutin setiap tahun. 

5. Dengan menggunakan Hiou sebagai salah satu seragam Pegawai Negeri 

Sipil (PNS). 

Kegiatan ini dimulai sejak awal semester genap tahun ajaran 2010-

2011. Hal ini dilakukan guna mengenalkan Hiou kepada anak didik 

disekolah. Dalam pemakaian Hiou sebagai seragam PNS di kabupaten 

Simalungun, Peraturan Daerah yang mengatur mengenai  hal tersebut 

belum ada tetapi mewajibkan PNS untuk memakai seragam. Penggunaan 

Hiou bagi PNS dilakukan setiap hari kamis, dan dihari-hari besar yang 

mewajibkan harus menggunakan seragam Hiou. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

1. Pengaturan mengenai Hiou Batak dalam Undang Undang Nomor. 19 tahun 

2002 tentang Hak Cipta adalah terdapat pada Pasal 12 ayat (1) huruf i yaitu 

dalam ruang lingkup seni batik, karena Hiou adalah kain tenun khas Batak 

Simalungun yang berbentuk selendang. Disamakan dengan pengertian seni 

batik karena Hiou adalah karya tradisional yang merupakan kekayaan 

bangsa Indonesia yang berada di Daerah Sumatera Utara, dan dapat 

disamakan dengan seni songket, ikat dan lain-lain yang dewasa ini terus 

dikembangkan. 

2. Motif Hiou yang beredar hingga saat ini adalah sebagai berikut: 1. Ragi 

idup, 2. Ragi sapot, 3. Ragi panei, 4. Si ipput ni hirik (hampir sama dengan 

Ragi panei), 5. Batu jala, 6. Mangiring (Hiou kecil untuk gendongan anak 

kecil), 7. Sitoluntuho, 8. Hatirongga, 9. Tampunei, 10. Tapak Satur, 11.  

Bulang (khusus dipakai ibu-ibu dalam acara adat), 12. Suri-suri (hadang-

hadangan), 13. Ragi Hotang, 14. Simangkat-angkat (menyerupai suri-suri) 

digunakan oleh laki laki yang telah berkeluarga sewaktu acara kematian, 

15. Saholat. Bintang maratur, 16. Gotong. 

3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Batak Simalungun belum 

mendaftarkan ciptaan motif Hiounya adalah sebagai berikut: 1. 

Ketidaktahuan pengrajin partonunan Hiou mengenai Undang Undang 

Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, 2. Belum adanya kesadaran 
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hukum dari pihak pengrajin partonunan Hiou terhadap pendaftaran atas hak 

cipta hasil kerajinannya, 3. Tidak adanya perhatian yang serius dari 

aparatur pemerintahan yang terkait megenai pendaftaran hak cipta dan juga 

pembinaan atas motif Hiou, 4. Belum pesatnya perkembangan penciptaan 

terhadap motif-motif Hiou baru. 

4. Upaya Pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun guna melestarikan 

Budaya Simalungun mengenai Hiou adalah sebagai berikut: 1. Dengan 

melakukan penghiouan kepada pejabat-pejabat Negara, 2. Dengan 

melakukan penghiouan kepada tamu-tamu Negara, 3. Dengan mengikuti 

pameran-pameran baik ditingkat lokal, nasional maupun ditingkat 

internasional, 4. Memperkenalkan Hiou pada acara-acara fashion show, 5. 

Dengan menggunakan jiou sebagai salah satu seragam pegawai negeri sipil 

(PNS). 

 

5.2 SARAN 

1. Kepada pengrajin partonunan Hiou yang telah menemukan suatu motif 

atau corak Hiou yang baru diharapkan dengan segera mendaftarkan 

motif atau corak temuannya, demi kepastian hukum terhadap hasil 

ciptaannya tersebut. Sehingga hasil temuanya tersebut terdaftar dalam 

buku daftar hak cipta pada Direktorat Jendral HKI, Kementerin  Hukum 

dan HAM RI. 

2. Kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal HKI, 

Kementerian Hukum dan HAM RI, agar lebih mensosialisasikan 
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Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002, karena Hiou adalah budaya 

tradisional masyarakat yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia 

didaerah, yang belum mendapatkan perlindungan hukum, Karena 

ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya arti pendaftaran terhadap 

karya ciptanya tersebut. 

3. Kepada pemerintah daerah kabupaten Simalungun, agar memberikan 

penyuluhan dibidang hukum, terutama pada bidang hukum Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI), terutama tentang hak cipta kepada 

pengrajin partonunan Hiou, sehingga pengrajin partonunan Hiou dapat 

mengerti dan memahami mengenai perlindungan hukum atas hasil 

karyanya. 

4. Kepada pemerintah harus lebih serius memberikan pembinaan dan 

modal kepada pengrajin Hiou Simalungun, jika kendala adalah jarak 

maka harus menggunakan sifat menjemput bola bukan menunggu bola. 

5. Kepada Pemerintah Daerah agar menginventaris motif Hiou 

Simalungun sebagai bukti Motif Hiou ini adalah milik masyarakat 

Simalungun. Jika dikemudian hari ada penciplakan atau peniruan oleh 

orang lain ataupun Negara lain, maka dapat dipertanggungjawabkan 

bahwa Motif Hiou Simalungun itu adalah murni milik masyarakat 

Simalungun. 
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