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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tinjauan yuridis terhadap ketentuan hak cipta seni tradisional Bayan Api 

berdasarkan  undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta 

adalah sebagai berikut: “ciptaan karya seni tari merupakan ciptaan yang 

telah jelas mendapatkan perlindungan hukum yaitu terdapat pada pasal  40 

ayat 1 huruf  j”. Dalam konsideran “mengingat” pada Undang-undang Hak 

Cipta Indonesia dicantumkan dasar hukum, yaitu pasal 32 dan pasal 33 

Undang-undang Dasar 1945. Pada dasarnya kedua pasal tersebut 

memerintahkan kepada pemerintah republik Indonesia untuk memajukan 

dan melindungi kebudayaan rakyat Indonesia, dan semua hak milik warga 

negara Republik Indonesia (tentunya dalam ini termasuk hak milik atas 

hak cipta) harus mempunyai fungsi sosial. Oleh karenanya, pasal 13 

sampai dengan pasal 25 undang-undang hak cipta Indonesia, mengatur 

tentang hak seseorang atau suatu badan hukum ataupun suatu instansi 

resmi yang bukan sebagai pemegang hak cipta untuk mengumumkan, 

memperbanyak, mengambil, mengutip, membuat salinanya, menyiarkan, 

memotretnya dan memfotocopynya (bahkan hak cipta itu dapat dilarang 

untuk diumumkan oleh negara) atas hak cipta milik orang lain, dan hal itu 

tidak dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. 
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2. Kendala-kendala yang Menyebabkan Tari Bayan Api Tidak Didaftarkan 

Di Dirjen Haki yaitu: Salah satu alasan yang paling mendasar bagi 

responden tidak mendaftarkan hasil ciptaannya baik dalam tarian maupun 

musik yaitu kendala dalam masalah kurangnya perhatian dari pemerintah, 

masalah pelayanan dalam birokrasinya, serta kurangnya penghargaan 

sanggar lainnya terhadap ciptaan tarian tradisional dan memakainya 

sebagai campuran dari pada tarian kreasi tanpa mengetahui filosofi dari 

setiap gerakan tarian tradisional Bagansiapiapi yakni tari Bayan Api. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya pemerintah mendukung serta mengapreasiasi pencipta 

terhadap karya ciptaannya supaya lebih semangat dalam mengasah dan 

menciptakan karya-karya lainnya. Seharusnya diperlukan kerjasama yang 

harmonis antara pencipta dan pemerintah serta aparat pemeriksa cipta 

(Dirjen Haki). Sehingga bagi pemilik hak tersebut tidak usah khawatir 

akan adanya kerugian yang ingin memanfaatkan kepopuleran cipta suatu 

produk tertentu, karena cipta sifatnya sensitif untuk menentukan 

ketertarikan penikmat karya seni. 

2. Diperlukan pelayanan yang baik bagi pihak birokrasi karena pencipta 

memiliki kendala dalam hal waktu serta dana untuk menuju proses 

karyanya supaya terdaftar bukan malah mempersulitnya dengan respon 

yang kurang baik. 


