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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, 

tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang 

perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. 

Pengelolahan Hak cipta di Indonesia saat ini diatur melalui Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang merupakan hasil revisi 

dari undang-undang hak cipta lama yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 

2002. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah 

hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak 

terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku 

yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak 

cipta atau hak terkait telah dialihkan.Perlindungan hak cipta tidak diberikan 

kepada ideatau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, 

bersifat pribadi dan menunjukan keaslian sebagai ciptaan yang lahir 

berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat 

dilihat, dibaca, atau didengar.
1
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Indonesia sebagai Negara berkembang tidak terlepas dari pengaruh 

globalisasi sehingga mencermati dan memahminya guna mengantisipasi 

permasalahan yang akan timbul sehubungan dengan hak atas kekayaan 

intelektual yaitu dengan memberikan perlindungan hukum. Hak atas kekayaan 

intelektual pada dasarnya adalah hak Privat (Perdata), dalam arti seseorang 

bebas mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan hak atas 

kekayaan Intelektualnya atau tidak.
2
 

Indonesia merupakan negara yang memilik kekayaan yang berlimpah,  

baik  dari  sumber  daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia. Sumber daya 

manusia yang dimiliki Indonesia juga termasuk di dalamnya karya-karya  

budaya  anak  bangsa.  Karya  Intelektual  warisan  budaya  yang telah  

dihasilkan  berabad-abad  lamanya,  tidak  mudah  untuk  menemukan 

pencipta  aslinya  bahkan  terkadang  tidak  diketahui  siapa  pencipta  yang 

sesungguhnya padahal sebenarnya hal ini merupakan aset budaya bangsa.  

Perlu dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang melindungi Tari 

Tradisionalyang ada di provinsi Riau ini. Selain tiap-tiap daerah mempunyai 

hak untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan di daerahnya, Tari 

Tradisional  merupakan salah satu kekayaan dalam bidang kebudayaan yang 

mempunyai nilai ekonomis yang juga besar, dengan adanya Peraturan Daerah 

yang melindungi Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi maka Peraturan 

Daerah tersebut dapat juga berfungsi sebagai bukti kepemilikan folklor yang 

merupakan aset komunal masyarakat Banyuwangi ini. Manfaat lainnya adalah 
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usaha pelestarian budaya juga akan semakin berjalan dengan lancar dan baik, 

karena Tari tradisioanal merupakan warisan leluhur masyarakat disetiap 

daerahnya. 

Berbagai upaya pemerintah Indonesia dilakukan untuk menggalakan  

pendataan  mengenai  pengetahuan  tradisional  masyarakat Indonesia  dan  

berupaya memberikan perlindunga hukum  terhadap  hasil karya  intelektual  

baru melalui peraturan dibidang (HKI) Hak Kekayaan Intelektual, mengingat 

semakin maraknya karya intelektual milik Indonesiayang  diakui  oleh  pihak  

asing,  misalnya saja  reog dan batik. Kesempatan  seperti  inilah  yang  

kiranya  dimanfaatkan  oleh  pihak  asing untuk  mengambil  esensi  

pengetahuan  tersebut  untuk  memodifikasi  dan meramunya  menjadi  inovasi  

baru  sehingga  pengetahuan  tradisional  yang semula dimiliki  secara  

kolektif,  didaftarkan  secara  individual tentunya sangat merugikan baik dari 

segi hak moril maupun hak ekonomi.
3
 

Pada awalnya pengetahuan dan perlindungan hukum   hak kekayaan 

intelektual  hanya  di  pandang  sebelah  mata  akan  tetapi di era globalisasi 

dan  pasar  bebas  seperti  sekarang  ini  pemerintah  memandang  perlu  untuk 

merangsang  pertumbuhan dibidang  Hak  Kekayaan  Intelektual,salah  satu 

buktinya  adalah  adanya  beberapa  perjanjian  internasional  terkait  Hak 

Kekayaan Intelektual yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam menandatangani    

persetujuan pembentukan organisasi perdagangan  dunia World  Trade  

Organization danAgreement  on  Trade  Related  Aspects  on  Intellectual  

Property  Rights (TRIPs Agreement) yang termasuk didalamnya perjanjian 
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mengenai aspek-aspek  perdagangan  terkait  dengan  Hak  Kekayaan  

Intelektual,diratifikasi oleh  Indonesia  melalui  Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1994  tentang pengesahan   Persetujuan   Pembentukan   Organisasi 

Perdagangan Dunia. Beberapa peraruran di bidang Hak Kekayaan Intelektual 

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca TRIPS 

Agreement. 

Ciptaan  seni tari pada  awalnya  merupakan ciptaan  khas bangsa  

Indonesia  yang dibuat secara  kontroversial.  Di Indonesia Pendaftaran hak 

ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak 

cipta, dan timbulnya suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud, 

namun demikian, suatu pendaftaran ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada 

terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran 

ciptaan dapat dijadikan suatu alat bukti awal di pengadilan apabila timbul 

sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada Bab IV 

Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh 

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), yang kini berada 

dibawah kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik 

hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui Konsultan  

HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (Undang-undang 

19/2002 Pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak 

cipta dapat diperoleh di kantor maupun Dirjen HKI. “Daftar Umum Ciptaan” 

yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Dirjen HKI dan dapat 

dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
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Proses permohonan pendaftaran Hak cipta masih mengacu pada 

prosedur undang-undang cipta pertama kali diterbitkan yakni undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1997,dalam undang-undang No. 28 tahun 2014 Pasal 

93menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan 

dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen 

Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri. Ciptaan karya seni tari merupakan 

ciptaan yang telah jelas harus mendapat perlindungan hukum yaitu terdapat 

dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j  yang menyatakan bahwa karya seni tari  

merupakan ciptaan yang dilindungi. 

Seni tari merupakan  salah  satu  kekayaan  budaya  Indonesia  yang  

dikenal   diakui dunia,  Banyak  pencipta   seni  tari tradisional  berasal  dari  

Indonesia. Tari Bayan Api merupakan garapan seni kreasi Riau yang 

menceritakan tentang suatu wilayah yang bernama Bagan Siapi-Api. Bagan 

Siapi-Api bagian dari nusantara yang dianggap penting, pasalnya sejak dulu 

wilayah yang dekat dengan Selat Malaka ini menjadi pusat aktivitas 

perdagangan internasional. Secara geografis, Bagan Siapi-Api terletak di 

muara Sungai Rokan, tepatnya di bagain pesisir utara Kabupaten Rokan Hilir. 

Sebagai tempat bertemunya orang dari berbagai etnis, Bagan Siapi-Api kini 

menjadi kawasan yang plural dengan beragaman etnisitas. Meski demikian, 

keberagaman tersebut mampu terjaga dengan sikap saling hormat dan 

menghargai perbedaan. 

Keberagaman masyarakat Bagan Siapi-Api menginspirasi lahirnya 

sebauh tari kreasi yang bernama tari bayan api. Tarian kreasi yang 
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mengadopsi gerakan dalam tari Zapin Rokan Hilir ini menggabungkan 

beberapa unsur kebudayaan yang ada di daerah tersebut, yakni budaya China, 

Jawa, dan Melayu. Pengaruh tiga kebudayaan tersebut terlihat pada unsur-

unsur estetika yang membangun tari kreasi tersebut, seperti pada musik dan 

busana yang dikenakan, serta pada penggunaan bayan api yang disimbolkan 

dengan topeng naga. 

Naga dalam kebudayaan China mempunyai tempat yang khusus, selain 

dianggap sebagai dewa, naga juga diyakini sebagai maharaja yang mampu 

mendatangkan kemujuran. Penggunaan simbol naga tersebut merupakan pesan 

yang hendak disampaikan dalam garapan kreasi ini, bahwa  keberagaman 

etnisitas di BaganSiapiapi perlu dipertahankan sebagai tradisi dan ciri khas 

nasional sebagai negara pancasila, sehingga perdamaian dapat tercipta dan 

kesejahteraan dapat diwujudkan. 

Secara umum, tari kreasi bayan api memang digarap untuk dipentaskan 

oleh banyak penari, baik oleh perempuan maupun laki-laki atau penggabugan 

antara keduanya. Para penari umumnya mengenakan pakaian adat melayu 

yang sudah mengalami modifikasi di beberapa bagiannya. Modifikasi tersebut 

memadukan beberapa unsur lokal Jawa dan China. Unsur Jawa terlihat pada 

penggunaan selendang yang diikatkan pada bagian pinggang. Selendang 

merupakan ciri khas umum pada tampilan penari Jawa. Selendang tersebut 

kemudian dipadukan dengan balutan kain songket riau yang bercorak emas. 

Sementara tata rias yang digunakan dalam garapan seni kreasi ini 

dibuat sedemikian rupa sehingga mempertebal raut muka. Laki-laki 
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mengenakan kumis yang tebal, sementara pada perempuan bagian alis dibuat 

tebal dan berwarna sehingga tampak menawan. Dari garapan musik, walau 

sudah dipengaruhi alat musik modern, ciri musik komunal melayu Riau masih 

terasa kental didengar. 

Perpaduan berbagai unsur etnisitas pada tari Bayan Tidak hanya 

Penampilkan keindahan suatu pertunjukan seni. Lebih dari itu, tari bayan juga 

Menampilkan Bagaimana Indahnya Kebersamaan Di Antara banyaknya 

perbedaan. Suatu Ciri Khas Komunal Masyarakat Nusantara yang sejak lama 

terbiasa hidup dalam perbedaan. 

Namun sampai saat ini Masyarakat tidak tau dengan adanya Tari 

Bayan Api Ini. Hanya saja Sanggar-sanggar Seni Atau Penggiat Seni yang 

mengetahui adanya Tari Bayan Api ini, karena apa kurangnya sosialisasi atau 

dukungan dari Pemerintah padahal Bayan Api ini merupakan tari yang bagus 

karena kombinasi antara suku jawa,cina,dan melayu bahkan telah digunakan 

dalam acara-acara tertentu.Selain tidak eksisnya tarian ini di daerah mereka, 

pendaftaran tarian ini juga belum ada dilakukan baik oleh pencipta tari 

maupun sanggar-sanggar yang ada di daerah tersebut.  

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

melaksanakan penilitian lebih lanjut dengan mengambil judul : “PROSES 

PENERAPAN PENDAFTARAN HAK CIPTA KARYA SENI TARI 

TRADISIONAL BAYAN API KABUPATEN BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG CIPTA”. 
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B. Batasan Masalah  

Dari latar belakang diatas, maka batasan masalah yang dibahas dalam 

penelitian adalah  mengenai pihak-pihak yang tidak melakukan pendaftaran 

hak cipta terhadap hasil karya cipta seni tari bayan api, sehingga suatu karya 

cipta yang seharusnya merupakan kebanggan daerah Riau tidak begitu  

diketahui masyarakat sendiri penciptanya sehingga ada pihak-pihak lain yang 

mengambil keuntungan dari ciptaannya tersebut.   

 

C. Rumusan Masalah  

Sehubung penjelasan diatas sehingga dapat ditemukan beberapa pokok 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap ketentuan hak cipta karya seni tari  

tradisional Bayan Api menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang cipta? 

2. Kendala-kendala apa saja yang menyebabkan Tari Bayan Api tidak 

didaftarkan di Dirjen Haki ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap ketentuan  hak cipta karya 

seni tari bayan api menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang cipta 
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2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang menyebabkan seni tari 

bayan api  tidak didaftarkan di Dirjen Haki 

Selain tujuan diatas penulis dalam melakukan penelitian ini ingin 

mencapai manfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan pembelajaran dan ilmu pengetahuan guna menambah 

wawasan peneliti 

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang selanjutnya 

3. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pelaku 

bisnis untuk mendaftarkan karya ciptanya. 

 

E. Metode Penelitian  

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam kegiatan penelitian. 

Oleh sebab itu, agar terlihat jelas bagaimana peneliian tersebut dilakukan, 

maka penulis uraikan unsur-unsur metode penelitiannya sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian  hukum sosiologis, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data 

yang didapat langsung dari responden penelitian, disamping itu, penelitian 

sosiologis juga dimaksudkan untuk mengungkap efektifitas berlakunya 

suatu aturan hukum yang berlaku pada masyarakat.
5
 Sifat penelitian ini 

adalah empiris  model pengumpulan data yang digunakan adalah angket, 

observasi dan wawancara. 
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2. Lokasi Penelitian  

Adapun lokasi penelitian ini yaitu dilaksanakan di Sanggar Susun 

Sirih yang ada di Kabupaten Rokan Hilir tepatnya Bagansiapiapi dan di 

Dirjen Haki yang kini dibawah Kementrian Hukum dan Ham, Penulis 

memilih tempat ini karena diduga Lembaga ini tidak melaksanakan 

beberapa tugas, wewenang, hak dan kewajiban terhadap masyarakat Riau 

sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
6
 

Populasi  dan sampel dalam penelitian ini adalah 12 (dua belas) 

orang penari tarian Bayan Api dan satu orang karyawan Kemenhumham 

bagian Haki. Dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu 

menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dengan 

pertimbangan tertentu yang dipandang memberikan data secara maksimal 

sehingga akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
7
 Adapun 

rincian populasi dan sampelnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel I.1 

Populasi dan sampel 
 

No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase 

1. Pengurus Sanggar  6 orang 3 orang 50 % 

2 Penari  12 orang 6 orang 50 % 

 Karyawan bagian 

Haki 

4 orang 2 orang 50% 

 Jumlah 22 11  

  Sumber: Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel diatas, adapun yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah 3 (tiga) pengurus sanggar, yaitu Yahyono sebagai 

ketua sekaligus pengurus Sanggar Jaya Sri Bestari, Robi Suartono sebagai 

Sekretaris Sanggar Jaya Sri Bestari dan Dara Kesuma sebagai Bendahara. 

Kemudian  Penari ada 6 orang dan 2 orang Staff didalam ruang HKI 

Kemenhumham yaitu Arif sebagai staff Analisis Penyelesaian 

Permohonan Intelektual, dan Nilawati staff Kepala Sub Bidang Pelayanan 

dan HKI. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini dibagi kedalam dua 

(2) bagian yaitu sebagai berikut : 

a. Data primer, yaitu: data penelitian yang penulis peroleh dari Peserta 

Penari Bayan Api yang ada di Sanggar Susun Sirih yang berada di 

Bagansiapiapi Rokan Hilir Riau, serta  Karyawan di Dirjen Haki 

b. Data sekunder, yaitu: merupakan data yang sudah jadi atau  merupakan 

data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang 
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penulis peroleh dengan mengumpulkannya melalui buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang berkaitan 

dengan masalah penelitian ini. 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang pengumpulan data yang penulis pakai adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi; yaitu pengamatan yang merupakan suatu metode 

pengumpulan data pada penelitian sosiologis.
8
 penulis mengadakan 

pengamatan secara langsung ke lapangan tentang objek penelitian dan 

hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. 

b. Wawancara; yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung 

dengan salah satu pegawai bagian Haki pada Kemenhumham jalan 

Jendral Sudirman  Kota Pekanbaru dan para peserta pengurus dan 

anggota Sanggar Jaya Sri Bestari. 

c. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada 

kaitannya dengan persoalan yang diteliti. 

6. Metode Analisa Data  

Penelitian diperoleh dari wawancara dan observasi. Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara diolah dan disajikan dengan cara 

menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, 

singkat, dan rinci. Data penelitian ini di analisis dengan menggunakan 
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metode induktif yakni, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus 

kepada hal-hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisis 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan.  

Didalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan 

adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya 

disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan 

buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi serta perundang-undangan 

tentang hal yang bersangkutan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar 

belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM SANGGAR  JAYA SRI BESTARI 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan lokasi 

penelitian yaitu tentang Kabupaten Bagansiapiapi serta Profil 

Kementerian Hukum dan Ham serta sejarah Dirjen Hak Kekayaan 

Intelektual.   

   BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan teoritis tentang hak Cipta, 

pengertian hak cipta, sejarah perlindungan hak cipta, sifat dasar 

hak cipta, penandaan hak cipta, prosedur pendaftaran hak cipta, 

pembatasan hak cipta.  
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    BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang tinjauan yuridis terhadap ketentuan hak 

cipta karya seni tari  tradisional Bayan Api menurut Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang cipta serta Kendala-

kendala yang menyebabkan Tari Bayan Api tidak didaftarkan di 

Dirjen Haki  

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya 

ilmiah (skripsi) yang berisi kesimpulan,saran-saran dari penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


