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Abstrak

Aplikasi sistem HK! dalam perlindungan pengetahuan tradisionaltidak
sepenuhnya dapatterselenggara. lni dikarenakan ada perbedaan yang
prinsip antara sistem HKI dengan pengetahuan tradisional. Sistem

HKI adalah perlindungan terhadap hak-hak individual dan bersifat
komersial sedangkan pengetahuan tradisional bersifat kolektif
komunal dan magis religius. Karena masih adanya kekosongan hukum
dalam perlindungan Pengetahuan Tradisional ini maka di pandang
perlu adanya aturan khusus yang mengaturnya agar segala hasil cipta
tradisonal kita dapat terlindungi secara hukum dan tidak di ambil
alih oleh daerah lain atau negara lain. Adapun fokus tulisan ini akan
mengkaji mengenai masalah-masalah berikut: (r) Bagaimana bentuk-
bentuk kesenian tradisional Lombok, (z) Bagaimana sistem HKI

lndonesia mengatur perlindungan bagi kesenian tradisional Lombok,
(3) Bagaimana perangkat hukum HKI lndonesia mampu mencegah
pemanfaatan tidak wajar (missappropriation) terhadap kesenian
tradisional Lombok.

Kata kunci: Perlindungan HAKI, kesenian tradisional, Lombok

A. Pendahuluan

Eksistensi "Hak Kekayaan Inte-
lekrual" atau HKI dalam sisitem

Hukum Indonesia sangat menarik
untuk di cermati, sebab bagi negara-

negara berkembang seperti Indonesia

persoalan HKI masih merupakan
sesuatu yang "asing'. Masyarakatpun

belum memahami secara luas dan

mendalam tentang konsep -Hak

Kekayaan Intelekrual" ini, meskipun

tanpa di sadari masyarakat Indonesia

sejak berabad-abad lalu telah banyak

menghasilkan "Kekayaan Intelektual"
dalam bentuk Pengetahuan Tiadi-
sional (Traditional Knowledge) yakni

pengetahuan tradisional yang di
miliki oleh masyarakat daerah atau

tradisi yang sifatnya turun temurun.
Pengetahuan tradisional ini meliputi
bidangseperti arsitektur, obat-obatan,

kesenian tradisional, upacara adat dan

142 Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah



sebagainya yang mana pengetahuan
ini bersifat kolektif komunal.

Dimensi sosial budaya rer-

gambar jelas dari tingginya karya-
karya baru di bidang seni baik iru
lagu-lagu lokal, tarian khas daerah,
masih bertahannya musik-musik
tradisional nenek moyang, hasil karya
tenun baik dengan berbagai motif
songket maupun batik yang baru-baru
muncul seperti sasambo, kerajinan
tangan ketak, gerabah, cukli dan
lain-lain. Musik-musik tradisional di
kalangan masyarakat sudah menjadi
saru nafas dengan upacara-upacata
adat yang sering di lakukan dalam
masyarakat khususnya pada upacara

adat perkawinan. Begiru juga dengan
hasil tenunan Lombok telah banyak
menarik perhatian daerah lain bahkan
sampai luar negeri dengan nilai
ekonomis yang cukup ringgi. Namun
dalam hal ini masyarakat lokal
seringkali tidak meny adai, ekonomi
terkadang bukan menjadi hal utama
dalam berkarya dan mencipta, rerapi
masyarakat kita lebih menganggap
bahwa seni sebagai konsep tambahan
atau pelengkap dalam ekonomi.

Terjadinya ketidakadilan dalam
sistem perdagangan Internasioanal
juga terjadi karena negara-negara

maju menerapkan standar ganda

dalam soal perlindungan HKI. Hal
tersebut terlihat di mana pada saru

sisi negara-negara maju sangat

menjunjung tinggi hak-hak individual
negaranya dalam soal yang terkait

dengan perlindungan HKI. Namun
pada sisi lain mereka tidak mengakui
hak masyarakat di negara-negara

berkembang atas kreasi intelektual
mereka khususnya kreasikreasi yang
berupa pengetahuan tradisional. Hal
ini terlihat pada tekanan-tekanan
terhadap negara berkembang dalam
aturan TRIPs (Trad.e Related. Intellectual

Property ) sebagai salah satu agrement

dari Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO) yang saat ini merupakan
instrument utama penunjang
Kegiatan Perdagangan Internasional.

Selain itu kondisi masyarakat
kita yangbelum sadar akan pentingnya
perlindunganbagihak-haktradisioanal
menambah persoalan bagi upaya
perlindungan hak-hak pengetahuan
tradisional. Hal ini memang tidak
terlepas dari budaya masyarakat kita
yang memiliki pemahaman bahwa
kekayaan tradisional adalah milik
bersama dan dapat di nikmati dan
di manfaatkan oleh semua orang
tanpa ada pertimbangan ekonomis.
Namun hal ini justru mengakibatkan
kesewenangan negara-negara maju
untuk memanfaatkan kondisi masya-

rakat kita yang seperti ini. Karena
kelemahan ini pula Indonesia tidak
jarang menjadi sasaran pembajakan

pihak asing atau pemanfaatan tidak
waj ar (mis s appr opio ation).

Diantara fakta yang terlihat
pada kasus ini antara lain
Pohon Neem yang telah berabad-

abad dimanfaatkan orang India

i
i
I
I

t,
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dipatenkan Perusahaan AS WR
Grace (European Patent No. EP

436257). Dalam kasus lainnya,
yaitu Basmati Rice yairu beras dari
daerah Basmat India, penggunaan
Tumeric (kunyit dari India
dipatenkan Amerika. Tanaman Yaon

sejenis umbi dari peru yang dapar

dijadikan bahan membuat Pemanis

buatan rendah kalori, Plasma

nutfahnya telah diteliri Ahli Jepang,
dan sudah dibudidayakan secara besar-

besaran melibihi dari petani Peru
itu sendiri. Yellow Bean (phaseolus

vulgaris) dari meksiko telah
dipatenkan oleh POD_Ners. Plc,

Amerika ( US Patent No- 5,984,479)

dan justru paten ini digunakan
untuk menggugat Perusahaan

Meksiko. Tantono Subagyo
mengumpulkan Paten Jepang
(40 paten) yang menggunakan
bahan tanaman obatan-obatan asal

Indonesia, seperti : brotowali, daun
sukun gondopuro, sambiloto, cabe

Jawa, dsb. Akhirnya ada sebagian

dari paten tersebut ditarik sendiri
oleh Perusahaan Shiseido. 1

Perlindungan rerhadap

pengetahuan tradisional di Indonesia
sangat penting, menurut Agot

'Sendy Nugraha, Hak Kekayaan
Intelektual dan Perlindungan pengetahuan

Tradisional di Indonesia, sendynugraha.
blogspot.com lzotS/oS hak-kekayaan-

Sarjono setidak-tidaknya karena tiga
alasan :'

1. Adanya potensi keunrungan
ekonomis yang dihasilkan dari
pemanfaatan pengetahuan

tradisional. Indonesia yang

memilki potensi sumberdaya

hayati dan pengetahuan

tradisional terkait, ternyata
belum menikmati secara

ekonomi atas hasil dari
pemanfaatan

tersebut-

2. Keadilan

sumberdaya

dalam sistem

perdaganga dunia, dimana dalam
perdagangan Internasional
khusumya yang berkenaan

dengan aspek HKI Indonesia

berada di basrah tekanan

negara-negara rnaju karena
harus melaksanakan TRIPs
Agreemenr sebagai salah satu

kesepakatan di dalam rezirn
World Trade Organisation

$fto). Namun disisi lain
negara-nqpra maju enggan

uncuk memlrcrrimbangkan
kekayaan intelelcual masyarakat

lsffi 4alam bentukpengetahuan
tadisional

3- Perlunya perlindungan hak
masfarakatlokal

Pemerintah Indonesia perlu
memberikan perlindungan bagi
hak masyarakat lokal berkenaan

'zAgusSarjono, HakKekayaan Intelektual
dan Prrrgetahuan Tradisional, PT. alumni,intelektual-dan-html, di unduh 28 Februari

2015

F
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dengan pengetahuan tradisional
mereka mengingat masyarakat

sendiri tidak menyadari

pengetahuan tradisional antara

lain di bidang obat-obatan, seni

dan budaya lainnya.

Menurut pemahaman dunia
barat bahwa pengetahuan tradisional
adalah salah satLl bentuk benda
immateriil yang berasal dari hasil
kerja otak (rasio) manusia yang
di pergunakan untuk menunjang
kehidupannya, di mana pengertian ini
s eb an gun denganpenge r tianlntele ctunl

Prop erry Right(IPR) dalam kepustakaan

hukum AngJo Soxion. Sehingga TRIPs
(Trade Related IntellectualProperty

Right) menggolongkan Pengetahuan

Tradisional sebagai bagian Hak
Kekayaan Intelekcual (HKI) yang
p erlindungan hukumnyapun menyatLl

dengan HKI.

Undang-undang HKI Indonesia
tentunya sangat bernuansa
komersial" mengingat kelahirannya

di landasi oleh TRIPs sebagai salah

saru agreement dari Organisasi

Perdagangan Dunia (WTO) yang

saat ini merupakan instrumen utama
penunjang kegiatan Perdagangan

Internasional. Bahkan ekonom Keith
E. Maskus menyatakan bahwa "...

lPRs can be an important condition for
bussines depelopment, so long as thq,
are well sructured and accompanied by

appripri.ate collateral policies..."'. HKI
bisa jadi merupakan syarat penting
dalam perkembangan dunia usaha

selama kehadirannya di dukung dan

disertai dengan kebijakan politik yang
sesuai-

Pernyataan tersebut menitik-
beratkan HKI pada nilai komersi-
litasnya, dan menjadi persoalan
jika nilai tersebut di lekatkan pada

perlindungan hukum kesenian

tradisional yang justru tipis nuansa

komersilrrya dan lebih banyak nuansa

sosial budaya bahkan reliji.

Rezim Hak Kekayaan Intelektual
di Indonesia dalam perkembangan

perlindungan di Indonesia terhadap

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
dikenal dengan berbagai macam
perlindungan yang menaungi
berbagai macam aspek yaitu antara
lain Hak Cipta, Merek, Desain

Industri, Rahasia Dagang, Paten,

dan Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak
Kekayaan Intelektual yang dimaksud

tesebut di atas merupakan fasilitas

yang diberikan oleh Negara untuk
melindungi segenap warga negaranya

yang merniliki kekayaan dalam

bentuk intelektual.

Akan tetapi perlu kita ketahui
bahwa sebenarnya perlindungan
akan hal-hal tersebut belum termasuk
dalam perlindungan terkait dengan

aspek budaya dan pengetahuan

'Achmad Zen
Kekayaan Intelektual
Bandung,2005. Hal 6

Umar purba, Hak
Pasca TRIPs.Alumni,
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tradisional dimana hal tersebut telah

secara nyata merugikan masyarakat

tradisional. Baik dari segi budaya

maupun pengetahuan tradisional yang

lahir dalam lingkup masyarakat dalam

sebuah daerah yang Pada akhirnya

dapat memberikan Peluang kePada

pihak-pihak yang tidak bertanggung

jawab untuk secara sePihak

mengklaim hak kekaYaan komunal

milik masyarakat tradisional- Kondisi

ini juga telah menemPatkan Posisi

pengetahuan tradisional tlhususnya

kesenian tradisional di Lombok

berada pada Posisi Perlindungan
hukum yang sangat lemah'

Mengingat kesenian tradisional di

Lombok begitu banYak dan semakin

berkembang maka di butuhkan suanl

upaya perlindungan secara hulorm

terhadap keberadaannya, agar tidak

terjadi pembajakan seperti yang telah

terjadi sebelumnYa.

Unruk Indonesia sendiri,

UNESCO telah mengakui Taman

Nasional Komodo, Candi Prambanan,

Situs Manusia Purba Sangiran,

Taman Nasional Lorents, Hutan

Tiopis Sumatera (taman Nasional

Sembilang, Taman Nasional Gunung

Leuser, Taman Nasional Kerinci

Seblat dan Taman Nasional Bukit

Barisan Selatan), Batik Indonesia dan

yang terakhir pada tahun 2012 adalah

pengakuan kePada LanskaP BudaYa

Provinsi Bali sebagai situs warisan

dunia.o

Sesungguhnya ketentuan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun

zo}z tentang Hak CiPta (UUHC) juga

dapat digunakan sebagai bahan dan

bentuk perlindungan terkait dengan

Pengetahuan Tradisional. Karena

Pengetahuan Tradisional itu sendiri

tercipta atas dasar pemikirian dan

kreasi dari manusia baik hal tersebut

merupakan b agian ilmu pengetahuan

budaya, seni mauPun sastra. Hal ini

selaras denganketentuan Pasal 1 angka

3 yarrig menyatakan bahwa ciPtaan

adalah hasil setiaP karya PenciPta

yang menunjul&an keasliannYa

dalam lapangan ilmu Pengetahuan,
seni, atau sastra.s

Oleh karena itu Perlindungan
terkait dengan Pengetahuan
tradisional dan eksPresi budaYa

tradisional secara tidak langsung

sebenarnya telah diatur sejalan dengan

ketenruan tersebut di atas. Lebih

lanjut apabila dilihat dari sistem Trade-

Related Aspects of lntellectual Property

Rights (TRIPs) yang ditetapkan dalam

bidang Industri, Ilmu Pengetahuan,

sastra dan seni maka secara logis

hal tersebut juga merupakan bagian

pengetahuan tradisional. Di mana

proses dari pengetahuan tradisional

ohttp: I / id'wikipedia.orgl wiki/ Daftar-
Situs-Warisan-Dunia-UNEsco di unduh 28

februari 2015
slndonesia Undang-undang No 19 tahun

2002 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara

Republi Indonesia No 85 Tahun 2002 pasal I
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adalah merupakan hasil inovasi
maupun kreasi dari manusia baik dari
segi pengetahuan, seni dan sastra.

B. Bentuk-BentukKesenian
Tradisional Lombok

1. SekilasTentang Lombok
Pulau Lombok terkenal dengan

suku Sasak, di mana suku ini adalah
penduduk asli dan sebuah endras
etnis mayoritas yang mendiami pulau
Lombok serta secara sporadik tinggal
pula di pulau-pulau sekitarnya seperri
Bali dan Sumbawa. pulau Lombok
tempat suku ini berdiam merupakan
kawasan dengan luas 4700 kilometer
terletak disebelah timur pulau Bali
yang dipisah oleh sebuah selat yang
cukup lebar yaitu Selat Lombok
dan berada disebelah barat pulau
Sumbawa yang dipisah oleh sebuah
selat yang relatif pendek yaitu Selat
Alas. Disebelah urara Lombok
berbatasan dengan laut Jawa dan
dibagian selatannya dengan samudra
Indonesia-

Secara administratif pulau ini
kini telah terbagi menjadi empar
Kabupaten dan satu kota yaitu
Kabupaten Lombok Barat, Lombok
Tengah, Lombok Timur, Lombok
Utara dan Kota Mararam. Sedangkan
penggolongan secara geografis pulau
ini terdiri dari tiga wilayahyangsangar
nyata: 1) kompleks pegunungan
sebelah utara, 2) pegunungan sebelah

selatan, dan 3) dataran tengah.u
Lombok urara adalah hampir
seluruhnya merupakan kompleks
gunung berapi yang puncaknya
terdapat pada gunung rinjani (tZZ,Zt
k"ki), Lombok selatan terdiri dari
suaru pegunungan yang tidak berapi
yang puncaknya lebih rendah yang
puncaknya pada gunung mareje
(2350 kaki), sedangkan dararan
tengah membenrang dari timur ke
barat sepanjang kira-kira 56km, dan
mempunyai lebar rara_rara hampir
25 km.ke arah tenggara dataran itu
menanjak sedikit demi sedikit sampai
hampir 350 kaki di sekirar desa Mulur
ke arah pantai timur, dataran tengah
itu di bagi ke dalam dua bagian yang
nyara. Bagian barat laur yang lebih
kecil adalah daerah pengairan yang
subur dari Lombok Barat, sedangkan
bagian renggara yang lebih besar,
pengairannya kurang baik dan
agak kurang subur, adalah Lombok
timur.T

Penduduk Lombok selain suku
Sasak terdapat suku minoritas seperti
BaIi, Jawa, Bugis, Arab, Melayu,
Samawa, Mbojo dan lainnya. Suku
Sasak pada umumnya beragama
Islam dan ada yang minoriras
beragama Budha. Masyarakat Sasak
sesungguhnya terdiri dari banyak
asal-usul leluhur yang kemudian

i
*
;

I
I

uDr. Alfons van der Kraan, LOMBOK
Penaklukan, penjajahan dan Keterbelakangan
1870-7940, pen. Lengge Mararam 2009

?Ibidhal z
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bercampur dan mengidentifikasikan

dirinya sebagai orang Sasak. Dalam

perkembangannya sekitar abad

ke 8 M mereka telah membangun

kerajaan bernama Pamatan Yang
lambat laun mulai tersohor ke

seantero negeri. Sejak itu bertagai

bangsa berdatangan ke pulau Lombok

dengan berbagai alasan sePerti

perdagangan, diplomatik, Politik dan

misi agama. Sebagian tlnggal dan

menetap berbaur dengan Penduduk
asli orang Sasak.

Pada umrunnya masyarakat

Sasak beragama Islam, sebagian

kecil ada yang beragama Budha-

Masyarakat Sasak Muslim tersebar fi
seluruh Pulau Lombok sedang yang

beragama Budha terkonsentrasi

di beberapa pemukiman terutama

di Lombok Utara din di Ganjar

Lombok Barat. Pada awalnya umat

Budha ini adalah pemeluk agama

Boda. Sebelum kedatangan pengaruh

asing di Lomboh Boda merupakan

kepercayaan asli orang Sasak. Kendati

demikian agama ini tidaklah sama

dengan Budhisme karena tidak
mengenal Sidharta Gautama atau

Sang Budha sebagai figo. utama

pemujaannya maupun terhadap

ajaran pencerahannya, agama Boda

dari orang Sasak asli terutama ditandai

oleh animuisme dan penteisme.

Pemujaan dan penyembahan roh-

roh leluhur dan berbagai Dewa lokal

lainnya merupakan fokus utama

dari praktek keagamaan Sasak-

Boda.'Setelah lahirnya (JU Formalisasi

agama, agama Boda ini terkonversi

menjadi agama Budha.

Islam masuk di Lombok sekitar

tahun 1545 M dibawa oleh Pangeran

Prapen dari Gresik Jawa Timur
Pangeran Prapen bersama Tim

Elspedisinya memulai pengislaman

Lombok dengan basis di Kerajaan

Lombok setelah sebelumnya meng

Islamkan Prabu Rangkesari ruja

Lombok kala itu. Dari sini misi

penglslaman Lombok disebar ke

seantero pulau. Misi ini hanYa

membutuhkan beberapa tahun

untuk menglslamkan seluruh

kerajaan-kerajaan di Lombok kecuali

beberapa desa yang tak terjangkau

yang masih tetap memeluk agama

Budha. Sejak itu raja-raja yang telah

memeluk tslam bersepakat memulai

tatanan baru dengan membentuk

sebuah konfederasi dan menamakan

wadah negara baru mereka

dengan Selaparang sesuai nama

tempat yang dijadikan ibukota yaitu

desa Watuparang sekitar 15 km barat

daya pusat kerajaan Lombok di teluk

Lombok, dan lslam menjadi agama

resmi kerajaan ini.

Sejak itu Islam menjadi dasar

kehidupan bernegara dan ber-

masyarakat di wilayah kekuasaan

Selaparang. Namun demikian

8Dr.Erni Budiwanti, Islam Sasak Wetu

Telu Versus Waktu Lima (LkiS Yogyakarta

bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI

dan Ford Foundation, I Januari 2000). Hal 8
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dalam perkembangannya praktek
keberagamaan di masyarakat Sasak

terdapat \/a.riasi-Variasi. Secara umum
Islam Sasak terbagi menjadi 2 yairu
Islam Ortodok atau Wakru Lima
dan Islam Wetu Telu. Islam Wakru
Lima ditandai dengan ketaatan yang
tinggi terhadap ajaran-ajaran Agama
Islam. Komitmen mereka terhadap
syariah lebih besar dibanding Weru
Telu. Sehari-harinya ibadah mereka
terwujud dalam ketaatan mereka
terhadap lima rukun Islam. Kecintaan
yang tinggi terhadap rukun ini
membuat komitmen kurang atau

ketaatan mereka pada aturan-aturan
adat lokal menipis. Hanya bagian-
bagian tertentu dari adat terutama
yang tidak bertentangan dengan Islam
yang masih dipertahankan.'

Selanjutnya Wetu Telu menurut
Erni Budiwanti adalah orang Sasak

meski mengaku sebagai Muslim, terus
memuja roh para leluhur , berbagai
dewa roh dan lain-lainnya dalam
lokalitas mereka. Dalam kehidupan
sehari-hari mereka cenderung
mengabaikan praktek Islam yangrutin
yang dianggap wajib oleh kalangan

wakru Lima. Adat memainkan peran
dominan dikalangan komunitas Weru
Telu.Wetu telu tidak menggariskan

suaru batasan yang jelas antara adat

dan agama,karenanya adat sangat

bercampur aduk dengan agama
lokal.'oHingga tengah abad ke zo

'Ibidhal z
'olbidhal g

kelompoklslam Weru Telu ini cukup
dominan pengilrrtnya namun saat ini
hanya tersisa di beberapa tempat saja

semisal di Bayan Lombok Utara.

Demikian juga dalam hal
tradisi dan budaya di seriap lokus-
lokus Adat di Lombok terdapat
variasi-variasi. Lokus-lokus adat ini
terbentuk secara geneologis sebagai

wujud kultural pasca era kerajaan.

Setidaknya fi Lombok terbagi dalam
4 lokus adat (Paer) yairu Paer Timuq
yang terletak di wilayah Lombok
bagian Timur, Paer Tengak adalah

wilayah Lombok Tengah, Paer Lauq
merupakan wilayah Lombok Tengah
bagian Selatan, Paer Bat adalah

wilayah Lombok Barat rermasuk kora
Mataram, Paer Daye adalah wilayah
Lombok Bagian Utara. Dari segi

bahasa penutur bahasa Sasak juga
terbagi menjadi beberapa dialek yakni
dialek Selaparang dialek Pejanggik,
dialek Pujrrg dialek Sembalun dan
dialekB"y-.

2. Pengetahuan Tradisiona!

Pengetahuan tradisional
mengacu pada ekspresi budaya

tradisional yang lebih di kenal
dengan traditional cultural expression

(TCE). Istilah ini sendiri mengacu

pada budaya pribumi yang bersifat tak
benda (intangible cultur hnntage). Hal
ini senada dengan pendapat Hayyan
ul Haq;

"conceptually, TCE refers to

intangible cultural heritage (ICH).
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ICH has a broad definition and

scope. it is defined as the Practies,

representations, exPres9on,

knowledge, slcills as well as the

instrumens, obiects, artefacts and

culrur al sp aces as s o siated. thsevoith-

that communities, grouPs and, in
some cdses, individuals recognke as

part of their culturalheritage". "

Jika menilik kembali hal tersebut

maka yang termasuk dalam TCE di

sini adalah segala hal yang berkait

dengan praktek baik itu dalam bentuk

ekspresi, pengetahuan, keterarnPilan,

alat-alat, objek yang berhubungan

dengan ruang li"*"P budaYa asli

masyarakat komunitas setemlxrt-

Di Lombok pengetahuan

tradisional sangat banyak dan

beragam baik yang bersifat local

btmiledge maupun seni tradisi itu
sendiri. Sebelum lebih jauh berbicara

tentang bentuk-benruk kesenian

tradisional di Lombok, perlu di

pahami terlebih dahulu bahwa hal-

hal apa saja yang termasuk dalam

pengetahuan tradisional tersebut.

Sebagaimana yaflg telah di jelakan

sebelumnya bahwa terdapat beberapa

istilah yang sering di gunakan untuk
menyebut pengetahuan tradisional

seperti indigenous knowledge, local

knowledge dan tradisional knowledge.

Istilah-istilah tersebut digunakan

untuk menyebut ekspresi budaya

rrHayyan ul Haq, Tradition Cultural
expressions: from Indonesia to Indonesia

(Documentarie van Culrureel Erfgoed in

Juridisch Perspectief), CIER, hal. 112

suatll masyarakat yang turun

temurun dari warisan nenek moyang-

Adapun World lntellectual Proprty

Organization (\IilPO) mengartikan

pengetahuan tradisional sebagai

muatan atau substansi pengetahuan

yang berasal dari kegiatan intelektual

dalam konteks tradisional dan

termasuk kecakapan teknis, kete-

rampilan, inovasi, Praktik-Praktik
dan pembelajaran yang membentuk

brgr* dari sistem Pengetahuan
radisional dan pengetahuan Yang

terdapat dalam gaya hidup tradisional

berbagai komunitas lokal dan asli

pribumi atau pengetahuan Yang
terdapat dalam sistem pengetahuan

yang terkodifikasi yang diwariskan

antar generasi. Dengan demikian

maka pengetahuan tradisional adalah

setiap hasil kegiatan intelektual suatu

masyarakat yang telah membudaYa.

Secaranasional adatmeruPakaan

bagian dari matra kebudayaan yakni;

tata, nilai, pemerintahan, IPtek,

kesenian dan kepercayaau Namun

secara Internaional adatbukan menj adi

bagian dari kebudayaan sebab Yang
di maksudkan dengan kebudayaan

di sini di lihat dari Gcnetic Resources

Tradinonal Knowledge Exspression

Foklor (GRTKEF). Adapun foklor iar
sendiri dalam dunia Internasional

dapat di temukan dalam Article 8j

Tr aditional Knowle dge, innw ations ond

practic es into duction yang menyatakan

bahwa; "pengetahuan tradisional

merujuk pada pengetahuan, inovasi
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dan praktik dari masyarakat asli

dan lokal di seluruh dunia dan di
transmisikan secara lisan dari generasi

ke generasi berikutnya yang kemudian

menjadi kepemilikan secara kolektif.

Secara garis besarnya pada article

ini penegethuan tradisional di bagi

menjadi 2 (dua) bagian besar yakni

mencakup keanekaragaman hayati

dan ekspresi budaya tradisional.

Ekspresi budaya tradisional atau

yang sering kita sebut dengan folklore
ini merupakan bagian dari warisan

dan identitas buday a y ang p erlindungan

dan pelestariannya terkait dengan

pengakuan terhadap keragaman

budaya dan kreatifitas manusia.

Bencuk ekspresi budaya tradisional

sebagaimana dirumuskan dalam draft
Pe raruran Pe me rintah tentang folklo r e

berupa:

1. Ekspresi verbal dan non verbal

dalam bentuk cerita rakyat,

puisi rakyat, teka-teki, pepatah,

peribahasa, pidato, adat ekspresi

verbal dan non verbal;

2. Ekspresi lagu atau musikdengan

atau tanpa musik;

3. Ekspresi dalam bentuk gerak

seperti tarian tradisional,

permainan dan upacara adat;

4. Karya kesenian dalam bentuk

gambar, lukisan, ukiran, patung,

keramik, terakota, mosailg

kerajinan kryo, kerajinan perak,

kerajinan perhiasan, kerajinan

anyam-anyaman, kerajinan

sulam-sulaman, kerajinantekstil,

karpet kostum adat, instrumen

musik dan karya arsitektur,

kolase dan karya-karya lainnya

yang berkaitan dengan folklore" -

Sebagai salah satu wujud
budaya di bidang seni, sastra dan

ilmu pengetahuan, folklore mendapat

pengaturan dalam Undang-undang

Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

khususnya terkait Hak Cipta

atas ciptaan yang tidak diketahui
penciptanya, Pasal lo UU Hak
Cipta sebagaimana telah di uraikan

sebelumnya.

Namun sifat perlindungan

terhadap foklor ini tidaklah begiru

kuat mengingat implementasi dari
perlindungan rezirn HKI Indonesia

masih merujukpada rezirn Barat yang

lebih mengedepankan individualisme

daripada komunal. Namun langkah

pemerintah saat ini dalam upaya

pelestarian warisan budaya termasuk

foklor tersebut adalah dengan

melakukan pencatatan terhadap

segala bentuk warisan budaya

baik yang bersifat benda (tangible)

maupun tak benda (intangible).

Adapun tahapan-tahapan yang harus

di lalui adalah; pertama, melakukan

pencatatan oleh masing-masing

daerah melalui pemerintah setempat

yang kemudian di daftarkan unruk

di catat di pemerintah pusat, kedua,

"Rahardi Ramelan, Ekspresi kebudayaan

tradisional dalam globalisasi, leapidea.com/

presentation
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tahap selanjutnya adalah penerapan
mana saja dari yang telah di daftarkan
tersebut yang akan dijadikan sebagai

warisan budaya daerah tersebut,

k etiga, p enomin asi an yakni melakukan
penyeleksian warisan mana saja yang
akan menjadi nominasi untuk di catat
sebagai warisan dunia.'3 Tentunya
setiap tahapantersebutmembutuhkan
proses yang panjang dan tidak mudah,
khususnya pada tahap penominasian
ini. Karena biasanya di tingftat dunia
masing-masing negara menetapkan
hanya satu budaya yang di tetapkan
oleh UNESCO sebagai warisan dunia-
Selanjutnya yang di maksud dengan
warisan budaya tak fsrda menurut
UNESCO tersebut adalah:'o

1. Tradisi dan ekspresi lisan

2. Senipertunjukan

3- Adat istiadar masyarakat, ritus
dan perayaan-perayaan

4. Pengetahuan dan kebiasaan

perilaku mengenai alam dan
semesta

5. Kemahiran kerajinan tradisi-
onal

Sementara ini warisan budaya
Lombokyang sudah terdafar di

pemerintah pusar baru riga
macam yakni gendangbeleq, wayang
kulit sasak dan peresean. Padahal

masih sangat banyak warisan budaya

yang di miliki oleh komunitas ini.
Berikut beberapa gambaran tentang
kekayaan pengetahuan tradisional
Lombok secara umumnya, di mana
kekayaan tradisional dalam bidang
pengobatan misalnya, di suku sasak

dikenal dengan Tambe telah dikenal
ribuan tahun dan dipraktekkan
dalam kehidupan keseharian

masyarakat Lombok. Pengobatan

secara sederhana dapat kita lihatpada
P3K seperti jika luka kecil terkena

pisau maka masyarakat Lombok
akan mengobatinya dengan air irisan
kulit pohon pisang atau getah pohon
jarak Kalau luka berat biasanya akan
memakai ramuan dari bahan-bahan
yang lebih beragam. Kalau terkena
patukan lele maka air seni sendiri
cukup mujarab.

Dalam hal arsitektur masyarakat
Sasak .telah menciptakan berbagai
bentuk bangunan yang arristik
dan fungsional seperri bole tani,
bole jajaa bale balaq, berugaq, alang

dan sebagainya- Namun jenis-jenis

bangunan ini kecuali berugak hampir
punah hanya tersisa di encalve-enclave

yang di konservasi oleh pemerintah
dalam bentuk kampung adat.

Selain itu Tata Ruang khas

Sasak masih kita saksikan di pusat-

pusat desa induk yang dibangun
ratusan tahun lalu namun hampir
tidak ada komplek pemukiman baru
yang dibangun menurut bentuk Tata
Ruang klasik iru.

'rlien Dwiari Ratnawati, makalah
Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda
(dinpresentasikan pada acara sosialisasi
pencatatan warisan budaya tak benda), hal z

'olbidhal q

Ii
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Sedangkan cerita rakyat dalam
masyarakat Lombok penuh dengan
ajaran moral dan peruah-peruah-
Cerita-cerita rakyat yang berkembang
di Lombok diantaranya Tetuntel-
tuntel, Kemodong Aur, Batu Golong
dan lain-lain. Namun generasi muda
sekarang hampir tidak mengenal
sama sekali cerita-cerita ralryat ini
kecuali legenda Putri Mandalika yang
masih populer hingga kini di semua
lapisan masyarakat Lombok Puisi
rakyat di Lombok dikenal dengan
lelakaqyang berisi peruah-petuah dan
ungkapan perasaan. Namun seni ini
hampir punah, yang masih bertahan
dan populer yaitu mocdpot dan
b ek ay at. Mac ap at adalah ke su s asreraan

Lombok yang mendapat pengaruh
yang signifikan dari radisiJawa Klasik
sedang bekayat atau ryaer adalah
pengaruh Melayu.

Adapun tarian-tarian tradisional
Lombok cukup beragam diantaranya
rudat, gandrung oncer, sireh, dan

lainnya- Sementara permainan
ralryat terdapat jenis yang masih
populer di masyarakat yairu peresean

dan begasingan. Sedereta kesenian

tradisionaltersebutmemilikikek ay aan

makna yang luar biasa, menurut
Sahnan salah seorang seniman drama
tradisionalmengatakanbahwa; " S etiap
cerito yang todopot dalam kisah-kkoh

dramnyangdilakonkanadnlahmemiliki

makno dnn nibi-nilai sma sarot dengan

pesan moral".rt Ini menggambarkan
betapa kayanya kita dengan budaya
dan tradisi yang kita mitiki.

Secara detailnya jenis-jenis

kesenian yang telah di gambarkan
secara umum di atas akan di jelaskan

pada penjelasan berikutnya terkait
dengan bentuk-benruk kesenian yang
ada di Lombok.

Beberapa benruk kesenian yang
terdapat di Lombok berdasarkan data

yang fi peroleh dari hasil wawancara
dengan para seniman antara lain:

ItDi sampaikan oleh Sahnan pada saat
seminar sosialisasi tentang benda rak benda
warisan budaya oleh kementrian kebudayaan
dan pariwisata tg 26 agusrus ZOli di hotel
Lombok Raya
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Jenis musik ini selain

menjadi hiburan juga di

gunakan untuk uaPacara

tertentu

Gendang Belek

Rebane Reong

Rebane Murdah

Kamput

filokak
(ecimol

Genggong

Gamelan beleq Pesasakan

Tadan-tarian tersebut

ada yang meruPakan

hibunn biasa ada juga

yang di gunakan untuk

upaon adattertentu

Tandang mendek

Gandrung

Joget

Telek

Rudat

Zikirzaman

0ncer

Bala anjani

Mandalika

Peresean

Beriuk tinial

Kayak sundongan

Komedirudat

Rudat bongek (ketoprak humor)

Paosan (cerita sejarah)

Lelakak (pantun)

Kayak (pantun Yang di naYanYikan

Hikayat (nyanYi melaYu)

Hikayat (nyair melaYu)

Lontar

Ienun dengan beragam motif

Ukiran (motif tumbuhan & binatang
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6 ARSITEKTUR Lumbung

Alang

Sambi

Bale tani

Bale balaq

Bale jajar

Bangunan yang biasa

di gunakan sebagai

rumah adat inisudah

mulaipunah tergeser

oleh anitektur

modem, namun masih

ada beberapa yang

menggunakannya

3. Realitas Kesenian Tradisionat
Lombok

Realitas kesenian trafisional
yang ada di Lombok tidak jauh beda
dengan kesenian tradisional di daerah
lainnya. Minat masyarakat terhadap
kesenian tradisional ini sudah mulai
memudar di karenakan banyak
faktor. Faktor utama yang sangat
menonjol adalah lebih gemarnya
generasi muda bahkan kalangan
orang tua pada kesenian yang
bersifat modern, tentunya hal ini
tidak lepas dari pengaruh kemajuan
tekhnologi yang semakin canggih.
Budaya-budaya Barat dapat di akses

dan d pertonronkan melalui stasiun
televisi yang begitu menjamur, serra
mudahnya alses melalui interner
yang bisa di dapatkan kapan saja

dan di mana saja. Kondisi ini tenru
sangat memprihatinkan dan dapat
mengancam kelestarian kesenian
tradisional kita.

Untuk di Lombok dalam me-
nyikapi hal ini beberapa pihak
pegiat seni budaya mulai melakukan
terobosan-terobosan seperti
memanfaatkan kurikulum muatan

lokal sebagai sarana mengenalkan
dan menanamkan nilainilai budaya
dan cinta kebudayaan kepada generasi
muda. Selain itu peran pemerintah
dalam mendukung kelestarian
seni tardisi ini sangat penting, hal
ini senada dengan ungkapan salah
seorang seniman Lombok H.
Ramiun bahwa; "pengembangan

seni tradisi ini tergontung pada leader
yang mengembangkan?tya, lebih-lebih
k etile a p emerintah mendukung pro grdm-
progrom kesenian tradisional dengan

fasilims yang memadai",6

Dalam beberapa wakru saat ini
sudah mulai terlihat sefikit perubahan
terhadap keberadaan seni tradisional
di Lombok Saat ini sudah mulai
ada ketertarikan di kalangan anak
sekolah unruk menggemari beberapa
jenis kesenian tradisional yang di
perkenalkan disekolah mereka, serta
pemerintah mendukung dengan
menghidupkan kesenian-kesenian

tersebut dengan mengadakan lomba-
lomba antar sekolah serta pentas di

i

l

i.

'6Wawancara dengan H. Ramiun tgl 25
agustus 2015
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ajang-ajang tertentu seprti festival

dan perayaan-perayaan.

Upaya-upaya tersebut tentlnya
merupakan awal langkah dari sebuah

perubahan terhadap eksistensi

kesenian tradisional Lomboh kendati

masih banyak kendala-kendala yang

hrus di hadapi. Di antara kendala-

kendala yang di rasakan oleh Para
seniman tersebut rata-rata adalah ;

1). Media dan fasilitas untuk belajar

sangat terbatas, 2). Guru kesenian

masih sangat sefikit, semenatra

jenis seni tradisi sangat beragamdan

guru yang berprofesi di bidang seni

tertentu sePerti musik kadang juga

harus mengajarkan seni tari padahal

mereka bukan ahlinya, atau guru seni

lukis juga mengajarkan bernyanyi,

namun karena kondisi yang memaksa

mereka harus merangkap untuk
mengajarkan beragam jenis seni

tersebut. 3). Kondisi yang demikian

itu juga berpengaruh terhadap materi

yang di dapat oleh anak-anak di

sekolah, sehingga dalam belajar seni

tradisional hanya kulitnya saja tidak
secara mendalam.

Melihat kondisi tersebut

para seniman tradisional dan para

pemerhati seni tradisi memiliki
harapan penuh terhadap kelestarian

budaya dan seni tradisi ini. Keperdulian

pemerintah dalam mendukung halini

sangat di harapkan, pemerintah

hendaknya tidak lepas tangan dan

selalu berupaya untuk melakukan

berbagai terobosan baru dalam

mempertahankan seni tardisi ini
khususnya terhadap beberapa seni

tradisi yang sudah mulai punah. Salah

satu harapan Para seniman kePada

pemerintah adalah menginventarisasi

segala bentuk seni tradisi dan hasil

karya mereka untuk di daftarkan hak

cipta serta rmtoril terhadap prestasi

yang mereka raih-

Harapan-harapan tersebut

merupakan motivasi buat kita semua

untuk selalu menjaga kelestarian

budaya agar tetaP teqaga dengan

baik, jangan sampai generasi muda

kita tergerus oleh 
":rrnaln 

di mana

mereka lebih mencintai budaya asing

daripada budaya mereka sendiri. Hal

tersebut sesuai dengan ungkaPan

Dr Yophie Setiady bahwa; "serdngan

terhadap bungsa mengaroh patn iati
dinnya melalti p'ustkm ciri-cii
leepribadiannya". Selanjutnya beliau

mengatakan; "maryrakat tradisi di

gantikan mo$ali mosyrurakat masso,

yang terdii ottts oroug-orong ydng

kurang meniliki huhmgan satu sdma

lain yangbrnakru ilmkoheren secdrt

mor al. Tiilok afu hubtmgan y ang b er sifat

k o munal (b enorbenar b rinte gr as i) i ! ang

ada hanyo kontraktual, berjarak dan

sporadk".'7

r7Dr. Yophie Septiady, ST. Penguatan

Jati Diri Bangsa tndonesia Melalui Pencatatan

Warisan Budaya Tak Benda, makalah di

sampaikan pa& kegiatan sosialisasi warisan

budaya tak benda lndonesia tgl 2o agustus di

hotel Lombok raya

156 M ua ma lat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah



D. Sistem HKI lndonesia dalam
Mengatur Perlindungan Bagi
Kesenian Tradisional Lombok

Di awal penjelasan telah di
uraikan bahwa Hak Kekayaan
Intelekual adalah kekayaan yang
berupa hak yang mendapat per-
lindungan hukum di mana oranglain
dilarang menggunakan nya tanpa izin
dari pemilik hak rersebut. Adapun
intelektual yang di maksud adalah
kegiatan intelekrual yang didasarkan
pada hasil cipta dan daya pikir dalam
bentuk ekspresi ciptaan baik iru
berupa seni, ilmu pengetahuan serta
dalam benruk penemuan (irwention)

yang merupakan benda immaterial.
Di Indonesia sendiri pengaturan
tentang HKI ini merujuk pada hasil
perjanjian WTO yang kemudian
di ratifikasi dalam UU nomor 7

tahun 1994 Tentang pengesahan
Perserujuan Pembenrukan Organisasi
Perdagangan Dunia. Secara otomatis
ratifikasi ini kemudian membebankan
kewajiban bagi Indonesia unruk
menyesuaikan perundang-undangan
nasional dengan ketentuan dari WTO
khususnya TRIPs dalam kaitannya
dengan HKI tersebut. Beberapa

Undang-undang yang telah di buar
oleh negara kita dalam kaitannya
dengan HKI ini dapat di jabarkan
pada penj elasan selanjutnya.

a. Paten

Masalahpaten di acur dalam UU
nomor 14 tahun 2014, di mana Eujuan

pembentukannya adalah sebagai

bentuk perlindungan terhadap hasil

cipta di bidang tekhnologi. Hat ini
tercantum dalam pasal 1 bahwa
'paten adalah hak ekklruif yang di
benkw oleh negara kepada itw entor atas

haril iwatsinyo di birlang tekhnologi,

yolg untuk seltma woktu tertentu
melalesanokansendiiiwensinyatersebut

ottu memberikan pusm$uo,n kepatn
prhak lain untuk melaksanakantnyct" -tt

Dengan demikian jelas bahwa hak
eksklusif bagi penemu secara materil
hanya dapat fi berikan terbatas pada
periode tertenfu saja. Dalam aturan
paten ini lebih banyak mengarur
mengenai perlindungan terhadap
pengembangan ilmu dan tekhnologi
bukan untuk produk budaya arristik
atau segala bentuk pengetahuan
tradisional lainnya. Lebih khusus
lagi bahwa aturan ini berlaku bagi
invensi atau penemuan yang benar-
benar '"baru", hal ini tercanrum
dalam pasal z angka 1 bahwa "poten

di berikan untuk itwewi yangbaru dan

mengandung langkah iwentif serta

dapat diterapkan dalamindustri" .1e Hal
ini tenrunya sangat bertentangan
dengan sifat pengetahuan tradisional
yang lebih banyak dari peninggalan
furun temurun dari nenek moyang
dan bukan bersifat baru.

t8lndonesia, Undang-undang Nomor 14

Tahun 2001 Tentang Paten, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001.
Pasal I angka I

lbid.pasal 2angkal 11

ll

.l

j'l
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b. Rahasia Dagang

Rahasia dagang ini di atur

dalam UU No 30 tahun 2000, di

mana yag di maksud dari rahasia

dagang menurut undang-undang ini
adalah informasi yang tidak diketahui

umum di bidang tekfinologi dan/ atau

bisnis, mempunyai nilai ekonomi

karena berguna dalam kegiatan

usaha, dan di jaga kerahasiaannYa

oleh pemilik dagang. Ruang ti"d*P
yang diatur dalam rahasia tlagang

ini sesuai dengan ketentuan pasal z

bahwa;"Li ngkup p erlindtmgan ralusit
dagang meliputi metode proihtksi, metn de

pengolahan, metode Peniadm, ot(ru

informasi lain di Wang tekhttologi don /
otau bknis yang manihki nilai ekonomi

dan titak di k*alrui oleh masyarokat

7ttru,m". 20 SelanjutnYa informasi

rahasia dagang hanya berlaku apabila

pemiliknya berupaya untuk menjaga

kerahasiaannya, sebaliknya walaupun

informasi tersebut bernilai ekonomis

namun tidak ada upaya dari Pemilik
untuk menjaga kerahasiaannya maka

tidak dapat di katagorikan sebagai

rahasia dagang. Hal ini sesuai dengan

pasal 3 angka 1 UU rahasia dagang,

bahwa informasi dapat di katakan

sebagai rahasia dagang apabila;"

1- Bersifat rahasia

2- Memiliki nilai ekonomi

'ol-ihat pasal z UU Rahasia Dagang no

30 tahun 2000

"Lihat pasal 3 angka I UU Rahasia

Dagang no 30 tahun 2000

3. Di jaga kerahasiaannYa melalui

upaya sebagaimana mestinya

Adapun mengenai jangka waktu

dari perlindungan rahasia dagang

ini adalah sepanjang informasi yang

mengandung nilai ekonomi itu

dapat di jaga kerahasiaannYa oleh

pemiliknya, maka hukum tetaP

memberikan perlindungan. Dilihat

dari uraian tersebut maka di aturnya

rahasia dagang ini adalah sebagai

salah satu bentuk Perlindungan
terhadap hak cipta seseorang dalam

dunia perdagangan. Maka sangat

jelas bahwa dalam aturan HKI

mengenai rahasia dagang iniPun

tidak sedikiq>un menYinggung

ranah budaya, itu artinYa bahwa

pengetahuan tradisional khususnya

kesenian trafisional tidak masuk

dalam wilayah perlindungan hukum

ini.

c. Merk

Merk adalah salah satu bagian

terpenting dalam perlindungan HKI

lndonesia, hal ini terlihat dari upaya

pemerintah melalui Pembenrukan
UU tentang merk sebagai bentuk

perlindungan hukum terhadaP merk

tersebut. Undang-undang tentang

merk ini pertama kali di atur dalam UU

Nomor 21 tahun 1951 tentang merk

perusahaan dan merk Perniagaan.
Karena UU ini di anggaP belum

memadai maka di ganti dengan UU

nomor 19 tahun l99Z tentang merk,

akan tetapi UU ini pun di rubah dengan

UU no 14 tahun 1997 darr terakhir di

d

r

L
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rubah kembali dengan UU nomor 15

tahun 2001. Untuk mengetahui lebih
jauh tentang kepentingan siapa yang
dilindungi oleh merk ini maka perlu
di pahami pengertian merkitu sendiri.
Dalam UU tentang merk pengertian
merk di jelaskan dalam pasal 1 butir
1,2 dan3 bahwa:

1. "Merek adalah tanda yang

berupa gambar, nama, kata,

huruf-huruf angka-angka,

susunan warna, atau kombinasi
dari unsur-unsur tersebut yang

memiliki daya pembeda dan

di gunakan dalam kegiatan

perdagangan barang atau jasa".

2. "Merek dagang adalah merek
yang di gunakan pada barang
yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa

orang secara bersama-sama

atau badan hukum untuk
membedakan dengan barang-

barang sejenisnya".

3. Merek jasa adalah merek yang
di gunakan pada jasa yang di
perdagangkan oleh seseorang

atau beberapa orang secara

bersama-sama atau badan

hukum untuk membedakan

dengan jasa-jasa sejenis

lainnya"."

Daripengertian tersebut dapat di
rumuskan bahwa merek merupakan

"Indonesia, Undang-undang No l5
tahun 2001 tentang merk, Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2001 psl

t-3

tanda yang biasanya di gunakan

dalam dunia perdagangan baikbarang
maupun jasa, di mana tanda ini untuk
membedakan antara pemilik barang

yang satll dengan yang lainnya.

Tirjuan awal terbenruknya Undang-

undang merekl96l diantaranya

adalah untuk melindungi khalayak

ramai terhadap barang-barang yang

memakai merek yang sudah dikenal

sebagai merek barang-barang yang

bermutu baik dan untuk menertibkan
lalu lintas perdagangan, serta

melindungi industrialis dan pedagang

yang menjadi pemakai pertama pada

mereknya. Realitas dalam dunia

perdagangan budaya penggunaan

merek tertentu menjadi sangat

berpengaruh dalam status sosial

masyarakat, tidak jarang konsumen
akan memiliki prestise tertenru jika
menggunakan merek tertentu. Jadi
dalam masyarakat ada anggapan

bahwa merek yang fi gunakan dapat

menunjukkan status sosial sang

pemakai merekt Tentunya kondisi
ini membuka peluang bagi produsen

yang tidak bertanggungiawab untuk
mengambil keuntungan secara tidak
sah (ille gal). sepe rti pengguna an me re k
yang sudah di kenal oleh masyarakat

sebagai hasil produksinya. Tentunya

ini akan sangat merugikan pihak

produsen yang memang pemilik asli

dari merek tersebut. Berdasarkan hal

'uDr. Sentosa Sembiring, SH., MH.,
Hukum Dagang, PT. Citra Adirya Bakti,
Bandung, 2008, hal.201
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itulah maka perlunya perlindungan

HKI khususnya mengenai merek

tersebut.

Lantas dimana Posisi kesenian

tradisional dalam Perlindungan
melalui merek ini ? jika didlik

lebih jauh kesenian tradisional

saat ini mengalami Perkembangan
pesat dalam PengakuannYa oleh

masyarakat sebagai kesenian Yang

mampu bertahan dalam menghibur

masyarakat serta sebagai seni ritual

dalam berbagi uPacara adat. Tidak

jarang muncul kesenian-kesenian

baru yang berasal dari akar seni

tradisional dan banyak di gemari oleh

masyarakat umum sebagai hiburan

seperti lagu-lagu daerah Jawa, lagu

daerah Lombokyang di kenal dengan

lagu Sasalq musik ale-ale dan kecimol

yang sekarang di gunakan pula dalam

salah satu prosesi adat perkawinan

yang di sebut "tryong)<,olan". Kendati

jenis kesenian ini muncul karena

terjadinya akulturasi budaYa dan

terkesan lebih modern namun ciri khas

kedaerahan juga melekat pada jenis

kesenian baru ini. Belakangan jenis

kesenian ini lebih bersifat komersil dan

menghasilkan secara ekonomis. Itu
artinya bahwa perlindungan terhadap

karya seni sangat dibutuhkan- Dalam

perlindungan melalui merek ini

sebenarnya dapat di gunakan melalui

perlindungan merek kolektif Yang

dalam pasal 1 ayat 4 menYebutkan

bahwa ; "merek kolektif adoluh merek

yang di gunakan palabarang dan/auu

josa dengan karaktq*tik Yang sama

y ang dip er dagangkon olehb eb er ap a or ong

atau b odon hukum s ec ar A b er s ama- s omo

untuk memb e dokan dengan b arang dan /
atau josa selmk lainnya." Sebenarnya

pasal ini memungkinkan untuk

perlindungan kesenian tradisional

melalui UU merek jika kesenian ini

di daftarkan. Namun samPai saat

ini kesenian tradisional jenis ini

belum melakukan Perlindungan
melalui merek ini di karenakan

banyak faktor, diantaranYa mereka

masih menganggaP bahwa merek

biasanya untuk hal-hal yang bersifat

perdagangan, sementarapara seniman

masih banyak Yang meYakini bahwa

kesenian tradisional adalah sesuatu

yang bersifat sakral , walauPun ada

yang baru-baru ini memiliki nuansa

komesrsil namun itu tidakbanyak dan

budaya berbagi di kalangan seniman

lokal ini masih sangat tir,ggi, sehingga

menurut mereka orientasi kesenian

adalah untuk menghibur dan berbagi

kesenangan dengan masYarakat,

kesenian tradisional bukan barang

yang patut untuk diPerdagangkan-

Kondisi ini membuat posisi kesenian

tradisional belum mendaPatkan

perlindungan hukum Yang memadai.

Mengenai sanksi terhadaP

pelanggaran merek ini di atur dalam

pasal lo-et Undang-undang merek, di

mana dalam pasal eo disebutkan:

"Barang siapa yang dengan sengaj a

dantanpahakmenggunakanmerek
yang sama pada keseluruhannYa

I

I
!--
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dengan merek terdaftar mfik
orang lain atau badah hukum
lain untuk barang dan/atau jasa

sejenis yang di produksi dan/atau
di perdagangkan,di pidsns dengan
pidana penj ara paling lama 5 (ima)
tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 1.00O.OOO.0OO,OO- ( satu

milyar rupiahf'

Selanjutnya passal 9l menyebut-

kan:

"Barangsiapa dengan sengaja

dan tanpa hak menggunakan
merek yang sama pada pokoknya
dengan merek terdaftar milik
orang lain atau badan hukum
lain untuk barang dan/atau jasa

sjenis yang di produksi dan atau di
perdagangkan, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp.S00.000.000,00

( delnyn r otus jutd rupiah) " .2 
a

Dari Undang-undang tersebut

nampak jelas bahwa perlindungan
hukum terhadap merek dalam dunia

bisnis telah jelas, namun nampaknya

perlindungan merek inipun belum

menjadi bagian perlindungan dari

pengetahuan tradisional khusunya

seni dan budaya.

d. Indikasi Geografis

Tidak sedikit dari hasil karya

cipta berasal dari daerah tertentu yang

sebagian besar adalah merupakan

'olndonesia, Undang-undang tentang
merek no 15 tahun 20Ol,Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 1l0tahun 2001 psl

90-91

milik komunal yang di peroleh

secara nrnm temurun. Kendati dari

banyak karya cipta tersebut bernilai

ekonomis namun masyarakatpun di
berikan baasan dalam menggunakan

merek yang menggunakan narna-

nerara tempat asd dari barang

atau obyek ciptaan tersebut.

Seseorang tidak boleh memiliki hak

eksklusif untuk menjual 'hasi ayam

Taliwang', "songket Sukerare",

pelecing Lombok", dan lainnya yang

menggunakan nama tempat dari asal

barang tersebut. Hal ini di karenakan

pemberian nama asal semacam ini
lebih bersifat "generik' menurut
definisinya, dan karena itu tidak
dapat memperoleh nama "sekunder"

sebagai sumber identifikasi untuk
barang atau jasa.25

Namun aturan semacam ini
menuai perdebatan panjang di
mana di satu sisi nama tempat ini
dipergunakan untuk memberikan

informasi kepada konsumen bahwa

barang-barang tertentu sebenarnya

memiliki ciri atau kualitas khusus

yang dikaitkan dengan tempat asal

mereka. Ketika melihat persoalan ini
maka kedudukan Indikasi Geografis

sebagai salah satu bentuk upaya

perlindungan menj adi sangat penting.

Sebelum lebih jauh berbicara tentang

"Prof, Peter Jaszi, Kebudayaan

Tradisional Suatu Langkah Maju Unruk
Perlindungan Di Indonesia, LSPP Jakarta,
zoos,hal.zo
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ini perlu di kaji lebih dalam eksistensi

dari Indikasi geografis itu sendiri.

Keberadaan Indikasi Geografis

ini sesungguhnya lebihmelekatkepada

sifat "komunal", ini menunjukkan

bahwa Indikasi Geografis ini memiliki
karakter khusus yang memerlukan

adanya kebutuhan terhadaP

pengembangan prinsip pada ranah

HKI yang selama ini di kenal melekat

sifat privat-personal.

Ada beberapa Pengembangan
prinsip kepemilikan HKI dalam rezim

Indikasi Geografu .antara lain:'u

1. Prinsip Territorial (Terntoriahty

Principle), perlindungan Indikasi

Geografis sangat dipengaruhi

oleh adanya faktor lingkungan

geografis (unsur alam maupun

manusia) dalam membentuk

karalceristik unik atau reputasi

suatu barang/produk yang ada

di daerah.

2. Prinsip Kolektif, indikasi

G e ografi s memiliki karakteristik
yang berbeda di bandinglan
dengan rezim HK[, di mana

obj ek perlindungannya ada pada

wilayah commun property, maka

Indikasi geografis ini tidak dapat

dimiliki secara perseorangan

(privat nghx) namun sifat

kepemilikannya adalah bersifat

kolektif ( c olle ctif- ri ght s ) .

26DR- Djulaeka,SH.,MH. KonseP

Perlindungan Hak Kekoyaan lntelektual Prespektif

Kajian Filosofu HakI Kolektif Komunal, Setara

Press, Malang, ZOt+, hal.gt

Prinsip Komunal, Indikasi

Geografis secara tidak langsung

dipengaruhi oleh adanya

budaya masyarakat setemPat

yang membentuk karakteristik

unik dari indikasi geografis,

sehingga mengandung makna

bahwa "kepemilikan" In&kasi

Geografis tidak terlePas

dari adanya peran serta atau

partisipasi masyarakat daerah

setempat dalam memPengaruhi

cita rasa, kuaalaitas tertentu,

bahkan reputasi pada barang/

produk yang di hasilkan oleh

suacu daerah atau wilayah.

Prinsip Ke sepakatandan M anfaat

Bersama, bahwa perlindungan

Indikasi Geografis tidak terlePas

dari upaya secara bersama dari

para pihak yang berkepentingan

di daerahuntukterlibat di dalam

proses awal (saat inventaris

potensi barang/ produk daerah)

hingga pentingnya unruk di

lakukan suatu pendaftaran yang

pada dasarnya di butuhkan
adanya kesepakatan bersama

diantara para pihak.

Prinsip keadilan, pemberian

kesempatan yang sama untuk
penikmatah 'hak' Indikasi

Geografis sebagai label "f
econimy bagi masyarakat daerah

merupakan suatu yang foir dan

adil walaupun di wakili oleh

pihak int er est P arties.

3.

4.

5.
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Selain iru tndikasi Geografis
ini di perkuat posisinya pada

kedudukannya dalam UU RI No.15
tahun 200 1 tentang merek, pasal SO (t)
: " lndik*si- G eo grafs dikndungi s ebagai

suotu tanda ydng menunjukkan dtsah
asal suatu barang, yang karena faktm
lingkungan geogrdfLt tqmas* faktm
alam, faktor m.onusit, otau kombinasi

dari kedua faktor tersebut, memberikon

ciri dan kualitas tertentu pa"da barang

yang dihnsilkon".2T

Jelas HKI di sini lebih kepada

perlindungan yang bersifat geografis

seperti barang yang berasal dari
tanaman yang hanya dapat hidup pada

daerah tertentu seperti kangkung
lombok, apelnewzeland serta tanaman

tertentu yang hanya bisa tumbuh di
daerah tersebut serta tanaman atau

produk barang yang dihasilkan pada

daerah tersebut. Indikasi geografis

ini membuktikan bahwa banyaknya

petani miskin yang terbantu dan

memperoleh pengakuan dan akses

pasar yang lebih besar di dunia bagi
produk-produk yang berasal dari
daerah yang memiliki karakteristik
tertenru. Melihat hal ini maka posisi

perlindungan untuk pengetahuan

tradisional tidak memasuki wilayah
ini secara khusus. Menurut peneliti
pengetahuan tradisional dapat di
lindungi rnelalui indikasi geografis

ini jika ada jenis tanaman obat-

"Indonesia, Undang-undang nomor
15 tahun 2001, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 110 tahun 2001 psl 56

obatan berasal dari daerah tertennl
dan tanaman tersebut di jadikan

sebagai produk langsung dari daerah

tersebut- Namun jika produksi
barang di ciptakan oleh orang atau

negara lain maka tentunya akan

menjadi hak cipta dari sang pencipta

obat, jadi perlindungan hanya pada
jenis tanaman yang dimilik Akan
tetapi jika obat-obatan ini merupakan
milik komunal masyarakat setempat
seyogyanya menjadi milik daerah

tersebut, akan tetapi tentunya pada

posisi ini perlindungan pengetahuan

tradisional ini sangat lemah jika
melihat perlindungannya dari sisi

indikasi geografis.

e. Hak Cipta

Sebagaimana uarian sebelumnya

bahwa hak cipta merupakan hak
"khusus" bagi pencipta maupun bagi
penerima hak yang diberikan negara

bagipencipta suatukarya dibidangseni,

sastra dan ilmu pengetahuan untuk
mengumumkan atau memperbanyak

eiptaannya atau memberikan izin
bagi orang lain untuk memperbanyak

ciptaan tersebut tanpa mengurangi
hakpencipta sendiri. Dalam Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2OOz

tentang hak cipta mempertegas

kembali bahwa hak cipta adalah hak

yang mengarur karya intelektual
dibidang ilmu pengetahuan, seni dan

sastra yang diruangkan dalam bentuk
yang khas dan diberikan pada ide,

prosedur, metode atau konsep yang

telah dituangkan dalam wujud nyata.
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Hak tersebut melekat pada pencipta

dengan atau tanpa proses pendaftaran

karena pendaftaran bukanlah suatu

keharusan bagi pencipta untuk
memperoleh Hak Cipta. Jadi negara

Indonesia telah menetapkan bahwa

hak cipta di berikan pada ciptaan yang

bersifat pribadi dengan memenuhi
persyaratan keaslian @nginality),
berdasarkan kemampuan pikiran,
imajinasi, kreativitas (teativity) dar,

dalam bentuk yang kleas (fixation).'8

Perlindungan yang di tawarkan

oleh Hak Cipta ini bersifat otomatis

berlaku hanya pada saat karya yang di
berikan Hak Cipta tersebut di buat.

Kaitannya dengan pengetahuan

tradisional dalam hal ini ada celah

untuk melindungi melalui Undang-

undang Hak Cipta khususnya

tentang ciptaan yang tidak diketahui
penciptanya (foH*), hal-hal yang di
atur tersebut antara lain; 4:

dongeng, legenda, babad, 1agu,

kerajinan tangan, koreografi,

tarian, kaligrafi, dan karya seni

lainnya

Unruk mengumumkan atau

memperbanyak ciptaan tersebut

pada Ayat (2), orang yang bukan

Warga Negara Indonesia harus

terlebih dahulu mendapat izin

dari instansi yang terkait dalam

masalah tersebut

Ketentuan lebih lanjut mengenai

hak cipta yang dipegang oleh

Negara sebagaimana dimaksud

dalam pasal ini, diatur dengan

Peraturan Pemerintah

Pengaturan tentang karya cipta

yang tidak di ketahui pemiliknya

ini adalah untuk melindungi foklor
dari hasil kebudayaan rakyat untuk
mencegah terjadinya monopoli,
komersialisasi serta tindakan

lain yang dapat merugikan serta

merusak citra kebudayaan itu sendiri-

Namun sejauh mana negara mampu

melindungi foklor ini dari tindakan

missapproprioation yang sering

cerjadi. Pada dasarnya perlindungan

yang diberikan kepada Hak Cipta

sama dengan di negara lainnya,

yakni dari dimensi ekonomi dan

dimensi moral. Hal ini terlihat pada

syarat izin penggunaan yang di atur

oleh Undang-undang bagi siapapun

yang ingin mengambil manfaat dari

hasil karya cipta tersebut. Namun

demikian tetap saja Hak Cipta bukan

merupakan pilihan hukum yang tepat

3.

4.

2.

1. Negara memegang hak cipta atas

karya peninggalan prasejarah,

sejarah dan benda budaya

nasional lainnya.

Negara memegang hak cipta

atas folklor dan hasil kebudayaan

rakyat yang menjadi mfik
bersama, seperti cerita, hikayat,

'z8Rahmi Jened, Hak Kekayaan lntelektual

Penyalahgtnaan Eksklusif, Percetakan UNAIR,
Surabaya, zoto, hal.6o

2elndonesia, Undang-undang Nomor 19

Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun
2002. Pasal 10.

t-"
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sebagai perlindungan bagi Kesenian

Tiadisional. Menurut Prof. PeterJaszi

hal ini di karenakan beberapa hal
yakni;"

1. Produksi kesenian tradisional di
buat oleh kelompok, bukan oleh
individu (seseorang). doktrin
Hak Cipta yang di ambil dari

Barat, dengan bias individualistis

yang kuat, tidak dapat memberi
perhatian yang memadai bagi

situasi dasar ini.

2. Tidak ada seorangpun yang

mengetahui identitas orang-

orang di masa lampau yang

pertama kali di membuat
bentuk-bentuk, dan motiFmotif
yang sekarang menjadi warisan

kesenian tradisional- Hak Cipta
di rancang untuk melindungi
karya yang penciptanya

diketahui, dan bukannya karya

karya yang sifatnya anonim-

3. Kesenian tradisional, menurut
sifat dasar mereka, memerlukan
perlindungan selamanya- Akan
tetapi durasi atau masa berlaku
Hak Cipta di batasi, biasanya

sepanjang hidup individu yang

merupakan pengarang dan 50

atau 70 tahun setelah kematian

orang tersebut.

4. Kesenian tradisional dalam

bentuknya yang paling murni
merupakan hal yang bersifat

r0 Pof. PeterJaszi, KebudayaanTradisional

Satu Langkah Maju Untuk Perlindungan di
Indonesia, LSPB Jkr, zoog. hal lz

konservati{, bukan inovatif. Misi
dari kesenian tradisional adalah

untuk mengulangi apa yang

sudah ada sebelumnya, dan

bukan untuk mengubahnya.

Oleh karena itu, produksi
mereka berada di luar cakupan

hak cipta.

Jika dicermati memang
Hak Cipta ini memberi peluang
perlindungan bagi hasil karya yang

bersifat kolekti{, namun tak dapat

di pungkiri bahwa perlindungan ini
mengandung bias individualistis.
Posisi ini menempatkan Kesenian

tadisional pada perlindungan yang
kurang tepat, sehingga perlu adanya

upaya hukum untuk melengkapi

atau menyempurnakan perlindungan
Hak Cipta tersebut khusunya bagi
Kesenian Tiadisional.

E. Perangkat Hukum HKI lndo-

nesia dalam Mencegah Pe-

manfaatan Tidak Wajar
(M i s s ap p r o p r i at i o n) Te r h a d a p

Kesenian Tradisional Lombok

Kekhawatiran para seniman

pasti ada apabila terjadi pemanfaatan

tidak wajar (missaprriation) terhadap

hasil karya mereka, lebih-lebih saat ini
tekhnologi semakin canggih sehingga

dapat dengan mudah meniru persis

dengan karya aslinya. Tentunya hal

ini akan merugikan pihak pencipta

itu sendiri, jiku para seniman tidak
begitu memperhitungkan secara

materil namun kerugian secara moril
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tak dapat di pungkiri. Tentunya hal ini

tak dapat di biarkan terus menerus.

Kendati undang-undang kita Yang
ada telah mengatur tentang Hak

Cipta, namun perlindungan hukum

yang lebih aman bagi Pengetahuan
tradisional khususnya kesenian

tradisional ini belumlah memadai.

Hal ini mengingat rezim HKI

Indonesia saat ini lebih berpihak pada

rezirn HKI Barat yang lebih bersifat

indivudualistis dan komersil- Seperti

yang di ketahui rezirn HKI saat ini
yang di tetapkan oleh Barat memiliki
syarat harus terukur, memiliki jangka

waktu, ada pihak-pihak yang terlibat

atau membuat, ada proses, mekanisme

serta terdapat originalitas. Tentuya

syarat-syarat ini tidak terpenuhi oleh

kesenian tradisional yang bersifat

turun temurun dan tidak di ketahui

siapa pembuatnya secara Pasti. Di
tolaknya kesenian tradisional sebagai

bagian dari rezim kekayaan intelakrual

baru yang berafiliasi pada hak cipta

tersebut membuat KI memerlukan

kebutuhan undang-undang yanag

lebih khusus (sai generis) sebagai

perlindungannya.

Tidak hanya itu, alasan Perlu-
nya aturan khusus sui gener* bagi
perlindungan kesenian tra&sional ini
adalah tentunya terdapat kerugian-

kerugian lain akibat Pengaturan
dari kesenian tradisional yang

selama ini hanya merujuk Pada
undang-undang hak cipta yang lebih

merayakan kepemilikan yang bersifat

individualisme dan tidak memihak

pada KI (kesenian tradisional), seperti

munculnya budaya bebas dan gratis

dalam beberapa hal bersifat baik

kuhususnya dalam Pemanfaatan
kesenian tradisional. Namun

terkadang budaya ini memiliki efek

kerugian bagi KI itu sendiri.

Ada beberaPa hal Yang

mendorong mengaPa Pengaturan
kesenian tradisional ini menjadi

penting, di antaranya;

a. Mencegah PenYalahgunaan
dalamb entukmis s oPr o Piation dar,

missue,kasus ini seringkali terjadi

pada masalah Pengetahuan
tradisional. SePerti fakta Yang

di gambarkan sebelumnYa

bahwa kasus PenYalahgunaan
kekayaan tradisional di bidang

obat-obatan oleh banyak Peneliti
luar di anggap sebagai sah-sah

saja dengan dalih kemanusiaan.

Sehingga tidak sedikit obat-

obatan tradisional milik daerah

tertentu di klaim oleh orang-

orang tidak bertanggungiawab.

Pada soal kesenian tradisional

ada beberapa pendaPat Yang
mengatakan bahwa terdaPat

pemanfaatan sumber-sumber

daya dari kultur lama tanPa izin

penciptanya seP ertiPemanfaatan

alat musik seruling, gendang

dan lainnya yang di lakukan

tidak adil secara ekonomi,

namun di anggaP sah-sah saja

karena pemanfaatan alat-alat
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c.

musikkuno ini dipandang dapat

memberikan manfaat yang

lebih besar bagi masyarakat

bahkan negara secara nasional.

Jrka missayropiation lebih pada

konsep keadilan ekonomi maka

missue lebih di dasari pada

pertimbangan etis. Pada konteks

inipun perlindungan sulit di
lakukan, sebab etika adalah

suatu hal yang bersifat abstrak

sementara hukum selama ini
berbicara pada ranah yang

kongkrit.

Perlindungan terhadap hak

asasi manusia, pada konteks ini
WIPO secara intelektual telah

mengakui hak-hak kekayaan

intelektual sebagai hak asasi

manusia. Kendati dalam pasal

yang mengatur tentang hal itu
lebih nampak perlindungan

yang di berikan lebih bersifat

personal yang mengakibatkan

kondisi ini menempatkan

kesenian tradisional pada posisi

lemah, namun wacana hak asasi

manusia perlu di pertimbangkan

sebagai salah saru penopang

b"gr perlindungan kesenian

tradisional tersebut.

Pembagian manfaat yang

di hasilkan oleh masyarakat

komunal terhadap hasil karya

mereka. Pemanfaatan oleh

pihak ketiga terhadap hasil

karya kesenian tradisional ini
tentunya telah menambah

nilai signifikan bagi kesenian

tradisional itu sendiri, namun

selama ini komunitas seringkali

tidak mendapatkan pembagian

manfaat dari kekayaan

tradisional mereka, sehingga

dalam hal ini perlu adanya

pembagian manfaat yang di

peroleh dari penggunaan karya

tersebut secara foir danadil-

d. Peningkatan ekonomi komu-

nitas dengan pemanfaatan

terhadap kesenian tradsional

sehingga hasil dari sumber

daya yang di peroleh dari

kesenian tradisional tersebut

memberikan kontribusi secara

ekonomi bagi komunitas itu
sendiri. Harapan ini tentunya

tidaklah mudah di tengah rezirn
yang melakukan pemanfaatan

kekayaan tradisional yang tidak

foir.
Beberapa gambaran tersebut

menambah refrensi bahwa betapa

pentingnya pengaturan kesenian

tradisional ini dalam aturan yang

tebih khusus lrgr agar bentuk

perlindungan yang di berikan dapat

lebih baik dan adil. Jika rezim HKI
Indonesia melalui undang-undang hak

ciptanya selama ini belum memadai

dalam memberikan perlindungan

tersebut, maka perlindungan dalam

bentuk sui gener* ini layak untuk di

pertimbangkan.
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F. Kesimpulan

Jika membaca posisi kesenian
tradisional sebagai salah saru bentuk
ekspresi budaya saar ini, maka
sangat penring adanya perangkat
hukum yang pasri unruk melindungi
keberadaannya. Akan retapi rentunya
membuat perangkat hukum yang
pasti tidaklah mudah, sebab semua
membutuhkan wakru dan proses
yang cukup panjang. Namun selain iru
juga perlu adanya alternatif ahernatif
lain sebagai upaya pendukung unruk
menuju ke arah sana. Beberapa
kebijakan yang dapat mendukung
kesenian tradisional ini menurut
prof. Peter Jaszi antara lain adalah;
1). Liputan media yang lebih besar
terhadap kesenian tradisional, z).
Memperkuat dan mengintegrasikan
kurikulum pendidikan seni, 3). Janji/
harapan' proyek-proyek revitalisasi",
4). Adanya berbagai inisiatif inovatif
tambahan dalam mendukung seni
tradisional, 5). Upaya-upaya lainnya
untuk menghubungkan para seniman
tradisional dengan para Audiens,

5). Pembangunan kapasitas dalam
lembaga adat.3r

Terhadap point-point di aras

sangat perlu unruk di pertimbangkan
dan di realisasikan dalam rangka upaya
perlindungan terhadap kesenian
tradisional tersebur. Jika melihat
realitas yang terjadi di Lombok, ketika

ada media untuk mempertontonkan
kesenian tradisional ini maka
masyarakat akan berbondong-
bondong unruk menyaksikannya.
Lemahnya dukungan media dalam
mempromosikan seni tradisional ini
mengakibatkansenitradisionalbanyak
tidak dikenal oleh masyarakatnya
sendiri terutama para generasi muda.
Sehingga tak terelakkan lagi ada
beberapa kesenian tradisional baik iru
berupa musilg tari, permainan dan
jenis lainnya sudah mulai hilang dan
tidak di ketahui lagi keberadaannya.

Selanjutnya kesulitan yang di rasakan
kurangnya dukungan atau akses

media seprti betapa sulitnya mencari
materi tradisional karena minimnya
media yang menawarkan bantuan
untuk itu. Menurut penuturan H.
Ramiun salah seorang seniman
Lombok mengatakan bahwa kerika
kita ingin mencari di internet tentang
seni tradisional tertenrLl unruk di
pelajari di inrerner, akan kesulitan
untuk mendapatkannya beda ketika
orang akan mencari informasi
tentang kesenian modern. Selain
itu guru yang mengajarkan seni
tradisional ini masih sangar kurang,
padahal dengan masuknya seni
tradisional di sekolah-sekolah sebagai

ekstrakurikuler sudah mulai terlihat
anak-anak menggemarinya dan
nampak seni tradisional sudah mulai
hidup kembali. Pentingnya promosi
seni tardisional melalui visual ini
sangat mendukung sekali, sehingga

3tPof. Peter Ja szi, Rebuday aan Tradisional
Satu Langkah Maju Untuk perlindungan di
Indonesia, LSPBJkT, zOog hal. z+

h*-
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hendaknya media khususnya dalam

bentuk visual sangat di harapkan

untuk di kedepankan sebagai media

sarana dalam promosi kesenian

tradisional-"

Adanya perayaan-perayaan

seperti festival seni dan budaya yang

fi selenggarakan oleh pemerintah

setempat juga sangat mendukung

dalam pelestarian seni tradisional
ini. Perayaan semacam ini lebih

mendukung dan sehat daripada

di kompetisikan, sebab dengan

kompetisi akan menghilangkan

makna sakral dalam tradisi tersebut.

Di Nusa Tenggara Barat khususnya

di Lombok peraayaan festival budaya

sudah marak di laksanakan dan

lambat laun kondisi ini menarik

antusiasme masyarakat sebagai

audiaeru serta menambah kecintaan

mereka terhadap seni tradisi dan

budaya mereka.

Unruk lembaga adat ini
sangat berperan dalam membantu

pelestarian seni tradisional, sebab

lembaga ini memiliki kekuatan

secara sosial dalam menggerakkan

serta menghidupkan segala hal yang

terkait dengan budaya. Akan tetapi

kondisi riil lembaga adat di Lombok
masih mengalami kevakuman dalam

gerakan-gerakan atau upaya-upaya

menuju ke arah sana. Kondisi ini
tentunya tidak dapat dibiarkan terus

menerus jika ingin kemajuan dalam

"Wawancara dengan H. Ramiun
(seniman) tgl z5 agustus 2015

bidang seni budaya ini tetap berjalan.

Lembaga adat harus perduli dan

berupaya melibatkan diri dalam

pengembangan dan pelestarian seni

tradisi di Lombok.

Jika beberapa ha1 di atas adalah

merupakan hal-hal atau upaya-

upaya pendukung yarrg semestinya

di lakukan, maka dari segi regulasi

juga harus memperkuat bentuk
perlindungannya. Salah satu alternatif
perlindungan hukum bagi kesenian

radisional dalam bentuk regulasi dan

di anggap paling tepat adalah bentuk
perlindungan yang khas yang sering

di sebut dengan sui generis. Menurut
Komite antar negara WIPO:

sui generk merupakan frasa dalam

bahasa latin yang berarti "of

its own kind" ("dalam jenisnya

sendiri"). Suatu sistem sui generis

misalnya, merupakan siistem

yang secara khusus di rancang

guna mengatasi keburuhan

dan kekhawatiran tentang isu-

isu tertentu. Seruan untuk
(mengadopsi) "sistem sui generis"

bagi perlindungan pengetahuan

tradisional seringkali terdengar.

Hal ini bisa berarti suatu sistem

yang secara keseluruhan berbeda

dari sistem kekayaan intelektual
yang ada saat ini, atau sebagai

sistem alternatif dengan hak-

hak kekayaan intelektual baru,

atau hak-hak yang menyerupai

kekayaan intelektual.

Telah ada beberapa contoh
hak-hak kekayaan intelektual
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sui generis misalnya hak pelaku
pemuliaan tanaman (sebagaimana

tercermin dalam Konvensi
Internasional unruk perlindungan
Varietas Tanaman Baru Tahun
1991) dan perlindungan kekayaan
intelekrual unruk sirkuit terpadu
(sebagaimana tercermin dalam
Traktat Kekayaan Intelektual
sehubungan dengan sirkuit
Terpadu tahun 1989), "The

WasingtonTreaty" .13

Pendekatan ini di harapkan
tentunya dapat menjadi sebuah
regulasi yang pasti bagi perlindungan
pengetahuan tradisional khususnya
kesenian tradisional di Indonesia.
Sebab persoalan selama ini muncul
adalah ketika para serfman ingin
membuat perlindungan hukum
terhadap karya cipta mereka akses

ke arah sana cukup sulit dan mahal.
Untuk iru pendekaran sai gener* ini
memberi harapan atas jawaban setiap
masalah yang di hadapi para seniman
tradisional selama ini. Harapan-
harapan itu diantaranya adalah:

1. Para seniman tradisional dan
komunitas di akui secara panras
setiap hasil karya mereka serta
segala kekayaan tradisional
yangmereka miliki secara turun
temurun

2- Pendekatan ini dapat mem-
berikan perlindungan pada
missapropriation (penyalah-

gunaan) terhadap seriap karya

seni tradisi yang di miliki oleh
komunitas.

3. Selain itu perlindungan
dengan pendekatan ini dapat

memberi kesempatan kepada

komunitas tradisional unruk
memberdayakan diri dan karya
cipta mereka agar terhindar dari
penyalahgunaan tersebut

4. Dengan adanya pendekatan ini
akan memberikan jawaban atas

problem hukum selama ini yang
begitu mahal dan akses yang
sulit bagi komunitas

5. Dapat menghindari kesenian

tradisional dari segala bentuk
gangguan yang datang terhadap
keberadaan kesenian tradisional
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