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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia memiliki keanekaragaman etnik atau 

suku bangsa, dan karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan 

budaya yang perlu dilindungi dan dilestarikan baik oleh pemerintah 

maupun masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu identitas dan ciri khas 

dari suatu bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. 

Kebudayaan merupakan salah satu jenis ciptaan yang dihasilkan 

oleh kemampuan intelektual manusia, dalam hal ini masyarakat hukum 

adat sebagai pencipta, atau pihak yang memelihara dan menurunkan 

kebudayaan tersebut dari generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, 

meski kebudayaan merupakan hasil olah pikir dari kemampuan intelektual 

manusia namun perlu dibedakan dengan karya intelektual yang lainnya. 

Perbedaannya adalah bahwa kebudayaan merupakan hasil karya 

intelektual masyarakat secara bersama/kolektif/komunal, sedangkan karya 

intelektual pada umumnya lebih menitik beratkan pada karya yang lahir 

dari kemampuan intelektual individu/perorangan.
5
 

Secara umum Indonesia merupakan masyarakat kolektif yang 

menekankan keharmonisan dan saling hormat menghormati. Kondisi ini 

terlihat dari cara hidup tingkah laku masyarakat Indonesia. Nilai-nilai 
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kolektivitas masyarakat Indonesia adalah kekeluargaan, keramah-tamahan 

terhadap siapa pun, dan hormat terhadap orang yang lebih tua. Masyarakat 

Indonesia terdidik dan terbiasa untuk saling hormat dan menghargai orang 

lain dan karyanya. tidak boleh mencari masalah dengan cara menghina, 

merebut, ataupun meremehkan karya seni budaya orang lain maupun 

budaya dari negara lain. 

Kebudayaan–kebudayaan yang ada di Indonesia umumnya telah 

banyak dilupakan dan tidak ada upaya untuk melindungi kebudayaan 

tersebut, sehingga dapat menimbulkan akibat yang buruk bagi negara 

Indonesia, yaitu adanya pengklaiman terhadap kebudayaan Indonesia yang 

dilakukan oleh negara lain. Pengklaiman ini tentu saja menimbulkan 

dampak yang sangat merugikan bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, 

pariwisata, sosial, dan kebudayaan. 

Pancasila sebagai ideologi negara pada dasarnya telah 

mengakomodasi kearifan lokal yang hidup di Nusantara (antara lain nilai 

gotong royong sehingga salah satu sila Pancasila adalah “keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia”). UUD 1945 yang dijiwai oleh Pancasila 

juga mengamanatkan hal yang sama, terutama  dalam Pasal 33. Akan 

tetapi, saat ini Pancasila dapat dikatakan menjadi sekadar aksesori politik 

belaka. 

Terjadinya kasus pengklaiman budaya yang dilakukan Malaysia 

terhadap Indonesia pada tahun 2009 yang lalu, mengakibatkan terjadinya 

suatu konflik antara pihak Malaysia dan pihak Indonesia, karena adanya 
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faktor kelengahan Indonesia dalam menjaga warisan budaya yang 

dimanfaatkan oleh Malaysia dalam melakukan klaim menjadikan konflik 

antar kedua negara lebih memuncak dalam tataran masyarakat (state 

people). Kemarahan rakyat Indonesia terhadap klaim pemerintah dan 

oknum warga negara Malaysia menjadi api dalam sekam yang sewaktu- 

waktu bisa membakar lebih besar bila pemerintah Indonesia dalam hal ini 

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia tidak 

melakukan penyelamatan asset budaya bangsa.
6
 

Budaya yang diklaim Malaysia tersebut sudah ditampilkan di 

Malaysia dan memberitahukan kepada semua masyarakat Malaysia 

bawasannya budaya Wayang Kulit, Lagu Daerah Rasa Sayange dan Tari 

Reog Ponorogo merupakan hasil karya dari Malaysia yang sebenarnya 

budaya seni tersebut merupakan budaya asli Indonesia. Malaysia hanya 

berusaha mengklaim dan menjadikan budaya-budaya Indonesia tersebut 

menjadi budayanya. 

Indonesia memiliki bermacam-macam lagu daerah yang beragam. 

Lagu daerah tersebut merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang 

menggambarkan keunikan masing-masing daerah. Hampir seluruh wilayah 

Indonesia memiliki lagu daerah yang mempunyai ciri tersendiri yaitu logat 

dan bahasa daerah masing-masing, yang semua itu tidak dimiliki oleh 

negara-negara lain. Kekayaan lagu daerah yang dimiliki tersebut tidak 
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akan ada artinya tanpa adanya usaha dalam melestarikan dan 

mengabadikannya ke dalam suatu bentuk pendokumentasian serta 

mengapresiasikan lagu daerah tersebut. 

Lagu kawasan atau musik kawasan atau lagu kedaerahan, adalah 

lagu atau musik yang bersumber dari suatu kawasan tertentu dan menjadi 

tersohor dinyanyikan baik oleh rakyat kawasan tersebut maupun rakyat 

lainnya. Dan biasanya merujuk kepada suatu lagu yang mempunyai irama 

khusus bagi suatu kawasan. Lagu kedaerahan mirip dengan lagu 

kebangsaan, namun statusnya hanya bersifat kedaerahan saja. Lagu 

kedaerahan biasanya memiliki lirik sesuai dengan bahasa kawasannya 

masing-masing seperti Manuk Dadali dari Jawa Barat dan Rasa Sayange 

dari Maluku. Lagu kawasan atau musik kawasan ini biasanya diciptakan 

dan dinyanyikan atau diperagakan pada tradisi-tradisi tertentu pada 

masing-masing kawasan, misal pada saat menina-bobok-kan anak, 

permainan anak-anak, hiburan rakyat, pesta rakyat, perjuangan rakyat, dsb. 

Pada umumnya pencipta lagu kawasan atau lagu daerah ini tidak diketahui 

lagi alias noname.
7
 

Malatu mengatakan bahwa lagu daerah adalah lagu yang berasal 

dari suatu daerah menjadi populer dan banyak dinyanyikan oleh rakyat 

daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Lagu daerah Indonesia tidak hanya 

sekedar alunan musik yang enak untuk didengar, tetapi juga memiliki 
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fungsi, antara lain untuk upacara adat, pengiring pertunjukan, pengiring 

permainan tradisional, dan media komunikasi.
8
 

Salah satu lagu daerah dari Indonesia adalah lagu Rasa Sayange, 

Rasa Sayange atau Rasa Sayang-Sayange adalah lagu berbahasa asli 

Maluku. Lagu ini merupakan lagu anak anak yang selalu dinyanyikan 

secara turun-temurun sejak dahulu oleh masyarakat Maluku untuk 

mengungkapkan rasa sayang mereka terhadap bagian yang terkait dan 

sosialisasi di antara masyarakat.
9
 

Jika didengarkan, lagu ini layaknya seperti sajak atau pantun yang 

bersahutan yang merupakan tradisi lisan orang Maluku. Oleh karenanya 

jumlah versi dari lagu ini karena liriknya dapat diproduksi sendiri sepadan 

maksud dan tujuan dari lagu tersebut.
10

 

Gubernur Maluku periode tahun 2003-2013 Karel Albert Ralahalu 

bersikeras lagu "Rasa Sayange" adalah milik Indonesia karena ia 

merupakan lagu rakyat yang telah membudaya di provinsi Maluku sejak 

leluhur, sehingga klaim Malaysia itu adalah salah. Gubernur melihat bukti 

otentik bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu rakyat Maluku.
11

 

Bukti tertkait lagu “Rasa Sayange” diketahui direkam pertama kali 

di perusahaan rekaman Lokananta Solo 1962 pada tanggal 11 November 

2007 dalam piringan hitam Gramophone. Rekaman master dari piringan 
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ini masih disimpan oleh Perum PNRI Cabang Surakarta yang dahulunya 

adalah PN Lokananta. Namun ini tidak bisa dijadikan bukti kuat karena 

teks asli lirik lagu tidak pernah ditemukan. Ini dikenal sebagai rekaman 

pertama terhadap lagu ini. Piringan hitam tersebut didistribusikan sebagai 

souvenir kepada partisipan Asian Games ke 4 tahun 1962 di Jakarta, dan 

lagu “Rasa Sayange” adalah salah satu lagu rakyat Indonesia di piringan 

tersebut, bersama dengan lagu etnis lain Indonesia seperti Sorak-sorak 

Bergembira, O Ina ni Keke, dan Sengko Dainang.
12

 

Selain klaim resmi dari Kementrian Malaysia, lagu Rasa Sayange  

dibuat dalam format video animasi dengan perubahan lirik dan bahasanya 

dalam versi Malaysia. Memang bukti otentik dari (kepemilikan) lagu ini 

tidak kita miliki karena nenek moyang kita berbudaya lisan sehingga tidak 

adanya naskah atau bukti tertulis lainnya yang memuat lirik asalnya. 

Namun jauh sebelum kemerdekaan, lagu Rasa Sayange terdengar dalam 

Silent Movie Insulinde yang dibuat Kolonial Belanda untuk 

menggambarkan Hindia Belanda antara tahun 1937 – 1940, sebuah film 

adaptasi dari Insulinde: Experiences of a Naturalist\'s Wife in the Eastern 

Archipelago, ciptaan Anna Forbes.
13

 

Sementara, terkait lagu “Rasa Sayange” Malaysia mengklaim lagu 

Rasa Sayange tersebut sudah dikenal Malaysia semenjak zaman 

penjajahan. Diperkenalkan oleh tentara Hindia-Belanda atau Koninklijk 

Nederlands Indisc Leger (KNIL) dari Ambon ketika melakukan 

                                                           
12

 Ibid.  
13

 Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, “Rasa Sayange”, 

http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/862/rasa-sayange. diakses 13 April 2019 

Perlindungan Hukum Terhadap..., Azhar Marek, Fakultas Ilmu Hukum, UMP, 2019

http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/862/rasa-sayange


7 
 

pesembahan di semenanjung seperti di Kuala Lumpur, Johor dan pulau 

Pinang antara tahun 1936 hingga 1939.
14

 

Sujud Margono mengatakan “hak cipta adalah terminologi hukum 

yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk 

karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.
15

 

Melalui kemampuan dan keahliannya, seorang pencipta lagu 

menghasilkan karya yang merupakan ekspresi pribadi dari olah pikiran dan 

daya kreasinya. Negara memberikan penghargaan terhadap para pencipta, 

karena dalam menghasilkan suatu karya tidak hanya membutuhkan 

kemampuan dan keahlian, tetapi juga membutuhkan pengorbanan waktu 

tenaga bahkan dana.
16

 

Saat ini hak-hak demikian sudah tidak lagi di dapatkan. Untuk itu, 

perlu segera dilakukan langkah-langkah yang signifikan untuk 

memberantas tindakan pembajakan karya cipta sesuai dengan Undang-

undang yang ada. 

Konvensi termasuk salah satu istilah yang sudah umum digunakan 

dalam Bahasa Indonesia untuk menyebut nama suatu perjanjian 

Internasional multilateral, baik yang diprakarsai oleh negara-negara 

maupun oleh lembaga atau organisasi Internasional. Pada umumnya 
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konvensi ini digunakan untuk perjanjian-perjanjian Internasional 

multilateral yang mengatur tentang masalah yang besar dan penting dan 

dimaksudkan untuk berlaku sebagai kaidah hukum Internasioanal yang 

dapat berlaku secara luas, baik dalam ruang lingkup regional maupun 

umum. Konvensi Internasional terbagi menjadi beberapa macam yaitu 

konvensi internasional seperti Berner Convention atau Konvensi Berner, 

UCC (Universal Copyright Convention) dan beberapa contoh konvensi-

konvensi lainnya tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
17

 

Universal Copyright Convention mulai berlaku pada tanggal 16 

September 1955. Konvensi ini mengenai karya dari orang-orang yang 

tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Ini dapat dimengerti 

bahwa secara Internasional hak cipta terhadap orang-orang yang tidak 

mempunyai kewarganegaraan atau orang-orang pelarian, perlu dilindungi. 

Dengan demikian salah satu dari tujuan perlindungan hak cipta tercapai. 

Dalam hal ini kepentingan negara-negara berkembang diperhatikan dengan 

memberikan batasan-batasan tertentu terhadap hak pencipta asli untuk 

menterjemahkan dan diupayakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian 

dan ilmu pengetahuan. Konvensi Bern menganut dasar falsafah Eropa 

yang mengaggap hak cipta sebagai hak alamiah dari pada si pencipta 

pribadi, sehingga menonjolkan sifat individualis yang memberikan hak 

monopoli. Sedangkan Universal Copyright Convention mencoba untuk 

mempertemukan antara falsafah Eropa dan Amerika. Yang memandang 
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hak monopoli yang diberikan kepada si pencipta diupayakan pula untuk 

memperhatikan kepentingan umum. Universal Copyright Convention 

mengganggap hak cipta ditimbulkan oleh karena adanya ketentuan yang 

memberikan hak seperti itu kepada pencipta. Sehingga ruang lingkup dan 

pengertian hak mengenai hak cipta itu dapat ditentukan oleh peraturan 

yang melahirkan hak tersebut.
18

 

Berner Convention atau Konvensi Berne tentang Perlindungan 

Karya Seni dan Sastra merupakan persetujuan Internasional mengenai hak 

cipta, yang pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1886. 

Konvensi Bern mengikuti langkah Konvensi Paris pada tahun 1883, yang 

dengan cara serupa telah menetapkan kerangka perlindungan Internasional 

atas jenis kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek, dan desain 

industri. Konvensi Bern direvisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin 

pada tahun 1908, diselesaikan di Bern pada tahun 1914, direvisi di Roma 

pada tahun 1928, di Brussels pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 

1967 dan di Paris pada tahun 1971, dan diubah pada tahun 1979. Pada 

Januari 2006, terdapat 160 negara anggota Konvensi Bern. Sebuah daftar 

lengkap yang berisi para peserta konvensi ini tersedia, disusun menurut 

nama negara atau disusun menurut tanggal pemberlakuannya di negara 

masing-masing.
19

 

                                                           
18

 Saidin, S.H., M. Hum. 1997. Aspek Hukum dan Kekayaan Intelektual. Rajagrafindo. Jakarta. 

Hlm.219 
19

 https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern_tentang_Perlindungan_Karya_Seni_dan_Sastra. 

Diakses pada tanggal 7 Juli 2019 pukul 21.11 WIB 

Perlindungan Hukum Terhadap..., Azhar Marek, Fakultas Ilmu Hukum, UMP, 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern_tentang_Perlindungan_Karya_Seni_dan_Sastra


10 
 

Objek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini adalah: karya-

karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan 

kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Suatu hal yang 

terpenting dalam konvensi Bern adalah mengenai perlindungan hak cipta 

yang diberikan terhadap para pencipta atau pemegang hak. Perlindungan 

diberikan pencipta dengan tidak menghiraukan apakah ada atau tidaknya 

perlindungan yang diberikan. Perlindungan yang diberikan adalah bahwa 

pencipta yang tergabung dalam negara-negara yang terikat dalam konvensi 

ini memperoleh hak yang luas dan berkerjanya disamakan dengan apa 

yang diberikan oleh pembuat undang-undang dari negara peserta sendiri 

jika digunakan secara langsung perundang-undanganya terhadap warga 

negaranya sendiri. Pengecualian diberikan kepada negara berkembang 

(reserve). Reserve ini hanya berlaku terhadap negara-negara yang 

melakukan ratifikasi dari protocol yang bersangkutan. Negara yang hendak 

melakukan pengecualian yang semacam ini dapat melakukannya demi 

kepentingan ekonomi, sosial, atau cultural.
20

 

Convention for Safeguarding of The Intangible Cultural Haritage  

atau Konvensi UNESCO tentang Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda 

2003 atau lazim disebut sebagai Konvensi UNESCO 2003 diratifikasi oleh 

Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007.
21

 Indonesia 

telah secara aktif mendaftarkan beberapa obyek kekayaan budayanya 
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berdasarkan system Konvensi UNESCO 2003 ini, contohnya Batik dan 

Angklung.
22

 

Konvensi UNESCO 2003 juga menetapkan obyek-obyek yang 

harus dijagai. Pasal 2 Ayat (1) Konvensi UNESCO 2003 menyebutkan 

bahwa “Warisan budaya tak benda meliputi berbagai praktik, representasi, 

ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta instrumen, obyek, artefak, dan 

ruang-ruang budaya terkait - tempat komunitas, kelompok, dan dalam 

kasus-kasus tertentu, individu, mendakunya sebagai bagian dari warisan 

budaya mereka.”
23

 Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis 

warisan budaya tak benda meliputi segala jenis praktik, representasi, 

ekspresi, pengetahuan, keterampilan - juga peralatan, objek, artefak, dan 

ruang kultural terkait - yang diakui oleh komunitas, kelompok, dan dalam 

beberapa kasus, individu, sebagai bagian dari warisan budaya mereka.
24

 

Konvensi UNESCO 2003 dibuat dalam rangka menegaskan 

inklusivitas hak-hak yang diaturnya, juga menyebutkan tujuan dari 

penjagaan warisan budaya tak-benda dalam Pasal 19 ayat (2) Konvensi 

UNESCO 2003 mengenai kerjasama. Secara singkat, tujuan akhir yang 

dapat disimpulkan dari Pasal 19 ayat (2) Konvensi UNESCO 2003 adalah 

untuk kepentingan kemanusiaan secara umum. Jadi, kebebasan versi 

Konvensi UNESCO 2003 bukan untuk kepentingan industrial, tetapi 
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sebaliknya, untuk kepentingan pemanusiaan persona-persona seluruh umat 

manusia.
25

 

Berdasarkan Makalah Background Paper for UNESCO meeting 

Intangable Heritage Beyond Borders : Safeguarding Through 

International Cooperration dijelaskan bahwa tujuan utama pembentukan 

Konvensi UNESCO 2003 antara lain adalah menyediakan media kerja 

sama dan bantuan internasional untuk mendukung perlindungan Warisan 

Budaya Tak Benda (WBTB).
26

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, 

maka penulis menyusun penulisan hukum dengan judul: 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAGU DAERAH 

DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (Studi 

Kasus Klaim Lagu Rasa Sayange Oleh Malaysia” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap lagu daerah ditinjau dari 

Hukum Internasional ? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia 

terkait pengklaiman lagu daerah Rasa Sayange menurut Hukum 

Internasional? 

                                                           
25

 Ibid. hlm. 212 
26

 Basuki Antariksa, Makalah Kerja Sama Internasional Dalam Perlindungan Warisan 

Budaya Tak Benda dan Kepentingan Indonesia, hlm.1 

Perlindungan Hukum Terhadap..., Azhar Marek, Fakultas Ilmu Hukum, UMP, 2019



13 
 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap lagu daerah ditinjau dari 

perspektif hukum Internasional 

2. Mengetahui penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia 

terkait pengklaiman lagu daerah Rasa Sayange menurut Hukum 

Internasional 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi penulis itu sendiri maupun pihak lain terutama bagi bidang ilmu 

hukum yang diteliti. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan 

bahan masukan bagi para pihak berkaitan dengan perlindungan 

lagu daerah bangsa Indonesia sebagai langkah antisipasi yang 

berkaitan dengan kemungkinan adanya pengklaiman budaya 

berupa lagu daerah bangsa Indonesia yang terjadi belakangan ini; 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap 

masalah yang akan dibahas yaitu mengenai Perlindungan hukum 

terhadap lagu daerah ditinjau dari perspektif hukum Internasional. 
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2. Manfaat Teoritis 

a. Ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang Hak Kekayaan 

Intelektual atau lebih spesifik lagi pada bidang Hak Cipta, sehingga 

dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran 

perlindungan hukum terhadap lagu daerah ditinjau dari perspektif 

hukum internasional; 

b. Pembentuk Undang-Undang, memberikan masukan tentang 

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap lagu daerah Indonesia 

dalam mengantisipasi terjadinya pengklaiman oleh pihak asing. 
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