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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu  

 

No Nama Judul Rumusan Masalah Hasil Penelitian 

1. Naomi 

Ana 

Risanti 

Perlindungan 

Hukum Hak 

Cipta Terhadap 

Warisan Budaya 

Bangsa 

Indonesia 

Ditinjau dari 

Hukum 

Internasional. 

1. Bagaimana 

perlindungan 

hukum terhadap 

warisan Budaya 

Bangsa Indonesia 

ditinjau dari 

perspektif hukum 

internasional ? 

2. Bagaimana 

penerapan hukum 

yang dilakukan 

pemerintah 

Indonesia dalam 

melindungi 

warisan budaya 

Bangsa Indonesia 

3. Apakah Undang-

undang No.19 

Tahun 2002 

tentang Hak Cipta 

sudah memadai 

dalam 

memberikan 

perlindungan 

terhadap warisan 

budaya Bangsa 

Indonesia ? 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

UNESCO dan 

lembaga 

internasional 

lainnya 

mengharuskan 

supaya warisan 

budaya yang 

dimiliki 

hendaknya 

langsung 

didftarkan ke 

UNESCO guna 

mendapatkan 

perlindungan 

hukum 

internasional. 

Seharusnya 

Indonesia 

membangun 

persepsi dan 

perspektif baru. 

Dimana kita 

harus sadar 

bahwa kita 

memiliki budaya 

yang sangat 

beraneka ragam, 

dan dengan 

kekayaan itu kita 

harus sadar 

untuk 

melindungi dan 

menjaga warisan 
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budaya tersebut 

bagi generasi 

Bangsa 

Indonesia 

selanjutnya. 

2. Aplia 

Eka 

Dewi 

Perlindungan 

Hukum Terhadap 

Tari Tradisional 

Menurut Hukum 

Internasional 

1. Bagaimanakah 

perlindungan 

hukum terhadap 

tari tradisional 

menurut Hukum 

Internasional? 

2. Bagaimanakah 

Implementasi dari 

perlindungan 

hukum terhadap 

tari tradisional di 

Indonesia? 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

perlindungan 

hukum tari 

tradisional 

menurut 

hukum 

internasional 

memiliki empat 

konvensi, di 

antaranya 

Convention on 

Biologycal 

Diversity (CBD) 

tahun 1992 yang 

memberikan 

panduan untuk 

perlindungan 

pengetahuan 

tradisional 

melalui Pasal 8 

(j) tentang 

praktik-praktik 

masyarakat asli 

dan lokal yang 

mencerminkan 

gaya hidup 

berciri 

tradisional, 

Pasal 17 (2) 

tentang 

pengetahuan asli 

dan tradisional 

dan Pasal 18 (4) 

tentang 

kewajiban para 

pihak untuk 

mendorong dan 

mengembangkan 

metode 

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



17 
 

kerjasama, 

pengembangan 

dan penggunaan 

teknologi, 

termasuk 

teknologi asli 

dan 

tradisional. 

Kemudian yang 

kedua adalah 

Konvensi 

UNESCO 2003 

dalam Pasal 2 

(2) tentang 

Pengamanan 

Warisan Budaya 

Tak Benda 

dimana salah 

satunya adalah 

Tari Tradisional. 

Setelah itu ada 

Konvensi World 

Intellectual 

Property 

Organization 

(WIPO) 

menggambarkan 

kekayaan 

intelektual yang 

terkait dengan 

pertunjukan 

artistik yang 

dibahas dalam 

Pasal 2 (8). 

Terakhir adalah 

Perjanjian 

TRIPs Pasal 2 

(2) dan Pasal 9 

(1) yang 

menjelaskan 

perlindungan 

karya sastra dan 

karya seni 

melalui 

Konvensi Berne. 

Konvensi Berne 
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mengaturnya 

dalam Pasal 2 

(1) tentang 

koreografi. 

 

Dari tabel hasil penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa persamaan dan 

perbedaan dengan penulis yaitu: 

1. Persamaan penelitian terdahulu No. 1 dengan penelitian ini adalah tema 

penelitian yang diangkat yaitu mengenai perlindungan hukum warisan 

budaya bangsa Indonesia yang diklaim negara lain dilihat dari hukum 

Internasional. Perbedaan nya terletak pada obyek penelitian. Penelitian ini 

membahas tentang perlindungan hukum terhadap lagu daerah rasa sayange 

yang berasal dari Maluku ditinjau dari hukum Internasional, dan juga cara 

penyelesaian sengketa klaim budaya menurut hukum Internasional. 

Sedangkan penelitian No. 1 membahas objek dari warisan budaya secara 

keseluruhan baik berupa tarian, lagu ataupun kesenian tradisional lainnya 

menurut hukum Internasional. Kemudian tidak ada cara penyelesaian 

sengketa tersebut menurut hukum Internasional, melainkan  hanya melihat 

dari hukum positif Negara Indonesia yaitu menggunakan Undang-Undang 

No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

2. Persamaan penelitian terdahulu No. 2 dengan penelitian ini adalah tema 

penelitian yang diangkat yaitu mengenai perlindungan hukum budaya 

bangsa Indonesia yang diklaim negara lain dilihat dari hukum 

Internasional. Perbedaan nya terletak pada objek penelitian nya. Penelitian 

ini membahas objek dari warisan budaya yaitu lagu daerah Maluku yaitu 
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lagu rasa sayange menurut hukum Internasional. Sedangkan penelitian 

terdahulu No. 2 membahas objek warisan budaya yaitu berupa tarian 

tradisional menurut hukum Internasional. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Hukum Internasional 

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan 

hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan 

kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa 

dirinya terikat untuk menaatinya, dan karenanya, benar-benar ditaati 

secara umum dalam hubungan-hubungan satu sama lain, yang meliputi 

juga: 

a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya 

lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi Internasional, 

hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka 

dengan Negara-negara dan individu-individu. 

b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-

individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban individu dan badan non-negara tersebut 

penting bagi masyarakat Internasional.
27

 

 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum Internasional public 

adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur 

hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara 

(hubungan Internasional) yang bukan bersifat perdata. Dari pengertian 

yang diberikan Mochtar Kusumaatmadja tidaklah tersebut tampak 

                                                           
27

 J.G.Starke, 2014. Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh Jilid 1, (Jakarta:Sinar 

Grafika). hlm.3 
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bahwa hubungan Internasional tidaklah terbatas hubungan yang 

dilakukan oleh antar negara saja, tetapi dapat dilakukan oleh negara 

dengan subjek non-negara atau subjek non-negara satu sama subjek 

non-negara lain.
28

 

Meskipun mengakui bahwa hukum Internasional saat ini tidak 

hanya mengatur hubungan antar negara, tetapi Jhon O‟Brien 

mengemukakan bahwa hukum Internasional adalah sistem hukum 

yang terutama berkaitan dengan hubungan antar negara. Apa yang 

dikemukakan oleh O‟Brien ini dapat dipahami mengingat sampai saat 

ini negara adalah subjek derivative atau turunan dari hukum 

Internasional. Negaralah yang menghendaki pengakuan mereka 

sebagai subjek hukum Internasional.
29

 

Dalam hubungan antar negara, hukum Internasional berperan 

sangat penting agar tercipta suatu pergaulan yang harmonis antar 

bangsa-bangsa guna menciptakan saling pengertian dan saling 

memahami agar permasalahan-permasalahan yang menyangkut 

masing-masing negara dapat diselesaikan dengan cara-cara damai dan 

cara-cara saling menghargai atas kedaulatan dan kehormatan negara.
30

 

2. Pengertian Perlindungan Hukum 

Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai 

perlindungan hukum yaitu yang pertama menurut Satjito Rahardjo 

                                                           
28

 Mangisi Simanjutak, 2018. Hukum Internasional: Perjuangan Negara-Negara Berkembang 

Dalam Mencapai Persamaan Hak. (Jakarta: Mitra Wacana Media). hlm. 2 
29

 Ibid. hlm 2-3 
30

 Ibid. hlm. 3 
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perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan 

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya 

tersebut. 
31

 

Kedua, menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan 

atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan 

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 
32

 

Kemudian, menurut Muchsin perlindungan hukum adalah 

kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan 

nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan 

dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara 

sesama manusia. 
33

 

Terakhir menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu 

merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian 

hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada 

pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan 

hukum.
34

 Jika dianalisis dari sarananya perlindungan hukum dibagi 

                                                           
31

 Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V). hlm. 53 
32

 Setiono, 2004. Rule of Law(Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret). hlm. 3 
33

 Muchsin, 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; 

magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), hlm. 14. 
34

 http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf.  Diakses pada tanggal 15 Januari pada 

pukul 14.30 WIB. 
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menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana 

perlindungan hukum represif. 

3. Konsepsi Perlindungan Hukum Warisan Budaya 

Eksistensi hukum dalam masyarakat adalah untuk 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan 

seluruh anggota masyarakat. Pengaturan kepentingan-kepentingan ini 

seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan 

kepada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan 

yang diciptakan hukum baru menjadi kenyataan manakala subyek 

hukum diberi hak dan kewajiban. 
35

 

Menurut Philipus M Hadjon
36

, di Indonesia belum ada 

pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum 

preventif. Philipus M Hadjon juga lebih menitikberatkan kepada 

sarana perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan 

perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Hal ini berarti 

bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau 

sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan 

oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu 

juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan 

hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat 

represif. 

                                                           
35

 Satjipto Raharjo. 1993. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. 

Bandung:Jurnal Masalah Hukum). hlm 21 
36

 Philipus M Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi 

Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan 

Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. (Surabaya:PT.Bina Ilmu). hlm.1-2 
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Perlindungan hukum terhadap warisan budaya adalah 

perlindungan hukum yang menyangkut segala upaya yang dapat 

menjamin adanya kepastian hukum bagi warisan budaya berupa lagu 

daerah baik itu upaya yang bersifat preventif maupun perlindungan 

hukum yang bersifat represif berdasarkan hukum Internasional. 

4. Pengertian Kebudayaan 

Budaya secara harfiah berasal dari Bahasa Latin yaitu Colere 

yang memiliki arti mengerjakan tanah, mengolah, memelihara tanah.
37

 

Selain itu Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta 

yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi 

atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan 

akal manusia.
38

 

Adapun Kebudayaan adalah seperangkat atau keseluruhan 

simbol yang digunakan atau dimiliki manusia dalam hidupnya untuk 

bisa melakukan reproduksi dan menghadapi lingkungannya, yang 

diperoleh lewat proses belajar dalam kehidupannya sebagai anggota 

suatu masyarakat atau komunitas. Simbol atau lambang ialah segala 

sesuatu makna dari suatu simbol itu mengacu pada sesuatu konsep 

yang lain. Wujud simbol bisa berupa tulisan, suara, bunyi, gerak, 

gambar, dan sebagainya. Hukum (dan berbagai institusi sosial lain) 

ternyata mempunyai nilai lambang (simbolik) dan juga bekerja dalam 

                                                           
37

 Soerjanto Poespowardojo, 1993. Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis, Gramedia 

Pustaka Utama (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), hlm.63 
38

 Koentjaraningrat, 1990. Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.181 
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lambang yang demikian itu. Hukum sudah menjadi lambang yang 

menjanjikan suatu tingkat kepastian dan prediktabilitas.
39

 

5. Pengertian Warisan Budaya 

Pengertian warisan budaya adalah benda atau atribut tak 

berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang 

diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk 

generasi-generasi yang akan datang.
40

  

Warisan budaya, menurut Davidson diartikan sebagai „produk 

atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-

prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi 

elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa‟. Dari 

gagasan ini, warisan budaya merupakan hasil budaya fisik (tangible) 

dan nilai budaya (intangible) dari masa lalu.
41

 

Nilai budaya dari masa lalu (intangible heritage) tersebut yang 

berasal dari budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara, meliputi: 

tradisi, cerita rakyat dan legenda, Bahasa ibu, sejarah lisan, kreativitas 

(tari, lagu, drama pertunjukan), kemampuan beradaptasi dan keunikan 

masyarakat setempat.
42

 

Warisan budaya fisik (tangible heritage) sering diklasifikasikan 

menjadi warisan budaya tidak bergerak (immovable heritage) dan 

                                                           
39

 Mahyudin Al Mudra, Warisan Budaya dan Makna Pelestariannya, (Jakarta : Bumi 

Aksara,2008), hlm.35 
40

 https://id.wikipedia.org/wiki/Warisan_budaya. Diakses pada tanggal 14 Januari 2019. 
41

 Davison, G. dan C Mc Conville. 1991. A Heritage Handbook.(St. Leonard, NSW: Allen & 

Unwin) hlm 2 
42

 Galla, A. 2001. Guidebook for the Participation of Young People in Heritage.Conservation. 

(Brisbane: Hall and jones Advertising,). hlm 12 

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

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


25 
 

warisan budaya bergerak (movable heritage). Warisan budaya tidak 

bergerak biasanya berada di tempat terbuka dan terdiri dari: situs, 

tempat-tempat bersejarah, bentang alam darat maupun air, bangunan 

kuno dan/atau bersejarah, patung-patung pahlawan.
43

 Warisan budaya 

bergerak biasanya berada di dalam ruangan dan terdiri dari: benda 

warisan budaya, karya seni, arsip, dokumen, dan foto, karya tulis 

cetak, audiovisual berupa kaset, video, dan film.
44

 

Warisan Budaya Takbenda menurut Konvensi UNESCO 

adalah Berbagai praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, 

keterampilan: serta instrument-instrumen, obyek, artefak dan 

lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, 

kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, perseorangan yang diakui 

sebagai bagian warisan budaya mereka. Warisan budaya takbenda ini, 

diwariskan dari generasi ke generasi, secara terus-menerus diciptakan 

kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan 

mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan alam, serta 

sejarahnya, dan memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan, 

untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan 

kreatifitas manusia. 
45

 

Untuk maksud-maksud Konvensi ini, pertimbangan akan 

diberikan hanya kepada warisan budaya takbenda yang selaras dengan 

                                                           
43

 Ibid hlm 8 
44

 Ibid hlm 10 
45

 Diane Butler, 2016. Dari Istilah menuju Praktek: Konsep-konsep dalam Konvensi Internasional 

UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia dan Warisan Budaya Takbenda. 

http://www.ppanji.org/cont/publications/Butler2016.pdf. hlm 4 
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instrumen-instrumen Internasional yang ada mengenai hak-hak asasi 

manusia, serta segala persyaratan saling menghormati antar berbagai 

komunitas, kelompok, dan perseorangan, dan pembangunan yang 

berkelanjutan.
46

 Diwujudkan antara lain di bidang-bidang sebagai 

berikut: 

a. tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan 

budaya takbenda; 

b. seni pertunjukan; 

c. adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; 

d. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; 

serta 

e. kemahiran kerajinan tradisional 

6. Pengertian Lagu/Musik Daerah 

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-

                                                           
46

 Ibid. 
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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.
47

 

Menurut Malatu 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 fungsi, antara lain untuk upacara adat, pengiring pertunjukan, 

pengiring permainan tradisional, dan media komunikasi.
48

 

7. Cara-cara Penyelesaian Sengketa Internasional 

Pada umumnya, metode-metode penyelesaian sengketa 

Internasional publik digolongkan dalam dua kategori: 

a. Penyelesaian Sengketa Secara damai 

Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah 

dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang 

bersahabat. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan 

konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB 

yang berbunyi: 

„All Members shall refrain in their international relations from 

the threat or use of force against the territorial integrity or 

political independence of any state, or in any other manner 

inconsistent with the Purposes of the United Nations‟.
49

 

                                                           
47

http://www.ensiklopedia.web.id/id3/2101-1998/Lagu-kedaerahan_28783_ensiklopedia.html. 

Loc.CIt 
48

   Malatu, 2014. Seni Musik 1 untuk Kelas VII SMP dan MTs. Loc.Cit 
49

 ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB 
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„Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan 

internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan 

melawan integritas wilayah atau kemerdekaan politik dari negara 

bagian mana pun, atau di negara mana pun cara lain yang tidak 

konsisten dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa' 

Metode penyelesaian sengketa-sengketa Internasional secara 

damai atau bersahabat dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi. 

Pengklasifikasian ini tidak berarti bahwa proses-proses ini secara 

kaku terpisah sama sekali, yang masing-masing hanya sesuai untuk 

memecahkan satu kelompok sengketa tertentu. Posisi ini tidak 

demikian dalam praktek. Klasifikasi metode penyelesaian secara 

damai dapat dibagi menjadi:
50

 

1) Negosiasi 

Negoisasi adalah cara penyelesaian yang biasanya pertama 

kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi 

dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yaitu 

bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan 

melalui saluran diplomatik pada konferensi Internasional atau 

dalam suatu lembaga atau organisasi Internasional 

2) Jasa-jasa baik (Good Offices) 

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui 

atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga disini berupaya 

agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. 

Jadi, fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para 
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pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk 

bersama, dan bernegosiasi. 

3) Pencarian Fakta atau Penyelidikan (Inquiry) 

Penggunaan pencarian fakta ini biasanya ditempuh manakala 

cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak 

menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga 

akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut 

guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-

masing pihak. Cara ini telah dikenal dalam praktik kenegaraan. 

Di samping itu, organisasi-organisasi internasional juga telah 

memanfaatkan cara penyelesaian sengketa melalui pencarian 

fakta ini. Negara-negara juga telah membentuk badanbadan 

penyelidikan baik yang sifatnya ad hoc ataupun terlembaga. 

Pasal 50 Statuta Mahkamah Internasional misalnya mengatakan 

bahwa Mahkamah dapat „entrust any individual body, bureau, 

commission or other organization that it may select, with the 

task of carrying out an inquiry or giving an expert opinion.‟ 

The Hague Convention for the Pacific Settlement of 

International Disputes tahun 1907 Pasal 35, dengan tegas 

mengatakan bahwa laporan komisi (pencarian fakta) sifatnya 

terbatas mengungkapkan fakta-faktanya saja dan bukan 

merupakan suatu keputusan. 
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4) Mediasi 

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian melalui pihak 

ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. 

Mediator dapat merupakan negara, organisasi internasional atau 

individu. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses 

negosiasi. Biasanya dengan kapasitasnya sebagai pihak yang 

netral berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan 

sara penyelesaian sengketa. Jika usulan tersebut tidak diterima, 

mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan 

membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi 

utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), 

mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta 

membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa. 

5) Konsiliasi 

Penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi juga 

melibatkan pihak ketiga (konsiliator) yang tidak berpihak atau 

netral dan keterlibatannya karena diminta oleh para pihak. 

Badan konsiliasi dapat merupakan badan yang telah terlembaga 

atau ad hoc (sementara). Konsiliasi merupakan proses yang 

berupaya mendamaikan pandangan-pandangan para pihak yang 

bersengketa meskipun usulan-usulan penyelesaian yang dibuat 

oleh konsiliator sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum. 
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6) Arbitrase  

Arbritase adalah salah satu cara atau alternatif penyelesaian 

sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. 

Namun demikian sampai sekarang belum terdapat batasan atau 

definisi resmi mengenai arbitrase. Arbitrase menurut Komisi 

Hukum Internasional (International Law Commisions) adalah a 

procedure for the settlement of disputes between states by 

binding award on the basis of law and as a result of an 

undertaking voluntaruly accepted. 

7) Penyelesaian Secara Yudisial 

Penyelesaian yudisial berarti suatu penyelesaian dilakukan 

melalui suatu pengadilan yudisial Internasional yang dibentuk 

sebagaimana mestinya dengan memberlakukan kaidah-kaidah 

hukum. Satu-satunya organ umum untuk penyelesaian yudisial 

yang pada saat ini tersedia dalam masyarakat Internasional 

adalah International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah 

Internasional yang menggantikan dan melanjutkan kontinuitas 

Permanent Court of International Justice. Pengukuhan 

kedudukan dilaksanakan pada tanggal 18 April 1946, dan pada 

tanggal tersebut pendahulunya yaitu Permanent Court of 

International Justice, dibubarkan oleh Majelis Liga Bangsa-

Bangsa pada waktu sidang terakhirnya. ICJ terbuka bagi 

negara-negara (anggota-anggota atau bukan anggota 
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Perserikatan Bangsa-Bangsa) peserta statuta dan bagi negara-

negara lain, dengan syarat-syarat yang ditentukan Dewan 

Keamanan PBB tunduk pada ketentuan khusus yang dimuat 

dalam traktat-traktat yang berlaku dan syarat tersebut tidak 

untuk menenpatkan para pihak dalam kedudukan yang tidak 

sama di hadapan Mahkamah (Pasal 35 statuta ICJ). Yuridiksi 

ICJ dapat dibedakan menjadi 2 macam yakni: 

a) Memutuskan perkara-perkara pertikaian (contentious case) 

b) Memberikan opini-opini yang bersifat nasihat (advisory 

opinion) 

Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim, merupakan 

sebuah panel para calon anggota Mahkamah yang 

dinominasikan oleh kelompok nasional Panel Permanent Court 

of Arbitration. Dari daftar calon ini, Majelis Umum dan Dewan 

Keamanan, yang secara independent melakukan pemungutan 

suara memilih anggota-anggota Mahkamah untuk pemilihan 

tersebut diisyaratkan suara terbanyak mutlak baik dalam 

Mejelis maupun Dewan.
51

 

b. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Kekerasan 

Apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk 

menyelesaikan sengketa-sengketa mereka melalui jalur diplomasi 

atau damai (bersahabat), maka salah satu cara yang dapat 

digunakan sebagai jalan keluar penyelesaian sengketa adalah 
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melalui jalur pemaksaan atau kekerasan. Penyelesaian sengketa 

Internasional dengan menggunakan kekerasan secara garis besar 

dibagi menjadi:
52

 

1) Perang 

Penggunaan kekerasan senjata dalam suatu sengketa hanya 

dapat dimungkinkan pada saat keadaan terdesak untuk 

melakukan pembelaan diri apabila terlebih dahulu diserang 

oleh negara lain. Tindakan ini didasarkan pada Pasal 51 Piagam 

PBB yang menyatakan: 

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent 

right of individual or collective self-defence if an armed attack 

occurs against a Member of the United Nations… Measures 

taken by Members in the exercise of this right of self-defence 

shall be immediately reported to the Security Council…”. 

“Tidak ada dalam Piagam ini yang akan merusak hak 

inheren pertahanan diri individu atau kolektif jika serangan 

bersenjata terjadi terhadap Anggota Perserikatan Bangsa-

Bangsa ... Tindakan yang diambil oleh Anggota dalam 

menjalankan hak bela diri ini harus segera dilaporkan kepada 

Dewan Keamanan ... ". 

Penggunaan perang sebagai alternatif penyelesaian suatu 

sengketa internasional merupakan pilihan yang harus 

digunakan dalam situasi tertentu. Penggunaan senjata sebagai 

media penyelesaian sengketa harus dilakukan untuk alasan 

pertahanan diri dan bukan sebagai tindakan untuk menekan 

pihak lain. 
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2) Retorsi 

Retorsi merupakan istilah untuk melakukan pembalasan 

oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas dari 

negara lain, balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk 

tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat, misalnya 

pemutusan hubungan diplomatik, pencabutan hak istimewa, 

penghentian bantuan ekonomi dan penarikan konsesi pajak dan 

tarif. 

Keadaan yang memberikan penggunaan retorsi hingga kini 

belum dapat secara pasti ditentukan karena pelaksanaan retorsi 

sangat beraneka ragam. Dalam Pasal 2 paragraf 3 Piagam PBB 

ditetapkan bahwa anggota Perserikatan BangsaBangsa harus 

menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sehingga 

tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dan 

keadilan. Penggunaan retorsi secara sah oleh negara anggota 

PBB terikat oleh ketentuan piagam tersebut. 

3) Tindakan-tindakan pembalasan (reprasial) 

Reparsial adalah upaya paksa untuk memperoleh jaminan 

ganti rugi, akan tetapi terbatas pada penahanan orang dan 

benda. Pembalasan merupakan upaya yang dilakukan oleh 

suatu negara terhadap negara lain dengan maksud untuk 

menyelesaikan sengketa yang timbul oleh karena negara 

tersebut telah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. 
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Perbedaan tindakan repraisal dan retorsi adalah bahwa 

pembalasan adalah mencakup tindakan yang pada umumnya 

dapat dikatakan sebagai tindakan ilegal, sedangkan retorsi 

meliputi tindakan balas dendam yang dapat dibenarkan oleh 

hukum.  

Pembalasan dapat dilakukan dengan bentuk pemboikotan 

barang-barang terhadap suatu negara tertentu, suatu embargo 

atau suatu penyanderaan terhadap seseorang. Saat ini pada 

umumnya suatu pembalasan hanya dibenarkan apabila negara 

yang menjadi tujuan tindakan ini bersalah karena melakukan 

tindakan yang sifatnya merupakan pelanggaran Internasional. 

Reprasial dapat dilakukan dengan syarat sasaran reprasial 

merupakan negara yang melakukan pelanggaran Internasional, 

negara yang bersangkutan telah terlebih dahulu diminta untuk 

mengganti kerugian yang muncul akibat tindakannya, serta 

tindakan reprasial harus dilakukan dengan proporsional dan 

tidak berlebihan. 

4) Blokade Secara Damai 

Blokade secara damai adalah tindakan blokade yang 

dilakukan pada waktu damai. Tindakan ini pada umumnya 

ditunjukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya 

diblokade untuk mengganti kerugian oleh negara yang 

melakukan blokade. Blokade secara damai dapat dipandang 
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sebagai suatu prosedur kolektif yang diakui untuk 

memperlancar penyelesaian sengketa antara negara. Secara 

tegas tindakan blokade disebut dalam Pasal 42 Piagam PBB 

sebagai suatu tindakan yang boleh diprakasai oleh Dewan 

Keamanan demi untuk memelihara kedamaian dunia. 

5) Intervensi 

Intervensi merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa 

Internasional dengan melakukan tindakan campur tangan 

terhadap kemerdekaan politik negara tertentu. Hukum 

Internasional pada prinsipnya menegaskan bahwa suatu negara 

dilarang untuk turut campur dalam urusan negara lain. Hal ini 

ditekankan dengan jelas dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) 

Piagam PBB, yang melarang negara anggota untuk ikut campur 

dalam urusan dalam negeri negara lain dalam bentuk apapun. 

Pengecualian diberikan kepada Dewan Keamanan PBB yang 

berhubungan dengan pelaksanaan Bab VII Piagam PBB. Suatu 

negara dapat melakukan tindakan intervensi dengan beberapa 

alasan, J.G Starke beranggapan bahwa tindakan intervensi 

negara atas kedaulatan negara lain belum tentu merupakan 

suatu tindakan yang melanggar hukum. Ia berpendapat bahwa 

terdapat kasus-kasus tertentu dimana tindakan intervensi dapat 

dibenarkan menurut Hukum Internasional. 

Tindakan tersebut adalah apabila: 
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a) Intervensi kolektif yang ditentukan dalam piagam PBB 

b) Untuk melindungi hak dan kepentingan serta keselamatan 

warga negaranya di negara lain 

c) Jika negara yang diintervensi dianggap telah melakukan 

pelanggaran berat atas hukum Internasional. 

Suatu tindakan intervensi harus dilakukan dengan 

mendapatkan izin terlebih dahulu melalui Dewan Keamanan 

PBB. Izin ini berbentuk rekomendasi yang berisikan 

pertimbangan-pertimbangan terhadap keadaan yang menjadi 

alasan tindakan intervensi dan apakah tindakan intervensi 

diperlukan dalam keadaan tersebut. 

8. Kedudukan Warisan Budaya Bangsa Indonesia berdasarkan 

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibangun di atas landasan 

“kepentingan ekonomi”, hukum tentang property (intellectual 

property). Hak Kekayaan Intelektual identik dengan komersialisasi 

karya intelektual sebagai suatu property. Klasifikasi property juga 

didasarkan pada subjek pemilikannya, yaitu kekayaan umum (Public 

Domain), kekayaan milik individual (private ownership) dan kekayaan 

negara (state ownership). Perlindungan Hak kekayaan intelektual 

menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau 

kegiatan komersialisasi Hak kekayaan intelektual itu sendiri.
53
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Berdasarkan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945 sebenarnya terdapat pedoman yang sangat konkrit tentang sistem 

perlindungan yang tepat. Dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 

dengan tegas dinyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia 

adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.” Tujuan 

melindungi segenap tumpah darah Indonesia itu kemudian dibebankan 

kepada Executive Body (Pemerintah) untuk dilaksanakan.
54

 

Dari bunyi UUD tersebut, jelas bahwa tugas negara bukan 

menjadi Pemilik atau Pemegang Hak sebagaimana klaim di dalam 

Pasal 10 UU Hak Cipta Tahun 2002, tetapi justru harus menjadi 

pelindung bagi warga masyarakat atas harta benda milik mereka, 

termasuk warisan budaya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

kehidupan social dan spiritual warga bangsanya. 

Sistem perlindungan yang demikian itu dapat diterapkan jika 

menggunakan negative protection system. Melalui sistem ini tidak 

diperlukan adanya pendaftaran hak oleh warga bangsa atas warisan 

budaya mereka. Walaupun demikian, Pemerintah dapat mengajukan 

klaim kepada siapapun juga yang melanggar hak-hak masyarakatnya 

atas warisan budaya mereka. Klaim yang dimaksud tidak harus bersifat 

larangan untuk menggunakan, tetapi dapat pula berbentuk tuntutan 
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untuk adanya equitable benefit sharing atas pemanfaatan warisan 

budaya yang digunakan pihak lain untuk tujuan ekonomi.
55

 

Perlindungan terhadap hak masyarakat atas kekayaan budaya 

tradisional disadari penting oleh pemerintah. Kewajiban ini menjadi 

salah satu kewajiban konstitusional negara sesuai yang tercantum 

dalam Amandemen UUD NKRI Tahun 1945. Di mana Negara 

menghormati kebudayaan tradisional dari masyarakat adat sebagai 

bagian dari kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia 

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budayanya.  

Selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 

dinyatakan bahwa : 
56

 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-

undang”. 

 

Pasal 28i ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : 
57

 

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.  

 

Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa : 
58
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“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah 

beradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 

memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya”. 

 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah 

mengatur mengenai pendaftaran karya cipta yang dilindungi dalam 

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Termasuk di dalam lingkup 

yang dilindungi pendaftarannya adalah warisan budaya. Untuk itu, 

warisan budaya akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan 

pendaftar karya cipta lainnya. Namun kenyataannya hanya beberapa 

yang melakukan pendaftaran karya seni ke Ditjen HKI dan jumlahnya 

tidak banyak.
59

 

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta selain 

mengatur perlindungan kekayaan intelektual juga menjelaskan posisi 

negara dalam kepemilikian budaya ekspresi budaya tradisional melalui 

Pasal 10 ayat 2, yaitu :
60

 

 “Negara memegang Hak Cipta atas kebudayaan dan hasil 

kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, 

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

tarian kaligrafi, dan karya seni lainnya”. 

 

Menurut UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terkait 

”Hak Cipta terdadap warisan budaya bangsa yang dipegang negara”, 

yang disebut sebagai kebudayaan dipilah ke dalam:
61
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a. Ekspresi verbal dan non-verbal dalam bentuk cerita rakyat, puisi 

rakyat, tekateki, pepatah, peribahasa, pidato adat, ekspresi verbal 

dan non-verbal lainnya 

b. Ekspresi lagu atau musik dengan atau tanpa lirik 

c. Ekspresi dalam bentuk gerak seperti tarian tradisional, permainan, 

dan upacara adat 

d. Karya kesenian dalam bentuk gambar, lukisan, ukiran, patung, 

keramik, terakota, mosaik, kerajinan kayu, kerajinan perak, 

kerajinan perhiasan, kerajinan anyam-anyaman, kerajinan 

sulamsulaman, kerajinan tekstil, karpet, kostum adat, instrumen 

musik, dan karya arsitektur, kolose dan karya-karya lainnya yang 

berkaitan dengan kebudayaan. 

  

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



42 
 

C. Kerangka Pemikirian 

Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia merasa kecewa 

akibat terjadinya kasus pengklaiman ini, 

Dimana budaya seni yang menjadi hak 

Indonesia serta menjadi ciri khas 

Indonesia direbut secara tidak sopan oleh 

Malaysia. Yang menjadi kesal masyarakat 

Indonesia, budaya yang di klaim Malaysia 

tersebut sudah di tampilkan 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. 
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