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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana  yang dirumuskan di dalam 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara Hukum. Sementara 

itu didalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan atas hukum 

(Rechtsstaat), dan tidak atas kekuasaan semata (Machtsstaat). Demikian pula 

didalam Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu pada alinea 

ke 4 Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan dalam Pasal 1 ayat (1) 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat serta pada Alinea ke 4 Mukadimah dan Pasal 

1 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 dinyatakan dengan tegas 

bahwa Indonesia merupakan negara hukum.1 

Berdasarkan perspektif historis ketatanegaraan Indonesia konsep negara 

hukum selalu ditegaskan dalam konstitusi. Hukumlah yang menjadi landasan atau 

koridor seseorang atau negara untuk berbuat dan berperilaku. Komitmen ini yang 

ditunjukkan oleh bangsa dan negara Indonesia kepada dunia, bahwa Indonesia 

setelah melalui berbagai proses pendewasaan mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, 

dan Era Reformasi betul-betul ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

 
1Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju , 2008, 

hlm 74. 
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kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial.2 Meskipun konstitusi atau Undang-Undang 

Dasar telah mengalami perubahan dan pergantian, akan tetapi penegasan tentang 

negara Indonesia sebagai negara hukum selalu dilakukan dalam konstitusi. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sendiri memandang betapa 

pentingnya konsep negara hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan 

bernegara.3 

Terdapat empat norma hukum yang merupakan kaidah-kaidah fundamental 

yang telah mendasari konsep negara hukum di Indonesia. Norma hukum tersebut 

dapat dipahami didalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan 

hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat). 

Ketentuan ini merupakan norma hukum pertama dan kedua. Selanjutnya ditegaskan 

bahwa pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolut. 

Ketentuan ini merupakan norma hukum yang ketiga dan keempat. Keseluruhan 

norma hukum tersebut berada dalam satu kesatuan norma hukum yang sah dan 

mengikat. Ketentuan-ketentuan normatif konstitusional ini bersumber dari 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya 

pada alinea ke IVyang berbunyi:4  

 

 
2Tim Indonesia Rountable, Indeks Negara Hukum Indonesia Tahun 2018, Jakarta: Indonesia Legal 

Roundtable, hlm 4.  

3Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, Jurnal Sosiohumaniora 

UNPAD, Volume 18 No. 2 Juli 2016, hlm 132.   

4John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Jakarta: Pelangi 

Cendekia, 2007, hlm 30. 
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“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam 

suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam 

suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 

dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang 

adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta 

dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia”. 

 

Konsep negara hukum pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dalam 

bukunya yang berjudul Nomoi. Menurut Plato, pemerintahan yang baik adalah 

pemerintahan yang dibentuk dan dijalankan berdasarkan hukum yang ditujukan 

kepada dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pandangan Plato tersebut 

menandakan bagaimana seyogyanya peran penting hukum dalam mengatur 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemikiran Plato kemudian dikembangkan 

oleh muridnya Aristoteles. Aristoteles mengungkapkan bahwa negara yang baik 

adalah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh 

rakyatnya. Aristoteles juga berpendapat bahwa yang menjalankan pemerintahan 

dalam negara bukanlah manusia tetapi akal budi dari manusia yang adil, sedangkan 

penguasa pada hakikatnya hanya sebagai pemegang hukum dan keseimbangan saja. 

Keadilan merupakan syarat tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga 

negaranya.5 

 
5Nasution, Op.Cit., hlm 2.  
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Lebih lanjut menurut Aristoteles, adanya suatu pemerintahan yang 

berlandaskan konstitusi akan terlihat dari beberapa anasir, diantaranya ditandai 

dengan adanya pemerintahan yang dijalankan demi kepentingan umum, adanya 

pemerintahan yang dijalankan bertumpu pada hukum yang berdasarkan atas 

ketentuan‐ketentuan umum dan bukan dibuat secara sewenang-wenang, dan adanya 

pemerintahan yang dijalankan atas kehendak rakyat dan bukan atas paksaan serta 

tekanan.6 

Adapun konsep negara hukum yang diutarakan oleh Friedrich Julius Stahl 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:7 

1) Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia 

2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak 

asasi manusia  

3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan 

4) Peradilan administrasi negara dalam perselisihan 

Sedangkan bagi Albert Vann Dicey  dalam bukunya Study of The Law of The 

Constitution, konsep negara hukum mempunyai ciri-ciri berupa:8 

1) Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law; tidak 

adanya kekuasaan sewenng-wenang (absence of arbitary power), 

dalam arti bahwa seorang hanya boleh dihukum kalau melanggar 

hukum. 

 
6Sayuti, Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari), 

Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volume 4 Nomor 2 Desember 2011, hlm 84 

7Sugianto, Ilmu Negara: Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia, 

Yogyakarta: Deepublish, hlm 11. 

8Dody Nur Andriyan. Hukum Tata Negara dan Sistem Politik. Deepublish: Yogyakarta, 2016, 

hlm.37. 
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2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before 

the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun para 

pejabat. 

3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (due process of 

law) serta keputusan-keputusan pengadilan 

Berkenaan dengan konsep negara hukum dalam kepustakaan Indonesia, 

diterjemahkan rechtstaat atau the rule of law sama dengan negara hukum. Muh 

Yamin menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat, government 

of law). Disamping penggunaan kata rechtstaat, juga dipakai istilah the rule of law 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Mauro Cappeletti.9 Paham rechtstaat pada 

dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental sedangkan paham rule 

of law bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau common law system. Sistem 

Eropa Kontinental muncul sebagai suatu sistem yang rasional dan revolusioner 

dalam menentang absolutisme, sementara sistem Anglo Saxon sebagai suatu sistem 

yang berkembang secara evolusioner. 

Rechtstaat atau the rule of law pada prinsipnya mengarah pada satu 

pemahaman dan pemaknaan tentang negara hukum. Kedua sistem tersebut sama-

sama melihat hukum sebagai suatu upaya efektif dalam mengatur kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Disisi lain, terdapat perbedaan mendasar di antara 

keduanya. Pada prinsipnya Rechtsstaat memiliki beberapa ciri utama yakni adanya 

perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian 

kekuasaan lembaga negara dalam rangka menjamin pelaksanaan kekuasaan negara 

 
9Sugianto, Op.Cit. 
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itu sendiri, serta adanya peradilan administrasi. Sedangkan the rule of law pada 

prinsipnya memiliki ciri pokok yakni adanya supremasi hukum, adanya persamaan 

kedudukan di hadapan hukum (equility before the law) serta adanya jaminan 

perlindungan hak asasi manusia.10 

Padmo Wahjono dalam bukunya berjudul "Indonesia Berdasar atas 

Hukum" mengemukakan empat pokok – pokok prinsip negara hukum Indonesia, 

yaitu: 

1) Melindungi dan menghormati hak-hak kemanusiaan 

2) Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis 

3) Adanya suatu tertib hukum 

4) Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. 

Prinsip negara hukum lainnya menurut Padmo Wahjono adalah suatu sistem tertib 

hukum, yang merupakan pelaksanaan keamanan dan ketertiban dan dilengkapi 

dengan pelaksanaan kepentingan umum.11 

Dalam berbagai kepustakaan Indonesia banyak tulisan atau pendapat oleh 

para sarjana mengenai pengertian negara hukum. Diantaranya, Jimly Asshiddiqie 

yang berpendapat bahwa negara hukum merupakan negara yang dibangun dengan 

mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional 

dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur 

kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina 

dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal 

 
10 Haposan Siallagan, Op.Cit., hlm 132. 

11Maleha Sumarsono, Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara, Jurnal 

Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37, No. 2 April-Juni 2007, hlm 315. 
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dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem 

hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing) 

sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling 

tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar 

yang berkedudukan tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula sebuah 

Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan sekaligus ‘the 

ultimate interpreter of the constitution’.12  

Muh. Yamin mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara yang 

menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang 

memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-

badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas “the laws 

and not menshall govern”.13  

Sementara itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa negara hukum 

merupakan negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta 

menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya.14 Tipe negara hukum ini lebih 

dikenal dengan negara kesejahteraan (welfare) yang kemudian dikenal dengan 

nama verzorgingsstaat, atau disebutnya sociale rechtsstaat (negara hukum 

sosial).15 

 
12Jimly Asshiddiqie, Gagaasan Negara Hukum Indonesia, hlm, 1,  https://pn-

gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf,  diakses pada 09 

Maret 2020. 

13Nasution, Op.Cit., hlm 1. 

14Satjipto Rahardjo, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayu Media, 2004, hlm 56. 

15Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1982, hlm 22-

23.   

https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
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Perlu pula dikutip disini, Encyclopedia Britannica memberikan definisi 

welfare state yaitu:  

concept of government in which the state or a well-established network 

of social institutions plays a key role in the protection and promotion of 

the economic and social well-being of citizens.  

 

Welfare state diartikan sebagai konsep pemerintah di mana negara memainkan 

peran penting dalam memberikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan 

ekonomi dan sosial warga negaranya.16 Sedangkan dalam Collins English 

Dictionary, welfare state diartikan sebagai:  

A system in which the government undertakes the chief 

responsibility for providing for the social and economic security of 

its population, usually through unemployment insurance, old-age 

pensions, and other social-security measures; A social system 

characterized by such policies.  

 

Welfare diartikan sebagai Suatu sistem di mana pemerintah melaksanakan 

tanggung jawab utama untuk menyediakan keamanan sosial dan ekonomi 

rakyatnya, melalui asuransi pengangguran, pensiun hari tua, dan langkah-langkah 

jaminan sosial lainnya.17  

Welfare state lahir  pada Abad ke-18 oleh pemikiran Jeremy Bentham. 

Bentham berpendapat bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam 

menjamin kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada rakyatnya (The greatest 

happines/ welfare, of the greatest number of their citizen).18 Proposisi the greatest 

 
16Welfare State”,Encyclopedia Britannica,  https://www.britannica.com/topic/welfare-state, diakses 

pada 02 Maret 2020. 

17Welfare State”, Collins English Dictionary, 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/welfare-state, diakses pada 02 Maret 2020.  

18Elviandri,Khuzdaifah & Absori, Quo Vadis Negara Kesejahteraan:Meneguhkan Ideologi Welfare 

State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31 Nomor 2 Juni 

2019, hlm 255.  

https://www.britannica.com/topic/welfare-state
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/welfare-state
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happiness of the greatest number akan berperan penting dalam proses legislasi, 

yaitu ketika para legislator berusaha untuk menciptakan kebahagiaan yang sebesar-

besarnya bagi seluruh masyarakat dengan jalan menciptakan identitas kepetingan 

antar anggota masyarakat.19 Jeremy Bentham dalam konsepnya sering 

menggunakan istilah “utility” (kemanfaatan) untuk mennguraikan konsep 

kesejahteraan berdasarkan prinsip utilitarianisme.20 Utilitarianisme Bentham 

memberikan konsep baru mengenai tujuan hukum yakni memberikan kemanfaatan 

dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat dan hukum adalah 

sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Kemanfaatan dimaknai sebagai 

kebahagiaan atau kesenangan (happiness) sehingga yang ditekankan bukanlah adil 

atau tidaknya suatu hukum, melainkan sampai sejauh mana hukum dapat 

memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.21 

Selanjutnya, Kranenburg mengemukakan gagasannya mengenai negara 

kesejahteraan bahwa:22  

1) Negara bukan sekedar pemelihara ketertiban hukum belaka tetapi 

secara aktif mengupayakan kesejahteraan warga negaranya 

2) Negara harus benar-benar bertindak adil untuk seluruh warganya 

merata dan seimbang 

3) Hukum berlaku untuk semua golongan dalam masyarakat dan 

diperuntukan bagi kesejahteraan seluruh rakyat.  

 
19Atip Latipulhayat, Khazanah: Jeremy Bentham, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Volume 2 Nomor 

2 Tahun 2015, hlm 418. 

20Elviandri,Khuzdaifah & Absori, Op.Cit. 

21Atip Latipulhayat, Op.Cit.  

22Subhan Agung, Pemerintahan Asli Masyarakat Adat: Sebuah Studi Kepemimpinan Adat di 

Lembah Timur Ciamis, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm 22.  
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Masih dalam konteks yang sama, Esping Anderson mengemukakan bahwa 

negara kesejahteraan pada dasarnya merujuk pada peran aktif negara dalam 

mengelola dan menkonfigurasikan perekonomian yang di dalamnya mencakup 

tanggung jawab negara untuk menjamin adanya pelayanan kesejahteraan dasar 

dalam tingkat tertentu bagi seluruh warga negaranya. Sedangkan T.H Marshall 

mengidentifikasi negara kesejahteraan sebagai unifikasi yang khas dari 

perkembangan demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme.23  

Menurut Bagir Manan, konsep Negara hukum kesejahteraan adalah negara 

atau pemerintah tidak sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat 

belaka, namun sebagai pemikul utama tanggung jawab dalam mewujudkan 

keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kemakmuran rakyat. Pada umumnya 

terdapat tiga aspek utama dalam Negara hukum kesejahteraan yaitu: aspek politik 

yang menginginkan adanya pembatasan kekuasaan negara dalam kehidupan politik. 

Aspek hukum mengharuskan negara adanya prinsip supremasi hukum dalam proses 

penegakan hukum dengan adanya asas legalitas dan rule of law, sedangkan aspek 

sosial menginginkan terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum.24 

Konsep negara kesejahteraan merupakan suatu konsep negara dimana 

pemerintah sebagai penguasa menjalankan pemerintahan tidak hanya semata-mata 

untuk memperluas kekuasaan untuk menjadikan negara tersebut kaya dan jaya 

(Machtsstaat), sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam negara 

(Nachtwachterstaat), tidak pula dengan menjalankan pemerintahan untuk 

 
23Budi Setiyono, Model dan Desai Negara Kesejahteraan (Welfare State), Semarang: Undip Press, 

2019, hlm 19-21. 

24Elviandri,Khuzdaifah & Absori, Op.Cit., hlm 259. 
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mencapai kehidupan yang aman dan tentram dengan taat berdasarkan kekuasan 

Tuhan (Kedaulatan Tuhan). Lebih dari itu negara kesejahteraan menghendaki 

terwujudnya kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakatnya. Proses perwujudan 

tersebut menjadi peran dan tanggung jawab negara dimana perangkat kelembagaan 

negara diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip negara hukum secara 

konsisten. Konsistensi ini setidaknya terlihat dalam setiap kebijakan publik yang 

dibuat, putusan yang dikeluarkan badan peradilan, akses publik untuk keadilan, 

perlindungan terhadap HAM, serta keputusan pemerintah mematuhi atau 

menjalankan peraturan dan putusan badan peradilan.25 

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  

ditegaskan mengenai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu: “Untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan, ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial”. Selanjutnya terdapat 14 pasal kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia 

merupakan negara kesejahteraan (Welfare State) dimana setiap peraturan yang 

dibuat oleh penguasa semata-mata bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi 

seluruh masyarakat. Tujuan dari negara kesejahteraan adalah mewujudkan 

kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat semata yang 

diciptakan oleh manusia demi mencapai tujuan bersama berupa suatu tata 

 
25Tim Indonesia Rountable, Op.Cit., hlm 4.  
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masyarakat yang memiliki kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat negara itu.26 

Tujuan dasar pendirian Negara Republik Indonesia adalah untuk 

mensejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali. Dengan kata lain negara Indonesia 

bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan dimana para penguasa atau 

pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan 

terikat pada instrument yuridis. Instrumen yuridis yang digunakan  dalam  mengatur 

dan menjalankan  urusan pemerintahan dan kemasyarakatan seperti:27 perundang-

undangan,  keputusan-keputusan,  peraturan  kebijakan,  perizinan, instrumen  

hukum  keperdataan  dan sebagainya.  Instrumen yuridis  ini  akan  menjadi  dasar  

yang digunakan pemerintah dalam menjalalankan tugas dan kewenangan untuk 

mensejahterakan rakyat.  

Instrumen yuridis dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau 

otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya yang disusun dalam suatu 

tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki 

Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

4) Peraturan Pemerintah; 

 
26C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, Ilmu Negara (Umum dan Indonesia), Jakarta: PT Pradnya 

Paramita, 2004, hlm 147.  

27Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 125. 
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5) Peraturan Presiden; 

6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Tata urutan diatas menunjukkan tingkatan masing-masing bentuk yang 

bersangkutan dimana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi 

dari bentuk-bentuk yang tersebut di bawahnya. Tata urutan di atas mengandung 

konsekuensi hukum bahwa bentuk peraturan atau ketetapan yang tingkatannya 

lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi di 

dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi.28 

Perundang-undangan merupakan salah satu instrumen yuridis yang 

digunakan dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Pemerintah 

memerintah, mengatur, memfasilitasi dan melaksanakan perundang-undangan 

untuk memberikan kesejahteraaan yang sebesar-besarnya kepada rakyat dalam 

bidang Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu kelompok perundang-undangan Hak 

Kekayaan Intelektual yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta.  

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) atau istilah dalam 

bahasa Inggris Intellectual Property Rights yang merupakan salah satu hak yang 

timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.29 Dengan kata lain HKI 

adalah hak atas harta kekayaan yang timbul dari olah pikir manusia yang bersifat 

 
28Ni’matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, 

Jurnal Hukum No. 1 Vol 13 Januari 2006, hlm 32. 

29Kholis Roisa, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofi 

Pengakuan HKI dari Masa ke Masa, Malang: Setara Press, 2015, hlm 4.  
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pribadi dan berbeda dari kekayaan yang timbul bukan dari kemampuan intelektual 

manusia.30 

HKI merupakan hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup teknologi, 

ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kepemilikan terhadap HKI tersebut bukan 

kepemilikan terhadap barangnya saja melainkan terhadap hasil kemampuan dan 

kreativitas intelektual manusianya berupa ide dan gagasan. HKI bersifat eksklusif 

dan mutlak yang berarti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun 

dan bagi pemilik hak tersebut dapat menuntut terhadap segala bentuk pelanggaran 

yang dilakukan oleh siapapun. Selain itu, pemegang HKI juga mempunyai hak 

monopoli yaitu hak untuk melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat atau 

menggunakannya ciptaanya.31  

Kemampuan intelektual manusia dilahirkan dengan pengorbanan waktu, 

tenaga bahkan biaya sehingga melalui pengorbanan ini menjadikan karya yang 

dihasilkan mengandung nilai ekonomi yang melekat. Konsekuensi karya tersebut 

diangap sebagai kekayaan. HKI akan muncul ketika hasil dari intelektual manusia 

tersebut telah berwujud sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca serta dapat 

digunakan secara praktis. Selain itu kreativitas intelektual  juga harus orisinal 

(original) dan baru ataupun kebaruan yang diperbarui dari kreativitas sebelumnya 

(novelty).32 Adapun cabang-cabang dari HKI meliputi: 

1) Hak Cipta dan Hak Terkait 

2) Paten 

 
30Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Bandung: PT Alumni, 2003, hlm 34.  

31Kholis Roisa, Op.Cit., hlm 9.  

32Ibid.,  
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3) Merek 

4) Desain Industri 

5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

6) Rahasia Dagang 

7) Perlindungan Varietas Tanaman 

Perlindungan hukum terhadap pemilik kekayaan intelektual diperlukan agar 

pemilik hak intelektual dapat menggunakan dan mengeksploitasi kekayaannya 

dengan rasa aman.  Dengan jaminan rasa aman itulah kemudian mampu 

menciptakan suasana yang memungkinkan orang dapat berkreativitas dan berkarya 

dan menghasilkan karya atau temuan-temuan berikutnya. Selanjutnya dengan 

perlindungan hukum itu juga pemilik hak intelektual dapat diminta untuk 

mennyingkapkan bentuk, jenis dan cara kerja serta manfaat kekayaannya dengan 

cara wajar dan aman karena ada jaminan hukum bagi masyarakat dapat menikmati 

atau menggunakan atas dasar ijin, atau bahkan untuk menggembangkannya karena 

perlindungan  dan pengakuan hanya diberikan khusus pada orang yang memiliki 

kekayaan intelektual tersebut.33 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki seni dan budaya yang 

beragam. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman etnik, suka bangsa 

dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi kebudayaan nasional yang 

perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya merupakan salah satu sumber dari 

karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan 

tersebut tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri tetapi dapat 

 
33Ibid., hlm 25-26.  
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dimanfaatkan untuk meningkatkan kepabilitas dibidang perdagangan dan industri 

yang mengikutsertakan para penciptanya sehingga kekayaan seni dan budaya dapat 

dilindungi dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi 

para penciptanya saja tetapi juga bagi bangsa dan negara.34  

Disamping itu, Indonesia juga merupakan negara hukum yang 

menempatkan hukum itu pada kedudukan yang paling tinggi demi terciptanya 

kesejahtaraan umum. Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai ciri-ciri 

sehingga bisa disebut sebagai negara hukum yakni dengan adanya jaminan untuk 

memelihara dan mengembangkan budaya yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi 

“Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia 

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan 

nilai nilai budayanya”. 

Nilai-nilai budaya yang berada dalam masyarakat Indonesia yang 

berkembang pada aspek kehidupan bangsa Indonesia dengan ciri-ciri yang khas 

tercermin dalam identitas Nasional. Ditegaskan pula dalam Pasal 28 I ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa identitas budaya 

dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan 

peradaban. Kebudayaan sebagai identitas nasional bersumber dari kebudayaan 

daerah yang ada diseluruh Indonesia. Kebudayaan daerah itu sendiri merupakan 

budaya yang secara tradisonal diwariskan secara turun temurun dari satu generasi 

ke generasi lainnya yang berada dalam lingkup daerah tertentu.  

 
34Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 114.  
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Keanekaragaman budaya di Indonesia menjadikan Indonesia memiliki 

beragam kekayaan intelektual yang berperan untuk menciptakan dan 

mengembangkan kebudayaan tersebut. Beragamnya kekayaan intelektual tersebut 

melahirkan berbagai macam kreasi intelektual yang berada dalam ruang lingkup 

seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Salah satu bentuk ciptaan ruang lingkup seni 

kreasi intelektual dapat dimasukkan dalam kelompok ekspresi budaya tradisonal. 

Ekspresi budaya tradisional masuk dalam cabang HKI yaitu hak cipta yang secara 

tegas di atur dalam hukum yang berlaku di Indonesia.  

Ekspresi budaya tradisonal menurut Michael Blackeney dalam tulisannya 

yang berjudul The Protection Of Traditional Knowledge Under Intellectual 

Property Law:35  

“A group-oriented and tradition-based creation of groups or 

individuals reflecting the expectations of the community as an 

adequate expression of its cultural and social identify; its standards 

are transmitted orally, by imitation or by other means. Its forms 

include, among others, language, literature, music, dance, games, 

mythology, rituals, customs, handicrafts, architecture and other 

arts”. 

 

Menurut Blackeney, ekspresi budaya tradisonal merupakan suatu kreasi yang 

berorientasi pada kelompok dan berbasis tradisi yang mencerminkan harapan 

masyarakat dalam wujud ekspresi dari identitas budaya dan sosialnya. Pada 

umumnya ekspresi budaya tradisional ditransmisikan secara lisan, dengan cara 

meniru atau dengan cara lain. Bentuknya meliputi, antara lain, bahasa, sastra, 

 
35Agus Sarjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung: Alumni, 2010, 

hlm 22.  
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musik, tari, permainan, mitologi, ritual, adat, kerajinan tangan, arsitektur dan seni 

lainnya. 

Selanjutnya terkait Ekspresi Budaya Tradisional World Intellectual Property 

Organization (WIPO) memberikan definisi yakni segala bentuk kebudayaan 

materiil maupun immaterial dimana pengetahuan budaya tradisional yang 

diekspresikan yang ditampilkan atau dimanifestasikan yang mencakup salah satu 

atau kombinasi bentuk ekspresi meliputi:   

1) Ekspresi verbal seperti cerita rakyat, puisi, dongeng, sajak 

kepahlawanan, teka-teki atau narasi lainnya berupa kata-kata, 

nama, tanda dan simbol-simbol yang dapat berupa karya sastra 

2) Ekspresi musik seperti lagu-lagu atau instrumental music 

3) Ekspresi gerak seperti tari-tarian, permainan rakyat, upacara adat, 

ritual adat dan pertunjukan lainnya. 

4) Ekspresi berwujud seperti seni rupa khususnya lukisan, gambar, 

perencanaan, ukiran, patung, tembikar, tanah liat, mosaik, seni yang 

bahan dasarnya kayu, logam, perhiasan, bambu, kaca; sulaman, 

tekstil, kerajinan tangan, intrumen musik, dan bentuk arsitektur 

yang terdiri dari: 

a. Produk hasil aktivitas intelektual baik itu perorangan ataupun 

berkelompok 

b. Warisan budaya yang menjadi karakteristik suatu masyakat adat 

pemilik 
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c. Dipelihara, dugunakan dan dikembangkan oleh masyarakat adat 

pemilik atau oleh individu yang memiliki hak tau bertanggung 

jawab atas penggunaannya. 

Pada penjelasan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefiniskan Ekspresi Budaya Tradisional 

meliputi: 

1) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan yang berbentuk prosa 

maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang 

dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif. 

2) Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau 

kombinasinya.  

3) Gerak, mencakup anatara lain, tarian. 

4) Teater, mencakup anatara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara 

rakyat. 

5) Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi 

yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, 

logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau 

kombinasinya. 

6) Upacara adat.     

Ekspresi Budaya Tradisional mencerminan kebudayaan manusia yang 

diekspresikan melalui musik, tarian, drama, seni, kerajinan tangan, seni pahat, seni 
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lukis, karya sastra dan sarana lain untuk mengekspresikan kreativitas yang 

umumnya memerlukan sedikit ketergantungan pada teknologi tinggi.36 

Apresiasi atas karya-karya ekspresi budaya tradisional asli secara sederhana 

tidak berdasarkan pada kualitas estetika melainkan lebih didasarkan pada 

kemampuan pencipta untuk merefleksikan budaya dan kehidupan komunitas pada 

ekspresi budaya tradisional. Ekspresi Budaya Tradisional disampaikan dari satu 

generasi ke generasi dalam komunitas melalui daya ingat, kata-kata yang 

disampaikan atau secara visual. Apabila dinamika kebudayaan dari dari suatu 

masyarakat dimusnahkan maka hancur pula sifat kolektif dari kebudayaan 

masyarakat tersebut. Tekanan-tekanan dari luar masyarakat mencemarkan praktek 

penggunaan dari nilai sosial atas ekspresi budaya tradisional.37 

Dari database Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal 

Indonesia yang dirangkum oleh Ditjen HKI, saat ini kekayaan intelektual komunal 

berjumlah 938, yang terdiri dari 747 Ekspresi Budaya Tradisional, 125 Pengetahuan 

Tradisional, 21 Potensi Indikasi Geografis, dan 45 Sumber Daya Genetik.38 Jumlah 

ini tentunya tidak mewakili seluruh jumlah kebudayaan dan ekspresi budaya 

tradisional yang ada dan dimiliki oleh Indonesia.  

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan tradisi yang dipelihara, 

dipertahankan dan dikembangkan secara turun temurun dari generasi ke generasi 

kehidupan komunitas adat atau komunitas budaya lokal seluruh kepulauan 

 
36Cita Citrawinda Priapantja, Hak Kekayaan Intelektual Tentnag Masa Depan, Jakarta: Badan 

Penerbit FH Universitas Indonesia, 2003, hlm 138.  

37Ibid., hlm 125.  

38Database Kekayaan Inteletual Komunal, http://kikomunal-

indonesia.dgip.go.id/index.php/penelusuran, diakses pada 10 Maret 2020.  

http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/index.php/penelusuran
http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/index.php/penelusuran
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Indonesia untuk kesejahteraan hidupnya pada akhirnya menjadi identitas budaya 

Nasional.  Salah satu ekspresi budaya tradisional yang menjadi identitas budaya 

Nasional yaitu kain tenun.  

Kain tenun di Indonesia selain untuk fungsi profan yakni sebagai pakaian 

sehari-hari kain ini juga memiliki fungsi sakral yang digunakan dalam upacara adat 

atau keagamaan. Kain tenun ini dianggap mempunyai nilai-nilai tertentu bagi 

masyarakat pendukungnya. Bentuk ragam hias yang terdapat pada kain tersebut 

menonjolkan gambar yang ada dilingkungan hidup yang kemudian dikembangkan 

dengan gambar mitologi dan kepercayaan mereka. Salah satu contohnya kain tenun 

yang dimiliki oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur  (untuk selanjutnya disingkat 

NTT).  

Kain tenun NTT memiliki bermacam-macam motif tenunan yang berbeda-

beda berupa motif tokoh mitos, hewan, dan tumbuhan yang ada disekeliling serta 

wujud abstraksi. Setiap motif tenunan merupakan karya warisan yang sarat akan 

seni dan pesan para leluhur. Hal ini menunjukkan bahwa kain tenun NTT 

merupakan identitas budaya NTT yang sarat akan seni, budaya, adat istiadat serta 

warisan leluhur yang terwujud dalam sebuah motif tenunan.  

Masyarakat NTT diperkirakan sudah ada sejak 3.500 tahun yang lalu. 

Kerajaan pertama masyarakat NTT berkembang pada Abad 3 Masehi. Sejak itu 

diperkirakan, masyarakat setempat sudah mengenal seni dan budaya, salah satunya 

adalah menenun.39 Kebiasaan menenun menjadi kebudayaan yang sampai saat ini 

 
39Indonesia.go.id, Tenun NTT, Harta Keluarga yang Bernilai Tinggi, 

https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/tenun-ntt-harta-keluarga-yang-bernilai-tinggi, 

diakses pada 10 Maret 2020. 

https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/tenun-ntt-harta-keluarga-yang-bernilai-tinggi
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masih dipertahankan oleh para kaum ibu ‘tua’ di NTT. Motif atau pola yang ada 

merupakan manifestasi dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan memiliki 

koneksi secara emosional yang erat dengan masyarakat di masing-masing suku. 

Motif atau pola yang akan mereka gunakan untuk sebuah karya tenun, tidak 

dikonsepkan secara tertulis, tidak dibuat patron yang direncanakan secara detail, 

tetapi pola tersebut tersimpan dalam ‘pikiran’ yang merupakan manifestasi dari 

aktivitas keseharian mereka yang berkaitan dengan lingkungan alam sekitarnya 

seperti binatang atau tumbuh-tumbuhan.40  

Kebiasaan menenun merupakan kebiasaan yang turun temurun sudah 

dilakukan, maka patron tentang corak atau motif merupakan hasil melihat, 

menyimak atau ikut membantu yang dilakukan oleh leluhur mereka. Motif yang 

digunakan dalam kain, dilakukan berulang-ulang turun temurun sehinga kemudian 

menjadi tanda atau ciri khas ‘clan’ atau keluarga besar (family) dan berkembang 

menjadi ciri khas suku. Masing-masing suku atau clan memiliki corak yang berbeda 

dengan suku lainnya, dan mereka sangat mengenal corak sukunya karena bagian 

dari identitas.41 

Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan NTT berada diantara Benua 

Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Indonesia dan Laut Flores. 

Provinsi NTT terdiri dari 21 kabupaten dan 1 Kota yang terletak ditujuh pulau 

besar, yaitu : Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Alor, Pulau Sabu, 

Pulau Rote dan Pulau Lembata. Kota Kupang sebagai ibukota provinsi yang terletak 

 
40Marhaeni Ria Siombo, Kearifan Lokal Dalam Proses Pembuatan Tenun Ikat Timor (Studi Pada 

Kelompok Penenun Di Atambua-NTT), Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, 

Oktober 2019, hlm 98-99.  

41Ibid., 
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di pulau Timor. Satu kabupaten memiliki kurang lebih 30 macam motif tenunan 

yang berbeda-beda kegunaannya karena setiap desa atau suku mempunyai motif 

sendiri berupa motif tokoh mitos, hewan, dan tumbuhan yang ada disekeliling serta 

wujud abstraksi. Setiap motif tenunan merupakan karya warisan bernilai seni tinggi 

dan pesan para leluhur yang mana setiap pembuatan kain tenun diawali dengan 

ritual, adat dan doa.42 

Selain dibedakan dari motifnya, kain tenun NTT juga dibedakan menurut 

proses pembuatannya, berupa:43Tenun Ikat, Tenun Sotis dan Tenun Buna. Kain 

tenun melekat erat pada kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari pakaian sehari-

hari hingga urusan yang pelik44 antara lain sebagai busana sehari-hari, busana untuk 

tarian atau upacara adat, sebagai mas kawin, alat penghargaan dalam upacara 

kematian, alat pembayar denda adat, alat tukar (uang), perlambang strata sosial 

seseorang, alat penghargaan kepada tamu, sampai alat untuk menolak bencana.45 

Dewasa ini kain tenun masih berfungsi sebagai kain adat tetapi banyak juga 

yang mulai diproduksi sebagai bahan komoditi potensial yang dapat menampung 

banyak tenaga kerja, menopang perekonomian masyarakat, dan pada gilirannya 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.46 Kain tenun NTT merupakan kain 

tradisional yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk ekspresi budaya 

 
42Natalia Magdalena, Rancang Bangun Sistem Informasi Motif-Motif Tenunan Daerah Nusa 

Tenggara Timur Menggunakan Pendekatan UNIFIED PROCESS, Seminar Nasional Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 2015, hlm 399-400. 

43Therik, Tenun Ikat Dari Timur, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989, hlm 27. 

44Suwati Kartiwa, Tenun Ikat, Jakarta: Djambatan, 1989, hlm 17-20. 

45Filosofi Sakral Kain Tenun Flobamora, http://validnews.co/Filosofi-Sakral-Kain-Tenun-

Flobamora-V0000776, diakses pada 04 Maret 2020. 

46Budiana Setiawan, Strategi Pengembangan Tenun Ikat Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 20 No. 3 September 2014, hlm 354. 

http://validnews.co/Filosofi-Sakral-Kain-Tenun-Flobamora-V0000776
http://validnews.co/Filosofi-Sakral-Kain-Tenun-Flobamora-V0000776
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tradisional yang diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta. Ekspresi budaya tradisional merupakan milik bersama 

(komunal) suku bangsa pemiliknya. Tidak ada individu yang memiliki ekspresi 

budaya tradisional secara pribadi karena masyarakat secara bersama yang membuat 

ekspresi budaya tradisional tersebut hidup sehingga pencipta dari suatu ekspresi 

budaya tradisional sulit untuk diketahui. 

Pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta mengatur bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh 

Negara yang mana penggunaan ekspresi budaya tradisional tersebut harus 

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Nilai-

nilai yang hidup tersebut berupa adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, 

norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat 

tempat asal, yang memelihara, yang mengembangkan, dan melestarikan ekspresi 

budaya tradisonal. 

Perlu dicatat bahwa secara normatif hanya terdapat dua pasal dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur terkait 

ekspresi budaya tradisional. Minimnya pengaturan terkait ekspresi budaya 

tradisional membawa dampak bagi perlindungan ekspresi budaya tradisional. 

Dampak tersebut dapat berupa ancaman dan hambatan. Ancaman dan hambatan itu 

dapat berasal dari pihak internal bangsa Indonesia sendiri maupun dari pihak 

eksternal yaitu:47 

 
47Cita Citrawinda Priapantja, Op.Cit., hlm 127.  
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1) Pemanfaatan yang tidak sah terhadap ekspresi budaya tradisional 

dan tanpa izin 

2) Menyesatkan publik karena menciptakan anggapan bahwa izin 

suatu ekspresi budaya tradisional berasal dari komunitas tertentu 

yang pada kenyataannya bukan 

3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional oleh publik menyimpang 

dari cara-cara yang langsung bertentang dengan kepentingan-

kepentingan dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. 

Ancaman dan hambatan yang sekarang muncul terkait dengan eksistensi 

kain tenun NTT yaitu adanya penyalahgunaan berupa peniruan terhadap kain tenun 

NTT dengan berbagai motif dari berbagai daerah di NTT menggunakan mesin 

berupa pembatikan, digital printing dan sablon.48  

Tindakan peniruan tersebut sangat merugikan dan melukai perasaan 

masyarakat NTT karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat adat di NTT yang mana proses peniruan melalui pembantikan, digital 

printing dan sablon tanpa menghormati nilai budaya yang terkandung dalam kain 

tenun tenun tersebut yang seharusnya menggunakan alat tenun bukan mesin 

(ATBM) dengan bahan baku dari alam. 

Industri tenun NTT juga masih terus berkembang dan telah berperan penting 

sebagai penggerak perekonomian daerah yang mendorong pemerataan 

kesejahteraan masyarakat NTT sehingga masuknya kain batik bermotif tenun NTT 

 
48Poskupang.com, Selamatkan Kain Tenun Ikat NTT, 

https://kupang.tribunnews.com/2010/03/29/selamatkan-kain-tenun-ikat-ntt-, diakses pada 8 

Maret 2020.   

https://kupang.tribunnews.com/2010/03/29/selamatkan-kain-tenun-ikat-ntt-
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harus disadari sebagai bentuk ancaman serius terhadap keberadaan kain tenun 

tradisional NTT. Dengan harga yang jauh lebih murah, kain batik bermotif NTT 

itu  akan menggusur pasar kain tradisional NTT dan berdampak kepada 

kepercayaan wisatawan. Kain tenun dengan corak dan motif yang beragam dari 

masing-masing daerah di NTT merupakan aset bangsa Indonesia khususnya NTT 

yang patut dijaga, dilestarikan dan dilindungi berdasarkan suatu perangkat hukum 

baik nasional maupun internasional. 

Perlindungan hukum bila diuraikan secara harfiah dapat melahirkan banyak 

persepsi. Dalam bahas sederhana, perlindungan hukum bisa berarti perlindungan 

yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicederai 

oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh 

hukum terhadap sesuatu49.  

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan 

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga 

prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum 

kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial50. 

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai 

tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang 

 
49Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38 

50Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.55. 
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preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan 

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan 

diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya 

sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan51 

Pengertian teori perlindungan hukum di atas jika di analisa secara sederhana 

dapat diartikan bahwa perlindungan hukum dimaksudkan untuk bagaimana negara 

hadir dan memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak perorangan 

maupun kelompok masyarakat. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan agar 

supaya hak-hak masyarakat tidak tercederai dan kemudian dapat menimbulkan 

sengketa. Perlindungan hukum juga disertakan dengan adanya sanksi serta adanya 

lembaga yang berwenang guna menegakkan sanksi tersebut. Jika dihubungkan 

dengan penelitian ini, maka berbicara tentang kain tenun maka menjadi hal yang 

penting untuk dilakukan proses perlindungan oleh negara. Hal itu dikarenakan kain 

tenun merupakan kekayaan kebudayaan asli masyarakat Indonesia, untuk itu maka 

negara dalam hal ini Pemerintah mempunyai kewajiban baik secara hukum, 

maupun secara moril berkewajiban melakukan perlindungan hukum terhadap tenun 

agar hak-hak masyarakat yang melekat dalam kain tenun tersebut dapat terlindungi 

serta mencegah terjadinya sanksi dikemudian hari. 

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai permasalahan perlindungan kain tenun NTT dengan judul 

 
51Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Surabaya: Bina Ilmu, 

1987, hlm.29. 
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“Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun 

NTT”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan tersebut di 

atas, adapun rumusan permasalahan yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum Ekspresi 

Budaya Tradisional kain tenun NTT? 

2) Bagaimana implementasi dari pengaturan mengenai Ekspresi Budaya 

Tradisional kain tenun NTT? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum Ekspresi Budaya 

Tradisional kain tenun NTT dan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan 

Ekspresi Budaya Tradisional kain tenun NTT. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik 

secara teoritis maupun praktis, diantaranya: 

1) Manfaat teoritis yakni, bahwa dengan penelitian ini diharapkan dapat 

dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti mengenai 

Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional terutama 

yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Kain Tenun Tradisional. 
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2) Manfaat praktis yakni, bahwa dengan penulisan ini diharapkan dapat 

menjadi pedoman bagi pemerintah, dan akademisi hukum, mahsiswa 

yang mempelajari ilmu hukum, serta masyarakat dalam konteks 

Perlindungan Hukum Kain Tenun Tradisional sebagaimana telah diatur 

dalam peraturan perundangan yang berlaku. 

1.5.  Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menuangkan ide pokok bahasannya 

ke dalam lima bab, yakni: 

BAB  I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan di uraikan mengenai Latar Belakang penelitian 

yang menjadi landasan penelitian ini, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penulisan, Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan. 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan teoritis tentang 

perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun 

NTT meliputi: Efektivitas Sistem Hukum menurut Lawrence M. 

Friedman, Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch, Konsep 

Perlindungan Hukum HKI, Hak Cipta, Ekspresi Budaya 

Tradisional, Desain Industri, Indikasi Geografis dan Kain Tenun 

Nusa Tenggara Timur. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan memberikan deskripsi terhadap metode 

penelitian yang digunakan terhadap objek yang diteliti meliputi: 
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Pengertian Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Pendekatan, Analisa Hukum dan Hambatan 

dan Kendala dalam Penelitian. 

BAB  IV:  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai Analisa hukum terhadap 

identifikasi masalah yakni mengenai: pengaturan mengenai 

perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional kain tenun NTT 

dan implementasi dari pengaturan mengenai Ekspresi Budaya 

Tradisional kain tenun NTT . 

BAB  V:  PENUTUP 

. Pada bab ini berisi kesimpulan akan menyimpulkan secara garis 

besar terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan, sedangkan 

saran berisi rekomendasi berkaitan dengan upaya mengatasi 

permasalahan dan kendala dalam perlindungan atas Ekspresi 

Budaya Tradisional Kain Tenun NTT. 


