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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA SENI 

GENDANG BELEQ 

(STUDI DI SANGGAR BUDAYA LENEK LOTIM) 

 

MUHAMMAD BAQI KHAERUNNAS 

D1A 113 194 

Indonesia memiliki sangat banyak Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi 

Budaya Tradisional yang bersumber dari keanekaragaman budaya rakyatnya. 

Salah satunya adalah kesenian Gendang Beleq yang berasal dari Suku Sasak di 

Pulau Lombok. Kesenian ini merupakan warisan budaya bangsa yang perlu untuk 

dilindungi dan dilestarikan sebagai suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi 

budaya tradisional milik Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan 

dari negara-negara lain untuk mengambil pengetahuan tradisional milik bangsa 

Indonesia untuk kemudian di klaim sebagai kekayaan intelektual mereka yang 

kemudian dieksploitasi secara komersial tanpa memberikan pembagian manfaat 

atau keuntungan bersama (benefit sharing) atas penggunaan pengetahuan tersebut. 

Kata Kunci : Kesenian Gendang Beleq, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi 

Budaya Tradisional 
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ABSTRACT 

PROTECTION OF THE LAW COPYRIGTH WORKS OF ART GENDNANG 

BELEQ 

(STUDIES IN THE STUDIO CULTURE LENEK LOTIM) 

 

 

 

Indonesia have so many Traditional Knowledge and Traditonal Cultural 

Expressions derived from cultural diversity of its people. One of them is the art of 

Gendang Beleq from Sasak tribe in Lombok Island . This art is a cultural heritage 

that needs to be protected and preserved as a traditional knowledge and 

traditional cultural expression belonging to Indonesia . This is due to the 

tendency of other countries to take traditional knowledge belonging to Indonesia 

then they claimed as their intellectual property and exploited commercially 

without providing benefit sharing or mutual benefit for the use of such knowledge. 

 

Keywords  : The art of Gendang Beleq, Traditional Knowledge, Traditional 

Cultural Expression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan
1
. Hak Cipta secara harfiah berasal dari dua 

kata yaitu Hak dan Cipta.Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata 

“Hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu 

yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak.Sedangkan kata “Cipta” 

atau “Ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal 

pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman.Sehingga dapat 

diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.
2
 

Keanekaragaman seni dan budaya di Indonesia sangatlah melimpah 

lebih khususnya di Suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat banyak 

memiliki karya seni musik tradisional seperti Pareret, Satong Srek, 

Genggong, Gula Gending, Cungklik, dan salah satunya dalam bidang 

karya seni Gendang Beleq.Terlihat dari adat istiadat yang masing-masing 

wilayah di Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki nilai dan kearifan 

lokal tersendiri, salah satu kesenian dan kebudayaan yang dimiliki oleh 

                                                             
1
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

2
Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya 

di Indonesia,Bandung, PT Alumni, Tahun2003, hlm. 124. 
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Suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat yaitu kesenian Gendang 

Beleq. 

Gendang Beleq sendiri merupakan alat musik tradisional suku Sasak 

yang turun tenurun tetap di lestarikan dalam kebudayaan suku 

sasak.Dalam sejarahnya, Gendang Beleq dijadikan penyemangat prajurit 

yang pergi berperang dan yang pulang dari peperangan. Dengan demikian 

Gendang Beleq di jadikan musik dalam peperangan. Kini Gendang Beleq 

digunakan sebagai musik pengiring dalam upacara-upacara adat seperti 

Merariq (pernikahan), Sunatan (khitanan), Ngurisang (potong rambut bayi 

atau aqiqah) dan begawe beleq (upacara besar).
3
 

Di sebut Gendang Beleq karena salah satu musiknya adalah 

Gendang Beleq (gendang besar). Gendang Beleq (gendang besar) ini 

biasanya terbuat dari kulit sapi, besi tua dan kayu yang panjangnya bisa 

mencapai lebih dari satu meter dan di sandang pada pundak pemain. Pada 

umumnya Gendang Beleq (gendang besar) dicat hitam putih dengan pola 

kotak-kotak. Di Lombok kedua warna itu mempunyai arti simbolis. Hitam 

adalah lambang keadilan sedangkan putih lambang kesucian.
4
 

Sementara di Indonesia yang memiliki berbagai suku bangsa dan 

keanekaragaman hayati yang sangat besar, juga memiliki banyak Ekspresi 

Budaya Tradisional (EBT atau Traditional Cultural Expression) yang 

beraneka ragam.Terkait dengan potensi yang sangat besar atas wujud 

pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh 

                                                             
3
 Suhaili, Gendang Beleq Kesenian Tradisional Lombok, http//"Kesenian Tradisional". 

Mataramkota.go.id. Diakses tanggal 21 Maret 2018.17.05. 
4
Ibid. 

http://mataramkota.go.id/kesenian.html
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Indonesia, maka hal ini wajib dilindungi oleh negara, dalam hal ini adalah 

pemerintah. 

Melihat kondisi di atas merupakan suatu kemampuan yang sangat 

tinggi yang dapat menjadikan suatu karya seni, yang sampai sekarang ini 

memiliki manfaat bagi masyarakat banyak. Perkembangan kesenian 

Gendang beleq menandakan kemampuan manusia dalam 

mempertahankannya yang sampai sekarang ini masih tetap diwariskan 

turun-temurun. Kesenian Gendang Beleq merupakan kekayaan warisan 

budaya yang mengandung nilai-nilai yang sangat tinggi dan keunikan 

tersendiri, yang menjadikan banyak di lirik bahkan diklaim oleh bangsa lain. 

Sehingga dalam hal ini perlu adanya perhatian yang lebih di lakukan oleh 

negara, terkait dalam hal melindungi sekaligus sebagai upaya untuk 

mengantisivasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang menjadikan 

perlu adanya hak kepemilikan secara khusus yang menjamin Gendang beleq 

itu sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat betapa pentingnya 

manfaat dan kegunaan adanya suatu perlindungan hukum terhadap suatu 

karya seni dan hak kepemilikan khusus mengenai Gendang Beleq sesuai 

yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. Maka dalam hal ini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK 

CIPTA KARYA SENI GENDANG BELEQ (STUDI DI SANGGAR 

BUDAYA LENEK LOTIM). 
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II.PEMBAHASAN 

A. Kategori Karya Seni Gendang Beleq berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cicpa. 

Musik Gendang Beleq pada zaman dahulu digunakan sebagai musik 

penyemangat prajurit yang akan pergi maupun yang telah kembali dari 

berperang, dan akhirnya musik Gendang Beleq pun dijadikan musik 

peperangan. Gendang ini jika ditabuh maka akan berbunyi dang atau dung, 

dan dari kata dang itulah akhirnya kata gendang ternamai dengan 

menambah imbuhan gen didepannya. Sementara itu, kata Beleq sendiri 

diambil dari bahasa Sasak yang berarti besar. Dengan demikian, Gendang 

Beleq berarti gendang besar karena gendang ini memiliki ukuran yang 

besar, berbeda dengan ukuran gendang-gendang yang berasal dari daerah 

lain.  

Kesenian Gendang Beleq untuk dapat dikategorikan sebagai 

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu seperti juga yang termuat dalam 

Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011, yaitu: 

1. Dihasilkan, direpresentasikan, dikembangkan, dilestarikan, dan 

ditransmisikan dalam konteks tradisional dan antar generasional, 

2. Secara nyata, dapat dibedakan atau diakui menurut kebiasaan, sebagai 

berasal dari suatu komunitas tradisional atau asli, komunitas lokal, atau 

kelompok etnis, yang melestarikan dan mentrasmisikan Pengetahuan 

Tradisioanl (PT) tersebut dari generasi ke generasi, dan terus 
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menggunakan dan mengembangkannya dalam konteks tradisional 

didalam komunitas itu sendiri; 

3. Merupakan bagaian integral dari identitas budaya suatu bangsa, 

masyarakat pribumi, dan komunitas lokal atau tradisional, atau identitas 

budaya dari kelompok etnis, yang dikenal dan diakui sebagai pemegang 

hak atas Pengetahuan Tradisonal (PT) itu melalui aktivitas 

pemangkuan, penjagaan, pemeliharaan kolektif, maupun tanggung–

jawab budaya. Kaitan antara Pengetahuan Tradisional (PT) dan 

pemangkunya ini dapat diungkapkan, baik secara formal atau informal, 

melalui praktik-praktik kebiasaan atau praktik-praktik tradisional, 

protokal atau hukum basional yang berlaku 

4. Diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun pemakaiannya tidak 

terbatas lagi didalam komunitas terkait saja. 

Gendang Beleq merupakan kesenian yang berkembang hampir di 

semua wilayah di Pulau Lombok. Upaya masyarakat untuk 

mengembangkan dan melestarikan kesenian Gendang Beleq ini terus 

dilakukan, dengan melibatkan para pemimpin agama, Kyai atau Tuan 

Guru, sanggar-sanggar milik masyarakat, pemuda, termasuk pemerintah. 

Perhatian yang serius ini tidak saja dilakukan oleh masyarakat dan 

Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tetapi juga pengusaha 

swasta. Hal ini dapat dibuktikan dengan diadakannya Gebyar Gendang 

Beleq se-Pulau Lombok yang mementaskan 4000 Sekaha pada tanggal 27 

Maret 2005 di GOR Turida dan berhasil memperoleh Rekor MURI 
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(Museum Rekor Indonesia), yang diterima oleh Dekranasda NTB. 

Masyrakat Lombok nampaknya masih mempunyai obsesi yang lebih dari 

capaian MURI, yaitu mengarah ke pengakuan World Culture Heritage 

(Warisan Budaya Dunia).
5
 Tentu saja hal ini merupakan salah satu bukti 

bahwa kesenian Gendang Beleq ini masih diwariskan dan dikembangkan 

dari generai ke generasi di Pulau Lombok. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kesenian 

Gendang Beleq masyarakat suku Sasak telah memenuhi syarat-syarat suatu 

pengetahuan dan dapat dikategorikan sebagai Pengetahuan Tradisional 

serta Ekspresi Budaya Tradisional seperti yang tercantum dalam Dokumen 

WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 I Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk), Op.Cit., hlm. 13. 
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B. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Gendang Beleq 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta di Sanggar Budaya Lenek Lotim. 

Pentingnya suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya 

tradisional dilindungi karena dalam suatu pengetahuan tradisional dan 

ekspresi budaya tradisional memiliki karakteristik dan keunikan, sehingga 

perlu dikembangkan suatu perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, 

perlindungan tersebut untuk memberikan keadilan, konservasi, 

pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh 

pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen 

pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan 

pengetahuan tradisional.
6
 Oleh karena itulah, kesenian Gendang Beleq 

sebagai kesenian tradisional masyarakat suku Sasak sangat perlu untuk 

mendapatkan perlindungan untuk memacu masyarakat Suku Sasak agar 

dapat melestarikan keaslian dan kekayaan budayanya. 

Kurangnya pengetahuan tersebut mengakibatkan pengetahuan 

tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia 

banyak dieksploitasi oleh negara lain. Kasus yang terjadi adalah klaim 

budaya Indonesia dalam iklan promosi pariwisata Malaysia di Discovery 

Channel dalam Enigmatic Malaysia yang memperkenalkan Malaysia 

sebagai Trully Asia. Dalam iklan tersebut Malaysia menggunakan lagu 

tradisional Maluku, “Rasa Sayange” sebagai lagu promosi untuk Visit 

                                                             
6
 Sasmini, 2009, Traditional Knowledge dan Upaya Perlindungannya di Indonesia 

(online), http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/07/24/traditional-knowledge-dan-upaya-

perlindungannya-di-indonesia/, diakses pada Senin, 26 Maret 2018 pukul 10.50 WIB 
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Malaysia, yang judul lagu tersebut diganti menjadi “Rasa Sayang Hey” 

menampilkan Tari Pendet dan Kesenian Reog Ponorogo sebagai suatu 

kekayaan tradisi milik Malaysia. 

Oleh karena itulah, kesenian Gendang Beleq suku Sasak perlu untuk 

mendapatkan perlindungan hukum yang memadai agar tidak digunakan 

dan dimanfaatkan oleh pihak asing seperti yang terjadi pada kesenian Reog 

Ponorogo yang dimanfaatkan dan diklaim oleh Malaysia sebagai kekayaan 

tradisional. Akan cukup memalukan bila kita memprotes perampasan oleh 

bangsa lain sementara pengetahuan adat warisan leluhur yang dimaksud 

sudah lenyap dari keseharian kita. 

Trade Relatetd Asfect of intellectual Property Rights (TRIPs) 

membagi 7 jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu: 

1. Hak Cipta (copyrights), 

2. Merek (trademarks), 

3. Indikasi geografis (geographichal indication), 

4. Desain produk industri (industrial desigsn), 

5. Paten (patent), 

6. Desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuit lay-out 

designs), dan 

7. Rahasia dagang/trade secret 

(Pasal 1 ayat (2) Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights Including Trade in Counterfeit foods/TRIPs). 

Di Indonesia sendiri, sebelum Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta diundangkan di Indonesia, Indonesia mengacu pada 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam mengatur 
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mengenai masalah Hak Cipta. Ketentuan dalam Undang-Undang ini yang 

mengatur mengenai masalah folklore atau ekspresi budaya tradisional 

(traditional cultural expressions) seperti yang tertuang dalam Pasal 10 UU 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi: 

1. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, 

sejarah dan benda budaya nasional lainnya. 

2. Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat 

yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, kaligrafi 

dan karya seni lainnya. 

3. Untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), orang yang bukan negara Indonesia harus 

terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dari masalah 

tersebut. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang di pegang oleh 

Negara sebagaimana yang dimaksud pasal ini, diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Kesenian Gendang Beleq dari Pulau Lombok sendiri telah terdaftar 

dalam Warisan Budaya Tak Benda Nasional dengan kode 2010000161 dan 

masuk dalam kategori Seni Pertunjukan; (termasuk sandiwara, drama, 

musik,lagu).
7
 Dengan demikian maka kesenian Gendang Beleq ini telah 

mendapatkan perlindungan defensif sebagai suatu warisan budaya tak 

                                                             
7
http://warisanbudayaindonesia.info/detail/warisan/183/Gendang_Beleq diakses pada 

Rabu, 10 Agustus 2018 pukul 16.45 WIB 
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benda milik Indonesia serta menjadi salah satu bukti perkembangan 

kebudayaan masyarakat Indonesia. 

Oleh karena itu, untuk melestarikan kesenian Gendang Beleq sebagai 

warisan budaya tak benda nasional adalah dengan mengetahui dan 

mengenali kesenian Gendang Beleq tersebut sehingga terbangun rasa 

memiliki dan menghargai warisan budaya tersebut. Selanjutnya pelestarian 

terhadap kesenian Gendang Beleq ini sebagai warisan budaya tak benda 

dapat dilakukan dalam bentuk pelindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan. 
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III.PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, 

mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni gendang 

beleq, maka penulis menarik suatu kesimpulan yang dirumuskan kembali 

dengan kalimat yang lebih lengkap sesuai dengan hasil pembahasan yaitu 

sebagai berikut:  

1. Kategori kesenian Gendang Beleq berdasarkan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai suatu 

obyek perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 

Tradisional (Traditional Knowledge and Traditional Cultural 

Expression).Sebagaimana diterapkan  dalam Pasal 38 ayat (1-4) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

2. Perlindungan hukum terhadap Karya Seni Gendang Beleq berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu dapat 

di lakukan dengan 3 bentuk perlindungan, diantaranya: “pertama, 

Perlindungan Positif, disebut Perlindungan Positif karena perlindungan 

ini mengandalkan pembuatan ketentuan-ketentuan hukum baru yang 

menjadi positif melalui pemberlakuan. Kedua, Perlindungan Negatif, 

pada prinsipnyaPerlindungan Negatif ini dilakukan dengan sepenuhnya 

mengandalkan sistem perlindungan hukum yang telah ada. Di 

Indonesia, ketentuan hukum positif dalam hukum Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) yang dapat digunakan sebagai salah satu bentuk 
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perlindungan negatif bagi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya 

tradisional ialah dengan diundangkannya Undang-undang Hak Cipta 

Nomor 28 tahun 2014.Ketiga, Perlindungan Defensif,Perlindungan 

Defensif dilakukan dengan melakukan register data dalam 

pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 

Tradisional. Pendokumentasian Pengetahuan Tradisional sangat 

penting untuk melestarikan pengetahuan tersebut bagi generasi 

mendatang dan melindungi pengetahuan tersebut sebagai aset 

Kekayaan Intelektual. 

B. Saran 

Dari adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni 

gendang beleq di atas, maka saran-saran yang dapat dikemukakan 

berhubungan dengan materi yang diuraikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah harus melakukan upaya perlindungan pengetahuan 

tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan cara melakukan 

identifikasi seluruh pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya 

tradisional yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia. 

2. Pemerintah Indonesia perlu meninjau Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta karenamasih sedikitnya muatan Pasal-

Pasal sehingga lemah, agar tidak adanya kecenderungan dari negara-

negara lain untuk mengambil pengetahuan tradisional milik bangsa 

Indonesia untuk kemudian di klaim sebagai kekayaan intelektual 
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mereka yang kemudian dieksploitasi secara komersial dan tidak 

memberikan pembagian manfaat atau keuntungan bersama atas 

penggunaan pengetahuan tersebut. 
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