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Abstrack 

Pengetahuan tradisional merupakan masalah hukum baru dalam bidang Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI), hal ini disebabkan belum adanya instrumen hukum domestik yang mampu 

memberikan perlindungan hukum secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum pengetahuan tradisional oleh 

petani garam di Kecamatan Pakal Surabaya. Serta mempublikasikan hasil penelitian yang telah 

di hasilkan dalam jurnal ilmiah lokal yang terakreditasi. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah meliputi: jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, teknik 

pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan melalui cyber media yang didukung dengan 

wawancara dengan pakar, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis 

isi. Perlindungan pengetahuan tradisional dalam sistem hukum HKI masih sangat minim dan 

tidak dapat mengakomodir kebutuhan dan perlindungan masyarakat tradisional pemilik 

pengetahuan tradisional.    
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1. PENDAHULUAN 

Traditional knowledge (pengetahuan tradisional) dalam bidang Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk World 

Intelectual Property Organization (WIPO). Pengetahuan tradisional diartikan sebagai 

pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau 

suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan 

perubahan lingkungan. Pengetahuan tradisional telah muncul menjadi masalah hukum baru 

disebabkan belum ada instrumen hukum domestik yang mampu memberikan perlindungan 

hukum secara optimal terhadap pengetahuan tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan 

oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, di tingkat internasional pengetahuan 

tradisional ini belum menjadi suatu kesepakatan internasional untuk memberikan perlindungan 

hukum. Pengaturan hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPs), saat ini juga masih belum bisa optimal mengakomodasi 

kekayaan intelekual masyarakat asli/tradisional.  

Sehubungan dengan beragamnya masyarakat dan hukumnya, maka menjadi logis kalau 

diantara negara berkembang sendiri memiliki keragaman pandangan mengenai gagasan 

perlindungan yang tepat terdapat pengetahuan tradisional. Namun yang pasti bahwa 
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masyarakat tradisional tersebut menganggap bahwa pengetahuan tradisional merupakan 

warisan budaya yang dimiliki secara bersama-sama oleh segenap anggota masyarakat yang 

bersangkutan. Tidak adap klaim individual terhadap pengetahuan tradisional yang 

dipraktekkan secara turun temurun dari generasi ke generasi.  

Pemberian perlindungan bagi pengetahuan tradisional menjadi penting ketika 

dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa alasan perlunya 

dikembangkannya perlindungan bagi pengetahuan tradisional, diantaranya adalah adanya 

pertimbangan 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.  

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang 

menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara/wilayah regional 

dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Sedangkan 

pembangunan subsektor kelautan (pesisir) khususnya usaha garam rakyat di Kecamatan Pakal 

Surabaya merupakan integral dan menjadi bagian dari pembangunan ekonomi secara luas yang 

akan mendorong pembangunan sektor dalam lingkup nasional yang bertujuan untuk 

pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi serta menambah pendapatan (kesejahteraan) 

masyarakat.   

Sejak dari dahulu kala usaha garam rakyat merupakan mata pencaharian tumpuan 

masyarakat Kecamatan Pakal Surabaya yang tinggal di daerah sekitar pesisir pantai dan laut, 

karena ditunjang oleh potensi lahan dan iklim, potensi sumber daya manusia, peluang pasar 

domestik yang masih terbuka luas serta bahan baku yang melimpah untuk pembuatan garam 

yaitu kosentrasi kadar garam yang tinggi dan aliran air laut/sungai yang cocok untuk proses 

pembuatan garam, dimana debit airnya tersebut mengalir lancar ke lahan/tambak garam milik 

petani garam rakyat. Kemampuan petani garam di wilayah Kecamatan Pakal ini merupakan 

pekerjaan turun temurun dari keluarga mereka. Ilmu pengetahuan dan kemampuan memuat 

garam tersebut diturunkan kepada anak cucu mereka.  

 

2. METODE PENELITIAN  

Adapun metode penelitian yang akan dilaksanakan adalah dengan menggunakan metode 

penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan berupa statuta approach 

(pendekatan perundang-undangan) serta pendekatan kasus (case approach).  

Bahan hukum yang digunakan dalam mendukung penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) 

bagian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dapat 

berupa perturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Paten terbaru yaitu 

Nomor 14 tahun 2001. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari bahan-bahan hukum 

seperti buku-buku teks, jurnal, pendapat hukum atas kasus-kasus yang terjadi dan hasil 

seminar/lokakarya.  

 Selain itu dalam metode pencarian data dilakukan dengan cara menggali data yang 

berasal dari para petani garam yang ada di Kecamatan Pakal Surabaya. Diharapkan dalam 



penggalian data tersebut ditemukan contoh-contoh yang kongkrit mengenai penggunaan 

pengetahuan tradisional yang telah dilaksanakan selama turun temurun sekaligus mengenai 

proses perlindungan tentang pengetahuan tradisional dari petani garam di Kecamatan Pakal 

Surabaya tersebut. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Karakteristik Pengetahuan Tradisional  

Meskipun secara universal belum ada definisi tunggal pengetahuan tradisional yang 

disepakati, poin penting yang dapat kita sepakati adalah bahwa dari semua definisi yang ada 

saat ini, baik diusulkan oleh organisasi pemerintah internasional, NGO, ataupun oleh para ahli, 

seluruh definisi tersebut diciptakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya.  

Selanjutnya, berdasarkan semua definisi yang ada, secara umum kemudian disimpulkan 

beberapa karakter umum pengetahuan tradisional, diantaranya: bahwa pengetahuan tradisional 

merupakan pengetahuan yang meliputi tradisi yang didasarkan pada inovasi, kreasi, dan 

praktik-praktik yang merupakan bentuk awal, dan digunakan oleh komunitas adat; 

Pengetahuan tradisional diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Kondisi ini pada 

akhirnya menciptakan pengetahuan tradisional bersifat nonstatis. Sebagai sebuah pengetahuan 

yang non-statis, pengetahuan ini selalu mengalami modifikasi yang kemudian diadopsi dengan 

perubahan sesuai kebutuhan pemakainya; Pengetahuan tradisional juga kebanyakan dimiliki 

oleh masyarakat (komunal) bukan oleh individu; Pemanfaatannya pun lebih banyak untuk 

menyokong kehidupan dari pemilik atau pencipta pengetahuan tradisional tersebut, bukan 

untuk orientasi keuntungan (non-profit orientation)1; Lebih jauh, subjek dari pengetahuan 

tradisional sangatlah luas, meliputi hampir seluruh bidang kehidupan manusia seperti: seni, 

kesehatan, makanan, pertanian, perumahan, dan lain-lain.  

Dengan mempertimbangkan karakter-karakter tersebut di atas, poin penting yang harus 

diingat adalah bahwa kesemuanya itu merupakan gaya hidup dan mengandung kearifan lokal 

satu komunitas adat yang kemudian menjelma menjadi identitas komunitas tersebut.    

 

3.2. Pengetahuan Tradisional: Mengapa Harus Dilindungi?  

Merujuk pada diskusi-diskusi tentang perlindungan bagi pengetahuan tradisional, ada 

beberapa alasan yang mendasari negara-negara berkembang dan agen-agen pembangunan 

menuntut keterlibatan dunia internasional dalam upaya pemeliharaan, pengembangan, dan 

perlindungan bagi pengetahuan tradisional, diantaranya: Pertama: karena pengetahuan 

tradisional memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial suatu negara. 

Dengan mengakui dan meningkatkan nilai-nilai yang dikandung dalam pengetahuan 

tradisional akan membantu penguatan identitas dan peningkatan pemanfaatannya untuk 
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Approaches and Proposal for a Bigger Picture That Includes Cultural Diversity (2006), hlm. 247, 
http://www.unilu.ch/files/graber-girsberger_tkcd_endg.pdf (diakses tanggal 21 Oktober 2013). 



mencapai tujuan sosial dan pembangunan. Singkatnya, pengetahuan tradisional memiliki 

potensi untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkesinambung di banyak negara.2 

Kedua; negara-negara berkembang dan negara-negara maju menerapkan kesepakatan 

internasional yang memengaruhi bagaimana pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan 

sumber daya genetik dilindungi dan disebarluaskan. dengan demikian maka kepentingan 

nasional mereka pun dilindungi. 

Selain itu, dalam ranah hak kekayaan intelektual sendiri telah terjadi perkembangan 

doktrin terkait ruang lingkup perlindungan hak kekayaan intelektual. Salah satu penyebab 

perkembangan itu adalah karena adanya pandangan bahwa hak yang menyangkut kekayaan 

intelektual tidak akan terlepas dari hak-hak yang dimiliki manusia yang bersifat asasi, baik 

secara personal maupun secara suatu kesatuan manusia yang terorganisasi. Dalam hubungan 

yang saling terkait inilah kemudian pengetahuan tradisional atau indigenous knowledge 

menjadi bagian yang mendapatkan perlindungan dalam kerangka perlindungan hak kekayaan 

intelektual. 

 

3.3. Bagaimana Cara Melindunginya? 

Konsep perlindungan terhadap pengetahuan tradisional sebagaimana yang diuraikan oleh 

Duffield di atas, sejalan dengan model perlindungan yang dikembangkan oleh World of 

Intellectual Property Rights (WIPO). WIPO secara umum mengajukan dua model 

perlindungan, yaitu:    

1) Perlindungan yang bersifat mencegah (defensive protection) Dalam konteks pengetahuan 

tradisional, terminologi defensive protection merujuk pada usaha yang bertujuan untuk 

mencegah pemberian hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional atau sumber 

daya genetik yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional oleh pihak lain tanpa 

sepengetahuan dan izin dari pemilik pengetahuan tradisional. Perlindungan secara defensif 

sendiri terdiri dari dua aspek: a) legal aspek, adalah bagaimana memastikan batasan 

kriteria terkait prior art bagi pengetahuan tradisional, sebagai contoh, dengan memastikan 

di dalam undang-undang bahwa pengungkapan pengetahuan atau informasi pengetahuan 

tradisional secara oral merupakan prior art; dan b) aspek praktis, adalah bagaimana 

memastikan pengetahuan tradisional tersedia dan terbuka untuk diakses serta dapat dibaca 

oleh otoritas dan atau petugas paten.   

2) Perlindungan secara positif (positive protection) Defensive protection dapat menjadi salah 

satu kebijakan yang efektif untuk mencegah diberikannya hak kekayaan intelektual kepada 

pihak yang tidak berhak. Namun demikian, hal ini tidak secara otomatis menghentikan 

dilakukannya perbuatan missappropriation/biopiracy atas pengetahuan tradisional. 

Dibutuhkan hukum nasional untuk menyupport pelaksanaan kebijakan ini. Bagaimanapun, 

                                                           
2 Di luar negara-negara berkembang, pengetahuan tradisional seringkali digunakan sebagai pintu masuk bagi 
pengembangan industri modern seperti industri obat-obatan, farmasi, pertanian, dan pestisida. Sementara 
bagi banyak negara berkembang, pengetahuan tradisional justru dijadikan sebagai salah satu stimulus yang 
efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan secara komersil sumber daya 
genetiknya yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional 



hukum positif adalah mekanisme utama dalam upaya untuk mencapai perlindungan dan 

pembagian keuntungan (benefit sharing) bagi pemilik pengetahuan tradisional. Positive 

protection sendiri dapat dilakukan dalam dua bentuk upaya hukum, yaitu dengan 

mengefektifkan penggunaan undang-undang yang terkait hak kekayaan intelektual, atau 

melalui pembentukan undang-undang khusus yang terkait pengetahuan tradisional (sui 

generis law).    

 

3.4. Proses Pembuatan Garam 

Proses pembuatan garam di daerah Pakal dilakukan dengan metode tradisional yang 

dilakukan secara turun temurun. Proses ini dilakukan hanya dengan mengandalkan air laut dan 

juga sinar matahari yang kuat. Tata cara membuat garam di kecamatan Pakal ini tahap pertama 

adalah dengan meratakan tambak / lahan garam atau istilhanya digilig / digilas dengan 

menggunakan alat khusus seperti penggilas aspal. Tujuan dari menggiling / menggilas lahan 

tersebut agar nantinya proses pengkristaslan air laut untuk menjadi garam bisa merata dan 

menghasilkan kualitas garam terbaik 

Tahap yang kedua adalah dengan mulai dari mengisi tambak dari air laut yang dialirkan 

ke tambak garam. Dalam mengisi air laut ke tambak / lahan garam ini para petani 

melakukannya dengan menggunakan bantuan mesin pompa air atau dengan kincir angin yang 

sudah dimodifikasi guna memindahkan air laut kedalam tambak / lahan garam milik petani.  

Namun jika petani tidak memiliki modal yang cukup untuk menggunakan bantuan alat-alat 

tersebut maka biasanya para petani melakukan sendiri dengan menggunakan jebor, alat 

semacam gayung yang diberikan pegangan yang panjang untuk mempermudah dari 

pemindahan air laut ke dalam tambak / lahan garam milik petani garam.  

Tahap ketiga adalah melakukan pengeringkan / pengkristalkan air laut yang memenuhi 

tambak / lahan garam dengan menggunakan bantuan sinar matahari yang cukup. Pada tahapan 

ini sinar matahari memiliki peran yang penting dalam membuat garam menjadi baik. Semakin 

panas terik matahari dalam memanasi tambak / lahan garam maka semakin baik hasil garam 

yang akan diperoleh. Sehingga bisa dipastikan bahwa pembuatan garam secara tradisional 

selalu dilakukan dpada saat musim kemarau atau tidak pada musim penghujan. Karena 

intensitas sinar matahari pada musim kemarau memiliki tingkat panas yang cukup dalam 

membuat garam. 

Tahap keempat selanjutnya adalah melakukan panen garam yang sudah jadi dan siap 

untuk dipanen. Dalam memanen garam para petani menggunakan alat sejenis sekop untuk 

mengambil garam-garam yang siap panen. Hasil garam tersebut kemudian dikumpulkan 

menjadi satu di salah satu sudut tambak / lahan garam. Pembuatan garam agak mudah dengan 

mengalirkan semula air laut ke petak-petak yang telah tersedia. Dengan bantuan sinar matahari, 

air laut akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Kristal garam tersebut biasa 

disebut garam krosok. Setelah menjadi garam krosok, para petani itu lalu mengumpulkannya 

di pondok. Garam yang terkumpul akan memutih di bahagian bawah dan segala kotoran akan 

berada di sebelah atas longgokan. 



Pembuatan garam memerlukan waktu seminggu, dengan matahari bersinar terang. Akan 

tetapi, bila cuaca mendung pembuatannya memerlukan waktu lebih lama sehingga mencapai 

sepuluh hari. Begitupun, beberapa masalah untuk menghasilkan garam biasanya disebabkan 

ketidakpastian musim kering atau kemarau. Selain dari itu air pasang di pantai utara juga boleh 

menyebabkan puluhan hektar tambak menjadi rosak walaupun mungkin tambak-tambak 

tersebut sudah menghasilkan kristal-kristal garam yang masih muda. 

Musim kemarau yang tidak pasti dan terjadinya air pasang merupakan kesan dari 

pemanasan global yang kini mulai memberi kesan kepada kehidupan masyarakat dunia. 

Masalah itu masih akan terus terjadi pada waktu mendatang dan ia harus ditangani supaya ia 

tidak memberi kesan yang besar kepada pengusaha garam laut.  Masalah lain adalah saluran 

air penghubung laut yang dangkal juga boleh mengakibatkan produktiviti menjadi susut. Di 

pantai utara pulau Jawa, saluran-saluran sepanjang laut menuju tambak sebenarnya selalu 

didalamkan oleh petani garam sendiri dengan tidak menggunakan sebarang mesin. Biasanya 

lumpur yang dibawa dari laut akan menyebabkan saluran menjadi cetek. Ini menyebabkan air 

laut sukar untuk memasuki kawasan petak-petak pengeringan.  

Tahap kelima adalah mengangkut hasil panen garam ketempat yang sudah ditentukan 

oleh petani atau juragan garam. Biasanya garam-garam hasil panen disimpan pada gudang 

penyimpan garam. Garam-garam yang sudah dikumpulkan kemudian dijual kepada para pihak 

yang memerlukan seperti industri dan pembuatan ikan asin. Para juragan / pemilik garam 

biasanya akan menjual garam pada saat harga garam tinggi. Sehingga keuntungan yang 

didapatkan juga akan semakin besar. Andaikata harga garam masih rendah maka para juragan 

/ pemilik garam akan menyimpan di gudang garam dan akan melepasnya kalau harga garam 

kembali tinggi. Garam bisa disimpan sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. sampai dengan 

memanen garam yang sudah jadi dan memenuhi syarat. Semua itu memerlukan fisik yang kuat 

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulannya, bahwa perlindungan terhadap pengetahuan tradisional tidak dapat dilakukan 

hanya dengan mengandalkan penggunaan rezim hukum kekayaan intelektual. Meskipun harus 

diakui, rezim tertentu dalam hukum hak kekayaan intelektual seperti rezim hukum paten, rezim 

hak cipta, ataupun indikasi geografis pada beberapa aspek dapat digunakan untuk melindungi 

pengetahuan tradisional. Namun demikian, penggunaan rezim hukum hak kekayaan intelektual 

properti dianggap tidak dapat memberikan pencapaian tujuan kesetaraan dan keseimbangan 

bagi masyarakat hukum adat. Kekurangan dari rezim hukum kekayaan intelektual, nantinya 

diharapkan dapat dilengkapi oleh peraturan sui generis. Dalam rangka pengembangan 

peraturan sui generis tersebut, dengan merujuk pada usulan dari The WIPO Intergovernmental 

Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and 

Folklore, setidaknya terdapat beberapa unsur-unsur minimum yang harus terkandung dalam 

sebuah ketentuan sui generis, meliputi tujuan pemberian perlindungan; lingkup perlindungan; 

kriteria-kriteria dari objek perlindungan; keuntungan dari perlindungan: pemegang/pemilik 

pengetahuan tradisional; jenis hak yang diberikan; bagaimana hak tersebut diperoleh; 



bagaimana melaksanakan dan menegakan hak-hak tersebut; bagaimana hak tersebut hilang 

atau kapan hak tersebut menjadi kadaluwarsa; dan penyelesaian sengketa 
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