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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAJINAN TENUN SONGKET 

DI DESA PRINGGASELA MENURUT HUKUM HAK KEKAYAAN 

INTELEKTUAL INDONESIA 

Tujuan dari penulis ialah untuk mengetahui perlindungan kerajinan tenun 

songket di Desa Pringgasela menurut hukum hak kekayaan inteletual 

Indonesia dan peran pemerintah daerah melindungi kerajinan tenun songket di 

Desa Pringgasela. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan 

Pendekatan Sosiologis. Manfaat penelitian dapat menganalisis permasalahan 

hukum hak kekayaan intelektual dan memberikan masukan bagi pemerintah. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kerajinan tenun yang memegang atau 

menguasai kerajinan tenun songket adalah negara menurut Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta akan tetapi belum sepenuhnya 

mampu melindungi dan bagaimana saat ini pemerintah melibatkan stekholder-

stekholder terkait seperti Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perindustrian, LSM 

dan mensosialisasikan dalam bentuk program-program yang dapat dirasakan 

keberadaannya oleh masyarkat. 

 

Kata kunci : kerajinan tenun songket, pengetahuan tradisional dan hak    

kekayaan intelektual 
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ABSTRACT 

 

LEGAL PROTECTION OF SONGKET WEAVING CRAFTS IN 

PRINGGASELA VILLAGE ACCORDING TO THE LAW OF INDONESIAN 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

 

The aim of the author is to find out the protection of songket weaving craft in 

Pringgasela Village according to the Indonesian intellectual property rights 

law and the role of the local government to protect songket weaving craft in 

Pringgasela Village. This research is a normative legal research that uses a 

legislative approach, a conceptual approach and a sociological approach. The 

benefits of research can analyze the legal issues of intellectual property rights 

and provide input to the government. The results showed that weaving craft 

that holds or controls songket weaving is a country according to Law Number 

28 of 2014 concerning Copyright but has not been fully able to protect and 

how the government currently involves relevant stakeholders such as the 

Culture, Tourism, Industry, NGOs and socialize in the form of programs that 

can be felt by the community. 

 

Keywords: songket weaving crafts, traditional knowledge and intellectual 

property rights 
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1. PENDAHULUAN 

 

Keragaman budaya atau “cultural diversity” adalah keniscayaan yang ada di 

bumi Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dipungkiri keberadaanya dan secara historis bangsa Indonesia berangkat dari 

keberagaman budaya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain 

kebudayaan kelompok suku bangsa. Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan 

daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan 

kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Salah satu dari warisan budaya 

yang dimiliki oleh Indonesia yakni keragaman kain tenunan tradisional. Kerajinan 

tenun tradisional sudah ada sejak zaman prasejarah terutama di daerah pedalaman 

Kalimantan dan Sulawesi. Tenun teradisional mulai berkembang setelah masuknya 

pedagang-pedagang dari India dan Arab yang membawa kain Tenun ke Indonesia, 

khususnya masyarakat pesisir. Setelah itu tenun berkembang pesat di beberapa 

Daerah seperti Lombok, Bima, Dompu, Bali, NTT, Lampung. Kerajinan tenun 

tradisional di wilayah Pulau Lombok telah ada sejak abad ke-14 Masehi. di 

Kabupaten Lombok Timur mengembangkan tenun sebagai pekerjaan rumah tangga 

khususnya kaum ibu. Tetapi yang masih bertahan sampai saat ini terdapat di Desa 

Pringgasela, Kembang Kerang, Dasan Nyiur, Sukaraja dan Desa Sembalun. Kerajinan 

tenun tradisional di Desa Pringgasela saja telah ada seiring dengan lahirnya Desa 

Pringgasela, yaitu sekitar tahun 1522. Kerajinan tenun songket ini merupakan sebuah 

pengetahuan tradisional yang di wariskan secara turun temurun hingga saat ini, 



2 
 

seiring dengan kondisi tersebut tenun songket di Desa Pringgasela memerlukan 

perhatian serta dukungan dari pemerintah untuk bagaimana melindungi pengetahuan 

tersebut supaya tetap terjaga keberadaanya terlebih lagi pengetahuan tersebut menjadi 

penopang kehidupan masyarakat banyak. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kerajinan tenun 

songket di Desa Pringgasela menurut hukum hak kekayaan intelektual Indonesia?, 2. 

Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam melindungi kerajinan tenun songket di 

Desa Pringgasela?. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yang dicapai dalam penyusuna skripsi ini, 

antara lain: 1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Tenun 

Songket di Desa Pringgasela Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, 

2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam melindungi  kerajinan tenun 

songket di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela. Sedangkan manfaat penelitian 

sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran, dalam ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya dibidang 

hukum bisnis dan memberikan pemahaman antara pengerajin tenun songket dan 

pemerintah daerah tentang pentingnya melindungi kekayaan yang di miliki oleh 

bangsa kita, 2. Manfaat Praktik, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam menganalisis permasalahan hukum hak kekayaan intelektual kerajinan tenun 

songket terutama dalam aspek peraturan dan perizinan agar dapat menjadi 

pertimbangan hukum dalam mengembangkan usaha kerajinan. 
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2. PEMBAHASAN DAN PENELITIAN 

Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Tenun Songket Menurut 

Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia 

Tenun songket yang berada di Desa Pringgasela merupakan sebuah wujud 

pengetahuan tradisional yang masih tetap dilestarikan sampai saat ini yang 

seharusnya mendapat perlindungan yang jelas dari segi hukum. 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 ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia.
1
 

Menurut Peter Mahmud Maezuki menyatakan perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu:
2
 

Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan 

perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum represif merupakan 

perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan 

yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelanggaran.  

                                                             
1
 Setiono, Rule Of Law, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program, Pasca Sarjana Iniversitas 

Sebelas Maret, Tahun 2004, hlm. 3. 
2
 Peter Mahmud Maezuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenda Media Grup, 

2009). Hlm. 157. 
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Perlindungan hukum terhadap suatu pengetahuan tradisional merupakan hal 

yang sangat penting sebagai upaya untuk dapat melindungi dan mempertahankan 

sekaligus memberikan penghargaan bagi masyarakat yang tetap melestariakan 

kebudayaanya sehingga hal tersebut dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Salah 

satu tujuan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional adalah untuk menjamin 

pelaksanaan pembagian keuntungan bagi pemilik pengetahuan. 

Menurut Sasmini menyatakan bahwa 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.
3
 Suatu perlindungan terhadap pengetahuan 

tradisional 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.
4
  

Oleh karena itulah, kerajinan tenun songket sebagai pengetahuan tradisional 

masyarakat Lombok lebih khususnya di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela 

sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan untuk memacu masyarakat agar lebih 

meningkatkan diri dalam hal melestarikan dan mempertahankan warisan budaya yang 

                                                             
3
 Sasmini, Traditional Knowledge dan Upaya Perlindungannya di Indonesia, Artikel Umum,, 

Previous Post, Tahun 2015, Hlm 45 
4
 Ibid 
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turun-temurun sehingga tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan 

oleh pihak lain. 

Pengetahuan tradisional didefinisikan sebagai suatu pengetahuan berdasarkan 

pengajaran ataupun pengalaman dari masyarakat sebelumnya yang diturunkan dari 

generasi ke genarasi selanjutnya. Menurut Muthia Septarina dari Fakultas Hukum 

Universitas Islam Kalimantan menyatakan bahwa isu yang saat ini sedang menarik 

dan tengah berkembang dalam lingkup kajian Hak Kekayaan Intelektual adalah 

perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat 

asli atau masyarakat tradisional. Yang mana salah satu dari hasil kekayaan intelektual 

masyarakat asli atau masyarakat tardisional adalah sistem pengetahuan tradisional 

(traditional knowledge).
5
 

Menurut Muhammad Djumhana menyatakan bahwa ada tiga posisi isu 

penting mengenai hubungan antara pengetahuan tradisional dengan hukum Hak Atas 

Kekayaan Intelektual yaitu pertama, The Public Domain Position yang menyatakan 

bahwa pengetahuan tradisional harus menjadi milik umum yang boleh dinikmati 

semua penduduk di dunia. Posisi ini menentang usaha yang ingin menjadikan 

pengetahuan tradisional sebagai barang komoditi.
6
  

                                                             
5
  Muthia Septarina, Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum 

Kekayaan Intelektual, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Tahun 2016, Hlm 46 
6
 Muhammad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekyaan 

Intelektual, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Tahun 2006,  Hal 56.    
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Oleh karena itu, mereka tidak setuju penciptaan Hak Kekayaan Intelektual 

lebih mementingkan perlindungan hak individu sehingga merupakan jalan yang akan 

merusak lembaga dan struktur tradisional dalam Pengetahuan Tradisional. 
7
 

Kedua, The Appropriation Position yang mendukung kepemilikan eksklusif 

pengetahuan tradisional oleh suatu lembaga atau badan untuk bisa menentukan 

penggunaannya untuk tujuan komersil dan penggunaan lainnya. Dengan kata lain, 

mereka beranggapan bahwa pengetahuan tradisional harus dijadikan komoditas dan 

menjadikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai sebuah hal yang penting.
8
 

Ketiga, The Moral Right Position yang menyatakan bahwa pemegang hak 

pengetahuan tradisional harus dilindungi dan diberi hak yang berupa kepemilikan 

yang penuh dan dapat mencegah atau menentang klaim para pengambil manfaat atau 

pemakai pengetahuan tradisional dapat dikomersialkan tetapi hanya oleh mereka 

(pemegang) yang berhak.
9
 

Selanjutnya menurut Yeni Eta menyatakan jalan keluar yang paling elegan 

dalam mengoptimalkan perlindungan produk budaya dari pihak asing adalah dengan 

mengupayakan perlindungan hukum secara sui generis, di luar sistem Hak Kekayaan 

Intelektual  yang berlaku secara konvensional. Perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual yang bersifat individual memang tidak sepenuhnya bisa diterapkan dan 

digeneralisasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat komunal. Pembagian 

                                                             
7
 Ibid 

8
 Ibid 

9
 bid 
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keuntungan maupun pembagian manfaat terhadap HKI secara komunal, kecil 

kemungkinan diterapkan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara 

individual. Namun demikian, sangatlah penting untuk menganalisis lebih dalam 

apakah aturan hukum pengetahuan tradisional yang sui generis dalam rancangan 

Undang-undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional  tersebut 

nantinya ketika berlaku dan diterapkan. Sehingga nantinya ketika diberlakukan dan 

diterapkan diharapkan akan lebih baik dalam memberikan perlindungan hukum dan 

kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat tradisional pada khususnya 

dan bangsa Indonesia pada umumnya.
10

 

Selanjutnya menurut Rohani Menyatakan terdapat perbedaan konsep antara 

pengetahuan Tradisional dengan hasil karya intelektual lainnya yaitu bahwa 

pengetahuan tradisional merupakan suatu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan 

berkembang dari dan dalam masyarakat komunal. Konsep dalam HKI adalah hak 

milik yang bersifat individual. Walaupun dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UUHC 

mengatur bahwa :  

(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan 

benda budaya nasional lainnya.  

                                                             
10

  Ibid hlm 5  
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(2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang 

menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, 

kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
11

 

Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Kerajinan Tenun Songket 

Desa Pringgasela Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia 

Perkembangan kerajinan tenun songket sebagai bagian dari pengetahuan 

tradisional yang di hasilkan dari turun temurun berdasarkan pengalaman masyarakat 

sanggat dituntut untuk mendapatkan perlindungan yang jelas dari segi hukum. 

Adapun hal yang sudah di keluarkan oleh pemerintah tentang bagaimana melindungi 

karya masyarakat yang dihasilkan dari buah pengetahuan dengan memakai peraturan 

perundang-undangan hak kekayaan intelektual dinilai masih memiliki kelemahan dari 

sisi perlindungan yang diberikan sehingga perlu peran aktif dari pemerintah daerah 

dalam hal melindungi karya-karaya tersebut. 

Menurut Bayangsari Wedhatami dan Budi Santoso menyatakan bahwa di era 

otonomi daerah, peran pemerintah daerah dalam mengelola budaya tradisional 

sebagai aset intelektual daerah menjadi terbuka seiring dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan 

bahwa:  

                                                             
11

 Rohani,  Op Cit, hlm 45 
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Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi 

merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi perencanaan dan pengendalian 

pembangunan dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.” Hal serupa juga berlaku bagi Pemerintah Kabupatan/Kota sebagaimana 

diatur dalam Pasal 14 ayat (1). Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola potensi ekspresi 

budaya tradisional yang ada di daerahnya, dan diharapkan pengelolaan tersebut dapat 

berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang 

bersangkutan.
12

 

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pemerintah ataupun pemerintah daerah 

memiliki peran aktif dalam melakukan perlindungan terhadap pengetahuan 

tradisional dan bagaimana pemerintah kabupaten dan kota supaya lebih bekerjasama 

dalam bidang urusan pemerintahan agar nantinya pengetahuan yang dimiliki setiap 

wilayah dapat menjadi landasan dalam mensejahterkan masyarakat banyak. 

Selanjutnya menurut Bayangsari Wedhatami dan Budi Santoso menyatakan 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004, dalam Pasal 2 ayat (4) huruf q menyebutkan bahwa urusan 

                                                             
12

  Bayangsari Wedhatami, Budi Santoso, Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional 

Dengan Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal, Hlm 40-41 
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pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi bidang urusan kebudayaan 

dan pariwisata. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf w menyebutkan bahwa 

urusan wajib yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan 

pemerintahan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya 

adalah kebudayaan. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

membedakan pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, 

khususnya untuk sub bidang kebudayaan menjadi tiga urusan yaitu urusan 

Pemerintah, urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan 

bidang kebudayaan yang menjadi urusan pemerintah pusat dalam angka 2 adalah 

perlindungan Hak kekayaan intelektual (HKI) di bidang kebudayaan. Pemerintah 

daerah provinsi memiliki urusan dalam hal pelaksanaan kebijakan nasional dan 

penetapan kebijakan provinsi mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. 

Sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota, memiliki urusan dalam hal 

pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota 

mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.
13

  

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam melindungi 

kerajinan tenun songket yang melibatkan diantaranya beberapa Dinas dan Lembaga 

Sosial Masyarakat diantaranya seperti Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas 

Perindustiran dan Perdagangan, dan lembaga yang di bentuk di Desa Pringgasela 

yaitu Lembaga Pemerhati Pariwisata Seni dan Budaya Desa (TUNGGUL). Menurut 

                                                             
13

 Ibid  
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Kepala Dinas Kebudayaan pada tahun 2018 di dalam melindungi kerajinan tenun 

songket di Desa Pringgasela saat ini sudah melakukan pengajuan kepada Kementiran 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadikan kerajinan tenun songket yang berada 

di  Desa Pringgasela sebagai warisan budaya dunia tak benda yang dimana program 

ini adalah program dari pusat sebagai upaya menginventaris dan melindungi 

kebudayaan yang ada di Indonesia akan tetapi masih dalam tahap revisi sehingga 

belum mendapatkan SK sebagai legalitas dari sisi hukum.
14

 

 Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini sebagai salah satu instansi 

yang juga memiliki peran aktif dalam melindugi kerajinan tenun songket yang berada 

di Desa Pringgasela melakukan beberapa upaya seperti menurut Mulyono Sekretaris 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok timur pada tahun 2018 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan menganggarkan dari APBD untuk melakukan 

pelatihan dan pembinaan sebagai cara untuk mengembangkan inovasi kerajinan tenun 

juga dalam hal ini Dinas Perindutrian dan Perdagangan memberikan sejumlah 

bantuan peralatan tenun gedogan dan alat tenun bukan mesin kepada salah satu 

kelompok tenun yaitu sentosa art shop dan  membentuk suatu show room yang 

berada di Desa Pringgasela yang sebagai tujuan tempat pusat informasi tentang 

kerajinan tenun songket juga dimana show room tersebut nantinya sebagai tempat 

pelatihan dan pembinaan masyarakat sekitar. Pada tanggal 4 April 2018 Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Bank Indonesia Nusa Tenggara 

                                                             
14

 Hasil wawancara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, 

Jum’at,  06 Juli 2018 
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Barat melakukan pameran busana kain tenun songket di Tokyo Jepang.
15

 Menurut 

Achris Sarwani menyatakan bahwa Desa Pringgasela salah satu sentra kerajinan 

tenun khas sasak, kegiatan ini di lakuakan lintas generasi yang di lakukan mayoritas 

perempuan sebagai sumber penghasilan dan masih menggunakan alat tenun gedogan 

juga menggunakan pewarnaan alami seperti akar kayu, kulit kayu dan daun-daun 

tumbuhan yang terdapat di perkebunan sekitar. Melihat potensi tersebut perwakilan 

BI NTB tergerak untuk mengoptimalkan tradisi tersebut melalui nilai jual produk. 

Dalam hal ini juga BI turut serta melakukan pelatihan dan pembinaan yang di lakukan 

di Tuban untuk mendorong peningkatan kualitas tenun dari inovasi dan kretifitas.
16

 

 Dalam hal pameran ataupun promosi mengenai kerajinan tenun songket Desa 

Pringgasela Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur atas koordinasi dari Dinas 

Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat memasukkan kerajinan tenun songket pada 

Festival Bulan Budaya Lombok Sumbawa yang di selenggarakan setiap satu tahun 

sekali pada bulan September yang di anggarkan dari APBN dan APBD.
17

 

 Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki hak interflasi, hak 

angket dan hak menyatakan pendapat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 

hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, 

menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, 

mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan 

                                                             
15

 Hasil Wawancara,  Mulyono Sekretaris DInas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Lombok Timur, Senin 02 Juni 2018  
16

  Hasil Wawancara,  Achris Sarwani, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa 

Tenggara Barat, Senin 02 Juni 2018 
17

 Hasil Wawancara,  Moh Faozan,  Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Oktober 

2017 
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administratif. 
18

 Berdasarkan uraian diatas Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 

peranan penting didalam melindungi kerajinan tenun sonkget yang berada di Desa 

Pringgasela baik itu dari pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan 

ataupun penyerapan aspirasi masyarakat dan dari sisi penganggaran di dalam 

penerapan tugas dan fungsi tersebut belum sepenuhnya mampu di terapkan di Desa 

Pringgasela terhadap kerajinan tenun songket. Menurut ketua Lembaga Pemerhati 

Pariwisata Seni dan Budaya Desa Kecamatan Pringgasela yaitu Muhammad Nur 

menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ataupun Provinsi belum 

memberikan apapun baik itu dari segi bantuan peralatan ataupun anggaran langsung 

kepihak kelompok dan pengerajin secara langsung.
19

 

Dalam hal ini juga masyarakat Desa Pringgasela berupaya untuk dapat 

melindungi kerajinan tenun songket di Desa Pinggasela dengan membentuk suatu 

lembaga yang dinamakan Lembaga Pemerhati Pariwisata Seni dan Budaya Desa 

dengan tujuan untuk bagaimana kerajinan tenun tersebut tetap dipertahankan dan 

dilestarikan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan turun temurun sehingga 

dengan demikian lembaga tersebut melakukan sebuah program dalam bentuk festival 

yang dinamakan Alunan Budaya Desa Kecamatan Pringgasela dengan tujuan sebagai 

media promosi dan juga memberikan kesadaran serta kepedulian terhadap masyarakat 

tentang pentingnya melestarikan suatu kebudayaan yang menjadi potensi didalam 

suatu kawasan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan, 

yaitu:  

1. Kerajinan tenun songket  sebagai bagian dari pengetahuan tradisional saat ini 

yang memegang dan menguasai adalah negara menurut Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta akan tetapi perlindungan yang 

diberikan dari peraturan perundang-undangan hak kekayaan intlektual belum 

mampu sepenuhnya memberikan perlindungan tersebut karena hak kekayaan 

intelektual hanya mampu melindungi hak ekonomisnya tidak mampu 

melindungi hak moral dari pemilik ataupun pencipta karya tersebut. 

2. Peran pemerintah dalam melindungi kerajinan tenun songket di Desa 

Pringgasela bagaiamana saat ini pemerintah melibatkan stekholder-

stekholder terkait seperti Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perindustrian, 

Lembaga Sosial Masyarakat dan mensosialisasikan dalam bentuk program-

program yang dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarkat. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran, 

yaitu:  

1. Perlindungan yang diberikan dari konsep hak kekayaan intelektual untuk 

melindungi pengetahuan tradisional masih memiliki kelemahan  artinya 

bahwa perlu adanya perubahan peraturan hak kekayaan intelektual itu sendiri 

atau membentuk suatu aturan yang sifat mandiri di luar konsep hak kekayaan 

intelektual. 

2. Peran pemerintah daerah harus lebih memaksimalkan program-program 

pelatihan dan pembinaan masyarakat terkait peningkatan kapasitas para 

pengerajian dan lebih menigkatkan sinergitas terhadap instasnsi-instansi 

pemerintahan yang terlibat dalam melindungi kerajinan tenun songket di Desa 

Pringgasela terutama terhadap pemerintah desa supaya nantinya ada suatu 

peraturan desa terkait untuk melindungi kerajinan tenun songket. 
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