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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan Pengabdian Masyarakat

Indikasi Geografis (selanjutnya disebut IG) adalah salah satu rezim dari Hak Kekayaan

Intelektual selain Paten, Hak Cipta, Informasi Rahasia/Rahasia dagang dan beberapa jenis hak

kekayaan intelektual lainnya. IG merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau

dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut.

Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat

asalnya, sehingga produk itu bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu

bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.1 IG

adalah suatu tanda yang digunakan terhadap barang yang memiliki asal geografis tertentu dan

juga memiliki kualitas atau reputasi yang ditimbulkan oleh tempat asal tersebut. Berbeda dengan

perlindungan terhadap kekayaan intelektual lainnya yang bersifat individualistik, perlindungan

terhadap IG bersifat kolektif, yaitu merupakan perlindungan yang diberikan terhadap suatu

produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu. 2

Perlindungan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang berkaitan dengan Indikasi

Geografis telah dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.3

Indikasi Geografis (IG) menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun

2001 menyatakan sebagai berikut:4 “Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang

1 Miranda Risang Ayu, 2006, Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, P.T.
Alumni , Bandung, h. 1.

2 Surip Mawardi dan Sugiono Moeljoprawiro, 2005, Perlindungan Indikasi Geografis, Makalah disampaikan
pada Lokakarya “Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis” (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum
Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), h.164.

3 Djulaeka, 2014, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Bandung, h.67
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menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk

faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan

kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Pelaksanaan peraturan perlindungan hak atas kekayaan intelektual tersebut harus

dijalankan dengan benar, dimana dalam hal ini memerlukan penyempurnaan dan peningkatan

peran aparat pelaksana dan aparat penegak hukum.5 Sebagai salah satu langkah dalam rangka

pelaksanaan komitmen tersebut, Indonesia telah melakukan amandemen terhadap sejumlah

undang- undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia mengintegrasikan perlindungan

IG ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek6 (LN

Tahun 2011 Nomor 110, TLN Nomor 4131) (selanjutnya disebut UU Merek). Pada prinsipnya,

UU Merek menentukan bahwa IG mendapat perlindungan setelah terdaftar,7 sedangkan

ketentuan mengenai tata-cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah8.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 56 ayat (9) UU Merek, pada tanggal 04

September 2007 Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007

tentang Indikasi Geografis (selanjutnya disebut PP 51/2007), yang antara lain mengatur secara

komprehensif tentang pendaftaran IG.9

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, LN Tahun 2011 Nomor 110,
TLN Nomor 4131.

5Anonim, World Trade Organization Sebagai Lembaga Pelaksana Dalam Mewujudkan Liberalisasi
Perdagangan Dunia, http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/files/content/4/wto20041030112836.pdf, diakses
pada 10 Pebruari 2019.

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, LN Tahun 2011 Nomor 110,
TLN Nomor 4131.

7 Pasal 56 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, LN Tahun
2011 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

8 Pasal 56 ayat (9), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, LN Tahun
2011 Nomor 110, TLN Nomor 4131.

9 Setelah dikeluarkannya PP 51/2007, sertifikat pertama Pendaftaran Indikasi Geografis diterbitkan untuk
Kopi Kintamani yang diserahkan pada tanggal 10 Pebruari 2019. Elvani Harifaningsih, Kopi Kintamani peroleh
sertifikat indikasi geografis. <http://haki.depperin.go.id/advokasi-hukum/cetak.php?id=270>.
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Efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap IG di Indonesia mulai gencar

disuarakan oleh berbagai kalangan, terutama kalangan akademisi. Sebelum diterbitkannya PP

51/2007 sebagai pelaksanaan amanat Pasal 56 dari UU Merek, berkembang pendapat bahwa

efektivitas pelaksanaan perlindungan IG terbentur pada tidak adanya peraturan pelaksanaan.10

Dalam kenyataannya keberadaan ketentuan ini tidak serta merta mampu memberikan

perlindungan hukum atas indikasi geografis. Salah satu yang menjadi alasan mendasar

dikarenakan masih banyaknya permasalahan pengaturan atas indikasi geografis itu sendiri.

Permasalahan ini tidak saja pada tataran bentuk hukum yang digunakan, akan tetapi meliputi

pada substansi aturannya.11

Indikasi geografis dilindungi oleh hukum Nasional dengan konsep batasan yang luas,

seperti melalui ketentuan unfair competition, hukum perlindungan konsumen, hukum merek atau

hukum yang secara khusus mengatur indikasi geografis. Karena indikasi geografis terdapat

didalam UU Merek dan sampai saat ini Indonesia belum memiliki UU Indikasi Geografis

sehingga pengaturan mengenai sanksi dan pelanggaran pidana masih mengacu kepada UU

Merek. Indikasi geografis masih sangat baru, makanya bila terjadi perselisihan, langkah yang

dilakukan dapat diselesaikan berdasarkan UU Merek No. 15 Tahun 2001.

Desa Tenganan Pegringsingan dikategorikan sebagai wilayah indikasi geografis Tunun

Gringsing Bali disebabkan oleh keberadaan Desa Tenganan Pegringsingan menunjukkan indikasi

geografis yang merupakan suatu tanda dari daerah asal suatu barang, yang karena faktor

lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor

10 Mukhamad Rizal, igjepara.com, Jepara, http://www.igjepara.com/berita/inovasi-teknologi-membuahkan-
hak-indikasi-geografis-mebel- ukir-jepara/>, diakses pada 10 Pebruari 2019

11 Budi Agus Riswandi, 2006, Makalah Seminar Nasional “Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan
Indikasi Geografis”, Sekretariat Wakil Presiden RI, IIPS Komda DIY, dan Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, Sabtu 9 September 2006 di Ruang Auditorium UII Jl Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta, h. 1
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tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Untuk dapat

memperoleh perlindungan hukum indikasi geografis, maka pengerajin Tunun Gringsing Bali

harus mengajukan permohonan pendaftaran perlindungan indikasi geografis.

Berdasarkan latar belakang di atas, Pada tahun 2016, tepatnya bulan Oktober dikeluarkan

sertifikasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Kain Tunun Gringsing Bali. Sebelum

mendapatkan pengakuan IG, semula kain Tunun Gringsing Bali disebut Kain Tenun Gringsing

Bali, namun setelah mendapat sertififikasi IG, namanya dirubah menjadi Kain Tunun Gringsing

dengan tujuan supaya memiliki unsur pembeda dengan kain tenun di daerah lain di Indonesia.

Kain Tunun Gringsing adalah kain tradisional khas Bali Aga yang mengandung nilai

budaya yang sangat tinggi serta penuh dengan nilai sejarah. Selain terpesona pada kehidupan

masyarakat maupun ritual tiap tahun yaitu perang pandan, satu lagi alasan mengapa banyak

wisatawan berkunjung ke desa adat Tenganan untuk membeli kain Gringsing yang merupakan

salah satu peninggalan leluhur desa Tenganan dimana menggunakan seni tenun ikat ganda dalam

pembuatannya.12

Kain Tunun Gringsing Bali merupakan produk tekstil yang sangat unik sebagai hasil

kreativitas masyarakat di Desa Tenganan Pegringsingan. Keterampilan menenun kain Tunun

Gringsing Bali ini telah diwarisi secara turun temurun sejak berabad-abad yang lalu. Kain ini

dikategorikan sebagai produk kain yang sangat unik karena teknik penenunannya sangat rumit

dan di dalam memproduksinya dibutuhkan waktu yang sangat lama. Hal ini disebabkan oleh

tahapan-tahapan proses produksinya adalah proses alamiah, khususnya proses pewarnaan,

memang membutuhkan jangka waktu tertentu, sehingga untuk memproduksi satu lembar kain

dibutuhkan waktu minimal 4 tahun. Disamping itu teknik menenun kain Tunun Gringsing Bali

12 http://www.balisaja.com/2007/12/tenganan-pegringsingan-1.html, “Tenganan Pegringsingan Yang Teguh
Menjaga Tradisi”, diakses pada 10 Februari 2019.
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sampai kini hanya ditemukan di 4 tempat di dunia, yakni : di Tenganan Pegringsingan

(Indonesia), di Gujarat dan Orrisa (India) dan di Jepang.

Di samping itu telah ada upaya orang luar untuk meniru motif Tunun Gringsing Bali

dengan bahan dan pewarna yang berbeda. Oleh karena itu perlu ada upaya perlindungan terhadap

Tunun Gringsing Bali yang asli dalam rangka menjaga dan melindungi karakteristik dan

kelangsungan nilai budaya kain Tunun Gringsing Bali maupun kesejahteraan pengerajin desa

asalnya.

Dalam kaitan itulah, perlindungan indikasi geografis (IG) diharapkan bisa menjadi

payung hukum bagi seluruh pengerajin kain gringsing disamping menjadi hal yang sangat

penting dan mendesak, karena dengan perlindungan indikasi geografis, penggunaan nama Tunun

Gringsing Bali tidak dapat disalahgunakan oleh pelaku komersial yang tidak jujur. Dengan

adanya perlindungan Indikasi Geografis terhadap kain Tunun Gringsing Bali maka keaslian dan

nilai budaya warisan para leluhur tetap terjamin.13

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka sangat penting kiranya melakukan evaluasi

terhadap evektifitas perlindungan hukum indikasi geografis kain Tunun Gringsing Bali yang

telah memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasa Manusia.

1.2 Rumusan Masalah Pengabdian Masyarakat

Semakin berkembangnya teknologi dan kemajuan intektualitas dan  budaya masyarakat

yang adaptif, kasus penduplikasian motif kain Tunun Gringsing Bali oleh pengerajin yang tidak

bertanggung jawab, berdampak terhadap kerajinan Tunun Gringsing Bali dan mengancam

13 http://lifestyle.okezone.com/read/2016/08/29/406/1475873/resmi-tenun-gringsing-bali-didaftarkan-
sebagai-kekayaan-intelektual, “Resmi, Kain Tunun Gringsing Bali Didaftarkan Sebagai Kekayaan Intelektual”,
diakses pada 10 Februari 2019.
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eksistensi Tunun Gringsing Bali sebagai ciri khas kearifan lokal khas Tenganan Pegringsingan

khususnya dan Bali pada umumnya.

Perlindungan indikasi geografis yang diberikan terhadap kain Tunun Gringsing Bali,

memberikan dampak yang signifikan terhadap pengerajin khususnya dalam hal perlindungan

hukum atas Kain Tunun Gringsing Bali, meminimalisasi plagiatisme terhadap motif kain Tunun

Gringsing Bali adalah tujuan dari perlindungan indikasi geografis tersebut. Akan tetapi, setahun

setelah sertifikat perlindungan indikasi geografis diperoleh atas kain Tunun Gringsing Bali,

diperlukan evaluasi tentang dampak yang dihasilkan apakah berdampak positif atau keadaan

sama seperti sebelum mendapatkan perlindungan indikasi geografis.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam

penelitian ini adalah : Bagaimanakah efektivitas hukum pelaksanaan perlindungan Indikasi

Geografis Kain Tunun Gringsing Bali?

1.3 Tujuan Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan identifikasi masalah dan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi

tujuan utama dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui dampak, dan

hasil evaluasi terhadap perlindungan indikasi geografis atas kain Tunun Gringsing Bali pasca

dikeluarkannya sertifikat indikasi geografis atas kain Tunun Gringsing Bali.

1.4 Manfaat Pengabdian Masyarakat

Perlindungan indikasi geografis atas kain Tunun Gringsing Bali adalah merupakan

sesuatu yang bersifat urgent. Berbagai permasalahan yang marak terjadi dalam hal pemalsuan

motif (plagiatisme) kain Tunun Gringsing Bali berikut peredaran produk tiruan yang dihasilkan
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oleh pengerajin dari daerah lain yang tidak bertanggung jawab dan implikasinya terhadap

perlindungan produk hasil karya cipta pengerajin di Desa Tenganan Pegringsingan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengabdian, penelitian masyarakat ini memberikan

manfaat sebagai berikut :

1. Pengerajin Tunun Gringsing Bali selaku mitra program pengabdian dan penelitian

masyarakat ini akan mampu meningkatkan produktifitas terhadap produk kerajinan hasil

ciptannya karena perlindungan indikasi geografis memberikan jaminan rasa aman dan

nyaman pengerajin terhadap kerajinannya yang tidak akan ditiru pihak lain.

2. Pengerajin Tunun Gringsing pada khususnya, dan Bali pada umumnya dapat bertindak

sebagai informan kepada publik terutama rekan sesama pengerajin, konsumen lokal maupun

internasional bahwa dengan adanya perlindungan indikasi gerografis atas kain Tunun

Gringsing Bali, mampu mengurangi praktek kecurangan pelaku usaha yang tidak

bertanggungjawab karena telah melakukan pencurian motif.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis (IG) merupakan salah Hak atas Kekayaan Intelektual yang baru.

Indikasi Geografis (IG) sebagaimana merek dagang, menyampaikan suatu pesan. IG dapat

digunakan secara strategis untuk memajukan industri regional dan nasional. Kepemilikan hak

pada Indikasi Geografis berbeda dengan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual lainnya

seperti Paten, Hak Cipta, Merek, Desain Industri, DTLST, PVT, maupun rahasia dagang yang

haknya dimiliki secara individual. Akan tetapi hak kepemilikan atas Indikasi Geografis dapat

dimiliki secara kolektif oleh masyarakat produsen setempat sepanjang ketentuan dalam Buku

Persyaratan dalam Indikasi Geografis dipenuhi.

Indikasi Geografis adalah suatu penandaan asal barang (a marker of origin for goods)

yang bisa berupa indikasi langsung, misalnya, ”made in England” dan indikasi tidak langsung

berupa bendera Inggris: Keju ”Mozzarella” (Italia), “Feta” (Yunani), “Camembert” (Prancis).

Indikasi Geografis memiliki dua fungsi. Di satu sisi memberikan perlindungan bagi konsumen

untuk secara langsung melawan tindakan penggunaan indikasi yang salah atau menyesatkan

(wrong and misleading indication) dan di sisi lain memberikan perlindungan goodwill bagi yang

berhak atas Indikasi Geografis. 14

Dalam Pasal 1 PP No. 51 Tahun 2007, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang

menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor

alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas

14 Rahmi Jened, 2010, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Ekslusif, Airlangga University Press,
Surabaya, h. 193.
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tertentu pada barang yang dihasilkan.15 Produk barang yang dilindungi adalah hasil/produk

pertanian, kerajinan dan produk olahan.

Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menentukan bahwa

perlindungan Indikasi Geografis menggunakan sistem pendaftaran (first to file system). Indikasi

Geografis yang terdaftar mendapat perlindungan hukum, selama ciri dan atau kualitas yang

menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Indikasi Geografis juga merupakan hak milik yang memiliki nilai ekonomis, oleh sebab

itu Indikasi Geografis masuk dalam salah satu hak kekayaan intelektual yang dilindungi.

Pentingnya Indikasi Geografis adalah:

1. Indikasi Geografis merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah

atau daerah tertentu dan tidak bisa dipergunakan untuk barang sejenis yang dihasilkan

diwilayah lain.

2. Indikasi Geografis merupakan indikator mutu dan kualitas dari suatu barang yang

menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebur dihasilkan dari suatu

wilayah atau daerah tertentu yang kualitas dan mutunya dipengaruhi oleh faktor alam

dan faktor manusia yang tidak didapati diwilayah lain

3. Indikasi Geografis dapat dijadikan sebagai strategi bisnis untuk memasarkan suatu

barang dari suatu wilayah atau daerah tertentu sehingga nilai jualnya bisa meningkat.

Nilai keistimewaan suatu daerah dapat ditingkatkan dimata para pelanggan ketika suatu

kelompok daerah dan anggotanya memiliki hak ekslusif untuk menggunakan suatu Indikasi

Geografis tertentu. Seperti merek dagang, Indikasi Geografis dapat menambah kekuatan

15 Pasal 1 angka 1 PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.
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pemasaran produk yang dinamis dan karena Indikasi Geografis dimiliki secara bersama maka

mereka dapat menjadi alat yang sangat bagus bagi daerahnya atau bagi pembangunan ekonomi

berbasis komunitas. Hal yang perlu diingat adalah suatu tanda yang dilindungi sebagai Indikasi

Geografis, apabila telah terdaftar dalam daftar umum Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal

HKI. Setelah didaftarkan, suatu Indikasi Geografis (terdaftar) tidak dapat berubah menjadi milik

umum. Artinya pihak lain yang bukan berasal dari wilayah atau daerah yang memiliki suatu

Indikasi Geografis, dilarang memakai tanda (Indikasi Geografis) yang sama pada produk yang

dihasilkannya. 16

2.2 Dasar Hukum Indikasi Geografis

Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan

Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (selanjutnya disebut PP No.51/2007).

Pemohon atau pemegang hak indikasi geografis, berbeda dengan kempemilikan hak milik

intelektual lainnya seperti paten, merek, hak cipta yang bersifat individu. Kepemilikan indikasi

geografis bersifat kolektif, tiap orang yang berada dalam daerah penghasil produk dan/atau

mereka yang memiliki ijin untuk itu, dimungkinkan untuk bersama-sama memiliki hak dan

menggunakan nama indikasi geografis pada produksinya sepanjang syarat-syarat yang telah

ditentukan secara bersama dalam buku persyaratan dipenuhi.

Pasal 56 ayat (2) PP No. 51/2007 menentukan bahwa yang berhak mengajukan

permohonan adalah : a). lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi

barang, yang terdiri atas; b). lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, atau; c). kelompok

konsumen barang tersebut. Perlindungan indikasi geografis (IG) bertujuan untuk melindungi

16 Yusran Isnaini, 2010, Buku Pintar HAKI, Ghalia Indonesia, Bogor, h.134.
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kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi

kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk

mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan

IG juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk.

Produk yang dapat dilindungi dalam perlindungan indikasi geografis, perlindungan

indikasi geografis pada dasarnya tidak terbatas pada produk pertanian saja, melainkan semua

produk yang memiliki keterkaitan dengan faktor geografis termasuk faktor alam dan/atau

manusia sebagai dominasi terbentuknya ciri khas dan kualitas serta telah dikenal keberadaannya

dapat dilindungi dengan indikasi geografis.

2.3 Konsep Kepemilikan Indikasi Geografis Sebagai Common Property

Karakteristik common property yang diungkapkan oleh Glenn G. Stevenson merujuk

pada suatu unit sumber daya yang memiliki ikatan baik karena faktor fisik, parameter biologi,

sosial atau kelompok yang digambarkan sebagai pengguna, yang berbeda dari pihak-pihak yang

dikecualikan dari penggunaan sumber daya. Beberapa pengguna dimaksud termasuk sebagai

pihak yang berpartisipasi dalam pemanfaatan sumber daya, serta memahami aturan yang ada,

baik secara eksplisit maupun implisit tentang hak dan kewajiban mereka berkait dengan

penggalian sumber daya. Selain itu pihak pengguna berbagi bersama dalam pemanfaatan hak

secara eksklusif untuk sumber daya yang ada sebelum dimanfaatkan, serta suatu kelompok

digambarkan sebagai pemegang hak ada.

Apabila dikaitkan dengan keberadaan objek perlindungan indikasi geografis yang

berkaitan dengan barang/produk yang dihasilkan karena pengaruh faktor alam, maka kriteria

yang diungkapkan oleh para ahli telah menunjukkan bahwa objek indikasi geografis berbasis
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pada common property, sehingga keberadaan kelompok/pihak yang berkepentingan di daerah

memiliki peran utama dalam perlindungan potensi-potensi lokal yang dihasilkan oleh suatu

daerah atau wilayah. Pengaruh faktor lingkungan geografis sebagai unsur yang substansial

untuk mempengaruhi barang/produk asal daerah/wilayah tertentu, telah memberikan pengaruh

terhadap konsep kepemilikan indikasi geografis sebagai bagian dari rezim HKI.

Sebagai bagian dari HKI, tentunya prinsip-prinsip umum dari hukum (harta) kekayaan

berlaku juga terhadap rezim indikasi georafis, sebagaimana rezim HKI lainnya. Namun

karakteristik unik indikasi geografis dengan kepemilikan komunal telah memberikan nuansa

yang berbeda dalam penerapan prinsip-prinsip HKI sebagaimana mestinya. Konsep

kepemilikan komunal pada dasarnya bersumber dari keberadaan kesatuan masyarakat yang

merasakan adanya suatu kebersamaan dalam memiliki sesuatu, dengan kepentingan yang

sama.17

2.4 Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali (MPIG-TGB),

Desa Tenganan Pegringsingan

Pemohon indikasi geografis Tunun Gringsing Bali adalah kelembagaan masyarakat

pelaku usaha, pelaku adat dan Pemerintah Kabupaten KLarangasem, Propinsi Bali sebagai

Pembina Tunun Gringsing Bali. Kelembagaan dan pengajuan permohonan untuk memperoleh

Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali ini didukung oleh Bupati Karangasem sebagaimana

disebutkan dalam Surat Dukungan Bupati No. 510/2883/Disperindag/Setda, tanggal 30

Nopember 2015, tentang Rekomendasi Kawasan Indikasi Geografis Tenun Gringsing Bali.18

Kelembagaan ini dibentuk dalam musyawarah pelaku usaha, pelaku adat dan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2015 di

17 Djulaeka, 2014, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang, h.67
18 Buku Persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali, Masyarakat Perlindungan

Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali, 2015, h.4
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Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten

Karangasem, Bali dengan nama Masyarakat Perlidnungan Indikasi Geografis Tunun Gringsing

Bali atau disingkat sebagai MPIG-TGB.

Foto : Papan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali
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BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Waktu dan Lokasi

Foto : Desa Tenganan Pegringsingan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung selama 1 (satu) hari, pada tanggal 8

Pebruari 2019. Tempat pelaksanaan kegiatan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan

Manggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena

sebagai pemegang sertifikat Indikasi Geografis atas kain Tunun Gringsing Bali.
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Sumber Dok.: Internet Google Map

Secara geografis Desa Tenganan (sebagai desa administrasi/dinas berada di wilayah

Kecamatan Manggis, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem. Terletak sekitar 80 kilometer

dari kota Denpasar dan 15 kilometer ke barat dari kota Amplapura. Daerah ini berada di

sebelah selatan bukit yang melintang (Timur-Barat) di tengan Pulau Bali, tepatnya berada di

sebelah Gunung tertinggi di Bali yaitu Gunung Agung. Desa ini memiliki wilayah yang sangat

luas yaitu 894,88 Ha dengan bentuk yang tidak beraturan. Wilayah seluas itu terdiri atas tanah

kering/tegalan 583,04 Ha, tanah pemukiman 8 Ha, dan tanah kuburan 6 Ha, jalan dan sungai 42

Ha. Desa Tenganan terletak pada ketinggian 50-500 dps, suhu 28030 derajat celcius, dan curah

hujan mencapai 620 mm per tahun.

Akan tetapi sebagai desa adat, tenganan Pegringsingan memiliki wilayah yang lebih

luas. Tanah tegalan dan sawah-sawah itu tersebar sampai di luar wilayah Desa Tenganan.

Tanah-tanah sawah/tegalan itu berada di sebelah Utara di wilayah Desa Adat Macang, di

sebelah Timur Desa Afat Bungaya dan Asak (keduanya juga menjadi batas-batas desa). Maka

sebagai desa adat, Tenganan Pegringsingan tercatat memiliki sawah/tegalan : 917.200 Ha.
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Areal sawah 255.840 Ha, dan lahan kering 583.035 Ha (catatan di Kantor Desa Tenganan).

Tanah areal persawahan milik Desa Adat Tenganan Pegringsingan terutama berada di luar

kompleks Desa Tenganan Pegringsingan.

Sebagai batas-batas desa, Desa Adat Tenganan Pegringsingan berbatasan dengan desa-

desa adat lain seperti : di sebelah Utara Desa Adat Gunung, Bebandem dan Desa Macang; di

sebelah Selatan Desa Adat Pesedahan, Nyuhtebel; dan di sebelah Barat, Desa Adat Tenganan

Dauhtukad dan Ngis. Semuanya di Kabupaten Karangasem.19

3.2. Metode Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas,  maka dalam rangka untuk mendapatkan

hasil pembahasan sedemikian sistematis, metodelogis serta tidak keluar dari permasalahan yang

dikemukakan maka perlu adanya sejumlah pembahasan yang dibatasi dengan ruang lingkup

tertentu yang terurai dalam bab per bab.

Ruang lingkup yang akan dibahas tentang Efektivitas hukum pelaksanaan perlindungan

Indikasi Geografis Kain Tunun Gringsing Bali sebagai warisan budaya masyarakat Desa Adat

Tenganan Pegringsingan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.

Metode penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk

melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan

masyarakat. Dalam hal ini yang diteliti adalah dampak perlindungan indikasi atas kain Tunun

Gringsing Bali bagi pengerajin di Desa Tenganan Pegringsingan khususnya dan Bali pada

umumnya. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di

19 I Gde Parimartha, Dkk, 2015, Kain Gringsing Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten
Karangasem Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, h. 8-9
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masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum

sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di

dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam

penelitian ini adalah :

a). Studi Kepustakaan

Dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat dan menelaah, mengkaji dan

menganalisa hasil penelitian hukum, artikel internet, jurnal hukum, makalah hukum yang

keseluruhan dibuat dalam bentuk card system serta buku-buku yang memiliki relevansi

dengan permasalahan yang ada.

b). Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang

tampak pada obyek penelitian.20 Penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung,

dimana pengamatannya dengan melihat langsung ke Desa Adat Tenganan Pegringsingan,

mengunjungi dan mewawancarai penenun, serta melihat langsung proses pewarnaan dan

pembuatan (penenunan) kain Tunun Gringsing Bali.

c).   Wawancara

Dengan cara melakukan wawancara (interview) secara langsung, terbuka dan terstruktur

untuk mendapat informasi dalam semua situasi praktis.  Sistematika wawancara dilakukan

dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis yang sesuai dengan

permasalahan yang akan diteliti. Wawancara dilakukan terhadap informan atau responden

20 Hadari Nawawi, 1993, Metode penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.

100.
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yang telah ditentukan yang dianggap mengetahui tentang perlindungan indikasi geografis

atas kain Tunun Gringsing Bali yang diteliti yakni Kepala Desa Tenganan Pegringsingan,

Kepala dan Sekretaris lembaga MPIG-TGB (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis

Tunun Gringsing Bali) serta beberapa penenun kain Tunun Gringsing Bali, sehingga

didapat jawaban yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

d). Dokumentasi

Dokumentasi21 yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan

mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang

berkaitan dengan data tersebut.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka data tersebut akan diolah dan dianalisa

dengan menggunakan tehnik pengolahan data secara kualitatif yaitu menguraikan data

secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan

efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interprestasi data.22

Penggunaan metode analisis kualitatif didasarkan atas pertimbangan :

- Data yang dianalisis diperoleh dari berbagai sumber :

- Sifat dasar bahan hukum yang dianalisis adalah menyeluruh serta memerlukan

informasi yang mendalam.

Metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum

menuju bersifat khusus sehingga didapat suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau

suatu keadaan yang diteliti.

21 Suharsimi Arikunto, 1993, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Rineka Cipta Jakarta, h. 202.
22 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta, h.58
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kain Tunun Gringsing Sebagai Warisan Budaya Indonesia

Kain Tunun Gringsing merupakan hasil kreativitas masyarakat Indonesia yang secara

khusus hidup di Desa Tenganan Pegringsingan. Kain Tunun Gringsing merupakan hasil karya

pengetahuan tradisional masyarakat yang langka di dunia. Karena itu memiliki keunikan

tersendiri, dan sarat akan nilai dan makna filosofis yang dipercaya oleh masyarakat.

Keberadaan kain Tunun Gringsing Bali ini pantas untuk dilindungi. Kain Tunun Gringsing Bali

juga dapat dilihat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, mengandung makna-makna

penting memenuhi sudut pandang masyarakat yang kaya akan kearifan lokal/local genius.

Sumber dok : Buku Persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis Kain Tunun Gringsing Bali
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Dalam hubungannya dengan warisan budaya, kain Tunun Gringsing Bali merupakan

warisan budaya tak benda, karena ia merupakan warisan budaya yang memberikan nilai

kearifan, kesabaran, dan simbol-simbol  filosofis yang kaya makna bagi kehidupan manusia.

Kain Tunun Gringsing Bali pantas mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik dalam arti

perlindungannya, maupun dalam arti pengembangannya sehingga dapat berguna bagi

kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat pendukung kebudayaan kain tunun gringsing

bali itu sendiri. Dalam hubungan ini, peranan pemerintah dan masyarakat setempat menjadi

sangat penting artinya.23

Sumber Dok.: Internet
Para Remaja dengan Kain Gringsing

Menjadi hasil karya yang unik serta mengandung nilai luhur, Tunun Gringsing Bali

menjadi terkenal di seluruh dunia. Apapun dan siapapun yang menjadi terkenal, nilainya akan

meningkat. Karenanya banyak orang yang ingin mengetahui dan juga memilikinya. Akibatnya

terjadi pergeseran nilai, dari sakral-spiritual menjadi material-komersial, memiliki nilai material

yang tinggi menjadikan banyak orang tergiur untuk memilikinya atau memproduksinya di luar

23 I Gde Parimartha, Dkk, Op.Cit, h. 20
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desa asalnya. Hal itu juga disertai klaim bahwa Tunun Gringsing Bali cikal bakalnya dari desa

lain, karena itulah diperlukan perlindungan terhadap kain Tunun Gringsing Bali agar tetap

lestari di desa aslinya serta tetap mengutamakan nilai-nilai luhur yang dipesankannya.24

4.2 Efektivitas Hukum Pelaksanaan Perlindungan Indikasi Geografis Kain Tunun
Gringsing Bali

Kain Tunun Gringsing Bali merupakan produk tekstil yang sangat unik sebagai hasil

kreativitas masyarakat di Desa Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten

Karangasem, Bali. Keterampilan menenun kain Tunun Gringsing Bali ini telah diwarisi secara

turun temurun sejak berabad-abad yang lalu. Kain ini dikategorikan sebagai produk kain yang

sangat unik karena teknik penenunannya sangat rumit dan di dalam memproduksinya

dibutuhkan waktu yang sangat lama. Hal ini disebabkan oleh tahapan-tahapan proses

produksinya adalah proses alamiah, khususnya proses pewarnaan, memang membutuhkan

jangka waktu tertentu, sehingga untuk memproduksi satu lembar kain dibutuhkan waktu

minimal 4 tahun.

Kain Tunun Gringsing Bali merupakan warisan budaya masyarakat Desa Tenganan

Pegringsingan. Sebagai hasil cipta yang disakralkan, motif kain Tunun Gringsing Bali memiliki

unsur magis yang kuat. Beberapa motif kain Tunun Gringsing dibuat hingga mencapai tahunan

untuk mendapatkan hasil pewarnaan yang maksimal dan motif yang timbul. Motif yang

digunakan pada Tunun Gringsing Bali saat ini sejumlah 27 motif utama, 10 diantaranya adalah

motif baru. Apabila penenun Tunun Gringsing Bali menggunakan motif baru di luar ke-27

motif utama tersebut, hasil tenunannya akan dapat dsebut sebagai Tunun Gringsing Bali apabila

disetujui oleh para tetua adat Tenganan Pegringsingan.

24 http://www.jurnalmediaindonesia.com/2016/08/mengenal-hak-eksklusif-tenun-gringsing.html , diakses
10 Pebruari 2019
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Sumber dok : Buku Persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis Kain Tunun Gringsing Bali

Motif-motif yang digunakan dalam Tunun Gringsing Bali diilhami oleh bentuk binatang

(fauna), pepohonan (flora), wayang dan candi. Namun, karena Tunun Gringsing Bali membawa

pesan keseimbangan, maka apapun gambar yang dipilih sebagai motif pada dasarnya selalu

mengambarkan tapak dara. Berbagai ragam motif utama Tunun Gringsing Bali yang ada di

Tenganan Pegringsingan saat ini, dikenal dengan nama sebagai berikut : Wayang Kebo,

Wayang Putri, Wayang Candi, Dingding Ai atau Batun Cagi, Cecempakan, Teteledan,

Talidandan, Gringsing Isi, Gegonggangan, Pepare, Sitan Pegat, Cemplong, Lubeng, Sanan

Empeg, Batun Tuhung, Enjekan Siap, dingding sigading, ke-17 motif tersebut tergolong motif

atau nama kuno. Selanjutnya yang tergolong motif atau nama baru adalah : Patola, Cakra,

Candi, Yudha, Padma, Padma sari, Pitara, Lanang, Ombo Jero Luh, Ombo Jero Gede. Dua
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pulun tujuh (27) motif atau nama tersebut secara umum dibagi menjadi 2 kelompok teknik

pemolaan, yaitu :25

a. Kelompok pola Mesemayut, yakni dalam satu lembar kain terdapat 2 motif seperti motif

wayang dengan motif cemplong, motif cecempakan dengan teteladan, dll;

b. Kelompok pola Prembon, yakni dalam sau lembar kain terdapat lebih dari 2 motif

seperti ; anteng atau sabuk tubuhan yang terdiri dari motif dingding ai, dingding

sigading, cecempakan, teteladan, dll.

Perkembangan penggunaan dan fungsi Tunun Gringsing Bali, yang dahulu hanya dipakai

sebagai sarana pelengkap upacara, sebagai pembungkus benda-benda yang disakralkan dan

pakaian adat di Desa Tenganan Pegringsingan, sekarang ini nampaknya mengalami pergeseran.

Pergeseran dimaksud antara lain menjadikan kain Tunun Gringsing Bali menjadi kostum

pakaian pengantin di luar Desa Adat Tenganan Pegringsingan, fashion modern, tas, dekorasi,

dll. Dengan kata lain, minta masyarakat luas untuk menggunakan dan bahkan memiliki kain

semakin meningkat atau mengalami peningkatan terhadap permintaan. Meningkatnya

permintaan secara otomatis memunculkan upaya untuk memproduksi kain dalam jumlah yang

banyak dan dalam waktu yang singkat. Karenanya dibandingkan dengan hasil produksi

sebelum tahun delapan puluhan, kualitas produksi sekarang ini sedikit mengalami perubahan.

Di samping itu telah ada upaya orang luar untuk meniru motif Tunun Gringsing Bali pada jenis

kain lain. Bahkan tela ada yang meniru Kain Tunun Gringsing Bali engan bahan dan pewarna

yang berbeda. Oleh karena itu perlu ada upaya perlindungan terhadap kain Tunun Gringsing

Bali yang asli dalam rangka menjaga dan melindungi karakteristik dan kelangsungan nilai

budaya kain Tunun Gringsing Bali maupun kesejahteraan pengrajin di desa asalnya.

25 Buku Persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali, Masyarakat Perlindungan
Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali, 2015, Op.Cit, h.17
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Kini masyarakat Tenganan Pegringsingan boleh saja bergembira atas hidupnya kembali

produksi Tunun Gringsing Bali. Bergembira dalam artian bahwa sudah banyak generasi muda

yang terlibat dalam usaha produksi secara aktif yang berarti bahwa masyarakat telah terlepas

dari rasa khawatir akan punahnya Tunun Gringsing Bali dan kebangkitan Tunun Gringsing Bali

membawa banyak berkah bagi masyarakat luas. Akan tetapi kewaspadaan adanya ancaman

bahwa orang luar yang akan bahkan yang sudah memproduksi Tunun Gringsing Bali.

Pengusulan permohonan pendaftaran perlindungan Indikasi Geografis (IG) Kain Tunun

Gringsing Bali telah mendapat persetujuan dengan dikeluarkannya Sertifikat Indikasi Geografis

Tunun Gringsing Bali pada tahun 2016. Untuk mengetahui evektifitas perlindungan indikasi

geografis Kain Tunun Gringsing Bali, penulis melakukan observasi dan wawancara terstruktur

dan sistematis dengan beberapa aparatur Desa Tenganan Pegringsingan. Ketika penulis

melakukan wawancara dengan Sekretaris MPIG-TGB, dikatakan bahwa pasca dikeluarkannya

perlindungan indikasi geografis atas kain Tunun Gringsing Bali, belum memperlihatkan

dampak yang signifikan terhadap perubahan atau peningkatan produktifitas kain Tunun

Gringsing Bali.

Hal ini memunculkan asumsi bahwa kurangnya sosialisasi pemerintah setempat untuk

memberikan informasi publik terkait pemberian hak eksklusif indikasi geografis atas kain

Tunun Gringsing Bali. Ditambahkan bahwa untuk mengukur kuantitas hasil produksi,

penjualan, distribusi diperlukan data, hal ini yang akan memperlihatkan perubahan kenaikan

atau penurunan produktifitas pengerajin dan nilai jual kain Tunun Gringsing Bali. Dari hasil

evaluasi data tersebut, barulah akan terlihat dampak pemberian hak eksklusif perlindungan

indikasi geografis kain Tunun Gringsing Bali. Akan tetapi antara pengerajin dan lembaga
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MPIG-TGB tetap bersinergi untuk sama-sama menjaga dan meningkatkan evektifitas produksi

kain Tunun Gringsing Bali.26

Hal senada juga disampaikan oleh Prebekel Desa Tenganan Pegringsingan bahwasanya

belum terlihat dampaknya karena pemberian hak eksklusif perlindungan indikasi geografis

masih bersifat baru, sehingga belum bisa terukur untuk hasilnya.27

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa penenun/pengerajin, dan hal yang

sama pula disampaikan bahwa belum merasakan dampak dari pemberian perlindungan indikasi

geografis, pruduktifitas dan hasil penjualan belum ada perubahan. Hal ini diyakini bahwa

kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait pemberian hak eksklusif indikasi geografis kain

Tunun Gringsing Bali.28

26 Wawancara dengan Sekretaris MPIG-TGB, I  Putu Wiadnyana, Tanggal 8 Pebruari 2019
27 Wawancara dengan Kepala Desa Tenganan Pegringsingan, Putu Yudiana, Tanggal 8 Pebruari 2019
28 Wawancara dengan Penenun Ni Luh Widiartini & Ni Md Astiti, Tanggal 8 Pebruari 2019
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pemberian sertifikat Indikasi Geografis atas Kain Tunun Gringsing Bali, belum terlihat

memberikan dampak yang siginifikan baik dari segi produksi maupun penjualan. Perlindungan

indikasi geografis Kain Tunun Gringsing Bali, yang diharapkan mampu meminimalisasi

plagiatisme atas motif dan kain Tunun Gringsing Bali yang selama ini luas beredar di pasaran

oleh pengerajin di luar desa Tenganan Pegringsingan yang tidak bertanggungjawab.

5.2. Saran

1. Bagi pemerintah Kabupaten Karangasem, bersama-sama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi

Bali serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, agar bersinergi

melakukan pengawasan, pendataan dan evalusi secara berkesinambungan terhadap

produktifitas, penjualan dan distribusi kain Tunun Gringsing Bali agar tidak diklaim oleh

desa lain sebagai hasil ciptaannya.

2. Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama-sama dengan masyarakat terkait supaya gencar

melakukan sosialiasi publik terkait kepemilikan hak eksklusif perlindungan indikasi

geografis atas kain Tunun Gringsing Bali serta ancaman sanksi pidana yang melekat

padanya bila terbukti melakukan plagiatisme, dengan tujuan agar memunculkan ketakutan

bagi para plagiat untuk meniru kain Tunun Gringsing Bali.
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