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UMUM

Naskah harus asli (belum pernah dipublikasikan) dan
ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa
Inggris. Naskah yang telah diseminarkan dalam
pertemuan ilmiah nasional dan internasional, hendaknya
disertai dengan catatan kaki.
Naskah yang dikirim ke Redaksi akan direview terlebih
dahulu oleh Dewan Penyunting dan Mitra Bestari.
Keputusan diterima atau ditolaknya naskah menjadi hak
Dewan Redaksi majalah Dinamika Kerajinan dan Batik
dengan didasarkan pada masukan dan hasil review
Dewan Penyunting dan Mitra Bestari.
Redaksi dapat mengubah tata bahasa dan tata letak
tabel/gambar tanpa mengubah makna dari substansi
naskah. Isi naskah sepenuhnya menjadi tanggung jawab
penulis.
II. FORMAT PENULISAN NASKAH
Naskah ditulis pada kertas ukuran A4 dengan format
margin kiri, margin kanan, margin bawah dan margin atas
masing-masing 2,54 cm. Isi naskah diketik dalam huruf
Times New Roman ukuran 12 pt, dengan format dua kolom
berjarak 0,75 cm antarkolom, spasi 1,15.
Kerangka tulisan berurutan sebagai berikut:
1. Judul
Singkat, jelas dan konsisten menggambarkan isi

Yogyakarta
Juni 2014
7. Hasil dan Pembahasan
Naskah kajian berisi tentang inti naskah yang berisi
kupasan yang bersifat analitik, membandingkan berbagai
pendapat dan pandangan kritis, obyektif, logis, sistematis,
mengandung penelitian, disertai bukti empiris.
Naskah penelitian berisi mengenai hasil bersih analisis
data, sajian efektif non neratif (grafik, tabel, dsb.), hasil
penelitian secara keseluruhan berstruktur naratif.
Pembahasan merupakan bagian terpenting naskah hasil
penelitian. Penulis naskah menjawab pertanyaanpertanyaan hasil penelitian dan menunjukkan bagaimana
temuan tersebut diperoleh, menginterpretasikan temuan,
mengaitkan temuan dengan struktur pengetahuan yang
baik, dan memunculkan teori atau modifikasi dari teori
yang sudah ada.
Kata-kata atau istilah asing ditulis dengan huruf miring.
Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas.
8. Kesimpulan dan Saran
Naskah kajian berisi tentang penutup disusun dengan
tidak melampaui argumen yang telah dikemukakan.
Naskah penelitian berisi kesimpulan penelitian dan
rekomendasi atau saran mengenai penelitian lanjutan dsb.
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(kg/cm2). Adapun bentuk kelengkungan yang dilakukan adalah bentuk U,

Robbi Hidajat

bentuk setengah lingkaran, bentuk omega, dan bentuk spiral. Hasil

Staf Pengajar Jurusan Seni dan Desain, Program Studi Pendidikan Seni Tari

pembengkokan yang paling baik pada waktu pengukusan rotan selama 15

dan Musik, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Indonesia, E-mail:

menit untuk keempat bentuk pembengkokan dan ketiga variabel diameter

gantargumelar@gmail.com

rotan. Rotan tidak pecah, tidak retak maupun tidak gembos.
Kata-kata kunci: mebel, pembengkok, rotan, steamer

FUNGSI DAN PROSES PEMBUATAN TOPENG DI KABUPATEN
MALANG JAWA TIMUR

DDC : 745
Masiswo, Vivin Atika,
Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jl.Kusumanegara No.7 Yogyakarta,

J. Dinamika Kerajinan dan Batik Juni 2014. Vol. 31 No.1 : 1-12
Topeng Malang adalah salah satu jenis topeng Jawa yang berkembang di

Indonesia, E-mail: masiswo@gmail.com
APLIKASI ORNAMEN KHAS MALUKU UNTUK BATIK

Malang, Jawa Timur. Memperhatikan dari bentuk raut topeng, yang
digambarkan adalah tergolong dalam genre tokoh-tokoh lakon Panji. Fungsi

J. Dinamika Kerajinan dan Batik Juni 2014. Vol. 31 No.1 : 21-30

utama dari Topeng Malang sebagai properti seni pertunjukan Wayang Topeng.
Penelitian ini merupakan kajian fungsi, baik dari sisi kegunaan material dan
teknik pembuatan topeng. Permasalahan penelitian ini ada 2, yaitu (1) apakah
fungsi Topeng Malang, (2) bagaimana teknik dan proses pembuatan Topeng
Malang. Sumber data adalah pengrajin dan penari. Teknik pengumpulan data
menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis adalah
interpertasi simbolis. Hasil penelitian ini adalah deskripsi tentang fungsi
wayang topeng sebagai alat untuk menutup wajah penari sebagai bentuk
penyamaran bagi penari agar dapat melakukan komunikasi spiritual dengan roh
leluhur untuk mengharapkan berkah kesuburan. Teknik dan proses pembuatan
Topeng Malang yaitu teknik ukir menggunakan pisau pangot. Proses
pembuatannya terdiri dari 4 tahap, mbakali, wiwit, meraeni, dan maesi. Tiga
tahap proses ini berelasi dengan proses penggarapan lahan sawah.
Kata kunci: topeng, teknik, wayang, kerajinan
DDC : 679
Eustasia Sri Murwati
Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta,
Indonesia E-mail: eustasiabbkb@gmail.com

Lilin batik merupakan komponen yang penting dalam pembuatan batik warna
alam. Selama ini, lilin yang beredar di pasaran adalah untuk pewarna sintetis.
Lilin tersebut membutuhkan suhu yang tinggi untuk proses pelorodannya. Suhu
pelorodan yang tinggi mengakibatkan warna alam menjadi luntur. Penelitian
Pengaruh Komposisi Resin Alami Terhadap Suhu Pelorodan Lilin Untuk Batik
Warna Alam bertujuan untuk mendapatkan komposisi lilin klowong yang sesuai
untuk proses pembuatan batik warna alam. Kegiatan ini dibatasi pada penelitian
komposisi lilin klowong dengan melakukan variasi berat resin alami yaitu damar
matakucing, gondorukem, suhu pelorodan 60, 80, 100 ⁰C dan jenis kain katun
prima, primisima. Dari hasil penelitian didapatkan komposisi lilin klowong
untuk batik warna alam yang baik dengan komposisi damar mata kucing (1
bag.); gondorukem (3 bag.); kote (2 bag.); parafin (1 bag.); lilin bekas (2 bag.);
dan kendal (1 bag.). Lilin batik tersebut memiliki titik leleh campuran 38 ⁰C
serta jumlah lilin terlepas 80 % pada suhu pelorodan 60 ⁰C dan 100 % pada suhu
pelorodan 80 ⁰C.
Kata kunci: lilin klowong batik, warna alam, komposisi
DDC : 667
Titiek Pujilestari

TEKNIK PEMBENGKOKAN ROTAN MANAU (Calamus manau)

Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jl.Kusumanegara No.7 Yogyakarta,

MENGGUNAKAN STEAMER

Indonesia, E-mail: titiekpujilestari@yahoo.com
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PENGARUH EKSTRAKSI ZAT WARNA ALAM DAN FIKSASI
TERHADAP KETAHANAN LUNTUR WARNA PADA KAIN KATUN

Indonesia merupakan penghasil rotan terbesar di dunia, mampu memasok 80%
dari kebutuhan rotan dunia. Rotan yang sering dipergunakan untuk mebel rotan

J. Dinamika Kerajinan dan Batik Juni 2014. Vol. 31 No.1 : 31-40

yaitu marga Calamus, spesies manan, nama botani Manau termasuk suku
Palmae atau Areceae. Rotan yang dibuat untuk bahan mebel dapat

Penelitian ekstraksi lima jenis zat warna alam dilakukan dengan variasi bahan

dibengkokkan menurut desain tertentu dengan memasukkannya ke dalam

pembawa warna dan penggunaan air 1 : 6 dan 1 : 8. Fiksasi warna pada kain

steamer. Di situ rotan dikukus/diuapi dengan uap basah agar jaringan rotan

menggunakan kapur, tunjung, tawas, campuran kapur dengan tetes dan tanpa

menjadi lunak sehingga mudah dibengkokkan. Percobaan dilakukan di Balai

fiksasi sebagai kontrol. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh

Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta dengan variabel diameter rotan 2,4 cm,

penggunaan air pada ekstraksi dan bahan fiksasi terhadap ketahananluntur

2,8cm, dan 3,2 cm, waktu pengukusan rotan 5 menit, 10 menit dan 15 menit,

warna pada kain. Ekstraksi zat warna alam dari daun indigo, daun mangga, kulit

suhu ketel uap dan tabung steamer 110o C, serta tekanan maksimum 2 bar

kayu nangka, kulit buah manggis dan biji buah kesumba dengan menggunakan
air sebanyak 6 dan 8 bagian, memberikan hasil yang tidak jauh berbeda. Jenis zat

v
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warna alam dan bahan fiksasi yang diaplikasikan untuk pembatikan kain katun

iratan dan pitrit, sebagai bahan anyaman untuk mebel. Tujuan kajian ini adalah

yang memberikan ketahanan luntur baik adalah : kulit buah manggis dengan

untuk menambah wawasan dalam menciptakan desain mebel yang

fiksasi kapur, tawas dan tanpa fiksasi, biji buah kesumba/bixa dengan fiksasi

mengeksplorasi bahan rotan asalan yang masih berupa batangan menjadi

tunjung dan tawas, kulit kayu nangka dengan fiksasi tunjung, daun mangga

produk mebel. Metode yang digunakan yaitu deskriptif analitis untuk mengkaji

dengan fiksasi tawas. Daun indigo mempunyai ketahanan luntur warna yang

objek desain beserta ruang lingkupnya yaitu mebel yang dirancang dari bahan

baik sampai sangat baik terhadap pencucian, tetapi kurang baik sampai baik

baku rotan batangan. Dari kajian ini dihasilkan wawasan tentang desain mebel

terhadap sinar terang hari. Penggunaan fiksasi campuran kapur dan tetes tebu

rotan batangan untuk pengembangan industri rotan di Sumbawa Barat, serta

menghasilkan ketahanan luntur warna pencucian dan sinar terang hari lebih

dapat menginspirasi pengembangan untuk daerah lain yang mengalami

rendah dibanding fiksasi dengan kapur.

permasalahan yang sama.

Ketahanan luntur dari kelima zat warna alam terhadap pencucian lebih baik

Kata kunci: pengembangan, mebel, rotan, Sumbawa Barat

dibanding ketahanan luntur terhadap sinar terang hari.
Kata Kunci: Zat warna alam, ekstraksi, fiksasi, katun.
DDC : 701
Irfa'ina Rohana Salma
Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta,
Indonesia, E-mail: irfasalma@gmail.com
BAT I K K R E AT I F A M R I YA H YA DA L A M P ER S P EK T I F
STRUKTURALISME LEVI-STRAUSS
J. Dinamika Kerajinan dan Batik Juni 2014. Vol. 31 No.1 : 41-52
Pada saat ini sebagaian besar pengembangan motif batik mengacu pada ragam
hias tradisional, sehingga hasilnya cenderung monoton. Perlu penyegaran visual
dan diversifikasi gagasan untuk menghasilkan motif batik modern yang baru,
unik, kratif, dan inovatif. Tujuan kajian ini adalah menginspirasi para seniman,
perajin, desainer untuk menciptakan motif kreatif sebagai diversifikasi produk
yang semakin memperkaya khasanah batik Indonesia, dengan mengkaji batik
kreatif karya Amri Yahya. Batik kreatif Amri Yahya telah mendapat pengakuan
internasional sebagai batik modern. Metode yang digunakan yaitu deskriptif
analitis untuk mendeskripsikan dan menganalisis objek seni yaitu batik karya
Amri Yahya dengan perspektif Strukturalisme Levi-Strauss. Dari kajian ini
dapat disimpulkan bahwa batik kreatif karya Amri Yahya dihasilkan dari
keberanian dan kebebasan berekspresi dalam berkarya seni, sekaligus
mencerminkan sebagai seorang seniman yang religius.
Kata kunci: batik, kreatif, Amri Yahya, strukturalisme Levi-Strauss
DDC : 684
Edi Eskak
Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta,
Indonesia, E-mail: eskakedi@gmail.com
KAJIAN PENGEMBANGAN MEBEL ROTAN DI SUMBAWA BARAT
J. Dinamika Kerajinan dan Batik Juni 2014. Vol. 31 No.1 : 41-52
Rotan merupakan hasil hutan yang melimpah di Sumbawa Barat sehingga
mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan industri mebel rotan. Di
Sumbawa Barat saat ini belum ada industri pengolahan rotan asalan menjadi
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Masiswo, Vivin Atika,

Staf Pengajar Jurusan Seni dan Desain, Program Studi Pendidikan Seni Tari
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dan Musik, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Indonesia, E-mail:
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Application of Maluku's Ethnic Ornaments for Development Batik Design
Function and Making Process of Mask in Malang, East Java
J. Dinamika Kerajinan dan Batik Juni 2014. Vol. 31 No.1 : 21-30
J. Dinamika Kerajinan dan Batik Juni 2014. Vol. 31 No.1 : 1-12
Maluku has much decorative ancestral cultural heritage value in the form of
Mask of Malang is a type of Javanese masks which develop in Malang, East Java.

ornament ethnic arts and crafts skills. The result of the legacy is still sustainable

From the face form, the masks portray the figures from Panji tales. The main

living can be enjoyed as well as satisfying spiritual human consumption.Related

function of the masks is as a property in Mask Puppet art performance. This

to the sustainability of traditional values in the form of ethnic ornaments

research is a study of functions, both in terms of material usability and mask

Maluku, it was developed for human needs in the form of batik cloth . The

making techniques. The problems discussed in this study are, (1) what the mask

development of these ornaments will be more emphasis on the representation

of Malang's function is, (2) how the mask making technique and process are.

forms of ornamentation that is applied to a batik motif Maluku. Development of

Research informants are craftsmen. Data collection methods are by observation

alternative design motif made three variations. The development of three

and interviews. Analysis methods are by symbolic interpretation. The results of

alternative design motifs derived from the Maluku ornaments made and tested a

this study are description of mask puppet as an equipment to cover the dancer's

prototype product color fastness. The test results of color fastness to wet rubbing

face, as a camouflage in order to communicate spiritually with ancestors' spirits

of the three prototypes are excellent products predicated on the "Motif Siwa"

to ask for blessings of prosperity. The mask making techniques and processes are

and a good rating on the motif "Siwa Talang" and motif "Matahari Siwa Talang".

using carving technique by pangot knives. The making process consist of four

Keywords: design, Maluku, batik motif, ornament

steps: mbakali, wiwit, meraeni, and maesi. The three steps of this process are

DDC : 667

related to paddy cultivation process.

Titiek Pujilestari

Keywords: mask, technique, puppet, craft

Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jl.Kusumanegara No.7 Yogyakarta,

DDC : 679

Indonesia, E-mail: titiekpujilestari@yahoo.com

Eustasia Sri Murwati
Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta,

The Effect Extraction Method and Fixation of Natural Dyes to Color Fastness

Indonesia E-mail: eustasiabbkb@gmail.com

on Cotton Fabric

Rattan Manau (Calamus manau) Bending Method by Using Steamer

J. Dinamika Kerajinan dan Batik Juni 2014. Vol. 31 No.1 : 31-40
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The cotton fabric is a type of fabric made from cotton fiber, its easily absorbed
material both natural and chemical, and widely used as a material for

Hidajat, Fungsi dan Proses Pembuatan Topeng... |

batik.Research extraction of five types of natural dyes made with a variety of
colour materials carrier and the use of water is 1 : 6 and 1 : 8 . Fixation of color on

Indonesia is the biggest rattan producer in the world, capable to supply 80 % of

fabric using lime, lotus, alum, lime mixtures with mollases and without fixation

world's rattan needs. Rattan is a species of Palmae or Arecaceae family. Rattan

drops as controls. The study aimed to determine the effect of the use of water in

that is mostly used for furnitures is of genus Calamus, species Calamus manau.

the extraction and fixation materials to color fastness on batik cloth. Ekstraksi of

Rattan furniture materials can be bent into specific design by putting them into

natural dyes from indigo leaves, mango leaves, bark jack fruits, mangosteen rind

the steamer. In the steamer, rattan is steamed using wet steam so the tissues

and fruit seeds kesumba (bixa) by using water as much as 6 and 8 sections,

become soft and easy to bent. The research experiment is conducted at the

provide results that are not much different. Types of natural dyes and materials

Center for Craft and Batik Yogyakarta with variables: 2,4 cm, 2,8 cm and 3,2 cm

that applied for fixation batik cotton fabric that provides excellent fade

of rattan cross section diameter), 5 minutes, 10 minutes and 15 minutes of

resistance are : fixation mangosteen rind with lime , alum and without fixation ,

steaming time, 110o C of boiler and steamer temperatures, and 2 bar (kg/cm2) of

fruit seeds kesumba / Bixa with lotus fixation and alum , jack fruit bark with lotus

maximum pressures. The experimented curve shapes are U-shape, semi-circular

fixation , fixation mango leaves with alum . Indigo leaves have good color

shape, omega shape, and spiral shape. The best bending result is attempted at 15

fastness to washing, but less well against the bright light. The use of fixation

minutes of steaming time for the four bending shapes and three rattan cross

mixture of lime and molasses produces washing color fastness and light the light

section. Rattan is not broken, cracked, or deflatted.

of day is lower than fixation with lime. Fifth fastness of natural dyes to washing

Keywords: furniture, bending, rattan, steamer

better fastness to light than the light of day
Keywords: natural dyes, extraction, fixation, cotton
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At this time almost all of the batik motive bulk development refers to the

Rattan is the abundant forest produce in West Sumbawa thus it has a big

traditional decoration, so the results tend to be monotonous. It needs a visual

potential considerably for the development of the rattan furniture industry.

refreshment and diversity idea to produce a modern motive that is new, unique,

Nowadays in West Sumbawa is no rattan processing industry/bars currently into

creative, and innovative. The purpose of this study was to inspire the artists, craft

thin strip and pitrit, as for as plaiting materials for furniture. The aim of this

men, designers to create the creative motifs as the diversified products to enrich

study to create furniture designs that explore the rattan material which is still a

Indonesian batik, reviewing creative batik of Amri Yahya. These Amri Yahya

bullion into furniture products. The method used is a descriptive analysis to

creative batik has received international recognition as a modern batik. The

describe the design objects those are furniture designed of rattan sticks. From

method used is descriptive analysis to describe artwork object that is Amri Yahya

this study is produce insights on a rattan furniture design for rattan sticks

batik with Levi -Strauss's Structuralism perspective. From this study it can be

industrial development in West Sumbawa, and it can inspire the development of

concluded that the creative work of Amri Yahya batik produced from the

other areas experiencing similar problems.

encouragement and independecy of expression, as well as consistency in the

Keywords: development, rattan furniture, West Sumbawa

artwork .
Keywords: batik, creative, Amri Yahya, levi - strauss structuralis
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ABSTRAK
Topeng Malang adalah salah satu jenis topeng Jawa yang berkembang di Malang Jawa Timur.
Memperhatikan bentuk raut topeng yang digambarkan tergolong dalam genre tokoh-tokoh lakon
Panji. Topeng berfungsi sebagai properti seni pertunjukan Wayang Topeng. Penelitian ini merupakan
kajian fungsi, baik dari sisi kegunaan material dan teknik pembuatan topeng. Permasalahan penelitian
ini ada 2, yaitu (1) apakah fungsi Topeng Malang, (2) bagaimana teknik dan proses pembuatan
Topeng Malang. Informan penelitian adalah perajin. Teknik pengumpulan data menggunakan
observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis adalah interpertasi simbolis. Hasil penelitian ini
adalah deskripsi tentang fungsi wayang topeng sebagai alat untuk menutup wajah penari agar sebagai
bentuk penyamaran bagi penari agar dapat melakukan komunikasi spiritual dengan roh leluhur untuk
mengharapkan berkah kesuburan. Teknik dan proses pembuatan Topeng Malang yaitu teknik ukir
menggunakan pisau pangot. Proses pembuatannya terdiri dari 4 tahap, mbakali, wiwit, meraeni, dan
maesi. Tiga tahap proses ini berelasi dengan proses penggarapan lahan sawah.
Kata kunci: topeng, teknik, wayang, kerajinan

ABSTRACT
Mask of Malang is a type of Javanese masks which develop in Malang, East Java. From the face
form, the masks portray the figures from Panji tales. The main function of the masks is as a property
in Mask Puppet art performance. This research is a study of functions, both in terms of material
usability and mask making techniques. The problems discussed in this study are, (1) what the mask of
Malang’s function is, (2) how the mask making technique and process are. Research informants are
craftsmen. Data collection methods are by observation and interviews. Analysis methods are by
symbolic interpretation. The results of this study are description of mask puppet as an equipment to
cover the dancer’s face, as a camouflage in order to communicate spiritually with ancestors’ spirits
to ask for blessings of prosperity. The mask making techniques and processes are using carving
technique by pangot knives. The making process consist of four steps: mbakali, wiwit, meraeni, and
maesi. The three steps of this process are related to paddy cultivation process.
Keywords: mask, technique, puppet, craft
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PENDAHULUAN
Nilai-nilai budaya etnik yang telah
tumbuh pada masa lalu masih digunakan
sebagai orientasi pandangan masyarakat
masa kini, pola pikir dan perilaku hidup
masyarakat tradisional tetap bermakna
sebagai spirit, ruh, dan jiwa kehidupannya
(Gustami, 2006). Para Wali, terutama Sunan
Kalijaga adalah pengembang tradisi
pembuatan topeng Jawa. Sunan Kalijaga-lah
yang selalu dikatakan sebagai pencipta
topeng-topeng untuk pertunjukan Wayang
Topeng pertama pada permulaan abad ke-16
(Soedarsono, 1997). Dalam mencipta
topeng-topeng itu diceritakan Sunan
Kalijaga berkiblat pada mula bonekaboneka kulit dari pertunjukan Wayang
Gédhog yang membawakan cerita Panji.
Topeng dan cerita panji di Jawa adalah salah
satu orientasi pandangan masyarakat yang
hingga kini masih dapat dihayati masyarakat
Jawa (Hidajat, 2008).
Pertunjukan Wayang Topeng yang
pertama Sunan Kalijaga membuat sembilan
topeng, yaitu untuk tokoh-tokoh Panji
Kesatriyan,
Candrasih,
Gunungsari,
Andogo, Raton (Raja), Klana, Danawa
(raksasa), Renco (sekarang Témbém) atau
Dhoyok, dan Turas (sekarang Pénthul atau
Bancak) (Soedarsono, 1997). Jumlah nilai
sembilan berasal dari kedudukan para Dewa
Hindu. Kemudian di Jawa mengalami
penafsiran ulang. Sehingga nilai sembilan
tidak menonjol. Pemahaman itu banyak
ditemuakan menjadi nilai empat (papat)
yang disebut dengan keblat dan satu titik di
tengah yang disebut „pancer.‟ (Endraswara,
2013) Bahkan Sunan Kalijaga dan sunansunan lainnya menjadi spirit berkesenian
bagi pengembang topeng di daerah Cirebon
(Marsunan, 2000).
Wayang
Topeng
Malang
adalah
pertunjukan yang melibatkan gerak tari,
sehingga penyajiannya lebih bersifat

dramatari daripada drama. Penyajian tokohtokoh menggunakan gerak tari dan kata-kata
(vokal) yang dilakukan dalang. Bentuk
topeng Jawa pada umumnya menutup
seluruh wajah penari, sehingga penari tidak
dapat berkata-kata. Topeng di Malang Jawa
Timur juga demikian (Hidajat, 2011).
Setiap topeng yang digunakan untuk
pertunjukan menggunakan lakon tertentu.
Wayang Topeng di Malang menggunakan
repertoar lakon Panji dalam berbagai versi,
yaitu memfokuskan pada pengembaraan
tokoh Panji yang berasal dari kerajaan di
Jawa
Timur
sekitar
abad
X-XIII
(Sumandiyo, 2005). Karakteristik tokoh
dalam lakon Panji itu diwujudkan dalam
bentuk
topeng-topeng
yang
diukir.
Karakteristik yang digambarkan adalah
tokoh
Klana
Sewandana,
Panji
Asmarabangun, Gunungsari, Bapang, Ragel
Kuning, Sekartaji, dan para prajurit Jawa
dan Sabrang (Supriyanto, 1997). Nilai yang
dikomunikasikan dari lakon panji itu adalah
estetika simbolis yang membedakan antara
„Jawa‟ yang dianggap sebagai wujud
tingkah laku orang Jawa yang alus, dan
„sabrang‟ yang dianggap sebagai wujud
tingkah laku orang dari seberang, orang luar
Jawa yang selalu mengancam ketentraman
kehidupan orang Jawa (Hidajat, 2011).
Lakon Panji pada Wayang Topeng di
Desa Kedungmonggo Malang menggunakan
topeng-topeng yang dibuat dengan cara dan
teknik tertentu. Dorongan untuk mengetahui
fungsi dan teknik pembuatan topeng
tradisional ini membawa peneliti tertarik
mengkaji
kreativitas
perajin
topeng
tradisional di Desa Kedungmonggo Malang
Jawa Timur.
METODOLOGI PENELITIAN
Artikel ini diangkat dari penelitian
Robby Hidajat (penulis) berjudul Wayang
Topeng Malang (2012). Penelitian ini
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adalah kualitatif, yaitu menggunakan data
berupa pernyataan lisan dan penafsiran
tindakan informan yang digali langsung dari
lapangan.
Pengambilan data melalui wawancara
dan pengamatan. Model penelitian ini
fenomonologi seni, yaitu memahami
aktivitas manusia yang harus dipahami
sebagai suatu yang bermakna. Setiap
aktivitas individu itu harus diinterpertasikan
(Wirawan, 2012). Informan kunci Tri
Handaya (40 tahun) seniman, Sukani (67
tahun) perajin topeng dari Tumpang, M.
Soleh Adi Pramono (61 tahun) seorang
dalang Wayang Topeng dari Tumpang. Data
diperoleh melalui observasi dan wawancara
mendalam,
khususnya
pada
proses
pembuatan topeng. Analisis menggunakan
interpertafif dan dituangkan secara diskriptif
HASIL DAN PEMBAHASAN
Paparan Data
Topeng adalah benda yang tidak
termasuk
dalam
pengertian
busana,
sungguhpun topeng dipakai dan melekat
pada bagian sosok penari. Topeng menjadi
sesuatu yang perlu dijelaskan tersendiri,
termasuk proses pembuatannya. Karena
topeng memiliki kaitan dengan pemahaman
masyarakat
pendukungnya,
termasuk
eksistensi topeng terhadap pola pikir setiap
perajinnya. sehingga cara mengukir juga
mengalami perkembangan sesuai dengan
zamannya.
Kegiatan yang berkaitan dengan aspek
magistis dalam proses pembuatan topeng,
yaitu dilakukan mulai dari memilih dan
memotong kayu. Topeng-topeng yang
diharapkan memiliki tuah selalu diambil
dari pohon-pohon yang tumbuh di pinggirpinggir sungai atau di tempat yang angker.
Meskipun demikian tidak semua kayu dapat
dibuat topeng. Hanya kayu-kayu tertentu
yang sering kali dipercaya dihuni oleh

makhluk-makhluk halus, yaitu seperti kayu
Pule (Alstonia scholaris), kayu Dadap
(Erythrina subumbrans [hassk.] Merr.),
kayu Cangkring (Erythrina Lithosperma
Mig.),
kayu
Kembang
(Canangium
odoratum),
atau
kayu
Nyampo
(Calophyllum inophyllum L.). Karena kayukayu tersebut kini susah untuk dicari,
dengan demikian para perajin topeng di
Desa
Kedungmonggo
lebih
banyak
menggunakan kayu Sengon Laut (Atocasia
macrorhiza schott).
Menurut Karimun pemilihan kayu yang
tumbuh di tempat yang sunyi, dapat
dipastikan kayu itu selalu dihuni oleh
makhluk halus. Oleh sebab itu sewaktu
pemotongan kayu dibutuhkan cara spiritual.
Agar roh penunggu kayu tidak marah dan
bersedia tempat tinggalnya dipotong. Perajin
topeng tidak dapat memaksa, jika roh yang
menghuni kayu tidak mengijinkan. Jika
memang dibutuhkan sekali, perajin harus
melakukan usaha-usaha spiritual agar
makluk halus bersedia pindah. Kayu yang
ditebang dan dipotong-potong untuk bahan
membaut topeng. Tahap ini disebut mbakali.
Karimun yang sudah membuat topeng
sekitar tahun 1935 menceritakan hal-hal
magis berkaitan dengan topeng buatannya
sebagai berikut: Topeng itu sebenarnya
tidak sekedar alat penutup wajah penari, ada
“yoni‟-nya (kekuatan magis). Membuat
topeng tidak boleh sembarangan, ada
perilaku spiritual. Namun, para perajin
sekarang ini tidak lagi memperhatikan
aspek spiritual. Perajin topeng pada zaman
dahulu, apabila membuat topeng kayunya
terbalik (bagian ujung di bawah), dapat
berakibat penari yang memakai kalap
(trance). Penari senantiasa terus menari,
tidak mau berhenti. Bahkan ada penari yang
pingsan (Handoyo, 2013).
Pemahaman Karimun, topeng itu adalah
kedok, yaitu tempat yang cekung untuk
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tempat muka. Pengertian kedok adalah
berfungsi untuk menutup muka. Kedok
dimungkinkan berakar dari kata ledok yaitu
sebidang tanah yang dikosongkan untuk
bertanam padi (tempat bertanam padi) yang
disebut Kedokan (bersumber dari istilah
ledok) (Hidajat, 2011).
Menurut Madya Utama (1925-1970),
tokoh topeng dari Desa Jatiguwi
Sumberpucung, menerangkan bahwa topeng
mempunyai pengertian: Wenang ndhelok,
dhak wenang di dhelok (Bisa melihat, tetapi
tidak bisa dilihat). Pengertian ini berkaitan
dengan fungsi topeng sebagai tempat yang
cekung
untuk
memasukkan
muka.
Pengertian itu menunjukan bahwa topeng itu
adalah tempat untuk membenamkan wajah
(Chattam, 2012). Pengertian membenamkan
wajah, dapat dipahami menyembunyikan.
Sehingga topeng itu berfungsi untuk
menyembunyikan wajah asli agar tidak
dapat dilihat oleh orang lain. Ini artinya
adalah usaha untuk menyamarkan diri atau
beralih rupa. Dalam bahasa wayang disebut
„palihan‟.
Pada umumnya topeng yang memiliki
tuah membuat penari tidak capek dan juga
tidak terasa sedang menari, tetapi jika tidak
dipelihara dengan baik maka roh di dalam
topeng akan marah. Topeng Gunungsari
yang digunakan setiap pentas pernah tidak
dibawa ketika pentas di Pancakusuma,
topeng itu di dalam kotak terdengar seperti
membentur-bentur dinding kotak (bahasa
Jawa: gemlodhak). Ada yang kerasukan
ketika memakai. Pengalaman Rasimun,
topeng Gunungsari yang dikenakan tidak
dapat dilepas ketika selesai digunakan
pentas.
Seorang perajin topeng ketika akan
membuat topeng harus bersih hatinya,
bahkan jika membuat topeng yang khusus
memang untuk seorang penari yang bagus.
Topeng yang harus disiapkan juga harus

bagus. Fungsi topeng yang berkualitas
adalah untuk membuat penari benar-benar
nyaman. Bahkan topeng yang dibuat dengan
cara yang khusus itu juga disiapkan agar roh
dapat memberikan kekuatan spiritual,
sehingga penonton dapat memperoleh
pengalaman estetik secara mendalam.
Kalau topeng ingin ada „isi‟nya
(kekuatan magis), pengukir topeng akan
membawa ke pundhen desa untuk di-strenkan. Topeng yang dimohonkan tuah (istilah
tradisi Bali „ngerehin‟) untuk penari yang
berkualitas. Karimun pernah punya topeng
Klana. Topeng itu di-stren-kan, roh yang
menempati topeng itu tempramentalnya
garang. Ketika Karimun menggunakan
topeng itu menari, semua penonton diam.
Rasimun (1921-1980) selah satu perajin
topeng dari Desa Gelagahdowo, Tumpang,
menjelaskan untuk membuat topeng
memang harus melakukan puasa, apakah
puasa mutih atau puasa ngebleng (tidak
makan sehari penuh). Tetapi yang penting
adalah mengikrarkan niat untuk dapat
mendatangkan roh dari tokoh yang
dikehendaki.
Jika
permintaan
itu
dikabulkan, topeng itu akan memiliki tuah
yang besar. Setidaknya jika digunakan
menari kelak akan mempunyai kharisma
yang dapat menyenangkan penonton.
Pengalaman para penari yang memiliki
topeng bertuah sama seperti orang yang
memiliki keris. Pada setiap hari tertentu,
umumnya Jumat Legi selalu disuguh dengan
sesaji dan dibakarkan dupa. Apabila tidak
dilakukan, seringkali ada tanda-tanda
tertentu,
misalnya
topeng
berbunyi
gemlodhak di dalam lemari, atau melalui
mimpi ada seseorang yang datang minta
minum (Adipramono, 2012).
Perajin topeng tradisional di Malang
secara teknik mempu menangkap getaran
imaji, hanya saja tidak dijumpai istilahistilah khusus pada tindakan magis yang
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dilakukan. Kangsen, perajin topeng dari
Jabung, Tumpang. Apabila topeng yang
dilakukan pada waktu malam hari di dalam
bilik kamarnya. Dia tidak keluar jika topeng
itu belum selesai, maka selama proses itu
juga dilakukan puasa (Supardjo, 2012).
Para pengukir topeng di Malang
umumnya bukan topeng profesional, mereka
adalah para petani. Proses pembuatan
topeng memiliki kaitan dengan pemahaman
istilah agraris, seperti balala (bahan yang
disiapkan).
Karimun
juga
pernah
menyebutkan sebelum mengukir raut topeng
disebut „wiwit‟.
Tradisi pembuatan topeng-topeng sakral
di Bali disyaratkan melakukan tindakan
spiritual, seperti memilih kayu yang
memiliki tuah, berpuasa atau membuat
sesaji khusus setelah atau sesudah
pembuatan topeng. A. Agung Suryahadi
dalam
artikelnya
berjudul
“Topeng
Tradisional Bali” mengemukakan bahwa
topeng yang akan digunakan sebagai sarana
upacara, proses akhir pembuatannya
dilakukan acara yang bersifat ritual seperti:
upacara Prayascita yaitu pembersihan
topeng secara niskala. Kemudian agar
topeng memiliki daya “taksu”, dilakukan
upacara Pasupati. Pada upacara tersebut
mereka memohon kepada Tuhan Yang
Maha Esa agar kekuatan-Nya berada pada
topeng. Agar memiliki daya supranatural
maka upacara ngerehin diadakan. Topeng
jenis ini sangat sakral, yaitu memiliki
kekuatan magis dan disimpan di pura dalam
ruang khusus.
Topeng yang sempurna mengalami
proses akhir pemeradaan (dicat prada)
adalah sudah selesai diukir bentuk raut
muka sesuai dengan karakter tokoh tertentu.
Karimun
menyebut
sebagai
proses
„meraeni‟ (mengukir wajah). Setelah itu
diukir jamang dan sumping sebagai bagian

yang menunjukan ciri khas sebagai topeng
alus atau gagah.

Gambar 1. Keluarga Karimun yang
merintis kerajinan topeng di Desa
Kedungmonggo- Malang.
Analisis
1. Fungsi Topeng
Topeng pada Wayang Topeng Malang
adalah topeng yang digunakan untuk
menari. Tujuannya adalah untuk mengganti
rias wajah, sehingga penampilan tokohtokoh dalam lakon Panji digunakan topeng.
Karakter-karakter tokoh yang digambarkan
melalui topeng itu disesuaikan dengan
perwatakan tokohnya. Misalnya Panji
Asmarabangun adalah tokoh protagonis
yang berwatak alus. Topeng digambarkan
dengan kontur raut wajah topeng yang oval,
mata gabahan (seperti bulir gabah), bibir
tersenyum (delima meletek) dan berkumis
tipis. Tokoh Kelana Sewandana adalah
tokoh antagonis (lawan) yang digambarkan
melalui topeng yang bulat persegi, mata
melotot (telengan), bibir terbuka tampak
giginya (prengesan), dan berkumis tebal
(kepelan).
2. Proses Pembuatan Topeng
Perajin topeng tradisional di Desa
Kedungmonggo pada waktu mengukir
topeng dikerjakan melalui proses yang
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bertahap, yaitu mbakali atau membuat
bakalan, wiwit, dan dilanjutkan dengan
meraeni, dan maesi. Tahap akhir adalah
mengukir ornamen dan pengecatan.
Langkah-langkah pembuatan topeng itu
sebelum Taslan Harsono belum disadari.
Karena yang lebih dipentingkan mengisi
kekuatan magis pada topeng. Setelah Taslan
Harsono mendapatkan pelatihan mengukir
topeng Bali, Taslan Harsono menyadari
tentang proses. Karena tahapan itu
dibutuhkan untuk metode mengajar.
a. Proses Pembuatan Topeng Malang
Warisan proses pembuatan topeng saat
ini dilanjutkan putranya bernama Tri
Handoyo, yaitu sebagai berikut:
i. mBakali
Tahap pertama. Kayu yang ditebang
kemudian dibelah. Tahap awal ini disebut
mBakali. Prosesnya, kayu gelondongan
dipotong sepanjang kurang lebih 25 – 30
cm. Berikutnya dikeringkan agar kadar
airnya berkurang. Pengeringan dilakukan
di tempat teduh yang tidak lembab,
sehingga panas sinar matahari tidak
langsung terkena kayu. Setelah siap
untuk dibuat topeng, kayu-kayu yang
telah dibelah ditaruh pada „salang‟ (parapara) di dapur. Topeng diletakkan di

1

para-para itu sekitar 2 – 3 bulan. Secara
kronologis, langkah pertama pengerjaan
topeng ditunjukkan pada Gambar 2.
Demikian kronologis dari bakalan
topeng, tahap ini terdiri dari 4 langkah.
Bakalan merupakan langkah awal, yaitu
memulai untuk membuat perwujudan.
Pada langkah ini belum ada tanda-tanda
bahwa kayu itu akan dibentuk menjadi
perwujudan topeng. Karena pada tahap
ini bisa jadi gagal, kalau gagal „bakalan‟
tersebut akan jadi kayu bakar.
ii. Wiwit
Tahap selanjutnnya adalah tahap ke dua,
yaitu tahap “wiwit”. jika orang bertani
tahap ini disebut dengan “ngurit”, yaitu
menyemai padi. Pada tahap ini sudah ada
niat yang ditumbuhkan, yaitu memulai
untuk membuat perwujudan topeng.
Tetapi belum ada tanda-tanda akan
dijadikan topeng jenis apa.
Tahap “wiwit” ini dimulai ketika kayu
telah menjadi pola segi tiga. Kemudian
tiga perempat bagian dari atas di gergaji
untuk menentukan posisi hidung.
Setelah tahap ini kemudian topeng mulai
diraut menentukan pola oval dan
dilanjutkan mencekungkan bagian dalam
untuk tempat muka.

2

4

3

Gambar 2. Empat langkah pada proses Bakalan pembuatan topeng di Malang, Jawa Timur.
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2

3
Gambar 3. Tahap “Wiwit”, yaitu tahap memulai menentukan jenis topeng.
iii. Meraeni
Tahap berikutnya “meraeni”, artinya
menentukan
wujud
muka,
yaitu
menentukan posisi mata, hidung, dan,
mulut. Teknik pengerjaan pada bagian ini
semula digunakan pangot (pisau untuk
tukang sol sepatu), akan tetapi setelah
Taslan Harsono mendapatkan pelatihan
di Dinas Perindustrian Denpasar, Bali,
teknik meraeni menggunakan tatah ukir.
Sekarang perajin-perajin muda di Desa
Kedungmonggo
sudah
terbiasa
menggunakan tatah ukir.

Gambar 4. Raimun, salah satu perajin
topeng yang menggunakan tatah ukir
untuk mengukir bagian wajah topeng.

Raimun, salah satu perajin muda di Desa
Kedungmonggo merasa lebih mudah
menggunakan tatah ukir dari pada
menggunakan
pangot
(Raimun,
wawancara 12 Juli 2013).
Topeng tampak menjadi 4 bagian pokok,
yaitu bagian atas disebut „jamangan‟,
„mata-hidung‟, „mulut‟, dan bagian
bawah adalah „dagu‟. Bagian-bagian ini
menentukan jenis dan karakter topeng
tertentu, setidaknya alus atau gagah.

Gambar 5. Komposisi pada saat
mengukir raut muka.
Tahap berikutnnya adalah menentukan
ukiran pada „jamang‟ dan „sumping‟.
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Bagian
ini
secara
tradisional
menggunakan ukuran jengkalan dan jari.
Pada prinsipnya pembagian didasarkan
pada proposi hasil banding antara bagian.
Seperti terlihat pada jangka, mata kaki
jangka berada pada „urna‟ (ukiran pada
dahi) sebagai pusat topeng. Bagian ini
membagi dua bagian kiri dan kanan,
kemudian membagi tiga bagian ke atas,
yaitu bagas „rambut‟ dan posisi „cula‟
bagian atas yang menonjol.

Gambar 6. Gambar rancangan pembagian
ukiran untuk Jamang.

„nyari‟ (jari), yaitu ukuran selebar jari
tangan.
Ukuran
topeng
secara
keseluruhan dari atas ke bawah
panjangnnya 1 jengkal 3 jari, lebar
topeng 1 jengkal untuk topeng alus,
untuk topeng gagah ditambah dua jari.
Pada perkembangan cara mengukur,
jengkal mulai ditinggalkan, alat yang
digunakan adalah jangka kaki.
Tahap mengukir di lakukan setelah tahap
„meraeni‟. Pada tahap ini sudah
menampakan jenis dan karakter topeng.
Tahap ini meliputi langkah-langkah
mengukir dan mengecat. Seperti halnya
kebiasaan masyarakat di desa-desa. Jika
mereka mendirikan rumah selalu
dilakukan tahap-tahap konstruksi. Tanda
konstruksi yang dilakukan adalah
mendirikan kuda-kuda yang terlebih
dahulu harus diselamati. Setelah selesai
dilakukan tahap membenahi bagian
depan rumah, termasuk mengecat kusen,
pintu, dan jendela. Tahap akhir dari
„meraeni‟ tampak pada gambar 7.

Perajin
tradisional
umumnya
menggunakan ukuran jengkal dan ukuran
Proposi

A=1
bagian
B=½A
C=A
D=-B
E=A

Gambar 7. Gambar bagian-bagian „praen‟ atau wajah topeng. Pada bagian ini telah
menampakan karakter topeng. Gambar di atas menunjukkan karakter tokoh gagah.
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Jangka kaki digunakan Taslan Harsono
berasal dari pelatihan pembuatan topeng
di Denpasar Bali tahun 1976. Penerapan
pada komposisi pada raut wajah topeng
seperti pada gambar di atas, yaitu A = 1
bagian, yaitu digunakan ukuran pada
lebar jamang dan gagu ke bibir. B
menggunakan ½ A, dan ukuran lekuk
pangkal hidung ke bibir = A.
Rumus ini digunakan bagi mereka yang
belajar. Sekarang ukuran yang pernah
diterapkan oleh Taslan Harsono waktu
diminta untuk mengadakan pelatihan
pembuatan topeng. Pengukir-pengukir
muda setelah generasi Taslan Harsono
sudah tidak lagi menggunakan sistem
pembagian tersebut.
iv. Maesi
Maesi atau paes, yaitu menghias muka
(make up). Tahap ini pada dasarnya
adalah memberikan ornamen hiasan
topeng, yaitu terdiri dari mengukir ikat
kepala (irah-irahan) dan mahkota
(jamang). Ornamen topeng Malang
umumnya didominasi bentuk bungabungaan, buah-buahan, lung-lungan
(sulur pendek), dan binatang sejenis
naga, garuda, dan pola geometris
(Sukani. wawancara tanggal 10 Mei
2013).
Umumnya ornamen topeng Malang
dibedakan menjadi dua kelompok
berdasarkan karakteristik
tokoh: 1)
tokoh alus (satria dan raja) menggunakan
ornamen berbentuk bunga dan buahbuahan, 2) tokoh gagah atau kasar
menggunakan bentuk ornamen binatang
sejenis naga atau garuda dan pola
geometris.
Ornamen jenis bunga dan buah terdapat
pada hiasan mahkota topeng yang diukir
secara simetris (seimbang kanan dan
kiri), bunga dan buah berpadu mengacu
pada sifat kodrati tumbuhan, yaitu sebuah

pengharapan tentang terwujudnya sebuah
generasi baru (biji yang tidak diukir atau
dilukiskan). Hiasan mahkota topeng
salah satunya ditunjukkan pada Gambar
8.

Gambar 8. Ornamen hiasan mahkota
topeng berukir pola bunga sederhana.
Ornamen untuk satria yang berwatak
gagah, seperti Kartolo atau Brajanata
seringkali
menggunakan
ukiran
berbentuk bunga yang diukir simetris,
tujuannya
untuk
menampakkan
kesederhanaan dan kekokohan, di
samping menunjukkan sifat yang
maskulin. seperti pada Gambar 9.

Gambar 9. Ornamen hiasan mahkota
topeng berukir pola bunga.
Ornamen topeng selain pada mahkota
juga diukir pada bagian pelipis kiri dan
kanan yang disebut „sumping‟. Pola
ukiran pada sumping ini dibedakan juga
menurut karakter atau tokoh tertentu.
Tokoh-tokoh yang berkarekter gagah
umumnya mempunyai ukiran sumping
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berpola seperti mulut naga menganga
yang disebut asu jegog. Ukiran bentuk
asu jegog ini diukir menghadap ke
depan. Bentuk ukiran asu jegog adalah
sebagai hasil adaptasi dari bentuk
ukiran kepala garuda.
Menurut Soedarsono, ukiran garuda
yang umumnya disebut garuda
mungkur, „garuda menghadap ke
belakang‟ ornamen yang usianya sangat
tua. Bentuk itu telah dikenali
di
berbagai relief candi-candi di Jawa
Timur sekitar abad X – XVI. Ornamen
naga dan garuda yang semula sebagai
atribut
raja
dan
satria,
pada
perkembangannya
mengalami
perubahan sebagai hiasan kepala yang
memiliki kekuatan pelindung, tolak
balak (Soedarsono, 1984/85).
Bisa jadi penggambaran bentuk
binatang yang mulutnya menganga itu
adalah sejenis rajah (torehan magis)
untuk tolak balak (pengusir kekuatan
jahat atau nasib sial). Bentuk hiasan
mulut binatang menganga pada
sumping dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Ukiran ornamen „mulut
naga‟ pada sumping topeng. Ornamen
ini untuk topeng jenis topeng gagah.
Menyimak pola ornamen topeng dan
hiasan kepala (jamang) dan sumping.
menunjukkan adanya sisa-sisa paham

totemistik. Gambar-gambar itu tidak
hanya dimaksudkan sebagai simbol
tokoh
yang
menunjukkan
karakteristiknya. Tetapi dimungkinkan
para pemakainya merupakan golongan
atau klan tertentu. Hal ini dapat
ditunjukkan pada bentuk hiasan topeng
„Klana‟. Ornamen topeng Klana
Sewandana berbentuk bunga melati
(Jasminum sambac) yang merekah.
Ornamen melati menunjukkan sifat
abadi, kekal, atau lambang kekuasaan.

Gambar 11. Foto raut wajah topeng
Klana Sewandana. Ornamen bunga
melati melingkar seluruh bagian tepi
raut wajah topeng.
b. Peralatan
Peralatan ukir yang utama dapat
dikemukakan sebagai berikut:
i. Pada proses wiwit digunakan peralatan
potong dan belah. Peralatan potong
umumnya menggunakan gergaji kayu.
Peralatan belah menggunakan kapak.
ii. Pada proses meraeni digunakan peralatan
jenis pisau dan pangot. Pangot besar
digunakan untuk mengurangi bagianbagian kayu yang lebar misalnya
mengurangi dan membentuk bagian dahi
(bagian jamang) dan bagian pili. Pada
tahap ini juga dilakukan proses
mengledoki (membuat cekungan untuk
tempat wajah penari). Peralatan yang
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digunakan tatah kayu dan dilanjutkan
dengan pangot.
iii. Pada proses maesi (menghias muka)
digunakan jenis pisau dan pangot
kecil. Perkembangan keterampilan
para pengukir topeng di Desa
Kedungmonggo pada saat ini banyak
yang menggunakan alat ukir kayu
(jenis alat ukir Bali).
Peralatan ukir topeng yang digunakan
oleh para perajin topeng di Desa
Kedungmonggo seperti pada Gambar 12.

Gambar 12. Jenis pisau dan pangot untuk
mengukir topeng di Desa Kedungmonggo.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kerajian topeng yang berkembang di
Desa Kedungmonggo Malang Jawa Timur
hasil karya perajin tradisional. Pada
umumnya, perajin topeng secara turun
temurun cara tradisional. Bahkan setiap
perajin disyaratkan menguasai ajaran
spiritual. Sehingga mereka menjadi peka
lingkungan. Pohon yang akan ditebang
harus dipilih melalui tirakat dan sesaji.
Mengingat topeng-topeng yang mereka
kerjakan pada umumnya adalah untuk
pertunjukan. Para penari yang memakai
topeng dapat dengan mudah menghayati
karakteristik tokoh. Misalnya: Topeng Panji
Asmarabangun berwatak alus (halus)
mampu melahirkan stimulus gerakan yang

halus, demikian juga penari yang
menggunakan topeng Klana Sewandana.
Tokoh ini mempunyai karakteristik yang
gagah (kasar), penari dapat mengungkapkan
gerak yang tegas dan kuat.
Para penari terlebih dahulu dibawa ke
pundhen desa. Oleh karena itu, perajin
topeng tradisional juga tidak sekedar
mengukir topeng. Mereka selalu melakukan
upaya spiritual. Tujuannya agar penari yang
mengenakan topeng dapat merasa kehadiran
roh-roh leluhur dan penontonnya merasakan
sugesti atas kehadiran roh-roh yang
dihadirkan.
Proses pembuatan topeng melalui
beberapa, yaitu „bakalan‟ atau „mbakali‟
adalah tahap menunju „wiwit‟. Mbakali ke
wiwit adalah proses kehidupan, seperti
halnya para petani menyiapkan pembenihan.
Kebiasaan itu tampak direfleksikan dari
tradisi para petani yang sedang menyiapkan
tanam padi. Tahap berikutnya adalah
„meraeni‟. Ini terkait dengan orang
membangun rumah. Jika secara konstruksi
rumah tradisional sudah dibentuk, kemudian
membenahi bagian depan (eksterior).
Diperhatikan cara pengecatan, ukiran atau
karakter topeng yang mantap.
Karimun
mewariskan
keterampilan
kerajinan topeng pada para perajin muda di
Desa Kedungmangga memiliki harapan
bahwa,
lingkungan
(pohon)
tidak
diperlukukan sebagai benda tak bernyawa,
asal ditebang. Bahkan penari yang
mengenakan topeng kayu itu tidak asal di
pakai. Fungsi dan proses pembuatan topeng
yang dilakukan oleh Karimun adalah sebuah
ritus penghormatan roh yang ada pada setiap
benda, termasuk pohon. Bahkan topeng
yang telah dibuat harus mendapatkan
perlakuan yang layak, karena di dalamnya
tersimpan roh-roh leluhur.

12 | D i n a m i k a K e r a j i n a n d a n B a t i k , V o l . 3 1 , N o . 1 , J u n i 2 0 1 4

DAFTAR PUSTAKA
Adipramono, M.S. 2012. Wawancara
tanggal 16 Juli 2012 di Malang.
AR., Chattam. 2012. Wawancara tanggal 10
Juli 2012 di Malang.
Endraswara, S. 2013. Memayu Hayuning
Bawana: Laku Menuju Keselamatan
dan Kebahagiaan Hidup Orang
Jawa. Yogyakarta: Narasi.
Gustami, S.P. 2006. Kearifan Ekosistem
dalam Berkesenian. Dalam Agus
Burhan (Ed.). Jaringan Makna
Tradisi
hingga
Kontemporer.
Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta.
Handoyo, T. 2013. Wawancara tanggal 2
Juni 2013 di Malang.
Hidajat, Robby. 2008. Wayang Topeng
Malang. Malang: Gantar Gumelar.
Hidajat, Robby. 2011. Refleksi Konsep
Macapat
pada
Karakteristik
Penokohan Wayang Topeng Malang.
Jurnal Seni dan Budaya Gelar. Vol.
9, No. 2.
Hidajat, Robby. 2011. Wayang Topeng
Malang: Kajian Struktural Simbolis
Seni Pertunjukan Tradisional di
Malang Jawa Timur. Malang:
Gantar Gumelar.
Ks. 2003. Mbah Karimun: Perajin dan
Penari Topeng Malang. Jurnal Bende
No 1.

Marsunah, Juju. 2000. Sawitri: Penari
Topeng
Losari.
Yogyakarta:
Tarawang.
Raimun. 2013. Wawancara tanggal 12 Juli
2013 di Malang.
Soedarsono,
1997.
Wayang
Wong:
Dramatari Ritual Kenegaran di
Keraton Yogyakarta. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Sukani. 2013. Wawancara tanggal 10 Mei
2013 di Malang.
Sumandiyo, Y. Hadi. 2006. “Wayang
Topeng dan Cerita Roman Panji
dalam Perjalanan Budaya”. Dalam
Agus Burhan (Ed.). Jaringan Makna
Tradisi
hingga
Kontemporer.
Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta
Supardjo. 2012. Wawancara tanggal 10
Agustus 2012 di Malang.
Supriyanto, H. & M.S. Adi Pramono. 1997.
Dramatari Wayang Topeng Malang.
Malang: Padepokan Seni Mangun
Dharmo.
Suryahadi, A. A. 2008. Topeng Tradisional
Bali. Makalah dalam Seminar
Topeng Tradisional. Malang, 25 Mei
2008.
Wirawan, I,B. 2012. Teori-Teori dalam Tiga
Paradigma.
Jakarta:
Kencana
Prenada Media Group.

13

TEKNIK PEMBENGKOKAN ROTAN MANAU (Calamus manau) MENGGUNAKAN
STEAMER
Rattan Manau (Calamus manau) Bending Method by Using Steamer
Eustasia Sri Murwati
Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta, Indonesia
E-mail: eustasiabbkb@gmail.com
Tanggal Masuk Naskah: 20 Maret 2014
Tanggal Revisi Naskah: 10 Juni 2014
Tanggal Disetujui : 20 Juni 2014

ABSTRAK
Indonesia merupakan penghasil rotan terbesar di dunia, mampu memasok 80% dari kebutuhan rotan
dunia. Rotan adalah tanaman yang termasuk suku Palmae atau Arecaceae. Rotan yang dipergunakan
untuk kontruksi mebel antara lain dari genus/marga Calamaus. Spesies Calamus Manau. Rotan yang
dibuat untuk bahan mebel dapat dibengkokkan menurut desain tertentu dengan memasukkannya ke
dalam steamer. Di dalam steamer tersebut rotan dikukus/diuapi dengan uap basah agar jaringan rotan
menjadi lunak sehingga mudah dibengkokkan. Penelitian dilakukan di Balai Besar Kerajinan dan
Batik Yogyakarta dengan variabel penampang lintang (Ø) rotan 2,4 cm, 2,8cm, dan 3,2 cm, waktu
pengukusan rotan 5 menit, 10 menit dan 15 menit, suhu ketel uap dan tabung steamer 110o C, serta
tekanan maksimum 2 bar (kg/cm2). Adapun bentuk kelengkungan yang dilakukan adalah bentuk U,
bentuk setengah lingkaran, bentuk omega, dan bentuk spiral. Hasil pembengkokan yang paling baik
pada waktu pengukusan rotan selama 15 menit untuk keempat bentuk pembengkokan dan ketiga
variabel penampang lintang rotan. Rotan tidak pecah, tidak retak maupun tidak gembos.
Kata kunci: mebel, pembengkok, rotan, steamer

ABSTRACT
Indonesia is the biggest rattan producer in the world, capable to supply 80 % of world’s rattan needs.
Rattan is a species of Palmae or Arecaceae family. Rattan that is mostly used for furnitures is of genus
Calamus, species Calamus manau. Rattan furniture materials can be bent into specific design by
putting them into the steamer. In the steamer, rattan is steamed using wet steam so the tissues become
soft and easy to bent. The research experiment is conducted at the Center for Craft and Batik
Yogyakarta with variables: 2,4 cm, 2,8 cm and 3,2 cm of rattan cross section diameter), 5 minutes, 10
minutes and 15 minutes of steaming time, 110o C of boiler and steamer temperatures, and 2 bar
(kg/cm2) of maximum pressures. The experimented curve shapes are U-shape, semi-circular shape,
omega shape, and spiral shape. The best bending result is attempted at 15 minutes of steaming time
for the four bending shapes and three rattan cross section. Rattan is not broken, cracked, or deflatted.
Keywords: furniture, bending, rattan, steamer

PENDAHULUAN
Industri mebel dengan bahan baku rotan
merupakan kegiatan padat karya yang
mampu menyerap tenaga kerja. Sebagai
salah satu hasil hutan, rotan memiliki nilai
ekonomi kedua tertinggi setelah kayu.
Indonesia sebagai penghasil rotan terbesar

di dunia mampu memasok sekitar 80% dari
kebutuhan rotan dunia (Hartono, 1998).
Hutan Indonesia juga memiliki variasi jenis
tumbuhan rotan yang tinggi, yaitu sekitar
312 jenis rotan tumbuh di hutan Indonesia.
Dari total 13 marga tumbuhan rotan di
dunia, 8 marga di antaranya tumbuh di
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Indonesia (Rachman dan Jasni, 2008).
Industri kerajinan rotan tidak dapat
dilepaskan dari pekerjaan pembengkokan
rotan. Dalam pembengkokan rotan sering
dijumpai bekas bara api sehingga tampak
hitam. Hal ini akan mengurangi kualitas
produk
disebabkan
karena
sistem
pembengkokan
secara
konvensional
dilakukan dengan semburan dengan nyala
api. Untuk menanggulangi permasalahan
tersebut maka diperlukan peralatan tepat
guna yang dapat digunakan untuk
pembengkokan rotan sistem kering maupun
basah dan dapat juga digunakan untuk
produksi skala besar maupun kecil dengan
pembengkokan bentuk U, spiral, omega
maupun setengah lingkaran.
Rotan merupakan salah satu kelompok
tumbuhan
termasuk
suku
Palmae
(Arecaceae), memiliki batang beruas-ruas
yang bagian tengahnya berisi. Bentuk,
ukuran diameter dan panjang ruas rotan
bervariasi bergantung pada jenisnya. Pada
umumnya dibedakan berdasarkan ukuran
diameter batangnya, diameter terkecil 3 mm.
Berdasarkan keberadaan rotan yang tersebar
di seluruh Indonesia ada 10 jenis rotan. Dari
jenis-jenis tersebut di atas yang biasa
dipakai sebagai mebel adalah rotan jenis
Manau (Jasni, 2012). Spesies Calamus
radius kelengkungan dengan pengukusan
termasuk kelas 1/sangat baik, kualitas
produk
mebelnya
baik,
mampu
dilengkungkan dengan mudah dan hasil
pelengkungannya baik, sehingga rotan ini
dianjurkan untuk digunakan membuat
komponen mebel yang memerlukan bentuk
lengkung.
Struktur anatomi batang rotan yang
berhubungan
dengan
keawetan
dan
kekuatan antara lain besarnya ukuran pori
dan tebalnya dinding sel serabut. Sel serabut
merupakan komponen struktural yang
memberikan kekuatan pada rotan.

Komposisi kimia rotan terdiri dari
Holoseulose (71-76%); Selulose (39-56%);
Lignin (18-27%); Silika (0,54-8%).
Holoselulose dan selulose merupakan
molekul gula linier berantai panjang,
berfungsi memberikan kekuatan tarik pada
batang karena adanya ikatan kovalen yang
kuat dalam cincin piranosa dan antar unit
gula penyusun selulosa. (Referensi: Laporan
Rekayasa Mesin Bending Rotan Berbasis
Steam).
Pembengkokan batang rotan sangat
diperlukan untuk komponen mebel. Secara
alami rotan dapat dilengkungkan, namun
hasilnya sangat tergantung dengan jenis dan
cara
pembengkokkannya.
Untuk
menghindari cacat dan rusak akibat proses
pembengkokan, batang rotan memerlukan
perlakuan
pendahuluan.
Perlakuan
pendahuluan yang lazim dilakukan adalah
batang rotan dipanaskan dalam waktu
tertentu sebelum dibengkokkan. Dalam
melakukan proses pembengkokan, dipilih
rotan Manau dari penampang (Ø) kecil ( 2,4
cm s/d 2,8 cm sampai (Ø) besar ( 2,9 cm s/d
3,2 cm). Pemilihan rotan jenis Manau
memiliki keunggulan, di samping itu juga
mudah dalam proses pembengkokan. Proses
pengolahan
rotan
khususnya
untuk
membengkokkan rotan biasanya digunakan
alat sederhana yang disebut catok yaitu alat
pembengkok yang dibuat dari kayu.
Penggunaan alat ini masih manual dan
membutuhkan waktu relatif lama. Dengan
peralatan pembengkok rotan dari kayu
(catok) dan dibantu dengan pemanasan
langsung yaitu di sembur dengan torch
kompor menghasilkan bengkokan yang
merusak tekstur batang rotan, sehingga
mengurangi kualitas dan mutu produk.
Pembengkokan rotan menggunakan steamer
akan memberikan hasil yang bagus tanpa
noda dan tidak merusak tekstur rotan. Bahan
penyusun menggunakan stainless yang
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mengandung unsur-unsur lain seperti nikel,
molibdanium,
dan
titanium.
Nikel,
molibdanium
dan
kromium
dapat
meningkatkan ketahanan korosi dari
stainlees steel. Ada 3 jenis stainless steel
yaitu austenitic, feritik dan martensit.(http://
www.iqsdirectory.com/stainlesssteel,
diakses pada tanggal 23 Mei 2013).
Adapun tujuan dari pada percobaan
tersebut adalah untuk mendapatkan hasil
pembengkokan rotan menurut desain yang
diinginkan, meningkatkan kualitas produk,
dan membantu IKM mebel rotan dalam
mengembangkan produknya.
Hipotesa
Pembengkokan rotan dipengaruhi oleh
pengukusan rotan supaya jaringan rotan
menjadi
lunak
sehingga
mudah
dibengkokkan.
Untuk
rotan
Manau
penampang (Ø) 2,4 cm – 3,2 cm, dapat
dibengkokkan bentuk U, setengah lingkaran,
spiral dan omega.

1.

METODOLOGI PENELITIAN
Alat dan Bahan
Alat
Steamer yang terdiri dari:
a. Kompor pemanas, tinggi 17 cm,berat
20,400 kg, bahan bakar Gas LPG.
b. Ketel uap dari stainless steel, garis
tengah 50 cm, tinggi 60 cm, tinggi
pipa pembuangan asap 140 cm.
c. Tabung steamer dari stainless steel
panjang 225 cm,diameter luar 36 cm,
diameter dalam 29,5 cm, tinggi
steam 115 cm, pipa penyalur uap
basah diameter 2 inci, pipa penyalur
uap kering diameter ¾ inci.
d. Bak perendaman dari stainless steel
tinggi 20 cm, panjang 244 cm, lebar
40 cm
e. Meja bending dari besi tinggi 80 cm,
panjang 80 cm lebar 60 cm

2.

dilengkapi dengan moulding mal
penampang 6 inci,4 inci,3 inci, 2
inci.
Bahan
a. Rotan (Ø) 2,4 cm, 2,8 cm dan 3,2 cm
b. Gas LPJ
c. Air
d. Tali rafia

Gambar 1. Steamer.
Variabel yang digunakan
Penelitian dilakukan dengan variabel
tetap yaitu temperatur ketel dan steamer
110o C,dengan tekanan 2 bar. Sedangkan
variabel bebas meliputi rotan penampang
(Ø) 2,4 cm,
2,8 cm dan 3,2 cm, waktu pengukusan rotan
5 menit, 10 menit dan 15 menit, dengan
pengukusan maka jaringan rotan akan lunak
sehingga mudah dibengkokkan. Waktu
pengukusan dipengaruhi oleh penampang
rotan, semakin besar penampang rotan maka
waktu pengukusan semakin lama. Hasil
pembengkokan rotan diamati melalui
pengamatan visual yaitu dengan melihat
kerusakan
yang
terjadi
akibat
pembengkokan. Kerusakan yang terjadi
dapat berupa rotan yang retak (crack), patah
serat dan gembos (pepes).
Pelaksanaan Penelitian
1. Ketel uap diisi air 40 liter, kran yang
menghubungkan tabung steamer dalam
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2.

3.

4.

posisi tertutup supaya air cepat
mendidih.
Kompor gas dinyalakan, rotan direndam
terlebih dahulu sambil menunggu air
dalam ketel mendidih, waktu diamati
pada saat pemanasan, tekanan 2 bar (2
kg/cm2), suhu ketel dan suhu tabung
steamer 110 o C.
Setelah air mendidih kran pada pipa
yang menghubungkan ketel uap dan
tabung steamer dibuka maka uap masuk
dalam tabung steamer, tekanan 2 bar
dan suhu ketel dan suhu steamer 110 oC
Rotan dimasukkan ke dalam tabung
steamer selama 5 menit ,10 menit,15
menit, tabung ditutup, setelah 5 menit,
10 menit,15 menit, tabung dibuka rotan
diambil dan dibengkokkan dengan
molding mal pada meja bending rotan
bentuk U, setengah lingkaran, omega
dan lingkaran/spiral, kemudian diikat
dengan tali raffia supaya posisi rotan
tidak berubah kemudian didinginkan
dalam bak perendam. Diamati terjadi
kerusakan atau tidak.

PEMBAHASAN
Pada penampang 2,4 cm waktu
pengukusan rotan selama 5 menit, rotan
sudah dapat dibengkokkan dengan baik
(Tabel 1), sedangkan pada penampang rotan
2,8 cm pada waktu pengukusan rotan selama
5 menit belum memberikan hasil yang baik,
tetapi hasil yang diperoleh pepes/gembos.
Pada penampang rotan 3,2 cm dikukus
selama 5 menit ke dalam steamer hasil
pembengkokan belum baik tetapi akan
pecah/crack. Pada pengukusan rotan
penampang 2,4 cm dan 2,8 cm selama 10
menit akan memberikan hasil yang baik
tidak gembos atau pepes dan tidak pecah,
tetapi pada penampang rotan 3,2 cm masih
terlihat hasil yang tidak baik, rotan akan
pepes/gembos pada waktu dibengkokkan

(Tabel 1). Pada waktu pengukusan rotan
selama 15 menit akan memberikan hasil
yang baik untuk pembengkokan rotan pada
penampang 2,4 cm, 2,8 cm dan 3,2 cm
(Tabel 1).
Tabel 1. Hasil rata pengamatan pada proses
pembengkokan rotan
No
Waktu
Penampang
Hasil
pengukusan
Rotan
Pengamatan
(menit)
(cm)
1
5
2,4
Baik
2,8
Gembos/
pepes
3,2
Pecah/
crack
2
10
2,4
Baik
2,8
Baik
3,2
Gembos/
pepes
3
15
2,4
Baik
2,8
Baik
3,2
Baik

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa
faktor yang mempengaruhi kapasitas
produksi adalah penampang rotan, waktu
pengukusan
rotan
dan
bentuk
pembengkokan rotan.
Teknologi proses pembengkokan rotan
dengan menggunakan steamer dapat
membengkokkan berbagai macam bentuk
antara lain bentuk U, setengah lingkaran,
lingkaran/spiral dan omega, dengan cara
mengukus rotan dalam tabung steamer, dan
rotan sebelum dikukus direndam dulu
selama 2 jam. Waktu pengasapan/
pengukusan rotan berkulit yang paling baik
hasilnya adalah 15 menit, rotan dengan
mudah dibengkokkan dan tidak retak, tidak
pecah dan tidak gembos/pepes, hasil yang
diperoleh baik.
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Pembengkokan rotan setelah diuap
selama 15 menit dengan molding mal yang
ada di atas meja pembengkokan rotan.
Kapasitas
mesin
tersebut
dapat
membengkokkan 418 batang rotan per hari

(a)

kerja atau 7 jam 30 menit efektif dengan
bentuk yang rumit yaitu spiral dan omega.
Sedangkan bentuk U dan setengah lingkaran
dapat dibengkokkan dengan mudah tanpa
kesulitan.

(b)

(c)

Gambar 2. Hasil uji coba bending rotan penampang 2,4 cm
(a) dengan waktu pengukusan = 5 menit,
(b) dengan waktu pengukusan = 10 menit,
(c) dengan waktu pengukusan = 15 menit.

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Gambar 2. Hasil uji coba bending rotan penampang 2,8 cm
(a) dengan waktu pengukusan = 5 cmenit,
(b), (c) dengan waktu pengukusan = 10 menit,
(d), (e) dengan waktu pengukusan = 15 menit.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 3. Hasil uji coba bending rotan penampang 3,2 cm
(a) dengan waktu pengukusan = 5 menit,
(b), (c) dengan waktu pengukusan = 10 menit,
(d) dengan waktu pengukusan = 15 menit.
Pembengkokan rotan dengan steamer
membutuhkan waktu pemanasan sampai
mendidih dan timbul uap sekitar 2 jam.
 Waktu penguapan/pengukusan rotan =
15 menit untuk 19 batang rotan.
Sehari efektif 7 jam 30 menit = 450
menit. Untuk pemanasan air 40 liter
membutuhkan waktu 2 jam.
 Waktu pengukusan rotan
= 450 menit – 120 menit = 330 menit
 Banyaknya rotan yang dikukus per hari
= 330 menit/15 menit x 19 batang
= 22 x 19 batang = 418 batang.
 Biaya bahan bakar (gas) per jam
= Rp 1000,Biaya sehari = 330/15 x 19 batang
= 22x 19 batang = 418 batang
 Biaya tenaga kerja 2 orang per hari
Rp 100.000, Biaya air 40 liter/hari
 Biaya penyusutan alat
 Total kebutuhan biaya proses

= Biaya bahan bakar + Biaya air+ Biaya
penyusutan alat + Biaya tenaga kerja.
Air dapat diukur setara dengan
banyaknya uap yang dihasilkan selama
waktu yang telah ditentukan, misal
sehari kerja 7 jam 30 menit
membutuhkan air berapa banyak dapat
dilihat dari water level.
Biaya proses murah, prinsip kerja alat
mudah, harga dapat dijangkau sehingga
dapat diterapkan di IKM mebel rotan untuk
meningkatkan
kualitas
produk
dan
mengembangkan produknya karena rotan
dapat dibengkokkan dengan mudah setelah
dikukus selama 15 menit, serta dapat
dibentuk dengan mudah sesuai dengan
desain yang diinginkan oleh konsumen.
Dari hasil penelitian, semakin besar
penampang rotan, semakin lama waktu
pengukusan karena penitrasi/ penyerapan
uap ke dalam rotan lebih panjang dari pada
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rotan
penampang
kecil
sehingga
membutuhkan waktu yang lebih lama.
Untuk rotan penampang 2,4 cm, 2,8 cm, 3,2
cm waktu pengukusan terbaik adalah 15
menit, mudah dibengkokkan dan tidak
rusak, tidak retak, tidak patah dan tidak
gembos/pepes
sehingga
berdasarkan
pengamatan
secara
visual
hasil
pembengkokan dapat dikatakan baik untuk
berbagai bentuk yaitu spiral, omega,
setengah lingkaran, maupun bentuk U,
dibandingkan dengan menggunakan alat
catok sehingga tidak ada noda hitam bekas
bara api kompor karena rotan tidak langsung
dipanaskan diatas api kompor, terjadinya
kerusakan waktu pembengkokan akan lebih
kecil.
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil percobaan dapat disimpulkan
bahwa hasil pembengkokan rotan yang
paling baik yaitu pada waktu pengukusan
rotan selama 15 menit, untuk penampang
rotan 2,4 cm, 2,8 cm dan 3,2 cm.
Pembengkokan rotan untuk penampang
2,4 cm, 2,8 cm dan 3,2 cm akan
memberikan hasil yang baik , sebelum
pembengkokan ,rotan direndam kemudian
dikukus dalam steamer selama 15 menit.
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ABSTRAK
Maluku memiliki banyak ragam hias budaya warisan nilai leluhur berupa ornamen etnis yang
merupakan kesenian dan keterampilan kerajinan. Hasil warisan tersebut sampai saat ini masih lestari
hidup serta dapat dinikmati sebagai konsumsi rohani yang memuaskan manusia. Berkaitan dengan
keberlangsungan nilai-nilai tradisi etnis yang berwujud pada ornamen-ornamen daerah Maluku, maka
dikembangkan untuk kebutuhan manusia berupa motif batik pada kain. Pengembangan ornamen ini
lebih menekankan pada representasi akan bentuk-bentuk ornamen yang diterapkan pada kerajinan
batik berupa motif khas Maluku. Pengembangan alternatif desain motif batik dibuat tiga variasi yang
bersumber dari ornamen khas Maluku dibuat prototipe produknya dan diuji ketahanan luntur
warnanya. Hasil uji ketahanan luntur warna terhadap gosokan basah dari tiga prototipe produk
berpredikat baik sekali terdapat pada “Motif Siwa” dan predikat baik pada motif “Siwa Talang” dan
motif “Matahari Siwa Talang”.
Kata kunci: desain, Maluku, motif batik, ornamen

ABSTRACT
Maluku has much decorative ancestral cultural heritage value in the form of ornament ethnic arts and
crafts skills. The result of the legacy is still sustainable living can be enjoyed as well as satisfying
spiritual human consumption.Related to the sustainability of traditional values in the form of ethnic
ornaments Maluku, it was developed for human needs in the form of batik cloth . The development of
these ornaments will be more emphasis on the representation forms of ornamentation that is applied
to a batik motif Maluku. Development of alternative design motif made three variations. The
development of three alternative design motifs derived from the Maluku ornaments made and tested a
prototype product color fastness. The test results of color fastness to wet rubbing of the three
prototypes are excellent products predicated on the "Motif Siwa" and a good rating on the motif
"Siwa Talang" and motif "Matahari Siwa Talang".
Keywords: design, Maluku, batik motif, ornament

PENDAHULUAN
Indonesia memiliki beraneka seni
budaya yang tersebar di seluruh daerah.
Masing-masing daerah memiliki seni
budaya tradisional yang kuat dan
mempunyai ciri khas yang unik dan artistik.
Keragaman budaya tersebut merupakan
kekayaan bangsa Indonesia yang tiada

taranya di dunia, dan bisa digunakan sebagai
acuan untuk mengembangkan seni budaya
masa kini berciri khas Indonesia. Contoh
seni yang banyak dan mudah ditemui
hampir di setiap daerah adalah hasil cipta
seni ornamen.
Berbagai macam bentuk ornamen yang
tersebar di berbagai wilayah tanah air, pada
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umumnya bersifat tradisional yang pada
setiap daerah, memiliki kekhasan dan
keragamannya masing-masing. Di samping
perbedaan-perbedaan bentuk terdapat pula
persamaan-persamaannya, misal jenis motif
ornamen, pola susunan, pewarnaan, bahkan
nilai simbolisnya. Perkembangan ornamen
daerah yang ada di Indonesia selaras dengan
kemajuan dan pertumbuhan kebudayaan
yang melatarbelakangi.
Salah satu daerah yang memiliki
potensi budaya etnis adalah Maluku.
Maluku merupakan bagian dari kawasan
timur Indonesia yang kaya dengan hasil
alam berupa cengkeh, emas, pala, fuli,
cengkeh dan mutiara. Ibukota Maluku
adalah Ambon yang memiliki julukan
Ambon Manise. Daerah ini berbatasan
langsung dengan Maluku Utara dan Papua
Barat di sebelah utara; Laut Maluku,
Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara di
sebelah barat; Laut Banda, Timor Leste dan
Nusa Tenggara Timur di sebelah selatan;
serta Laut Aru dan Papua di sebelah timur.
Maluku memiliki banyak ragam hias
atau ornamen budaya yang merupakan hasil
cipta
rasa
dan
karsa
manusia.
Keberlangsungan budaya ini merupakan
tanda warisan nilai luhur, yang salah
satunya
adalah
kesenian
maupun
keterampilan-keterampilan tertentu. Hasilhasil warisan tersebut di berbagai daerah,
sampai saat ini masih lestari hidup serta
dapat dinikmati sebagai konsumsi rohani
yang memuaskan manusia.
Ragam hias di Maluku banyak terdapat
di bangunan arsitektural mapun bendabenda perabot rumah tangga. Ragam hias
tersebut menjadi modal dasar untuk
pengembangan lebih lanjut ke dalam bentuk
motif batik. Potensi ragam hias dan budaya
daerah Maluku dapat dijadikan sumber
inspirasi dalam pembuatan motif batik

sekaligus menumbuhkan potensi industri
batik di daerah Maluku.
Menurut
Moekijat
(1991)
pengembangan adalah usaha-usaha yang
dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan
(hasil) pekerjaan, baik yang sekarang
maupun untuk masa yang akan datang,
dengan cara memberikan informasi,
mempengaruhi sikap atau menambah
kecakapan.
Pengembangan ini berhasil jika
seseorang memiliki pengetahuan atau
informasi baru atau dapat mengganti
pengetahuan lama dengan pengetahuan
baru.
Pengembangan Desain
Pola tingkah laku, adat istiadat
merupakan perwujudan dari budaya suatu
daerah. Hasil-hasil kebudayaan suatu daerah
banyak tertuang dalam berbagai bentuk.
Ornamen menjadi salah satu visualisasi
kebudayaan suatu daerah. Di samping
memiliki fungsi untuk menghias yang
implisit menyangkut segi-segi estetika,
misalnya untuk menambah keindahan suatu
produk sehinggga lebih bagus dan menarik.
Ornamen juga mempunyai nilai-nilai
simbolik atau maksud-maksud tertentu yang
ada hubungannya dengan pandangan hidup
(filsafat hidup) dari manusia atau
masyarakat penciptaanya, yang mempunyai
arti harapan-harapan tertentu. Hal-hal
tersebut dalam dunia industri maupun
berkesenian sangat mempengaruhi proses
desain.
Desain-desain
ornamen
banyak
mempengaruhi proses kreatif para perajin
dengan kemampuan tenaga produksinya dan
kemampuan para desainer-desainernya
dalam membuat suatu produk. Proses desain
berada hampir di semua bidang pekerjaan
tidak terkecuali dalam bidang industri kecil
menegah (IKM) batik.
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Desain adalah organisasi atau susunan
bagian-bagian yang saling berkaitan dan
membentuk suatu keseluruhan yang
terkoordinasi. Sejalan dengan itu, Sidik dan
Prayitno (1981) menyatakan bahwa desain
adalah pengorganisasian atau penyusunan
elemen-elemen visual seperti: garis, warna,
ruang, tekstur, cahaya dan lain sebagainya,
sedemikian rupa, sehingga menjadi kesatuan
organik dan harmonis di antara bagianbagian dengan keseluruhannya. Mendesain
adalah merancang suatu benda apakah itu
berupa benda pakai, atau benda seni, harus
didasari suatu data untuk memperoleh
desain yang baik sesuai dengan sasaran
yang ingin dicapai.
Berdasarkan beberapa pendapat dan
uraian di atas, mendesain adalah proses
pemikiran yang sistematis dalam merencana
suatu benda, agar dapat mencapai suatu
hasil yang optimal. Desain yang optimal
harus dibuat sesuai dengan tujuan dan
keperluannya, harus tampak menyenangkan
bagi orang-orang yang berhubungan dan
harus sangat harmonis dengan lingkungan
sekitarnya.
Pengembangan desain ornamen khas
Maluku untuk motif batik adalah menggali
potensi ornamen khas Maluku yang ada di
arsitektural maupun benda perabot rumah
tangga
untuk
dikembangkan
dan
diaplikasikan ke dalam motif batik dan atau
produk batik untuk bahan sandang.
Tujuan
penelitian
adalah
mengeksplorasi ornamen khas daerah
Maluku dan mengembangkannya untuk
motif batik.
METODOLOGI PENELITIAN
Istilah pengembangan merujuk pada
suatu perubahan yang mendasar dari hal
yang bersifat lama diolah menjadi bentuk
baru, artinya suatu usaha perbaikan dalam
upaya untuk meningkatkan kualitas.

Bahan yang digunakan dalam proses
pengembangan ornamen khas Maluku untuk
batik adalah kertas pola, kain mori
primissima, malam batik, pewarna sintetis
Napthol. Peralatan yang digunakan adalah
canting batik, bak pencelupan/pewarnaan,
keceng untuk nglorod, kompor batik,
gawangan.
Pengembangan terjadi karena adanya
penemuan (invention)
yang mampu
memenuhi
kebutuhan
masyarakat
bersangkutan atau karena adanya persebaran
kebudayaan (diffusion) baik yang diterima
sebagaimana apa adanya maupun yang
merangsang pengembangan lebih lanjut
(stimulus diffusion).
1.Ornamen
khas daerah
Maluku

4.Produk batik

2.Pengolahan
desain motif
batik

3.Penerapan
desain motif ke
produk batik

5.Pengujian
ketahanan
luntur warna
Produk batik

Gambar 1. Alur proses pengembangan
batik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Batik merupakan lukisan atau gambar
pada kain mori yang dibuat dengan
menggunakan alat bernama canting.
Pendapat ini hampir sama dikatakan oleh
Nian S Djumena (dalam Siswanti, 2007)
yang mengatakan bahwa batik pada
dasarnya sama dengan melukis diatas
sehelai kain putih, sebagai alatnya dipakai
canting dan bahan melukisnya dipakai
malam. Berdasarkan sumber literatur
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Indonesia Indah: Batik, jika ditinjau dari
proses pengerjaan, pengertian kata benda
dan penggunaannya, batik bisa juga disebut
sebagai kain bercorak. Hasil penelitian
berupa tiga pengembangan desain motif
batik.
Proses Produksi Batik

Desain produk
dan motif batik
di kertas
minyak (kertas
transparan)

Proses
Pewarnaan/
ngelir I

Proses
Pembatikan/
Pencantingan
II
(menutup pada
bagian-bagian
tertentu)

Transfer
Desain ke Kain

Proses
Pembatikan/
pelekatan
lilin,
Pencantingan
I (nglowong,
giseni,
nyeceki,
nemboki)

motif memiliki makna tertentu. Jika ada
kekurangan atau kesalahan pada suatu
tahapan
maka
selanjutnya
akan
dikembalikan kepada tahapan sebelumnya
untuk diperbaiki. Di setiap tahapan proses
memerlukan
kecermatan,
kesabaran,
ketelitian dan melibatkan ekspresi jiwa yang
indah, supaya dapat mewujudkan hasil
karya seni batik yang berkualitas dan
estetik.
Upaya pengembangan desain motif
batik khas Maluku harus memperhatikan
unsur-unsur dan prinsip seni rupa untuk
mewujudkan sebuah karya seni rupa. Unsurunsur itu terdiri dari:
1.

Proses
Pewarnaan/
ngelir II

Pelepasan lilin
(nglorod)

Gambar 2. Proses pembuatan batik.
Proses produksi batik memiliki tahapan
proses yang secara teknis ditentukan oleh
keahlian masing-masing tenaga kerja
dengan spesialisasi khusus. Pada setiap
tahapan memerlukan perencanaan kerja,
pengawasan
dan
evaluasi,
untuk
menghasilkan
produk
batik
yang
berkualitas.
Kualitas produk batik minimal dilihat
dari hasil cantingan yang rapi, hasil
pewarnaan yang baik dan memiliki
ketahanan luntur, serta keseluruhan desain

2.

Titik /Bintik
Titik/bintik merupakan unsur dasar seni
rupa yang terkecil. Semua wujud
dihasilkan mulai dari titik. Titik dapat
pula menjadi pusat perhatian, bila
berkumpul atau berwarna beda. Titik
yang membesar biasa disebut bintik.
Titik dalam pengembangan ornamen
khas motif batik Maluku diterapkan
sebagai aksentuasi dalam bentuk isian
motif,
yang
fungsinya
untuk
memperindah motif. Titik sebagai
satuan elemen visual terkecil dalam
batik menjadi unsur yang dapat
memperindah keseluruhan motif.
Garis
Garis adalah goresan atau batas limit
dari suatu benda, ruang, bidang, warna,
tekstur, dan lainnya. Garis mempunyai
dimensi memanjang dan mempunyai
arah tertentu, garis mempunyai berbagai
sifat, seperti pendek, panjang, lurus,
tipis, vertikal, horizontal, melengkung,
berombak, halus, tebal, miring, patahpatah, dan masih banyak lagi sifat-sifat
yang lain. Kesan lain dari garis ialah
dapat memberikan kesan gerak, ide,
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3.

4.

simbol, dan kode-kode tertentu, dan lain
sebagainya. Pemanfaatan garis dalam
desain diterapkan guna mencapai kesan
tertentu, seperti untuk menciptakan
kesan kekar, kuat simpel, megah
ataupun juga agung. Garis dalam
penerapan ornamen khas motif batik
Maluku
adalah
dalam
bentuk
klowongan motif dan juga dalam bentuk
garis-garis kecil untuk isian motif.
Beberapa contoh simbol ekspresi garis
serta kesan yang ditimbulkannya, dan
tentu
saja
dalam
penerapannya
disesuaikan dengan warna-warnanya.
Bidang
Bidang dalam seni rupa merupakan
salah satu unsur seni rupa yang
terbentuk dari hubungan beberapa garis.
Bidang dibatasi kontur dan merupakan
2 dimensi, menyatakan permukaan, dan
memiliki ukuran Bidang dasar dalam
seni rupa antara lain, bidang segitiga,
segiempat, trapesium, lingkaran, oval,
dan segi banyak lainnya. Bidang dalam
penerapan ornamen khas motif batik
Maluku dapat diwujudkan dalam
bentuk bidang belahketupat atau bidang
antara garis yang diisi dengan isian
motif.
Bentuk
Bentuk dalam pengertian bahasa, dapat
berarti bangun (shape) atau bentuk
plastis (form). Bangun ialah bentuk
benda yang polos, seperti yang terlihat
oleh mata, sekedar untuk menyebut
sifatnya
yang
bulat,
persegi,
ornamental, tak teratur dan sebagainya.
Sedang bentuk plastis ialah bentuk
benda yang terlihat dan terasa karena
adanya unsur nilai (value) dari benda
tersebut. Bentuk dalam ornamen khas
motif batik Maluku dapat diwujudkan
dengan mendeformasi dari bentuk
burung.

5.

Warna
Kesan yang timbul oleh pantulan
cahaya pada mata disebut warna.
Penggunaan warna untuk perwujudan
ornamen khas motif batik Maluku
adalah dengan mengunakan warnawarna yang cerah yang banyak diminati
oleh masyarakat. Warna yang cerah
pada motif khas Maluku oleh
masyarakat dipercaya memiliki makna.

Alternatif Pengembangan Desain
Dalam proses penciptaaan desain,
seorang desainer mengorganisasi unsurunsur rupa, memadukan dan menyusunnya,
agar diperoleh bentuk yang menarik dan
memuaskan. Unsur-unsur rupa tersebut
harus diatur atau diorganisasikan sehingga
menjadi susunan yang harmonis dan
mempunyai kesatuan yang utuh. Prinsipprinsip desain dapat memberikan suatu
kesempurnaan secara tepat sampai pada
penyusunan yang memuaskan pada karya
seni rupa, termasuk seni ornamen.
Berkaitan dengan keberlangsungan
nilai-nilai tradisi etnis yang berwujud pada
ornamen-ornamen suatu daerah, maka ada
harapan untuk lebih mengkaji dan
mengembangkan ornamen-ornamen ke
dalam suatu bentuk-bentuk produk baru.
Pengembangan
ornamen
ini
lebih
menekankan pada representasi akan bentukbentuk ornamen yang diterapkan pada
material-material lain yang mempunyai nilai
fungsi yang berbeda. Meskipun ornamenornamen
tertentu
secara
tradisional
merupakan
ornamen-ornamen
yang
berhubungan erat dengan kepercayaan suatu
daerah. Artinya bentuk-bentuk ornamen
tertentu mempunyai makna-makna yang
berhubungan dengan upacara adat, nilai
religius yang biasa digunakan dalam acaraacara tertentu.
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Pola pikir yang berorientasi pada suatu
yang sakral tentu merupakan suatu kekayaan
budaya yang ada dibeberapa daerah
Indonesia. Karena pola pikir seperti ini
masih berlangsung melalui upacara-upacara
adat tertentu yang dimanifestasikan ke
dalam bentuk-bentuk produk simbol buatan
manusia dengan material-material tertentu.
Berbeda dengan pola pikir tersebut, bahwa
bentuk-bentuk ornamen yang ada dalam
setiap upacara adat dapat dikembangkan
lebih lanjut dengan cara mengaplikasikan
pada material-material baru dalam bentuk
produk yang berbeda pada upacara adat.
Tentu ornamen-ornamen pada produkproduk baru ini bersifat profan. Artinya
ornamen-ornamen ini fungsinya hanya
untuk memperindah suatu produk tertentu
pada benda produk-produk fungsional.

Indonesia dalam berolah seni, sehingga halhal yang dirasa indah dapat diungkapkan
melalui media ornamen. Oleh karena itu,
timbul berbagai macam bentuk motif
dengan segala variasinya, sesuai dengan
perkembangan dan tuntutan jaman.
Penerapan ornamen khas daerah pada
produk batik merupakan salah satu sarana
menghias kain kain/pakaian ataupun
keperluan lain dalam suatu berusaha industri
kecil dan menengah.
Alternatif pengembangan desain IKM
batik tekstil kerajinan dapat dikerjakan
dengan penciptaan motif baru yang berakar
dari ragam hias tradisional. Dibawah ini
menjadi referensi alternatif pengembangan
desain motif untuk IKM batik tekstil
kerajinan.

Gambar 3. Ornamen khas daerah Maluku
yang diterapkan pada arsitektural.
Sudah
menjadi pengertian umum
bahwa peranan budaya sangat besar. Hal ini
dapat dilihat melalui penerapannnya
diberbagai hal, meliputi segala aspek
kebutuhan hidup manusia baik bersifat
jasmani maupun rohaniah. Misalnya
penerapannya pada alat-alat upacara,
berburu, angkutan, alat-alat permainan dan
barang-barang suvenir, adalah media-media
yang sering bersangkut paut dengan
perwujudannya. Hubungannya dengan ini
menunjukkan bahwa besarnya masyarakat

Gambar 4. Motif Siwa.
Setiap ornamen mempunyai makna dan
nilai filosofis. Makna dan nilai filosofis
menunjukan
kedalaman
pemahaman
terhadap nilai-nilai lokal daerah Maluku
yang sampai sekarang masih bertahan dan
terus
dikembangkan.
Pengembangan
ornamen khas Maluku untuk motif batik
sebagai bahan sandang disesuaikan dengan
tata nilai serta kondisi sosial dan budaya
masyarakat.
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dapat dipisahkan (sebagaimana satu
Allah/sang Pencipta). Dengan kata lain,
hubungan manusia dengan Yang Mahakuasa
tidak dapat dipisahkan. Warna merah
melambangkan kepercayaan, kewibawaan,
penghormatan, kekuasan, kehidupan dan
kematian.

Gambar 5. Motif Siwa Talang (kiri) dan
Motif Matahari Siwa Talang (kanan).
Ornamen Matahari cenderung memiliki
penekanan pada unsur makna simbolis yang
berhubungan
dengan
latarbelakang
kehidupan kepercayaan, adat-istiadat dan
sosial budaya masyarakat Alifuru di
propinsi Maluku.
Nilai filosofis yang terkandung didalam
ornamen matahari berkaitan dengan seni
budaya, kepercayaan, serta adat-istiadat
organisasi Pata Siwa Alifuru di Pulau
Seram. Pata Siwa mempunyai prinsip
penguasa, dan keberanian dalam berperang
melawan musuh. Dengan prinsip ini, mereka
melakukan upacara kakehan adanya
menghormati arwah para leluhur, upacara
pemanggilan roh-roh jahat untuk musuh.
Lewat upacara kakehan, tubuh pemuda pata
siwa dihias pada dahi, lengan, dan dada.
Bentuk dan unsur ornamen matahari
dilambangkan sebagai simbol matahari yang
di dalamnya memiliki makna simbolis
keyakinan, pola pikir, norma, adat istiadat,
dan tata nilai (Jefri Kamalatu dalam
Salenussa, 2010).
Unsur titik melambangkan makna
filosofis matahari dengan pengertian
matahari sumber panas dan cahaya
kekuasaan, agresif, kesuburan, kehancuran.
Artinya, pandanglah matahari sebagai citra
trinitas orbit, cahaya dan panas yang tidak

Gambar 6. Unsur titik yang terdapat pada
ornamen Matahari.
Unsur lingkaran mengandung makna
filosofis religius yang sangat dalam bahwa
Tuhan Yang Maha Esa telah memelihara
seluruh makluk hidup, yang berdiam di
dalamnya lingkaran ini memberi isyarat
terhadap tanah leluhur dengan seluruh
kekayaan alam yang diikat oleh budaya
yang tidak bisah dipisahkan. Warna Merah
melambangkan makna keberanian yang
dimiliki oleh seluruh masyarakat Maluku
dalam menghadapi berbagai tantangan ke
depan.

Gambar 7. Unsur lingkaran yang terdapat
pada rrnamen Matahari.
Unsur burung talang mengandung
makna filosofis sebagai tokoh binatang yang
artinya, ketiga matahari terbit di permukaan
bumi burung-burung talang terbang diatas
permukaan laut dengan alam predator yang
agresif burung-burung talang tersebut
memangsa ikan-ikan yang muncul di
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permukaan laut. Lewat burung-burung ini
maka ada keberuntungan bagi masyarakat
untuk pergi menangkap ikan-ikan yang ada
di permukaan air laut tersebut. Warna merah
melambangkan keagungan kelimpahan alam
semesta.

Teknik pembuatan produk batik
menggunakan teknik batik tulis dan pewarna
yang digunakan menggunakan jenis zat
warna sintetis Napthol.

Gambar 8. Unsur burung talang yang
terdapat pada Ornamen Matahari
Upaya pelestarian dan pengembangan
ornamen khas Maluku untuk motif batik
disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang
ada. Mengingat tingkat kehidupan manusia
semakin maju, tuntutan kebutuhan manusia
semakin berkembang sehingga diharapkan
muncul barang-barang yang dibutuhkan
manusia dengan berbagai macam bentuk
dan fungsinya. Oleh karena itu, ornamen
matahari banyak ditemukan pada bangunan
dan beberapa produk yang ada di kota
Ambon sesuai dengan bentuk dan coraknya.
Pengetahuan
tradisional
yang
berhubungan dengan seni dapat dilihat pada
motif atau ragam hias. Untuk motif kain
Batik Maluku dapat diuraikan sebagai
berikut.
Hasil Produk Batik dan Pengujian
Desain yang terpilih adalah motif Siwa,
Siwa Talang dan Matahari Siwa Talang.
Masing-masing desain motif memiliki
keunikan dan bermakna. Desain-desain
tersebut diaplikasikan dalam bentuk
prototipe produk kain batik.
Pemilihan warna didasarkan pada
kebutuhan akan warna-warna yang cerah.
Warna merah masih digunakan karena
merupakan warna khas dalam kebudayaan
Maluku.

Gambar 9. Motif Siwa (kiri) dan motif
Siwa Talang (kanan).

Gambar 10. Motif Matahari Siwa Talang.
Prototipe produk kain batik diuji
berdasarkan standar tekstil yang berlaku di
Indonesia.
Acuan
Standar
Nasional
Indonesia (SNI) yang digunakan adalah
pengujian ketahanan luntur warna terhadap
pencucian sabun (SNI 105-C06-2010), sinar
matahari (SNI-08-0289-1989) dan gosokan
kain basah maupun kering (SNI-02882008).
Adapun hasil uji dapat dilihat pada
tabel 1.
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Tabel 1. Hasil Uji Ketahanan Luntur Terhadap
Pencucian dan Sinar Matahari
Hasil Uji
No
Nama
Sinar
Pencucian
Matahari
1 Batik Motif Siwa
5 (Baik
4 (Baik)
Sekali)
2 Batik Motif Siwa
4 (Baik)
4 (Baik)
Talang
3 Batik Motif
4 (Baik)
4 (Baik)
Matahari Siwa
Talang
Tabel 2. Hasil Uji Ketahanan Luntur Terhadap
Gosokan
Hasil Uji
No
Nama
Gosokan
Gosokan
Basah
Kering
1 Batik Motif Siwa
5 (Baik
5 (Baik
Sekali)
Sekali)
2 Batik Motif Siwa
4 (Baik)
5 (Baik
Talang
Sekali)
3 Batik Motif
4 (Baik)
5 (Baik
Matahari Siwa
Sekali)
Talang

Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa
ketahanan luntur kain batik Motif Siwa
bernilai paling baik. Hal ini disebabkan oleh
proses pewarnaan batik yang memenuhi
standar proses pewarnaan dan bahan
pewarna yang dalam kondisi masih baik,
sedangkan hasil yang menunjukkan di
bawah predikat baik sekali dimungkinkan
oleh obat pewarna yang kadangkala oleh
pemasok
sudah
melampaui
batas
penggunaan.
Selain hasil ketahanan luntur warna
yang baik, secara visual goresan motif
memiliki kerapihan dan tampilan warna
tajam serta merata. Hal ini menunjukkan
kualitas yang baik dari sebuah batik, yang
dikerjakan dengan kesabaran, ketekunan dan
keterampilan yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN
Pengembangan
penciptaan
desain
ornamen khas Maluku untuk motif batik
dikerjakan dengan memperhatikan unsurunsur keindahan visual menghasilkan karya
batik yang estetik.
Mutu ketahanan warna pada produk
batik yang dibuat dengan jenis zat warna
Napthol menghasilkan kategori baik.
Perajin batik perlu meningkatkan
keterampilan dan pengetahuan dalam hal
teknologi proses dan desain produk baru.
Produk desain yang baru dapat menjadi
strategi untuk memperluas segmentasi pasar.
Selain hal tersebut, perajin juga perlu
memperhatikan kualitas produk dengan
Standar Nasional Indonesia (SNI), dan
standar produk lain yang berlaku di tingkat
internasional.
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ABSTRAK
Kain katun merupakan jenis kain yang terbuat dari serat kapas, mempunyai sifat mudah menyerap bahan
alami maupun kimia dan banyak digunakan untuk bahan media batik. Telah dilakukan penelitian ekstraksi
pada lima jenis zat warna alam dengan menggunakan air. Variasi antara bahan pembawa zat warna dengan
air adalah 1 : 6 dan 1 : 8. Fiksasi dilakukan dengan menggunakan kapur, tunjung, tawas, campuran kapur
dengan tetes dan tanpa fiksasi. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan air pada
ekstraksi dan bahan fiksasi terhadap ketahanan luntur warna pada kain. Hasil penelitian menunjukan bahwa
ekstraksi zat warna alam dari daun indigo, daun mangga, kulit kayu nangka, kulit buah manggis dan biji
buah kesumba dengan menggunakan air sebanyak 6 dan 8 bagian, memberikan hasil yang tidak jauh
berbeda. Jenis zat warna alam dan bahan fiksasi yang diaplikasikan untuk pembatikan kain katun yang
memberikan ketahanan luntur baik adalah : kulit buah manggis dengan fiksasi kapur, tawas dan tanpa
fiksasi, biji buah kesumba/bixa dengan fiksasi tunjung dan tawas, kulit kayu nangka dengan fiksasi
tunjung, daun mangga dengan fiksasi tawas. Daun indigo mempunyai ketahanan luntur warna yang baik
sampai sangat baik terhadap pencucian, tetapi kurang baik sampai baik terhadap sinar terang hari.
Penggunaan fiksasi campuran kapur dan tetes tebu menghasilkan ketahanan luntur warna pencucian dan
sinar terang hari lebih rendah dibanding fiksasi dengan kapur. Ketahanan luntur dari kelima zat warna alam
terhadap pencucian lebih baik dibanding ketahanan luntur terhadap sinar terang hari.
Kata kunci: zat warna alam, ekstraksi, fiksasi, katun

ABSTRACT
The cotton fabric is a type of fabric made from cotton fiber, its easily absorbed material both natural and
chemical, and widely used as a material for batik.Research extraction of five types of natural dyes made
with a variety of colour materials carrier and the use of water is 1 : 6 and 1 : 8 . Fixation of color on fabric
using lime, lotus, alum, lime mixtures with mollases and without fixation drops as controls. The study
aimed to determine the effect of the use of water in the extraction and fixation materials to color fastness
on batik cloth. Ekstraksi of natural dyes from indigo leaves, mango leaves, bark jack fruits, mangosteen
rind and fruit seeds kesumba (bixa) by using water as much as 6 and 8 sections, provide results that are not
much different. Types of natural dyes and materials that applied for fixation batik cotton fabric that
provides excellent fade resistance are : fixation mangosteen rind with lime , alum and without fixation ,
fruit seeds kesumba / Bixa with lotus fixation and alum , jack fruit bark with lotus fixation , fixation mango
leaves with alum . Indigo leaves have good color fastness to washing, but less well against the bright light.
The use of fixation mixture of lime and molasses produces washing color fastness and light the light of day
is lower than fixation with lime. Fifth fastness of natural dyes to washing better fastness to light than the
light of day
Keywords: natural dyes, extraction, fixation, cotton
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PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang kaya
akan sumber alam hayati, terkenal dengan
kekayaan
keanekaragaman
tumbuhtumbuhan yang mengandung berbagai
macam zat warna. Zat warna alam
merupakan hasil ekstraksi dari daun, batang,
kulit, bunga, buah, akar tumbuhan dengan
kadar dan jenis colouring matter bervariasi
sesuai dengan spesiesnya (Murwati dkk,
2010). Colouring matter adalah substansi
yang menentukan arah warna dari zat warna
alam, merupakan senyawa organik yang
terkandung didalam zat warna alam
(Lestari, 2000).
Zat warna alam dapat diperoleh dengan
berbagai cara sesuai sifat dari masingmasing bahan pembawa warna. Bahan
pembawa warna ada yang dapat digunakan
secara langsung, dan ada yang harus melalui
ekstraksi maupun fermentasi terlebih dahulu
sebelum digunakan. Cara ekstraksi untuk
memperoleh gugus pembawa warna sangat
bervariasi dan akan berpengaruh terhadap
warna yang ditimbulkan. Zat warna alam
yang diperoleh dari tumbuhan atau zat
warna mordan merupakan zat warna yang
dapat bersenyawa dengan oksida-oksida
logam dengan membentuk senyawa
berwarna yang tidak larut dalam air.
Proses ekstraksi pada semua bahan
secara garis besar adalah sama yaitu
mengambil pigmen atau zat warna yang
terkandung dalam bahan. Perlakuan
ekstraksi dengan cara pemanasan dengan
merebus bahan pembawa zat warna alam
menggunakan air adalah cara yang paling
banyak dilakukan. Air yang ditambahkan
untuk ekstraksi bahan pembawa warna
jumlahnya tertentu dengan tujuan efisiensi
dan untuk memperoleh ketuaan warna.
Perebusan dilakukan hingga volume air
menjadi setengahnya, apabila menghendaki
larutan zat warna lebih kental, perebusan

dapat dilanjutkan sehingga volume sisa
perebusan menjadi sepertiga dari volume
awal.
Untuk memperoleh zat warna yang
mempunyai ketahanan luntur warna baik
maka perlu dilakukan proses fiksasi zat
warna. Fiksasi dapat berfungsi memperkuat
warna dan merubah zat warna alam sesuai
dengan jenis logam yang mengikatnya serta
untuk mengunci zat warna yang telah
masuk kedalam serat . Proses fiksasi pada
prinsipnya adalah mengkondisikan zat
pewarna yang telah terserap dalam waktu
tertentu agar terjadi reaksi antara bahan
yang diwarnai, dengan zat warna dan bahan
yang digunakan untuk fiksasi. Bahan yang
biasa digunakan untuk fiksasi adalah tawas
[K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O], kapur (CaCO3)
dan tunjung (FeSO4).
Sebagai media pada proses pembatikan
digunakan kain katun, yang mempunyai
warna kapas sedikit krem dan struktur
kimianya merupakan senyawa benzena yang
mengandung gugus hidroksil yang mudah
menyerap air, sebagian besar terdiri dari
selulosa (komponen utama), lemak, malam
dan pektin. Kekuatan serat kapas
dipengaruhi oleh kadar selulose dalam serat
(Suheryanto, 2013).
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui pengaruh perbandingan air yang
ditambahkan pada ekstraksi zat warna alam
dan aplikasi pewarnaan pada kain katun
dengan beberapa variasi jenis fiksasi.
Dengan penelitian ini diharapkan dapat
diketahui perbandingan penggunaan air
yang optimum, jenis zat pemfiksasi untuk
mendapatkan warna yang baik dan
mempunyai ketahanan luntur.
METODE PENELITIAN
Bahan dan Peralatan
Bahan yang digunakan pada penelitian
adalah lima jenis tanaman yaitu daun indigo
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(Indigofera tinctoria), daun mangga
(Mangifera indica), kulit kayu nangka
(Artocarpus heterophillya), kulit buah
manggis (Gabcinia mangostana L.), biji
buah kesumba/bixa (Bixa orellana).
Tanaman diperoleh di pekarangan di daerah
Yogyakarta, daun indigo diperoleh di daerah
pantai di Kabupaten Kulon Progo. Beberapa
bahan pembantu untuk fiksasi yaitu tawas,
tunjung, kapur dan tetes tebu; kain katun
sebagai bahan untuk uji pewarnaan, gas
elpiji sebagai sumber energi.
Peralatan yang digunakan meliputi bak
tempat pewarnaan, neraca, termometer,
panci, saringan, pengaduk, kompor serta
beberapa peralatan untuk keperluan
pengujian.
Pelaksanaan Penelitian
Ekstraksi Zat Warna Alam
Penelitian menggunakan lima jenis
tanaman meliputi daun indigo, daun
mangga, kulit kayu nangka, kulit buah
manggis dan biji buah kesumba (bixa).
Masing-masing bahan dipilih yang baik,
tidak busuk dan tidak berjamur. Untuk
bahan kayu perlu pengecilan ukuran dan
menggunakan alat crusher sedangkan bahan
berupa daun yang masih basah selain daun
indigo dipotong-potong kecil.
Untuk ekstraksi setiap 1 (satu) kg
bahan baku zat warna alam ditambahkan air
sebanyak 6 liter untuk perbandingan 1 : 6
dan 8 liter untuk perbandingan 1 : 8. Bahan
pembawa warna dan air dimasukkan
kedalam panci perebusan dan dipanaskan
hingga mendidih sampai air rebusan tersisa
setengahnya (50% dari volume air awal).
Untuk biji kesumba (bixa) pengambilan
warna secara langsung yaitu biji kesumba
dipisahkan dari kelopaknya kemudian
ditimbang dan diremas-remas selanjutnya
ditambahkan air sesuai perlakuan dan
disaring.

Ekstraksi terhadap daun indigo
dilakukan dengan cara fermentasi, daun
indigo ditimbang dan ditambahkan air
sesuai perlakuan dan dibiarkan selama 24
jam. Daun dipisahkan dengan cara
penyaringan kemudian ditambahkan larutan
air kapur 40 g/l dan campuran dibiarkan
selama 12 jam. Lapisan bagian atas yang
berwarna kuning dibuang dan lapisan
bawah yang berwarna biru diambil sebagai
zat warna alam indigo.
Pencelupan Kain Katun dengan Zat
Warna Alam
Kain katun dengan ukuran 2 meter
dimordan menggunakan larutan tawas 40 g/l
kemudian dikeringkan tanpa diperas.
Kain katun dibatik dan dicelup dalam zat
warna alam masing-masing dua kali celupan
dan dikeringkan. Pembatikan (tutup/
tembok) disesuaikan dengan motif yang
dikehendaki, dicelup lagi, dikeringkan dan
difiksasi dengan larutan tawas, tunjung,
kapur dan campuran larutan kapur dan tetes.
Kain dicuci hingga bersih kemudian dilorod
dengan pemanasan dan ditambahkan pati
kanji didalamnya.
Kain dicuci kembali dan dikeringkan,
sehingga menghasilkan kain batik katun zat
warna alam.
Pengujian
Kain batik katun yang dihasilkan
kemudian dilakukan pengujian ketahanan
luntur warna terhadap pencucian 40 oC dan
ketahanan luntur warna terhadap sinar
terang hari. Metoda pengujian mengacu
pada SNI ISO 105 – C 06 – 2010 dan SNI
ISO 105 – B01 : 2010.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekstraksi lima jenis zat warna alam
yaitu daun indigo, daun mangga, kayu kulit
nangka, kulit buah manggis dan biji buah
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kesumba
menggunakan
perbandingan
penambahan air 1 ; 6 dan 1 : 8 kemudian
dilakukan pewarnaan terhadap katun dengan
cara pembatikan. Mordan akhir dilakukan
dengan lima perlakuan fiksasi masingmasing tanpa fiksasi, fiksasi dengan kapur,
dengan tunjung, tawas dan campuran kapur
+ tetes. Pengujian dilakukan terhadap
ketahanan luntur warna terhadap pencucian
40 oC dan ketahanan luntur warna terhadap
sinar terang hari. Hasil pengujian disajikan
seperti pada Tabel 1, 2, 3, 4 dan Tabel 5.
Hasil pengujian pada Tabel 1 ketahanan
luntur warna terhadap pencucian pada kain
katun dengan pembatikan tanpa fiksasi ratarata memberikan nilai baik dengan skor 4
(empat). Perlakuan ekstraksi dengan
perbandingan 1 : 6 dan 1 : 8 mempunyai
ketahanan luntur warna terhadap sinar

terang hari rata-rata cukup baik sampai
baik. Pada zat warna kulit buah manggis
dengan semua perlakuan ekstraksi masih
memberikan ketahanan luntur warna
terhadap pencucian dan sinar terang yang
baik dengan nilai 4 dan sangat baik nilai 4 –
5. Kekuatan serat kapas dipengaruhi oleh
kadar selulosa dalam serat kain katun yang
mampu menyerap zat warna alam, sehingga
pada kain katun tanpa perlakuan fiksasi
mampu mengikat warna dengan baik
sehingga tahan dalam pencucian dan sinar
terang hari. Hal ini sesuai dengan pendapat
Suheryanto (2013) bahwa serat kapas
struktur kimianya merupakan senyawa
benzena yang mengandung gugus hidroksil
yang mudah menyerap air yang sebagian
besar terdiri dari selulose (komponen
utama), lemak, malam dan pektin.

Tabel 1. Hasil Rerata Ketahanan Luntur Warna Kain Katun Tanpa Fiksasi
No.

1
2
3
4
5

Jenis Zat Warna Alam

Daun Indigo
Daun Mangga
Kulit Kayu Nangka
Kulit Buah Manggis
Biji Buah Kesumba (Bixa)

Ketahanan Luntur Warna
Terhadap Pencucian 40 0C
1:6
4
4
4
4
4

1:8
4-5
4
3-4
4
4

Ketahanan Luntur Warna
Terhadap Sinar: Terang Hari
1:6
3-4
4
3-4
4-5
4

1:8
3-4
3-4
3-4
4
3-4

Keterangan : Nilai 2 = Kurang baik, Nilai 3 = Cukup baik, Nilai 4 = Baik, Nilai 5 = Sangat baik.

Tabel 2 : Hasil Rerata Ketahanan Luntur Warna Kain Katun Dengan Fiksasi Kapur
No.

1
2
3
4
5

Jenis Zat Warna Alam

Daun Indigo
Daun Mangga
Kulit Kayu Nangka
Kulit Buah Manggis
Biji Buah Kesumba (Bixa)

Ketahanan Luntur Warna
Terhadap Pencucian 40 0C
1:6
4
4
4
4-5
4-5

1:8
4-5
4-5
4
4-5
4-5

Ketahanan Luntur Warna
Terhadap Sinar: Terang Hari
1:6
4
3-4
4
4
3

Keterangan : Nilai 2 = Kurang baik, Nilai 3 = Cukup baik, Nilai 4 = Baik, Nilai 5 = Sangat baik.

1:8
3-4
3-4
3-4
4
3

Pujilestari, Pengaruh Ekstraksi Zat Warna Alam...

Ketahanan luntur warna terhadap
pencucian 40 oC kain batik katun dengan
perlakuan fiksasi menggunakan kapur
menunjukkan nilai 4 (baik) sampai nilai 5
(sangat baik). Selanjutnya ketahanan luntur
warna
terhadap
sinar
terang hari
memberikan hasil yang bervariasi nilai 3
(cukup baik) sampai nilai 4 (baik). Hasil
pengujian terlihat bahwa ketahanan luntur
warna terhadap pencucian dengan perlakuan
ekstraksi tidak menunjukkan perbedaan
pada kelima zat warna alam, dan ketahanan
luntur warna akibat pencucian lebih baik
dibanding dengan ketahanan luntur warna
terhadap sinar terang hari. Kulit buah
manggis mempunyai ketahanan luntur
warna paling baik dengan fiksasi kapur.
Kulit buah manggis mengandung polifenol,
termasuk xanthonen dan tanin. Perlakuan
fiksasi dengan kapur dapat mengakibatkan
meningkatnya daya serap kain katun
terhadap zat warna alam dan untuk
mengunci zat warna yang masuk kedalam
serat.
Perlakuan ekstraksi menggunakan
perbandingan jumlah air dan bahan pewarna
memberikan hasil ketahanan warna kain
katun setelah pencelupan yang berbeda beda
tergantung bahan pewarna yang diekstrak.
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Zat warna daun indigo menghasilkan
ketahanan warna terhadap pencucian yang
baik sampai sangat baik, tetapi kurang baik
terhadap sinar terang hari. Daun mangga,
kulit kayu nangka dan kulit buah manggis
rata-rata cukup baik sampai baik dan paling
baik pada biji buah kesumba mempunyai
ketahanan warna baik sampai sangat baik.
Menurut Rita (2010) dalam Triani dkk
(2012) dikatakan bahwa untuk pewarnaan
tekstil dan batik dapat menggunakan bagian
tumbuhan kesumba yaitu kulit, biji buah
kesumba dari bagian senyawa polarnya
yaitu norbixin. Senyawa bixin dan norbixin
mempunyai sifat kelarutan berbeda yaitu
bixin tidak dapat larut dalam air dan
norbixin larut dalam air dan keduanya
merupakan golongan pigmen karotenoid.
Penggunaan fiksasi tawas pada
pembatikan kain katun, dengan ekstraksi
menggunakan air 1 : 6 dan 1 : 8 pada kelima
jenis bahan pembawa warna memberikan
hasil ketahanan luntur warna terhadap
pencucian 40 oC dengan nilai 4 (baik) dan
nilai 5 (sangat baik). Hasil ketahanan luntur
warna terhadap sinar terang hari pada daun
indigo dan kayu nangka memberikan nilai 3
(cukup baik).

Tabel 3 : Hasil Rerata Ketahanan Luntur Warna Kain katun Dengan Fiksasi Tunjung
No.

1
2
3
4
5

Jenis Zat Warna Alam

Daun Indigo
Daun Mangga
Kulit Kayu Nangka
Kulit Buah Manggis
Biji Buah Kesumba (Bixa)

Ketahanan Luntur Warna
Terhadap Pencucian 40 0C
1:6
4-5
3-4
4
3-4
4

1:8
5
4-5
4
4
4-5

Ketahanan Luntur Warna
Terhadap Sinar: Terang Hari
1:6
4
4
4
4
4

Keterangan : Nilai 2 = Kurang baik, Nilai 3 = Cukup baik, Nilai 4 = Baik, Nilai 5 = Sangat baik.

1:8
2-3
3-4
4
4
4
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Tabel 4 : Hasil Rerata Ketahanan Luntur Warna Kain katun Dengan Fiksasi Tawas
No.

1
2
3
4
5

Jenis Zat Warna Alam

Daun Indigo
Daun Mangga
Kulit Kayu Nangka
Kulit Buah Manggis
Biji Buah Kesumba (Bixa)

Ketahanan Luntur Warna
Terhadap Pencucian 40 0C
1:6
4
4-5
4-5
4
4-5

1:8
4
5
4
5
4

Ketahanan Luntur Warna
Terhadap Sinar: Terang Hari
1:6
4
4
3-4
4-5
4

1:8
3
4
3-4
4
4-5

Keterangan : Nilai 2 = Kurang baik, Nilai 3 = Cukup baik, Nilai 4 = Baik, Nilai 5 = Sangat baik.

Tabel 5 : Hasil Rerata Ketahanan Luntur Warna Kain katun Dengan Fiksasi Kapur dan Tetes
No. Jenis Zat Warna Alam
Ketahanan Luntur Warna
Ketahanan Luntur Warna
0
Terhadap Pencucian 40 C
Terhadap Sinar: Terang Hari
1
2
3
4
5

Daun Indigo
Daun Mangga
Kulit Kayu Nangka
Kulit Buah Manggis
Biji Buah Kesumba (Bixa)

1:6
4
4
3-4
3
4

1:8
4
3-4
4
4-5
4

1:6
4
4-5
4
4-5
3

1:8
3
4
3-4
4-5
4

Keterangan : Nilai 2 = Kurang baik, Nilai 3 = Cukup baik, Nilai 4 = Baik, Nilai 5 = Sangat baik.

Hasil pengujian seperti Tabel 5
menunjukkan bahwa penggunaan campuran
fiksasi kapur dan tetes tebu ternyata
ketahanan luntur warna terhadap pencucian
mengalami
penurunan
dibanding
penggunaan fiksasi dengan kapur. Zat warna
kulit buah manggis dan daun mangga paling
baik terhadap ketahanan luntur warna sinar
terang hari. Dari perlakuan fiksasi dengan
campuran kapur dan tetes tebu, pada semua
bahan zat warna alam mempunyai nilai 3
(cukup baik). Hal ini berarti penggunaan
fiksasi campuran kapur dan tetes tebu
kurang memberikan hasil yang diharapkan
yaitu pada penggunaan perbandingan 1 : 6
dan 1 : 8 pada daun indigo, daun mangga,
kulit kayu nangka, kulit buah manggis dan
biji buah kesumba.

Kelima jenis zat warna alam
mempunyai arah warna yang berbeda dan
perlakuan fiksasi dapat mempengaruhi arah
warna menjadi berbeda dengan warna tanpa
perlakuan fiksasi. Secara organoleptik
warna dari masing-masing bahan sebelum
fiksasi adalah daun indigo memberikan
warna biru, daun mangga warna kuning
kehijauan, kayu kulit nangka kearah warna
kuning, kulit buah manggis memberikan
warna ungu tua dan biji buah kesumba
(bixa) memberikan warna oranye. Hasil
pencelupan kelima jenis ekstrak zat warna
alam dengan perbandingan 1 : 6 dan 1 : 8
dan perlakuan fiksasi seperti pada Gambar
1, 2, 3, 4 dan Gambar 5.
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(a)
(b)
Gambar 1. Katalog arah warna
ekstraksi kayu nangka (a) 1:6, (b) 1:8.

(a)
(b)
Gambar 2. Katalog arah warna ekstraksi
daun mangga (a) 1:6, (b) 1:8.

(a)
(b)
Gambar 3. Katalog arah warna
ekstraksi biji buah bixa (a) 1:6, (b) 1:8.

(a)
(b)
Gambar 4. Katalog arah warna ekstraksi
kulit buah manggis (a) 1:6, (b) 1:8.
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Kain batik katun tidak dijemur pada
terang hari.

(a)
(b)
Gambar 5. Katalog arah warna fermentasi
daun Indigo (a) 1:6, (b) 1:8.
KESIMPULAN DAN SARAN
Ekstraksi zat warna alam dengan
perbandingan 1 : 6 dan 1 : 8 menghasilkan
zat warna yang dapat diaplikasikan pada
pembatikan kain katun dan memberikan
hasil yang tidak jauh berbeda.
Perlakuan yang memberikan ketahanan
luntur baik adalah: kulit buah manggis
dengan fiksasi kapur, tawas dan tanpa
fiksasi, biji buah kesumba/bixa dengan
fiksasi tunjung dan tawas, kulit kayu nangka
dengan fiksasi tunjung, daun mangga
dengan fiksasi tawas. Daun indigo
mempunyai ketahanan luntur warna yang
baik sampai sangat baik terhadap pencucian,
tetapi kurang baik sampai baik terhadap
sinar terang hari. Penggunaan fiksasi
campuran
kapur
dan
tetes
tebu
menghasilkan ketahanan luntur warna
pencucian dan sinar terang hari lebih rendah
dibanding fiksasi dengan kapur.
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ABSTRAK
Pada saat ini sebagaian besar pengembangan motif batik mengacu pada ragam hias tradisional,
sehingga hasilnya cenderung monoton. Perlu penyegaran visual dan diversifikasi gagasan untuk
menghasilkan motif batik modern yang baru, unik, kreatif, dan inovatif. Tujuan kajian ini adalah
menginspirasi para seniman, perajin, desainer untuk menciptakan motif kreatif sebagai diversifikasi
produk yang semakin memperkaya khasanah batik Indonesia, dengan mengkaji batik kreatif karya
Amri Yahya. Batik kreatif Amri Yahya telah mendapat pengakuan internasional sebagai batik
modern. Metode yang digunakan yaitu deskriptif analitis untuk mendeskripsikan dan menganalisis
objek seni yaitu batik karya Amri Yahya dengan perspektif Strukturalisme Levi-Strauss. Dari kajian
ini dapat disimpulkan bahwa batik kreatif karya Amri Yahya dihasilkan dari keberanian dan
kebebasan berekspresi serta konsistensi dalam berkarya seni.
Kata kunci: batik, kreatif, Amri Yahya, strukturalisme Levi-Strauss
ABSTRACT
At this time almost all of the batik motive bulk development refers to the traditional decoration, so the
results tend to be monotonous. It needs a visual refreshment and diversity idea to produce a modern
motive that is new, unique, creative, and innovative. The purpose of this study was to inspire the
artists, craft men, designers to create the creative motifs as the diversified products to enrich
Indonesian batik, reviewing creative batik of Amri Yahya. These Amri Yahya creative batik has
received international recognition as a modern batik. The method used is descriptive analysis to
describe artwork object that is Amri Yahya batik with Levi -Strauss's Structuralism perspective. From
this study it can be concluded that the creative work of Amri Yahya batik produced from the
encouragement and independecy of expression, as well as consistency in the artwork .
Keywords: batik, creative, Amri Yahya, levi - strauss structuralis

PENDAHULUAN
Batik kreatif atau batik modern
merupakan pengembangan media batik
sebagai medium ekspresi seni dan industri
oleh seniman, perajin, dan desainer batik
masa kini. Pengekspolorasian batik modern
di Yogyakarta pernah berhasil dan mencapai
booming pada tahun 1970-an sampai tahun
1980-an dalam bentuk seni lukis batik,
busana, dan aksesorir interior. Kegiatan
industri
kreatif
ini
telah
mampu

menumbuhkan
kawasan
Ngasem
Yogyakarta sebagai kawasan industri seni
lukis batik, dengan transaksi yang cukup
tinggi. Batik kreatif ini menyebar ke
berbagai kota dalam dan luar negeri sebagai
oleh-oleh dari Yogyakarta yang kemudian
dipajang dalam rumah, hotel, perkantoran,
restoran, dan ruang publik lainnya. Salah
satu seniman yang menonjol dalam kancah
kreativitas seni batik modern ini adalah
Amri Yahya. Media penciptaan seni yang

42 | D i n a m i k a K e r a j i n a n d a n B a t i k , V o l . 3 1 , N o . 1 , J u n i 2 0 1 4

dipakai Amri Yahya pada mulanya adalah
seni lukis konvensional yaitu cat minyak
atau akrilik di kanvas, kemudian juga
mengeksplorasi batik sebagai bagian dari
kegelisahan kreatifnya. Pada tahun 1970-an
berkembang wacana pada para seniman
untuk melakukan pencarian identitas keIndonesia-an pada karya seninya, banyak
seniman terutama yang di Yogyakarta yang
memasuki wilayah kreatif seni lukis modern
versi Indonesia yang berupa seni lukis batik.
Selain Amri Yahya seniman-seniman yang
berkarya dengan media lukis batik antara
lain: Abas Alibasyah, Suyanto, Bagong
Kusudiharjo, Ida Hajar, Kuswadji, Mahyar,
Mustika, Gustami, Suhardo, Tulus Warsito
dan lain-lain (Soedarso, 1998).
Karya batik Amri Yahya menarik untuk
dikaji karena secara visual memiliki
keunikan yang khas yaitu memadukan
ekpresi sepontan dengan kerumitan isenisen batik, memadukan nilai modernitas
dengan tradisi dan religiusitas, sukses di
pasaran seni internasional, serta mampu
menjaga eksistensi dalam berkarya.
Pada saat ini industri batik kembali
berkembang dengan pesat, permintaan
pelatihan dari berbagai daerah terus
mengalir sepanjang tahun ke Balai Besar
Kerajinan dan Batik (BBKB), sebagai
instansi pemerintah dibawah Kementerian
Perindustrian yang membidangi penelitian
dan pengembangan industri kerajinan dan
batik. Pelatihan yang diberikan biasanya
hanya membuat motif-motif tradisional
daerah sehingga produk yang dihasilkan
berkesan monoton, tidak menghasilkan
karya kreatif yang mempunyai “daya
dobrak” estetik yang layak dicatat dalam
sejarah seni. Hendaknya pelatihan batik
tingkat lanjut perlu dilakukan penyegaran
gagasan dan keberanian berekspresi untuk
menghasilkan motif batik modern yang
baru, unik, kreatif, dan inovatif sesuai

dinamika zamannya. Tujuan kajian ini
adalah menginspirasi para seniman, perajin,
desainer untuk menciptakan motif kreatif
sebagai diversifikasi produk baru yang akan
semakin memperkaya khasanah batik
Indonesia. Hal ini dilakukan dengan
mengkaji batik kreatif karya seniman batik
yang
telah
mendapat
pengakuan
internasional yaitu Amri Yahya. Amri
Yahya adalah seniman lulusan D.3 ASRI
(sekarang ISI Yogyakarta) yang tidak hanya
terkenal di Indonesia, tetapi juga dalam
kancah internasional karena karya batik
kreatifnya (Untoro, 2014). Sejak tahun
1977, Amri Yahya juga telah tercatat
sebagai anggota kehormatan International
Association of Art (IAA) UNESCO di Paris,
dengan keahlian langka yaitu seni lukis
batik (Irfan, 2011). Suatu sumbangsih kecil
yang cukup signifikan dalam rintisan usahausaha segenap anak bangsa yang pada
akhirnya batik mendapat pengakuan sebagai
milik dunia yang berasal dari Indonesia
pada 02 Oktober 2009 oleh UNESCO
(Suryanto, 2009), walaupun mungkin tidak
pernah terbersit niatan tersebut dalam benak
Amri Yahya waktu itu. Karya-karyanya
telah dikoleksi perorangan, pejabat negara
dan lembaga, baik di dalam maupun luar
negeri, yang mulai ia pamerkan sejak tahun
1957, di antaranya pameran tunggal keliling
Eropa dan kawasan Timur Tengah pada
kurun waktu 1976-1979. Pameran tunggal
terakhir di luar negeri sekaligus untuk yang
ke-5 adalah di Amerika, di Asian Art
Museum, San Fransisco tahun 1996.
Pameran tunggal terakhir di Indonesia
diadakan di Palembang tahun 1999, di
Jakarta tahun 2000 berturut-turut di Taman
Ismail Marzuki dan di Komplek Bidakara.
Pada setiap pameran tunggalnya di luar
negeri, Amri Yahya selalu menyertakan
acara diskusi, pemutaran slide tentang
kesenian Indonesia, dan demo melukis
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dengan media batik. Selain sebagai seniman,
Amri Yahya juga seorang guru besar di
Universitas Negeri Yogyakarta (Prayogo,
2012). Seniman kelahiran Palembang, pada
tanggal 29 September 1939 ini menetap di
Yogyakarta dan mempunyai galeri di Jalan
Gampingan No. 6 Wirobrajan Yogyakarta
(Amin, 2004). Setelah wafatnya
pada
tanggal 19 Desember 2004, galeri tesebut
dibangun menjadi Museum Amri Yahya
yang juga menyimpan karya-karya batiknya
(Yellow, 2012).
Pendekatan Strukturalisme Levi-Strauss
dewasa ini banyak digunakan dalam
menelaah karya seni. Strukturalisme LeviStrauss sebagai sebuah perspektif yang
mempunyai asumsi dasar bahwa manusia
merupakan
mahluk
yang
dapat
berkomunikasi menggunakan tanda. Dalam
istilah Ernst Cassirer manusia merupakan
animal symbolicum, sehingga manusia
mampu menciptakan dan mengembangkan
pemaknaan untuk menyampaikan pikiran
dan perasaannya kepada manusia yang lain.
Penggunaan simbol dan tanda ini mencakup
aktivitas manusia sehari-hari yang tidak lain
merupakan
fenomena
sosial-budaya,
sehingga dapat ditanggapi sebagai sistem
tanda dan simbol yang memiliki makna.
Dalam hal ini Amri Yahya menggunakan
dan mengembang unsur-unsur seni rupa
(garis, bidang, warna, dan tekstur) sebagai
media komunikasi artistik dari pemikiran
seniman. Pemikiran agar menarik perlu
disampaikan dengan cara-cara yang indah,
salah satunya adalah seni batik, dengan
mengkreasikan unsur-unsur seni tersebut
menjadi karya batik yang unik dan inovatif.
METODOLOGI KAJIAN
Metode yang digunakan yaitu deskriptif
analitis
untuk
mendeskripsikan
dan
menganalisis objek seni yaitu batik karya

Amri
Yahya
dengan
Strukturalisme Levi-Strauss.

perspektif

PEMBAHASAN
Strukturalisme Levi-Strauss
Pendekatan Strukturalisme Levi-Strauss
dewasa ini banyak digunakan dalam
menelaah karya seni. Batik kreatif Amri
Yahya menggunakan dan mengembangkan
unsur-unsur seni sebagai media komunikasi
artistik dari pemikiran seniman. Pendekatan
ini sebenarnya berbeda dengan pendekatan
Struktural-Fungsional.
Perbedaannya
terletak pada asumsi dasar dan model
analisisnya. Strukturalisme Levi-Strauss
menempatkan asumsi dasar pada manusia
sebagai animal symbolicum dan mengambil
model dari linguistik, sedangkan StrukturalFungsional
Malinowski
menempatkan
asumsi dasarnya pada masyarakat sebagai
organisme dan mengambil model dari
biologi. Perspektif ini pertama kali
dikembangkan oleh Malinowski, kemudian
diikuti oleh Radcliffe-Brown dan Hocart
(Koentjaraningrat, 1990).
Strukturalisme Levi-Strauss berasumsi
bahwa dalam diri manusia terdapat
kemampuan dasar yang diwariskan secara
genetis sehingga kemampuan ini ada pada
semua manusia yaitu kemampuan untuk
structuring, menyusun suatu struktur
tertentu pada gejala yang dihadapinya
(Putra, 2001). Mengkaji struktur berarti
mengkaji aturan-aturan yang mengendap di
dasar kesadaran manusia. Aturan-aturan
yang tersembunyi secara diam-diam
mengatur gerak manusia dalam berfikir,
berbicara, berperilaku, dan berbudaya.
Struktur tersebut dimaknai, kemudian
ditangkap fungsinya melalui “tanda” yang
ditempatkan dalam jaringan relasi dengan
“tanda-tanda“ yang lain (Paz, 1997).
Kajian perspektif ini mempunyai ciri
utama
pada
perhatiannya
terhadap
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keseluruhan objek yang menjadi kajiannya.
Perspektif ini mempelajari unsur sekaligus
jaringan yang menyatukan unsur-unsur itu
secara menyeluruh. Strukturalisme LeviStrauss dapat dirumuskan sebagai berikut
yaitu: (1) Unsur hanya dapat dimengerti
melalui keterkaitan antarunsur (interconnectedness), (2) Strukturalisme tidak
mencari struktur pada permukaan atau pada
tataran pengamatan, namun menguak
cerminan dari struktur yang ada di
bawahnya (deep structure), lebih bawah lagi
ada kekuatan pembentuk struktur (innate
structuring capacity), (3) Dalam peringkat
empiris terdapat keterkaitan antara unsur
wujud berupa pertentangan dua hal (binary
opposition) (Kuntowijoyo, 2004).
Seni adalah salah satu bahasa ekspresi
manusia. Dalam kajian estetika, bahasa dan
seni dimasukkan ke dalam kategori imitasi,
dan fungsi utamanya adalah fungsi mimetis.
Bahasa ialah imitasi bunyi, sedangkan seni
adalah merupakan imitasi benda lahiriah
(Tabrani, 2012). Pada era modern
berdasarkan pemikiran Rousseau dan
Goethe, teori estetika memasuki era baru
dengan menempatkan seni ekspresi di atas
seni imitatif. Sesuai pemikiran ini, maka
semua seni ekspresif atau seni karakteristik
merupakan “luapan spontan daya-daya
perasaan”, dan sebagaimana halnya semua
bentuk simbolis, seni bukanlah semata-mata
reproduksi dari realitas yang ada, tetapi
merupakan salah satu jalan menuju
pandangan objektif atas benda dan
kehidupan manusia. Seni bukanlah imitasi
realitas melainkan penyingkapan realitas.
Setiap karya seni dihayati sebagai bagian
dari keseluruhan. Seni berhak memberikan
pandangan yang teramat ganjil dan di luar
nalar
manusia,
namun
tetap
mempertahankan rasionalitasnya sendiri,
yaitu rasionalitas bentuk (Cassirer, 1990).

Dalam penciptaan karya seni, ekspresi
merupakan hasil simbolisasi tentang realitas
yang ada dalam masyarakat, sebab selain
bahasa, unsur kebudayaan yang lain seperti
kekerabatan, mitos, dan kesenian, umumnya
berupa simbol. Dengan demikian, sistemsistem itu bisa dianalisis dengan metode
pendekatan yang tepat untuk mengkajinya.
Perspektif Strukturalisme Levi-Strauss ini
merupakan
paradigma
yang
dapat
digunakan untuk mengkaji persoalan
pembentuk makna, sebab sebagai karya
seni, batik Amri Yahya yang menjadikan
bernilai adalah kandungan maknanya
dibalik keunikan corak khasnya. Selain itu
dengan perspektif ini bisa dilihat struktur
bentuk ekspresif batik Amri Yahya secara
menyeluruh. Relasi yang terjadi antara
penghayatan makna dari komposisi bentuk
dan warna, juga pada kutipan ayat suci Alquran sebagai komunikasi dakwah dengan
karya seni sebagai ekspresi dan konsistensi
berkarya sang seniman.
Batik Kreasi Amri Yahya
Amri
Yahya
dalam
beberapa
kesempatan seminar, sarasehan, maupun
perkuliahan sering menyatakan bahwa
darahnya
adalah
batik
untuk
menggambarkan kecintaannya terhadap
batik,
dan
batik
sebagai
sumber
penghidupannya (Sihono, 2012). Berkat
karya batik kreatifnya juga telah membuka
jalan Amri Yahya untuk memasuki kancah
seni rupa internasional (Daladi, 2010).
Karya batik Amri Yahya memiliki
corak khas tersendiri dari lagam batik pada
umumnya. Keunikan ini terbentuk dari
pengalihan
gaya
lukisan
kanvasnya
melukisnya ke media batik. Padahal secara
teknik dan gaya kedua hal tersebut di atas
sangat kontradiktif yaitu karya lukis Amri
Yahya yang termasuk abstrak ekspresionis
dengan goresan ekspresif yang cepat
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langsung jadi di kanvas dipindahkan ke
media mori dengan teknik batik yang
prosesnya bertingkat-tingkat dari pelekatan
lilin, pewarnaan, penghilangan lilin serta
pengulangan-pengulangan proses lagi untuk
mendapatkan
warna-warni
yang
dikehendaki. Menilik teknik yang rumit dan
pengerjaannya perlu kehati-hatian, proses
ini cocok untuk gaya lukisan dekoratif,
seperti motif-motif batik pada umumnya.

Gambar 1. “Komposisi”, 80 x 800 cm
batik, 1974 (Sumber: Imodern, 2001).
Karakter karya batik Amri Yahya
tergolong dalam aliran abstrak (Rupa,
2013), yang dikuaskan secara cepat atau
ekspresif dengan emosi meledak-ledak
sehingga tergolong juga dalam aliran
ekspressionisme
(Siryogiawan,
2003).
Abstrak dalam hal ini adalah penggambaran
seni yang tidak bertalian langsung dengan
dunia yang nampak (Soekarman, 2005). Hal
ini yang menjadi alasan penyebutan aliran
seni Amri Yahya sebagai “abstrak
ekspressionis” yang merupakan pengalihan
gaya dari lukisan kanvas ke media batik
yang secara visual cukup berhasil. Dalam
membuat batik secara teknis dituntut
kesabaran, kehalusan dan ketelatenan. Gaya
goresan, cipratan dengan kekhasan warna-

warna terang dalam karya-karyanya, serta
ditunjang aktivitas pameran yang cukup
intens dengan kesadaran menjalin hubungan
baik dengan media massa, menjadikan Amri
Yahya muda lebih dikenal secara luas oleh
masyarakat. Sepintas lalu saat melihat batik
karya Amri Yahya, orang akan ragu apakah
itu dibuat dengan teknik batik, namun bila
didekati, dicermati karya tersebut adalah
benar-benar batik karena dikerjakan dengan
logika logika wax-resist dyeing (Prasetyo,
2010) secara matang. Perwujudan motifnya
sangat berbeda dari motif batik pada
umumnya, tetapi secara teknis tidak
melanggar konvensi tentang batik, yaitu
menggunakan mori, lilin, batik, canting, dan
pewarnaan sistem dingin. Batik adalah
gambar pada mori yg dibuat dengan
menggunakan alat bernama canting,
membatik menghasilkan batikan berupa
macam-macam motif dan mempunyai sifatsifat khusus yang dimiliki oleh batik itu
sendiri (Hamzuri, 1994). Pada dasarnya seni
batik termasuk seni lukis (Djoemena, 1990).
Batik dihasilkan dengan proses pewarnaan
rintang menggunakan lilin. Batik bukan
sekedar gambaran motif hias yang
dihasilkan, tetapi meliputi segala proses
pekerjaan dari permulaan mori sampai
menjadi kain batik (Susanto, 1980).
Penggunaan lilin/malam sebagai bahan
perintang warna menjadi hal yang penting
apakah karya tekstil tersebut bisa disebut
sebagai batik atau bukan. Di dalam Standar
Nasional Indonesia (SNI) No 08-0239-1989
batik didifinisikan sebagai bahan tekstil
hasil pewarnaan menurut corak khas batik
Indonesia, dengan menggunakan lilin batik
sebagai zat perintang. Amri Yahya dalam
membuat batiknya memenuhi kreteriakreteria tersebut, sehingga karya seni
tersebut adalah batik.
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Gambar 2. “Ombak”, 80 x 80 cm
batik, 1984 (Sumber: Wijaya, 2012).
Teknik penggarapan batik Amri Yahya
adalah teknik dua dimensional yang dalam
mendapatkan bentuk atau warnanya
dilakukan dengan jalan menutup dengan
lilin bagian-bagian yang tidak dikehendaki
terkena warna dan kemudian dicelupkan ke
dalam zat warna yang dikehendaki. Warnawarna yang dipakai dalam batik karya Amri
Yahya ditilik dari intensitas warnanya
merupakan warna-warna kuat dan warna
cerah yang didapatkan dengan penggunaan
warna sintetis. Amri Yahya menuturkan
bahwa inspirasi untuk membuat warnawarna dalam seni ini bisa didapat dari
struktur keindahan sayap kupu-kupu. Warna
yang ada pada hewan tersebut sangat natural
dan khas, warna yang dijumpai bisa macammacam, bisa warna yang terkesan redup atau
warna yang terkesan cerah, sehingga sangat
menarik untuk dijadikan inspirasi dalam
berkarya. Hal ini dapat dibuktikan dan
dilihat dalam warna-warna karya batiknya
yang tampak ekspresif dan inheren dengan
unsur warna kupu-kupu (Meong, 2012).
Kecenderungan khas warna batik Amri
Yahya juga pengaruh lingkungan tempat
remajanya yaitu Palembang, di mana
budaya Melayu dan pengaruh budaya Cina

yang kuat di Palembang sehingga warnawarna cerah yang kuat menjadi ciri khasnya.
Setelah menamatkan SMA Taman Dewasa
Taman Siswa, Amri Yahya muda
melanjutkan studi ke ASRI Yogyakarta. Di
kota inilah ia belajar seni tradisi batik Jogja,
yang kemudian hari ternyata mampu
melejitkan
nyali
dan
eksistensi
kesenimanannya bahkan sampai ketingkat
internasional dengan seni batiknya. Batik
karya Amri Yahya menggambarkan
pergulatan
sang
seniman
dengan
kemampuan tekniknya. Bagaimanapun
hasilnya Amri Yahya kelihatannya telah
berusaha untuk memanfaatkan banyakbanyak teknik batik kedalam buah karyanya
(Soedarso, 1992). Perjuangan tersebut tidak
mudah karena kemunculan batik modern
dan seni lukis batik cukup banyak
menimbulkan pro dan kontra tentang
keabsahan seni batik sebagai media baru
untuk seni ekspresif, karena batik adalah
kerajinan. Namun Amri Yahya tidak begitu
hirau dan terus berkarya dan rajin
berpameran.

Gambar 3. “Lebak”, 80 x 80 cm
batik, 1976 (Sumber: Koleksi PKJ- Taman
Ismail Marzuki, 2000).
Dalam teknik batik memiliki banyak
keunikan, seperti dalam batik Amri Yahya,
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nuansa warnanya yang tidak mungkin
dicapai dengan teknik lain yang manapun
karena dalam batik diperoleh dari
pencelupan demi pencelupan, warna bidang
yang begitu luas ditingkahi dengan garisgaris kecil serta gurat-gurat lembut yang
ditimbulkan oleh lilin-lilin yang retak
sebelum dicelup dan karena itu terjamah
oleh warna ketika berada dalam pencelupan
(Soedarso, 1992). Satu lagi kekhasan dari
karya batik Amri Yahya adalah sering
membuat lukisan batik kaligrafi Arab
sebagai ekspresi berkeseniannya. Hal ini
juga meneguhkan dirinya sebagai muslim
yang taat. Penambahan kaligrafi dalam
lukisan batiknya akan mempunyai makna
yang lebih dalam karena memanfaatkan
simbol-simbol ayat suci Al-quran sebagai
media komunikasi dalam beribadah dan
berdakwah hablum minallah wa hablum
minannas. Seni kaligrafi Arab di Indonesia
merupakan salah satu bentuk ekspresi seni
yang bernafaskan Islam. Seni kaligrafi
sebagai salah satu bentuk karya seni yang
dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan
estetis dan keagamaan, mempunyai fungsi
penting, yaitu secara fisik, ia dapat
difungsikan untuk dekorasi, dan secara ideal
ia dapat dipakai sebagai media komunikasi
untuk menyampaikan “misi dakwah”
kepada penikmat agar mendapat sentuhan
nilai keagamaan. Hal ini secara tegas
dinyatakan oleh Amri Yahya (1984) bahwa
pemupukan aqidah dan upaya mempertebal
iman ternyata dapat dilakukan lewat seni
kaligrafi. Sudah selayaknya bahwa seniman
muslim tentunya akan mengabdikan karya
seninya untuk mengajak manusia agar lebih
dekat dan taqwa kepada Allah SWT. Peran
penting Amri Yahya dalam seni Islami ini
antara lain yakni mewakili Indonesia dalam
konferensi seni budaya Islam sedunia di
London tahun 1976 dan Hofstra University
New York tahun 1996 (Yahya, 2002).

Gambar 3. “Basmallah”, 80 x 60 cm batik,
1987 (Sumber: Sayuti 2001).
Kaligrafi dalam bahasa Inggris adalah
calligraphy yang berarti tulisan tangan yang
sangat elok, tulisan indah, atau dari bahasa
Latin: colios yang berarti indah dan graph
yang berarti tulisan. Dalam bahasa Arab
kaligrafi sama artinya dengan kata khath
yang berarti seni menulis huruf Arab.
Sedang orang yang ahli menulis halus dan
indah huruf Arab disebut Al-Khoththath
(Triyanto, 1988). Sebagai seniman muslim
yang notabene sebagai hamba Allah sudah
barang tentu sangat terpuji jika karya-karya
lukis yang diciptakan didasari kepada Allah.
Lukisan kaligrafi yang bersifat religius yang
menampilkan ayat-ayat suci Al-Qur‟an
berfungsi sebagai syiar agama Islam,
sekaligus menjadi sarana dakwah yang
efektif. Karya lukis kaligrafi yang sarat
dengan nilai estetis religius sesuai dengan
sifat Allah yang Maha Indah, innnallaha
jamillun yuhibbul jamal (sesungguhnya
Allah Maha Indah; Dia suka kepada
keindahan) (Gazalba, 1977). Lukisan
kaligrafi Islam dibedakan menjadi dua
kelompok. Pertama adalah “Lukisan
kaligrafi murni”, yaitu lukisan yang
mengambil
kaligrafi
sebagai
tema
sentralnya menggunakan wujudnya yang
telah baku atau al-khat al-mansub, tanpa
mengubahnya. Kedua adalah “lukisan
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kaligrafi bebas”, yaitu lukisan yang
mengutamakan kaligrafi dengan bentukbentuk yang bebas, tanpa terikat standar
baku atau al-khat al-mansub tadi
(Khairunnisa, 2004). Jika
tolok
ukur
elemen fisioplastis adalah prinsip-prinsip
estetika yang melibatkan unsur-unsur fisik
sebagai upaya untuk menjadikan lukisan
kaligrafi sebagai ekspresi seni, maka elemen
ideoplastis berangkat dari kedalaman makna
spiritual yang dipancarkan, yang selalu
mengarah kepada transendensi Ilahi. Jika
yang pertama dilandasi fitrah manusia untuk
menjalin hubungan dengan sesamanya lewat
makna visual, maka yang kedua bersumber
dari kesadaran terdalam manusia untuk
selalu mengagungkan kebesaran Tuhan.
Dapat ditegaskan bahwa lukisan kaligrafi
Islam senantiasa bergerak di antara dua
kutub,
sebagai
ekspresi
seni
dan
transendensi Ilahi. Tentunya sangatlah
penting untuk mengkaji lukisan kaligrafi
Islam dari kedua sudut itu secara seimbang
tidak hanya terjebak dalam tampilan
fisiknya, tetapi juga merambah kedalaman
spiritual yang mengagungkan Tuhan. Di
sini diperlukan penguasaan mendalam atas
unsur-unsur bahasa rupa, sekaligus juga
norma-norma Islam. Sangat penting untuk
pemaparan seniman dalam proses kreasinya,
serta kondisi masyarakat sosial yang
melingkupinya.
Analisis Struktural Batik Amri
Yahya
Sebagaimana fenomena dalam bahasa,
maka penerapan analisa Strukturalisme
Levi-Strauss dimulai dari unit yang terkecil,
yaitu fenom. Unit yang terkecil dalam seni
batik dapat berupa isen-isen, klowong, dan
warna. Kombinasi garis dengan garis, warna
dengan warna, dan garis dengan warna,
serta pemberian isian pada bidang atau
motif akan menghasilkan komposisi tone

(kedalaman),
dan
juga
balance
(keseimbangan).
Apabila analisis diarahkan pada karya
secara utuh, maka unit terkecilnya adalah
bentuk. Kombinasi tertentu antara garis
lurus dan lengkung akan menampilkan pola
atau style (gaya) yang tertentu pula. Selain
itu, relasi antara bentuk juga perlu
diperhatikan karena analisa struktural
menempatkan relasi dalam suatu sistem
relasi dan membandingkannya dengan
sistem relasi yang lain. Dari perbandingan
ini dapat dilihat ciri khas mana yang
operasional dalam suatu sintagmatis tertentu
untuk dioperasionalkan dalam konteks
sintagmatis yang lain.
Penerapan analisis seperti itu bila
dikerjakan dengan seksama pada karya batik
Amri Yahya menghasilkan pola-pola
tertentu (gaya coretan, pilihan warna-warna
khas/favorit) yang berulang kembali dalam
style yang sama (khas). Pola yang berulang
ini dapat dikatakan sebagai langue dari
penciptaan karya oleh seniman dalam
masyarakat tertentu pada suatu masa
tertentu. Selain itu pada saat yang sama
akan
didapatkan
rantai
sintagmatis
penciptaan karya batik sebagai perwujudan
dari suatau struktur tertentu yang tidak
disadari oleh masyarakat atau seniman
penciptanya. Rangkaian sintagmatis ini
dapat
dipahami
sebagai
rangkaian
transformasional.
Ciri
utama
dari
paradigma
Strukturalisme adalah perhatiannya pada
keseluruhan objek yang menjadi kajiannya
atau dengan kata lain mempelajari unsur
sekaligus jaringan yang menyatukan unsurunsur itu. Jadi menurut
rumusan
Strukturalisme Levi-Strauss: Pertama, interconnectedness
(unsur
hanya
dapat
dimengerti melalui keterkaitan antar unsur).
Kedua, strukturalisme tidak mencari struktur
pada permukaaan atau pada tataran
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pengamatan tetapi menguak apa yang ada di
balik realitas empiris. Apa yang ada di
permukaan merupakan cerminan dari deep
structure (struktur yang ada di bawahnya)
sehingga lebih ke bawah lagi akan terlihat
adanya
innate
structuring
capacity
(kekuatan pembentuk struktur). Ketiga,
dalam peringkat empiris terdapat binary
opposition (keterkaitan antara unsur wujud
berupa pertentangan dua hal). Rumusan ini
sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh
Herbert Read bahwa penciptaan karya seni
diilhami oleh tiga sumber inspirasi berikut:
(1) Impresi adalah kesan langsung dari alam
yang berada di luar diri sang seniman, (2)
Improvisasi adalah ekspresi spontan yang
ada di dalam diri sang seniman dan bersifat
spiritual, (3) Komposisi adalah ekspresi
perasaan dari dalam yang tebentuk secara
lambat dan disadari, sekalipun tidak
rasional.
Berdasarkan uraian tersebut dapat
dilihat peranan unsur dalam, yaitu emosi
yang sangat penting dalam proses
penciptaaan karya seni. Unsur dalam yang
diekspresikan
itulah
yang
sangat
menentukan bentuk seni, sebab kerja seni
terdiri dari dua elemen, yaitu unsur luar dan
dalam. Unsur luar pada karya seni rupa
meliputi garis, warna, komposisi, teknik,
bahan yang digunakan dan lain sebagainya.
Sementara itu unsur dalam adalah emosi di
dalam jiwa sang seniman yang mempunyai
kapasitas sama dengan emosi penikmat seni.
Berdasarkan rumusan di atas, maka
struktur penciptaan karya batik oleh Amri
Yahya adalah sebagai berikut :
Ekspresi Seni (cara/media)------------- Pembentuk Struktur

↕
Kebebasan (kondisi diri)-----------------Struktur Dalam

↕
Gaya (style/ciri khas)-----------------------Struktur Luar

Paradigma Strukturalisme Levi-Strauss
tidak memusatkan kajiannya pada persoalan
diakronis atau historis, tetapi dengan cara
membandingkan struktur penciptaan batik
Amri Yahya untuk tujuan ekspresi dan
dakwah. Hal ini disebabkan kesadaran
estetis dari manusia merupakan unsur seni
yang sifatnya tetap. Yang selalu berubah
adalah interpretasi manusia terhadap
bentuk-bentuk seni yang disebut ekspresi.
Bentuk seni yang sama dapat ditafsirkan
berbeda nilai keekspresifannya oleh orang
lain atau orang dari periode kebudayaan
tertentu.
Struktur bentuk kaligrafi adalah sebagai
sarana pemakaian simbol-simbol huruf
untuk memvisualkan bahasa ucap untuk
komunikasi,
sedangkan
kekuatan
pembentuk struktur batik karya Amri Yahya
terletak pada ekspresi seniman penciptanya.
Hal ini tentu saja berpengaruh pada struktur
dalam dari keduanya. Apa yang ada di
dalam benak seniman penciptanya tentu
dipengaruhi oleh tujuan penciptaannya.
Implikasi lebih jauh terlihat pada bentuk
karya seni yang tecipta sebagai perwujudan
struktur luarnya. Karena apa yang berada
pada permukaan itu lebih mudah dicerna
nalar, maka penginderaan visual gaya dalam
seni batik Amri Yahya menjadi demikian
jelas.
Kaligrafi dalam karya ekspresi seni
rupa bukan sekedar coretan indah yang
sebagai ekspresi sang seniman untuk
memanjakan mata penonton, tetapi lebih
merupakan ekspresi beribadah kepada
Tuhan/hablum minallah dan sebagai media
dakwah kepada sesama manusia/hablum
minannas dengan mengambil berbagai
realitas budaya dengan menggambarkannya
secara abstraks sebagai nafas seni rupa
Islam
dengan
kaligrafi
sebagai
pengejawantahan iqro’ atau “bacalah”.
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Dalam batik kaligrafi, Amri Yahya
masih mengikuti pakem khath dalam
penulisan kaligrafi, tetapi sengaja tidak
mengikuti pakem batik Jogja di mana dia
belajar tentang batik dan bertempat tinggal
dan berkarya sebagai seniman. Pembebasan
pembuatan seni batik Amri Yahya dari
pakem batik Jogja disesuaikan dengan
kebutuhan dirinya sebagai seniman kreatif
yang ekspresif dengan cita rasa estetika
tanpa mengurangi rasa hormat pada pakem
batik klasik Jogja. Ia tetap selalu melekatkan
atribut-atribut batik klasik yaitu isen-isen,
cecek, sawut, pada sela-sela sapuan-sapuan
kuas ekspresifnya, tetapi meletakkannya
secara bebas sesuai style-nya. Visualisasi
gaya batik Amri Yahya yang ekspresif
meledak-ledak, penuh warna-warna kuat
yang ceria, benar-benar menciptakan binary
opposition (pertentangan) yang demikian
kontras dengan teknik batik yang biasanya
dikerjakan dengan kehalusan, ketekunan,
kesuntukan, menghasilkan motif/lukisan
dekoratif, dengan back ground batik Jogja
yang pada umumnya dengan warna-warna
sephia yang lembut, gelap, dan misterius
sakral.
KESIMPULAN DAN SARAN
Batik karya Amri Yahya merupakan
batik kreasi baru yang inovatif yang berbeda
dengan ragam batik pada umumnya.
Karyanya mempunyai corak khas tersendiri
yang telah memperkaya ragam khasanah
batik Indonesia, yang juga telah diapresiasi
dalam kancah seni internasional. Kajian
Strukturalisme Levi-Strauss merupakan
salah satu paradigma yang mampu mengurai
permasalahan seni ekspresi sampai pada
akarnya dan menganalisanya secara
menyeluruh untuk mendapatkan rumusan
hubungan fungsional antar fenomena
dengan lebih pasti. Dari kajian ini
disimpulkan bahwa batik kreatif karya Amri

Yahya dihasilkan dari keberanian dan
kebebasan berekspresi serta konsistensi
dalam berkarya seni. Karya kreatif batiknya
termasuk
dalam
aliran
abstrak
ekspresionisme. Pembubuhan
kaligrafi
Arab dalam karyanya menambah kedalaman
makna filosofis serta salah satu ciri khas
dari karya-karyanya. Keberanian, kebebasan
dan konsistensi berkarya menghasilkan
kebaruan atau inovasi.
Semangat dan kebebasan berkreasi
namun tetap sholeh dan santun sebagai
seniman, konsistensi dalam berkarya, dan
senantiasa
mempublikasikan
karya
ciptaannya merupakan hal yang perlu
diteladani dari sosok Amri Yahya. Semoga
tulisan ini menginspirasi untuk penciptaanpenciptaan batik baru yang kreatif dan
inovatif untuk semakin jayanya batik
Indonesia.
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ABSTRAK
Rotan merupakan hasil hutan yang melimpah di Sumbawa Barat sehingga mempunyai potensi yang
besar untuk pengembangan industri mebel rotan. Di Sumbawa Barat saat ini tidak terdapat industri
pengolahan rotan asalan menjadi iratan dan pitrit, sebagai bahan anyaman untuk mebel. Tujuan kajian
ini adalah untuk mencari solusi pengembangan mebel rotan di Sumbawa Barat yang bahan bakunya
masih berupa rotan asalan yaitu berupa rotan batangan menjadi produk mebel. Metode yang
digunakan yaitu deskriptif analitis untuk mengkaji objek desain beserta ruang lingkupnya yaitu mebel
yang dirancang dari bahan baku rotan batangan. Dari kajian ini dihasilkan kesimpulan bahwa industri
mebel rotan di Sumbawa Barat dapat ditumbuhkan dengan pembuatan desain mebel khusus berbahan
baku rotan batangan.
Kata kunci: pengembangan, mebel rotan batangan, Sumbawa Barat
ABSTRACT
Rattan is the abundant forest produce in West Sumbawa thus it has a big potential considerably for
the development of the rattan furniture industry. Nowadays in West Sumbawa is no rattan processing
industry/bars currently into thin strip and pitrit, as for as plaiting materials for furniture. The aim of
this study to create furniture designs that explore the rattan material which is still a bullion into
furniture products. The method used is a descriptive analysis to describe the design objects those are
furniture designed of rattan sticks. From this study is produce insights on a rattan furniture design for
rattan sticks industrial development in West Sumbawa, and it can inspire the development of other
areas experiencing similar problems.
Keywords: development, rattan furniture, West Sumbawa

PENDAHULUAN
Rotan secara umum lebih dikenal
sebagai bahan untuk kerajinan anyaman
dengan
berbagai
produknya
berupa
keranjang, tikar, lampit, tas, dan mebel.
Namun rotan juga dibuat jembatan,
pemukul, tali, bola takraw, mainan anak,
dan sebagainya. Rotan merupakan tanaman
penting dalam pembuatan alat-alat untuk
menunjang aktivitas hidup keseharian
sehingga ada peribahasa “tidak ada rotan
akarpun berguna”. Bahan rotan juga dapat
dibuat menjadi produk mebel yang dapat

mengikuti perkembangan zaman menjadi
mebel mutakhir yang selalu pantas dalam
tata interior berbagai gaya dan budaya.
Produk rotan memberi kesan alami terhadap
interior, sehingga produk dari rotan
digemari konsumen baik dari dalam dan
luar negeri. Produk rotan berkualitas dari
Indonesia banyak diekspor ke berbagai
negara.
Sejak abad XVIII Indonesia sudah
terkenal sebagai penghasil rotan terbesar di
dunia yang menguasai 85% pasar dunia
(Rini, 2009). Sisanya 15% pasok rotan
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dunia tersebar di banyak negara, seperti:
Tiongkok, Filipina, Myanmar, Vietnam,
negara-negara Afrika dan Amerika Latin.
Negara-negara penghasil rotan lain tersebut
rata-rata hanya menghasilkan 2% dari
produksi rotan dunia (Rini, 2009). Beberapa
tahun yang lalu, produk rotan Indonesia
telah merambah ke berbagai pelosok dunia,
seperti Jepang, negara-negara Eropa dan
Amerika Serikat, sehingga produk rotan
menjadi salah satu sumber penghasil devisa
negara yang cukup besar. Dari produk rotan
berupa mebel rata-rata setiap tahun
menghasilkan devisa sebesar US$ 310
sampai 325 juta (Maryana, 2009). Di
samping itu kegiatan pengolahan rotan dapat
menampung banyak tenaga kerja, sejak dari
pemungutan rotan di hutan, pembersihan,
pengangkutan,
perdagangan
dan
pengolahannya di pabrik mebel, maupun
pembuatan mebel pada industri kecil/rumah
tangga.
Sumbawa Barat merupakan kabupaten
baru hasil pemekaran dari Kabupaten
Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(NTB) berdasarkan Undang-undang No. 30
tahun 2003, tanggal 18 Desember 2003. Visi
dari Kabupaten Sumbawa Barat adalah
membangun pelayanan publik yang prima
dan produktivitas pertanian menuju
agroindustri. Untuk mencapai visi tersebut
pemerintah kabupaten telah menetapkan
misi antara lain: memanfaatkan potensi
geografis dan sumber daya alam sesuai
dengan daya dukung lingkungan agar
tercipta pembangunan yang berkelanjutan.
Secara geografis Kabupaten Sumbawa Barat
terletak di bagian barat Pulau Sumbawa,
berada pada posisi : 9º11º - 10º20º LS dan
118º55º - 120º23º BT. Kabupaten Sumbawa
Barat merupakan gerbang masuk Pulau
Sumbawa melalui pelabuhan Poto Tano.
Kabupaten ini memiliki batas-batas sebagai
berikut: sebelah timur berbatasan dengan

Kabupaten Bima; sebelah barat berbatasan
dengan Lautan Indonesia; sebelah utara
berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa;
sebelah selatan berbatasan dengan Lautan
Indonesia. Luas total daerah Sumbawa Barat
1.849.021 Ha, yang terdiri dari 8 Kecamatan
(Sumbawa Barat Selayang Pandang, 2013).
Secara demografis Sumbawa Barat memiliki
jumlah penduduk yang masih sedikit.
Berdasarkan survey sosial ekonomi nasional
2009, jumlah penduduk Sumbawa Barat
adalah berkisar 105.000 orang, dengan
kepadatan penduduk rata-rata 52 orang per
km2. Wilayah terpadat adalah kecamatan
Taliwang dengan tingkat kepadatan 95
orang per km2. Secara keseluruhan laju
pertumbuhan di Sumbawa Barat rata-rata
2,12 %. Meskipun penduduknya termasuk
kategori sedikit, namun Sumbawa Barat
memiliki potensi sumber daya alam sangat
besar, luas hutannya mencapai sekitar 95 %
dari luas wilayahnya yang mencapai
1.849.021 Ha, sisanya berbentuk tanah
kering 5 % (BPS Kabupaten Sumbawa
Barat, 2007).
Eksploitasi tambang emas oleh PT
Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) sejak
tahun 2004 di Sumbawa Barat masih belum
memberikan dampak terhadap peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
secara
menyeluruh. Untuk itu pemerintah perlu
mengelola potensi sumber daya alam
lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Seiring dengan kebijakan
pemerintah pusat melalui Perpres No. 28
tahun 2008 tentang pengembangan industri
nasional,
yang
menekankan
pada
pengembangan industri daerah berbasis
kompetensi
inti
daerah,
pemerintah
kabupaten
ini
telah
merencanakan
pengembangan industri daerah berbasis
komoditas unggulan daerah. Hasil Studi
Identifikasi Kompetensi Inti Daerah
menggunakan metode AHP (Analytic
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Hierarchy Process) menunjukkan bahwa
komoditas unggulan Kabupaten Sumbawa
Barat secara berurut adalah: (1) Rotan, (2)
Ikan laut, (3) Kelapa, (4) Kambing, dan (5)
Sapi. Sedangkan kompetensi inti industrinya
adalah kemampuan mengolah rotan menjadi
produk kerajinan dan mebel (Kholil, 2009).

Gambar 1. Rotan asalan/batangan
(Sumber: Yusuf, 2012).
Sumbawa Barat merupakan pendatang baru
yang mempunyai potensi rotan alam yang
cukup besar untuk pengembangan industri
rotan secara berkesinambungan. Menurut
Kasie Industri Disperindagkop UMKM
Dimas Bayu Fajar Bagaskhara, ST bahwa
potensi hutan alam penghasil rotan di
Kabupaten Sumbawa Barat mencapai
52.000 hektar (Wawancara, tanggal 25
Oktober 2013). Pada tahun 2013 berhasil
dipanen 102 ton rotan asalan, terjadi
peningkatan dari tahun sebelumnya yang
masih di bawah 100 ton (Kustadi,
wawancara, 1 April 2014). Di Sumbawa
Barat saat ini belum ada industri pengolahan
rotan asalan menjadi iratan dan pitrit,
sebagai bahan anyaman untuk mebel. Bahan
baku yang tersedia adalah rotan asalan yang
masih berbentuk batangan yang diawetkan
secara tradisional. Tujuan kajian ini adalah
untuk mencari solusi pengembangan mebel
rotan di Sumbawa Barat yang bahan
bakunya masih berupa rotan asalan yaitu

berupa rotan batangan menjadi produk
mebel.
METODOLOGI KAJIAN
Metode yang digunakan yaitu deskriptif
analitis untuk mengkaji objek desain dengan
berbagai hal yang melingkupinya, yaitu
mebel yang dirancang dari bahan baku
rotan batangan yang dihasilkan dari hutan
Sumbawa Barat.
PEMBAHASAN
Produk mebel rotan merupakan
komoditas yang prospektif. Mebel rotan
dibutuhkan manusia masa kini sebagai salah
satu pilihan perabot dalam menunjang
aktivitas hidup sehari-hari. Mebel dapat
berupa kursi, meja, pembatas ruang, rak,
dan aksesoris pendukungnya misalnya
tempat majalah, bingkai kaca cermin, kap
lampu, dan lain sebagainya. Produk rotan
dapat beradaptasi dengan dinamika desain
modern tetapi masih tetap memperlihatkan
kesan alami sehingga dapat ditempatkan
sesuai dengan tema dan gaya interior yang
diinginkan.
Sebagai bahan alami, rotan mempunyai
keunggulan fisik dan artistik yang unik,
sehingga mebel rotan disukai banyak
konsumen baik dalam maupun luar negeri.
Prospek ekonomi yang cukup menjanjikan
kesejahteraan, bila masyarakat mau dan
mampu memanfaatkan rotan menjadi
produk-produk yang mempunyai nilai
manfaat. Produk yang mempunyai nilai
manfaat
dapat
menjadi
komoditas
perdagangan yang menghasilkan banyak
uang. Regulasi pelarangan ekspor rotan
mentah tahun 2012 lalu, berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan yaitu No.
35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Kebijakan
Ekspor Rotan dan Produk Rotan,
Permendag No. 36/M-DAG/PER/11/2011
tentang Pengangkutan Rotan Antar Pulau,
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menjadikan para pengusaha rotan Sumbawa
Barat tidak bisa mengekspor bahan rotan
mentah (Anta, 2013). Penjualan rotan
mentah secara langsung hanya menciptakan
lapangan kerja sempit yaitu sebatas aktivitas
produktif para pemanen dan pedagangnya.
Bila rotan diolah sampai menjadi produk
jadi, maka sumber daya alam ini dapat
menjadi sarana terciptanya lapangan kerja
yang
lebih
luas
sehingga
dapat
menyejahterakan masyarakat secara lebih
luas juga. Nilai jual rotan pun ikut naik
karena telah diolah menjadi berbagai produk
yang mempunyai nilai jual lebih tinggi
dibandingkan dengan menjual rotan asalan
maupun rotan olahan setengah jadi.
Secara tradisional rotan di Sumbawa
Barat telah dibuat menjadi barang-barang
untuk mendukung aktivitas sehari-hari
antara lain yaitu berupa keranjang, pecut,
pemukul, perisai, anyaman dan aneka
wadah. Produk tradisional ini mempunyai
pasar yang terbatas. Industri rotan Sumbawa
Barat pernah mengalami kejayaan pada
tahun 1970-an sampai tahun 1980-an
dengan pemasaran produknya ke berbagai
daerah di Jawa dan daerah-daerah lainnya,
namun kemudian mengalami kemunduran
karena kalah teknologi dan kekurangan
modal (Billah, 2009).
Fokus pengembangan mebel dalam
kajian ini karena produk ini lebih
dibutuhkan masyarakat yaitu sebagai
perabotan untuk menunjang aktivitas hidup
sehari-hari,
sehingga
produk
yang
dihasilkan akan lebih laku, karena memang
dibutuhkan banyak orang. Perabotan yang
dibutuhkan seperti kursi, meja, partisi,
mainan anak dan sebagainya disebut mebel.
Mebel merupakan perabotan yang memiliki
tempat untuk menyimpan sesuatu dengan
posisi tetap atau memiliki tempat tertentu di
dalam ruangan yang berdiri sendiri. Dari
segi fungsi mebel terdiri dari empat jenis

yaitu tempat menyimpan sesuatu di atasnya,
tempat menyimpan sesuatu di dalamnya,
tempat terlentang atau tidur, dan tempat
duduk (Jamaludin, 2007).

Gambar 2. Kursi teras rotan non anyaman
(Sumber: Iwan, 2013).
Karakteristik Rotan
Rotan adalah tanaman sejenis palm
yang merambat dan dapat tumbuh panjang
mencapai 100 meter lebih (Soedjono, 2008).
Tanaman rotan tumbuh merambat pada
pohon induk. Jenis-jenis rotan yang ada di
Sumbawa Barat yaitu rotan getah, rotan
umbul, dan rotan epek (Sanusi, 2012). Rotan
getah termasuk dalam jenis rotan yang
paling bernilai komersil baik ekspor maupun
dalam negeri (Kasmudjo, 2013).
Secara
umum
rotan
memiliki
karakteristik kaku tetapi elastis dan kuat.
Rotan merupakan substrat yang pejal, kuat,
dan ulet, sehingga dapat dibentuk lengkung,
dipilin, dan dianyam. Untuk batang rotan
yang berdiameter besar, cara pengolahannya
dapat dipanaskan sambil dibentuk dengan
mal (Iensufiie, 2008). Rotan dijadikan bahan
baku mebel karena kekuatan rotan dari sifat
fisik yang baik. Sifat fisik rotan merupakan
sifat khas yang dimiliki oleh suatu jenis
rotan secara alamiah. Sebagai bahan alami,
rotan sudah sejak lama dikenal oleh
masyarakat Indonesia dan dapat digunakan
dalam berbagai keperluan hidup sehari-hari,
bahkan di beberapa tempat rotan telah
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menjadi pendukung perkembangan budaya
dan perekonomian setempat. Dengan
semakin berkembangnya zaman, ide-ide dan
kreativitas pun berkembang. Hal ini
berdampak dalam desain mebel dan
kerajinan rotan pun ikut berkembang juga.
Warna dan kilap pada batang rotan
bervariasi pada jenis rotan yang berbeda
maupun yang sama. Dalam perdagangan,
warna pada batang rotan sangat berperan
penting, makin baik warnanya maka makin
mahal harganya. Warna pada batang rotan
yang muda berbeda dengan batang yang tua.
Begitu pula warna pada pangkal rotan
berbeda dengan warna pada bagian tengah
dan ujungnya. Warna yang baik pada rotan
adalah batang rotan yang berwarna hijau
daun pada saat masih hidup. Kilap
merupakan sifat batang rotan untuk
memantulkan cahaya. Rotan yang berkilap
atau suram dapat memberikan ciri yang
khusus dari suatu jenis rotan dan dapat
menambah keindahan dari rotan itu sendiri.
Kilap rotan dipengaruhi oleh kandungan air
dalam rotan. Makin tinggi kadar air, kilap
batang rotan akan makin suram. Adanya zatzat yang mengandung lemak dan berminyak
akan mengurangi kilap rotan (Januminro,
2000).
Rotan merupakan material alami yang
relatif ringan. Hal ini merupakan
keuntungan saat pengangkutan, mebel rotan
relatif ringan dibanding bobot mebel kayu.
Berat pada rotan disebabkan oleh
kandungan zat air dalam batangnya. Cara
mengurangi berat pada rotan dapat
dilakukan dengan pengeringan (Jamaludin,
2013).
Kekerasan dan elastisitas pada rotan
menunjukkan ketahanan rotan pada tekanan
dan gaya tertentu. Tingkat kekerasan dan
elastisitas sangat dipengaruhi oleh kadar air,
umur rotan saat dipungut, dan posisi batang
rotan yang digunakan. Makin rendah kadar

air pada rotan, makin tinggi tingkat
kekerasan dan elastisitasnya. Makin tua
umur rotan yang dipungut akan makin baik,
dan posisi rotan yang makin ke pangkal
batang juga akan semakin baik (Januminro,
2000).

Gambar 3. Kursi ayunan anak yang dibuat
dengan memanfaatkan sifat elastis rotan
(Sumber: Serena, 2013).
Besar kecilnya diameter rotan sangat
berpengaruh pada tujuan penggunaannya.
Rotan yang diameternya besar biasanya
digunakan
untuk
konstruksi
mebel,
sedangkan yang diameter kecil digunakan
untuk pengikat dan anyaman. Selain sifat
fisiknya, rotan juga memiliki sifat mekanik
yang merupakan sifat rotan dalam menahan
kekuatan dari luar. Sifat ini dapat
menjadikan rotan berubah bentuk dan
ukuran (Januminro, 2000).
Keteguhan tekan pada rotan adalah
daya tahan rotan terhadap tekanan yang
dapat menghancurkannya. Sifat kekakuan
rotan merupakan kekuatan rotan dalam
mempertahankan bentuknya. Sedangkan
keuletan rotan adalah kemampuan rotan
untuk menahan kekuatan yang terjadi secara
mendadak dalam waktu yang singkat. Rotan
yang digunakan untuk rangka mebel,
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biasanya yang memiliki sifat ulet
(Januminro, 2000).
Keteguhan tarik merupakan daya tahan
rotan terhadap kekuatan yang dapat
memisahkan bagian-bagian rotan. Jika
keteguhan tarik pada sebuah rotan tinggi,
maka rotan tersebut akan baik, kuat, dan
awet. Bilamana rotan pecah akan memiliki
kecenderungan untuk membelah ke arah
serat karena rotan berserat lurus dan
panjang. Oleh karena itu, rotan lebih mudah
pecah ke arah radial sebagaimana bahan
bambu (Eskak, 2012). Namun justru inilah
yang menjadikan rotan dapat diirat untuk
bahan anyaman.
Dalam perdagangan dikenal nama-nama
yang baku dari rotan yaitu: rattan, binrattan, canes dan corepeel. Rattan dan binrattan merupakan istilah umum (ilmiah dan
perdagangan) untuk jenis rotan bulat dan
belum diolah. Canes merupakan istilah
untuk rotan belahan, iratan atau anyaman.
Corepeel merupakan istilah untuk jenis
rotan hati atau pitrit, yaitu rotan yang telah
dibelah dan dikupas kulitnya. Produk berupa
canes dan corepeel dimaksudkan untuk
menambah dan meningkatkan daya guna
rotan (Kasmudjo, 2010). Nama-nama ini
berdasarkan pada tempat atau negara tujuan
ekspor, sedangkan secara bentuk rotan yang
diperdagangkan umumnya dapat berupa: (1)
Rotan asalan yaitu rotan bulat mentah yang
belum diberikan perlakuan apapun, (2)
Rotan W/S yaitu rotan bulat yang telah
diberikan perlakuan pencucian/washed dan
pengasapan dengan belerang/sulfurization,
sehingga lebih berwarna muda dan kompak
merata, (3) Rotan setengah jadi yaitu produk
rotan awal proses berupa iratan/belahan,
rotan polis, rotan hati/core, rotan kupasan
dan sebagainya, (4) Rotan jadi yaitu produk
rotan yang telah diproses lengkap sehingga
menghasilkan barang-barang dari rotan yang
telah siap pakai seperti: anyaman,

tikar/lampit, kipas, tas rotan, keranjang,
aneka mebel dan sebagainya (Kasmudjo,
2011).
Mebel Rotan
Mebel biasa disebut juga furnitur
merupakan alat atau perabot penunjang yang
diperlukan
manusia
untuk
aktivitas
kehidupan sehari-hari. Mebel adalah
perabotan yang memiliki fungsi, yaitu
digunakan untuk aktivitas manusia dan atau
tempat untuk menyimpan sesuatu dengan
posisi tetap atau memiliki tempat tertentu di
dalam ruangan yang berdiri sendiri. Kata
mebel berasal dari bahasa Prancis meubel,
atau bahasa Jerman mobel, sedangkan
furnitur berasal dari bahasa Inggris
furniture. Kedua istilah itu mempunyai arti
yang sama yaitu benda pakai yang dapat
dipindahkan, berguna bagi kegiatan hidup
manusia, mulai dari duduk, tidur, bekerja,
makan, bermain dan sebagainya, yang
memberi kenyamanan dan keindahan bagi
para pemakainya (Marizar, 2005).
Rotan batangan bahan untuk mebel
perlu diawetkan terlebih dahulu. Rotan yang
sudah siap diproses kemudian dipotongpotong sesuai dengan ukuran yang
diinginkan dengan menggunakan gergaji.
Proses selanjutnya adalah pembengkokan.
Alat
yang
diperlukan
untuk
membengkokkan rotan adalah tandan
pembengkok, kompor gas/sembur api, dan
steaming. Ada beberapa kerusakan pada
proses pembengkokan, seperti pecah, patah
dan putusnya serat pada bagian permukaan
yang dilengkungkan. Kemudian dilakukan
perakitan kombinasi rotan batangan besar
untuk rangka dan rotan kecil untuk isian.
Pada bagian sambungan mebel, agar lebih
rapi dan semakin kuat maka ditali dan
dibalut dengan iratan kulit rotan. Langkah
akhir dalam proses ini adalah finishing.
Finishing dapat berupa penggosokan,
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pembersihan, pemberian warna, pelapisan
cat/coating dan pemberian aksesoris
pelengkap, misalnya jok busa dan
sebagainya (Manurung, 2013).
Dengan konstruksi yang baik, mebel
rotan dapat bertahan lama atau awet.
Konstruksi mebel rotan pada umumnya
berupa bentuk yang dilengkungkan dan
sistem sambungan. Beberapa sambungan
rotan yang biasa dipakai dalam konstruksi
mebel adalah sambungan lurus, sambungan
silang, sambungan sudut, dan sambungan
siku T (Soedjono, 1999), seperti yang
terlihat dalam Gambar 4.

(c)

(d)

(a)

Gambar 4. (a) Sambungan lurus
(b) Sambungan silang
(c) Sambungan sudut
(d) Sambungan T atau siku
Kekurangan dari mebel rotan batangan
adalah tidak sekuat mebel dari rotan yang
dianyam, karena anyaman ikut memperkuat
konstruksi sambungan. Teknik anyaman
pada rotan juga lebih memungkinkan untuk
diversifikasi desain mebel dan kerajinan
rotan secara lebih luas. Untuk itu
pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
hendaknya segera membangun pabrik
pengolahan rotan berskala besar untuk
mendukung dan mempercepat kemajuan
industri kerajinan rotan.

(b)
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efek unik pada finishing yaitu penuh warnawarni muda menyala tapi terlihat temaram,
(d) Water Based Glaze adalah pewarna yang
memberikan kesan tua/klasik (Marizar,
2007).

Gambar 5. Anekan kursi dari rotan bulat
(Sumber: Taufik, 2012).
Finishing pada produk rotan berfungsi
untuk memperindah dan melindungi
permukaan perabot rotan dari berbagai
pengaruh dari luar (cuaca, jamur, serangga
perusak, gesekan, dan sebagainya) yang bisa
merusak rotan. Proses finishing pada rotan
tidak jauh berbeda dengan proses finishing
pada kayu (Yuswanto, 1999). Hal yang
perlu diperhatikan yaitu membersihkan
permukaannya dari debu, minyak, wax, dan
mengurangi kandungan air pada bahan rotan
dengan cara pemanasan. Setelah menjadi
mebel rotan dicat atau di-coating dengan
lacquer untuk menambah keindahan
(Iensufiie, 2008). Namun sebelumnya bulubulu halus rotan harus dibakar cepat/sekilas
(Jawa: dibrongot) agar hasil pengecatan
nantinya halus, bersih, dan optimal.
Teknologi finishing mebel rotan selalu
berkembang sehingga saat ada beberapa
teknik yang dapat dilakukan, antara lain
dengan cara: (a) Natural Coating yaitu
mebel rotan diamplas halus dan diberi
sanding sealer lalu diberi cat transparan,
hal ini membuat serat-serat rotan tampak
lebih alami, warna rotan pun akan muncul
dengan kesan natural, (b) Stain yaitu
membuat mebel rotan terlihat berwarna
gelap seperti coklat tua, (c) Fancy Colour
adalah pengecatan rotan yang menciptakan

Gambar 6. Finishing mebel rotan
(Sumber: Sari, 2013).
Evaluasi Pelatihan Mebel Rotan
Pada tanggal 21 sampai 25 Oktober
2013 di Kota Taliwang, Sumbawa Barat
diadakan pelatihan mebel dan kerajinan
rotan
oleh
Disperindagkop
UMKM
Kabupaten Sumbawa Barat yang didukung
oleh Disperindagkop Provinsi NTB dengan
mendatangkan instruktur dari Balai Besar
Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan
keterampilan 20 orang perajin rotan
Sumbawa Barat. Dalam pelatihan diajarkan
peningkatan kualitas dan diversifikasi
desain pembuatan mebel dan kerajinan.
Kendala yang dihadapi adalah rotan
setengah jadi untuk bahan mebel dan
kerajinan harus didatangkan dari Kota
Mataram,
Pulau
Lombok,
sehingga
harganya menjadi lebih mahal. Padahal
rotan mentah di Sumbawa Barat melimpah,
oleh karena itu pemerintah daerah sebaiknya
segera membangun pabrik pengolahan rotan
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di Sumbawa Barat untuk mengolah rotan
dari hasil hutan daerah sendiri.

Gambar 7. Pelatihan produksi industri
mebel rotan bagi IKM di Sumbawa Barat,
21-25 Oktober 2013.
(Foto: Edi Eskak, 2013)
Pemasaran hasil produksi rotan juga
masih terkendala, sehingga perajin kurang
bergairah dalam berproduksi. Pemerintah
daerah hendaknya membuat kebijakan agar
hasil produksi perajin terserap juga oleh
pasar lokal, seperti mewajibkan kantor
instansi, sekolah, hotel, restoran dan
sebagainya untuk memakai produk mebel

rotan asli Sumbawa Barat. Pemasaran ke
luar daerah maupun ekspor juga perlu
ditingkatkan dengan promosi lebih gencar
dan terprogram. Pelatihan untuk perajin juga
perlu
senantiasa
dilakukan
untuk
meningkatkan keterampilan dan wawasan
kewirausahaan. Pengiriman magang perajin
ke sentra industri rotan di Cirebon untuk
meningkatkan skill dan studi banding juga
perlu dilakukan secara terprogram dan
berkelanjutan. Keberadaan perusahaan,
bank, BUMN, BUMD, di Sumbawa Barat
juga bisa dilibatkan peran aktifnya sebagai
konsumen dan juga “bapak angkat” yang
membina dan memajukan dari industri rotan
tersebut. Pembangunan ruang pameran
bersama juga perlu dibangun di sentra IKM
rotan Sumbawa Barat.
KESIMPULAN DAN SARAN
Rotan merupakan hasil hutan yang
melimpah di Sumbawa Barat, sehingga
industri mebel rotan di sana mempunyai
prospek yang cerah. Pengembangan industri
mebel rotan terkendala karena belum adanya
industri pengolahan rotan mentah menjadi
bahan baku siap pakai. Oleh karena itu
pengembangan industri mebelnya perlu
diarahkan
terlebih
dahulu
untuk
mengeksplorasi rotan batangan menjadi
aneka produk mebel. Dengan desain dan
teknologi yang tepat, bahan rotan batangan
dapat dibuat menjadi aneka perabot mebel
yang berkualitas. Dari kajian ini dihasilkan
kesimpulan bahwa industri mebel rotan di
Sumbawa Barat dapat ditumbuhkan dengan
pembuatan desain mebel khusus berbahan
baku rotan batangan.
Pembinaan kualitas dan kuantitas
produksi mebel rotan Sumbawa Barat perlu
ditingkatkan
secara
terprogram
dan
berkelanjutan oleh dinas terkait. Promosi
dan pemasaran juga secara intensif perlu
dilakukan untuk mempercepat kemajuan
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industri mebel rotan ini. Pembangunan
pabrik untuk pengolahan rotan asalan
menjadi bahan baku kerajinan dan mebel
perlu segera dilakukan untuk mendukung
industri kerajinan dan mebel rotan di
Sumbawa Barat.
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