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Ringkasan
Keahlian dan bakat yang dimiliki dan diwarisi secara turun- temurun tanpa melalui
pendidikan yang formal. Kabupaten Buleleng yang berada di balik lereng terjal poros
tengah pegunungan Bali. kerajinan tradisional di Buleleng dikerjakan dengan teknikteknik konvensional yang dilakukan secara turun-tmurun, bahan baku yang
digunakan adalah material yang telah menyatu dengan kehidupan keseharian
masyarakat. penelitian ini mendeskripsikan banyaknya jenis bahan yang digunakan
sebagai bahan baku serta fleksibelitas penerapannya pada bentuk produk kerajinan
yang berbeda. kerajinan merupakan ekspresi kesenian yang erat hubungannya dengan
sumber daya alam di lingkungan tempat manusia menjalani kehidupan; ia merupakan
produk dari kearifan tradisional. Kegiatan membuat karya kriya berawal dari
dorongan kebutuhan manusia untuk menunjang kelangsungan kehidupannya sendiri.
Bahan baku, areal buleleng yang begitu luas dari timur ke barat, sangat potensial
terjadinya pertumbuhan bahan baku, apalagi didukung luas areal untuk menciptakan
bahan alternative dan inovatif. Motip salah satu sebagai penghias untuk benda
produk, penampilannya lebih elegan dan dapat menjadi image dari perajin itu
sendiri. Image dapat ditumbuh kembangkan dengan menggali potensi yang berada di
Kabupaten Buleleng. Bentuk desain yang diproduk oleh perajin juga telah mengalami
kreatifvitas dan inovatif yang tinggi, terbukti dalam prosentase produksi kebanyakan
di kosumsi oleh konsumen manca Negara. Desain tidaklah mandeg sampai kebutuhan
bayer, perajin agar terus melakukan experiment untuk menemukan desain-desain dan
bentuk yang uptodate pada puncak-puncak jaman yang dilewatkan. Melalui
experiment perajin mendapatkan pengalaman baru untuk menggali ide-ide yang bisa
menjadi icon masing-masing perajin itu sendiri. Penyerapan tenaga kerja, dengan
tersebarnya perajin dan tumbuhnya sentra-sentra baru ini merupakan salah satu dapat
mengurangi pengangguran, dimana penyerapan tenaga kerja dan tempat magang,
belajar non formal memberikan peluang kepada perajin pemula untuk berkiprah di
bidang industri kerajinan yang dijadikan profesi. Bahan dapat memberikan
kerakter/motip atau nilai dekoratif yang unik dalam penampilan jenis kerajinan,
seperti motip seet mingmang yang ditatahkan pada kerajinan logam (bokor dari bahan
kuningan dan tembaga), lidi iip, batok kelapa, merupakan salah satu ciri khas motip
yang berada di kabupaten Buleleng.Pemasaran produk seni kerajinan, merupakan
pesanan dari bayer, seperti dari jepang spanyol, amerika, Australia disamping
kebutuhan domestik.
Kata Kunci: Kab. Buleleng, Seni Kerajinan, Bahan Baku, Motip.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kerajinan tradisional adalah suatu aktivitas yang dikerjakan secara turuntemurun dan berkesinambungan, serta difokuskan pada proses pembuatan berbagai
jenis produk dengan menggunakan alat yang sederhana dan tersedia pada lingkungan
rumah atau pada lingkungan desa. Keahlian dan bakat yang dimiliki dan diwarisi
secara turun- temurun tanpa melalui pendidikan yang formal. Bahan baku yang
digunakan untuk membuat produk kerajinan banyak tersedia di lingkungan desa
tersebut. Masyarakat Buleleng, dimata penulis adalah masyarakat yang memiliki
budaya yang dinamis, familier dan terbuka. Feodalisme dalam kesehariannya tidak
telalu kental namun santun dalam suguhannya. Kabupaten Buleleng yang berada di
balik lereng terjal poros tengah pegunungan Bali, yang membentang dari ujung barat
sampai ujung timur, menempatkan daerah itu nyaris sebagai daerah rainshadow
(daerah baying-bayang hujan). Hawa yang hangat menghampar diantara lautan dan
perbukitan, merupakan pembentuk kawasan yang penuh potensi alamiah, diantaranya
berbagai macam tumbuhan dan pepohonan tropis seperti; enau, aren, kelapa, bambu,
jati, sono keeling, dan sebagainya. Sungai-sungai yang mengukir keindahan lembah,
tidak ketinggalan pula menyuguhkan karunia air untuk persawahan, serta potensi lain
yang dibawa seperti pasir dan batu apung. Dengan potensi alamiah yang berlimpah,
serta masyarakatnya yang ulet dan terbuka, menjadikan Buleleng daerah yang tidak
pernah mati dari kreativitas. Salah satunya adalah kreativitas dibidang kerajinan yang
telah dikerjakan secara turun-temurun, seperti pembuatan saab dan lukis kaca di Desa
Naga Sepaha, anyaman di Kecamatan Busung Biyu, tenun di Desa Pacung, dan
sebagainya.
Di masa kini, budaya global adalah patron yang menghegomoni seluruh
kawasan di Indonesia. Silang-sengkarutnya bak air bah melanda, dimana kemajuan
dalam bidang informatika sebagai panglimanya. Buleleng sebagai daerah terbuka
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menggeliat pula dalam dinamika kekiniannya, termasuk dalam bidang kerajinan.
Sentra kerajinan bermunculan. Hegomoni global semakin terasa manakala rasa
permisif masyarakat dalam mengerjakan kerajinannya telah berubah menjadi sesuatu
yang profit orientation. Produk kerajinan dari sosio-kultural yang berbeda banjir
dalam order dan pasaran. Sementara ada fenomena yang menarik dalam
diskursusnya, yakni pemanfaatan dan eksplorasi material alamiah yang diproses dan
dikemas secara modern. Hegomoni baru telah mampu ‘menghambakan’ para
kriyawan/ perajin daerah ini. Usaha kerajinan tidak lagi menjadi presentasi sekedar
jiwa lugu nan penyabar, tetapi presentasi dari usaha bisnis yang menguntungkan
secara finansial.
Apa yang diuraikan di atas menjadi fenomena tersendiri bagi penulis, bahwa
sentra-sentra kerajinan yang bermunculan perlu ditata dan diidentifikasi guna
mendapatkan data base kerajinan yang akurat. Penulis memandang perlu dan sangat
mendesak utuk diadakan penelitian serta kajian yang mendalam pada bidang ini.
1.2 Urgensi Penelitian
Dalam dekade terakhir, massive displays seputaran ruas jalan di Sukawati,
Ubud, Sanur dan Kuta telah dipenuhi berbagai macam produk kerajinan yang
terkesan modern. Namun kalau dilihat dengan cermat, beberapa jenis kerajinan itu
bukan masuk dari luar Bali, meski lokal jenius Bali sekilas tidak tampak dalam
ferformennya. Rasa penasaran jadi timbul, manakala material yang digunakan sebagai
bahan bakunya bukan material baru, seperti; bamboo, batok kelapa, yip, lemputu
(pakis), pleting, batu apung, dan rotan. Namun kemasan yang disuguhkan memiliki
taste value yang berbeda dengan produk kerajinan sebelumnya. Ini sungguh menjadi
catatan penting, dan perajin Buleleng menjadi salah satu pemasok terbesar. Hal ini
menjadi sangat menarik untuk diteliti.
Dahulu, kerajinan tradisional di Buleleng dikerjakan dengan teknik-teknik
konvensional yang dilakukan secara turun-tmurun, bahan baku yang digunakan
adalah material yang telah menyatu dengan kehidupan keseharian masyarakat. Proses
pembuatannya pun tergolong pure handmade dengan estimasi waktu yang tidak
tertentu, serta dengan domain pasar lokal. Macam dan jenis produk kerajinan berkisar
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pada produk sok, kuskusan, sokasi/ keben, wanci/ dulang, saab, gambar wayang di
kanvas/ kaca, bokor perak, perhiasan emas/ perak, seni pahat, dan tenun. Seiring
budaya masyarakat yang makin berkembang, utamanya dari pengaruh pariwisata
yang identik dengan dunia fashion, mode adalah suguhan menu utama untuk
memanjakan keinginan wisatawan. Eksplorasi dalam bidang kerajinan pun
menggeliat menjawab tantangan itu. Tidak tanggung lagi, dari buleleng barat
(Celukan Bawang) bermunculan home industry dalam bidang accessories, bubut
kayu, furniture, dengan didominasi teknik finishing laminasi. Dalam sebutan inilah
kerajinan telah diusahakan dalam home industri dengan manajemen yang lebih
professional, dibidang eksplorasi bahan baku, desain, proses pengerjaan, finishing,
system order, kwalitet control, pemasaran dan keorganisasian. Dari gambaran itu,
yang penting digali adalah peta kerajinan di Kabupaten Buleleng saat ini. Kapan
paradigma untuk mengubah wajah usaha kerajinan itu muncul, bagaimana eksplorasi
material dilakukan, apakah desain yang ada/ sedang dikerjakan memang dibuat oleh
para perajin Buleleng, ada berapa sentra kerajinan, serta berapa macam dan jenis
kerajinan telah dihasilkan, itulah sederet pertanyaan yang akan dijawab dalam
penelitian ini.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Material
Dalam pengertiannya kata material mengacu pada hal yang lebih umum dari
kata ‘bahan’. Kata material memiliki makna yang lebih majemuk yang berkaitan
dengan materi/ bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat suatu barang lain yang
bersifat kebendaan. Dalam penelitian ini mendeskripsikan banyaknya jenis bahan
yang digunakan sebagai bahan baku serta fleksibelitas penerapannya pada bentuk
produk kerajinan yang berbeda. Asosiasi pemikiran terhadap bahan setelah kita
memfokus pada suatu produk yang menggunakan bahan tertentu, sekilas mencitrakan
produk tersebut terbuat dari bahan yang secara visual menempel pada produk
tersebut. Bahan inilah yang pada akhirnya memberikan aksen yang khas pada suatu
produk kerajinan, tentang pencitraan, kesesuaian, keserasian dan kualitas yang
dimiliki sebuah produk kerajinan. Berkaitan dengan itu, Bastomi Suwaji dalam buku
Seni Kriya Kriya Seni menjelaskan bahwa bahan ikut menentukan hasil seni kriya.
Kriyawan, bahan, dan proses yang didasarkan pada teknik yang baik akan
menentukan mutu hasil yang dicapai. Dua dari tiga hal tersebut yaitu kriyawan dan
bahan mempunyai peran penting dalam menentukan hasil seni kriya. Terjadinya
proses penggarapan justru karena adanya interaksi antara kriyawan dan bahan.
Interaksi tersebut berlangsung semenjak tumbuhnya ide dan semenjak kriyawan
merancang prosesnya. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa tiap-tiap bahan memiliki
sifat khusus yang menjadi karakteristiknya. Karakteristik bahan ditentukan oleh
beberapa aspek antara lain: (1) keindahan alam yang tekandung di dalam bahan.
Keindahan bahan terutama terletak pada warna bahan itu. Warna asli alam banyak
memberi urunan kepada keindahan seni. (2) Tekstur, barik, atau kesan permukaan
bahan dapat ditentukanoleh warna, namun dapat pula karena sifat asli bahan itu. (3)
Keras dan lunaknya bahan dapat memberi kesan berat atau ringannya bahan.
(Bastomi, 2003: 91-92).
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SP. Gustami (2000: 245) yang dikutip Brata (2008: 6) menyatakan, dalam
menghadapi tantangan masa depan seni kriya, ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan, yaitu: 1) pengelolaan sumber daya alam yang menopang kelangsungan
dan perkembangan penciptaan seni kriya; 2) keterpaduan pengelolaan dan
perencanaan sumber daya lingkungan; 3) peningkatan sumber daya manusia secara
berkelanjutan dan berkesinambungan; 4) penciptaan seni kriya yang kreatif, inovatif,
unik, spesifik, karakteristik, berkualitas baik; 5) pemahaman persainagan pasar bebas
yang keras, ketat, dan kompetitif.
2.2 Seni Kerajinan
Tidak dapat dipungkiri bahwa perajin telah memiliki andil yang sangat besar
dalam dunia bisnis barang-barang kriya di Indonesia. Tanpa kerja para perajin
mustahil terjadi pertumbuhan industri kriya Indonesia yang telah mendatangkan
devisa sector non migas yang cukup besar. Ironisnya hanya sedikit berdampak pada
peningkatan kemakmuran mereka. Perajin menduduki posisi yang sangat rendah dari
segi penghasilan. Perajin hanya memiliki keterampilan membuat barang dengan
bahan tertentu. Sangat jarang perajin mengembangkan ekspansi pasar untuk
memasarkan produknya sendiri. Kurangnya kemampuan untuk berkompetisi,
motivasi yang redah dan kurangnya informasi pasar dan lemahnya dukungan dari
pihak lain, telah menempatkan perajin pada posisi yang sulit. (Nugraha, 1999: 7).
Pengembangan dan pembinaan kerajinan tradisional tersebut memberikan
peluang besar untuk memperbanyak lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di
berbagai sektor dan dapat memotivasi perajin agar lebih inovatif, kreatif, dan
produktif untuk membuat desain-desain

yang diperlukan oleh masyarakat

konsumen. Kondisi seperti ini tentunya dapat menambah pendapatan masyarakat dan
daerah setempat. Pembangunan industri kecil

diarahkan pada kemajuan dan

kemandirian perekonomian serta meningkatkan kesejahtraan

perajin, efisien dan

produktivitas yang dapat memperkokoh perekonomian daerah, upaya meningkatkan
ekspor dan mendorong pengembangan dan penyebaran sentra kerajinan ke seluruh
desa (Profil Dispridag, 2006).
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Untuk kriya/ kerajinan yang menjadi bagian dari “living culture” selain
kerajinan rakyat, pertumbuhan kriya dengan kualitas yang lebih baik untuk memenuhi
pasar ekspor masih terkendala dengan berbagai kesulitan kreativitas, motivasi dan
keterbatasan pemahaman tentang pasar. Banyak produsen kriya yang cendrung
meniru dan menyebabkan nilai kriya turun karena kualitas tak terkendali. Dalam
menembus pasar ekspor para perajin sering kurang memahami mekanisme pasar
seperti pengemasan, administrasi, manajemen, sehingga mereka pada akhirnya tetap
hanya menjadi pemasok produk saja dan nasibnya tergantung pada pengekspornya.
(Ave, 1999: 5).
Diantara berbagai ekspresi kesenian, kriya/ kerajinan merupakan ekspresi
kesenian yang erat hubungannya dengan sumber daya alam di lingkungan tempat
manusia menjalani kehidupan; ia merupakan produk dari kearifan tradisional.
Kegiatan membuat karya kriya berawal dari dorongan kebutuhan manusia untuk
menunjang kelangsungan kehidupannya sendiri. (Rohidi, 2000: 197).
Memasuki persaingan pasar global, kerajinan harus memikirkan posisi dan
peranan strategis. Kesadaran akan pentingnya desain, termasuk model dan kualitas
produk tentunya masih perlu dikembangkan oleh para perajin Indonesia. Desain yang
terkait dengan estetika, teknologi, produksi, kecendrungan (tren) pasar dan
sebagainya merupakan suatu tantangan yang harus dijawab oleh para perajin.
(Bandem, 2002: 4).
Dalam memasuki budaya global yang menuntut suatu perubahan, para perajin
dituntut untuk tetap waspada terhadap fenomena yang mengancam kelestarian budaya
dan harus siap mengadakan tantangan dan harapan kedepan yang menjanjikan suatu
pencerahan dan pembaharuan di segala bidang khususnya seni kerajinan. Para perajin
Bali mulai sekarang diharapkan mampu bersaing dikancah budaya global dan
memasang strategi yang tepat dan cermat terhadap budaya baru yang mengancam
kehidupan masyarakat secara umum. (Gerya, 2003: 59).
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
3.1 Tujuan Penelitian
3.1.1 Untuk mengetahui keberadaan sentra kerajinan serta macam dan jenis
produk yang dihasilkan di Kabupaten Buleleng dalam bentuk data base
yang akurat.
3.1.2

Untuk mengetahui proses estetik dalam mewujudkan berbagai produk
kerajinan, serta wilayah pemasarannya.

3.1.3

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjang bahan ajar
dalam proses belajar mengajar di lingkungan perguruan tinggi seni.

3.2 Manfaat Penelitian
3.2.1 Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi yang jelas mengenai keberadaan seni kerajinan yang ada di
Kabupaten

Buleleng.

3.2.2 Memperoleh pengalaman dalam berbagai proses pembuatan seni
kerajinan dan
3.2.3

pemasarannya.

Dapat memperkaya materi bahan ajar dalam proses belajar mengajar di
lingkungan perguruan tinggi seni.
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BAB VI
METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilaksanakan ini berbentuk penelitian deskriptif bertujuan
untuk mendata, menggambarkan keadaan atau status fenomena keberadaan Sentra
Kerajinan dan Jenis Produk kerajinan yang dihasilkan. Peneliti ingin mengetahui halhal yang berhubungan dengan produksi kerajinan baik yang tradisional maupun yang
dikerjakan dengan metode baru. Untuk mengetahui secara lengkap tentang
keberadaan dari berbagai jenis kerajinan di Kabupaten Buleleng, maka dilakukan
penelitian dengan menerapkan metode sebagai berikut:
5.1 Metode pengumpulan data
Dalam metode pengumpulan data ada dua teknik yang dapat dilakukan, yaitu
teknik observasi atau pengamatan secara langsung. Sebagai objek penelitian ini
adalah seluruh produk seni kerajinan, sedangkan subyek penelitian adalah perajin
yang mempoduksi seni kerajinan tersebut yang dapat dipandang sebagai sumber data
primer. Kedua dilakukan dengan teknik wawancara. Untuk mendapatkan data faktual
mengenai kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perajin di
masing-masing sentra seni kerajinan di Kabupaten Buleleng ditempuh melalui
wawancara dengan responden. Juga dilakukan interpretasi peristiwa, dengan maksud
mempertajam pengertian serta mendapat wawasan baru dari obyek yang diliti.
5.2 Metode dokumentasi
Untuk meperoleh gambaran yang lebih jelas bagi si pembaca, maka metode
dokumentasi adalah hal yang paling tepat. Dari metode ini dihasilkan foto-foto
dokumentasi yang dapat mengilustrasikan hal yang sebenarnya pada objek penelitian,
atau yang terjadi di lapangan.
5.3 Metode pengolahan data
Setelah

data

dapat

dikumpulkan

selanjutnya

dilakukan

kegiatan

pengolahan data untuk memperoleh seprangkat informasi, atau proses ini sering
disebut dengan "analisis data". Dalam penelitian deskriptif terdapat dua jenis
penelitian menurut sifat dan analisa datanya yaitu deskriptif eksploratif dan deskriptif
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depelopmental (Arikunto, 1989: 195). Dalam penelitian yang dilakukan lebih
mengarah pada sifat deskriptif eksploratif, karena bertujuan untuk menggabarkan
status pendataan fenomena produksi dengan diterminasi penemuan baru.
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Hasil Penelitian
Berdasarkan metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka setelah data
dapat dikumpulkan dilakukan pembahasan atau analisis terhadap data tersebut. Hal
ini bertujuan untuk mengakumulasi data secara keseluruhan, mengklasifikasikan,
serta menganalisis sehingga diperoleh bangunan informasi data yang utuh. Penyajian
bahasan dalam penelitian ini lebih mengarah pada penyajian secara deskriptif
eksploratif, karena bertujuan untuk menggambarkan status pendataan fenomena
produksi dengan diterminasi penemuan baru. Artinya, walau usaha kerajinan telah
dikerjakan masyarakat secara turun temurun, namun beberapa item adalah merupakan
penemuan atau memiliki unsur kebaruan, baik dari segi bahan, teknik maupun
peralatan yang digunakan.
1. Kerajinan Bambu
Banjar

: Wana Sari

Desa

: Tiga Wasa

Kecamatan

: Banjar

Kabupaten

: Buleleng

Jenis Kerajinan

: Anyaman bambu

Macam

Sokasi, gandek, tas jinjing, kap lampu, tempat sampah

Bahan

Bamboo buluh, bamboo tali, uang kepeng, tali rotan, lem
kayu

Bentuk
Motif
Finishing

Suastika, mawar, sigsag, naga sari, huruf ( seperti nama
pemesan)
Politur dan cat dan zat pewarna

Sumber dana

Sekitar kecamatan Banjar, dan sebagian di datangkan dari
luar desa Tiga Wasa.
Sendiri dan Deprindag

Jumlah tenaga kerja

5 orang

Sumber bahan
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Pemasaran
Pemilik

Gianyar, Denpasar dan pesanan dari bayer (desain di
disesain oleh pemesan)
I Putu Pastiyasa

Desa Tiga Wasa, yaitu banjar Wana Sari merupakan daerah yang mines atau
jauh dari keramian kota, maka daerah tersebut banyak atau belum disentuh oleh lalu
lintas secara continuitas khususnya wiatawan. Struktur daerah desa Tigawasa
berbukit-bukit, dan distribusi air sangat jarang , maka tadah hujan satu-satunya untuk
membasahi areal di desa Tiga Wasa. Bambu buluh sangat ideal hidup di daerah
tersebut dan subur perkembangannya, pada musim kering pertumbuhan bamboo
sangat lambat, serta menghasilkan beberapa bamboo cukup untuk kebutuhan
beberapa bulan saja. Maka untuk memenuhi bahan baku secara berkesinambungan,
bahan baku didatangkan dari daerah lain seperti dar Kabupaten Tabanan.
Di Kabupaten Buleleng, sentra kerajinan

belum menyebar secara merata

pertumbuhannya, jadi daerah Tiga Wasa merupakan sentra kerajinan bamboo yang
satu-satunya yangmasih bertahan keberadaannya di Kabupaten Buleleng, dan
kerajinan anyaman bamboo telah ditekuni sejak puluhan tahun, cara produksinya
dikerjakan secara turun-temutun (diwarisinya).
Motif yang telah diterapkan pada produk kerajinan sangat beraneka ragam,
tentunya tidak lepas dengan tatanan keserupaan, seperti membuat motip swastika,
dan motip lainnya telah mengalami suatu kesatuan yang utuh dalam penerapan pada
bidang produk anyaman bamboo.
Dengan banyaknya kerajinan anyaman bamboo yang tersebar di Bali, produk
kerajinan anyaman di Desa Tigawasa, telah dapat menunjukan kualitas, dan berbagai
jenis bentuk desain yang diproduksi mampu merebut pasar local maupun pesanan
dari pasar manca Negara.
Bentuk desain yang diproduksi di Desa Tigawasa dapat simak pada foto yang
ditampilkan dibawah.
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Teknik menganyam bahan baku natural dan berwarna

Jenis bentuk sokasi dengan motip swastika dan bunga, sebelah kanan
Difinishing dengan warna antic, sokasi diproduksi dengan berbagai ukuran

Tas gandek dengan warna antic

Tempat sampat sampah dengan warna antic

Dengan warna antic kombinasi

di hias dengan uang kepeng

Batok kelapa dan ketrang

sebagai motip
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Kulit kerang Tas dan tempat perhiasan

Motip dengan kombinasi kerang dengan
Batok kelapa.

Sokasi dengan motip huruf ( nama yang memesan) dengan iratan diwarna dan
natural.

14

2. Kerajinan Lukis Kaca
Banjar

: Delod Margi

Desa

: Naga Sepaha

Kecamatan

: Buleleng

Kabupaten

: Buleleng

Jenis Kerajinan

: Lukisan Kaca

Macam

Lukisan tradidi, lukisan Kontenporer

Bahan

Kaca, cat minyak berbagai warna yang dibutuhkan, tiner,
kuas

Bentuk
Motif

Pepatraan, wayang, kekarangan, manusia

Finishing

Cat, prada

Sumber bahan

Buleleng

Sumber dana

Sendiri

Jumlah tenaga kerja

2 orang

Pemasaran

Buleleng.

Pemilik

I Kadek Suradi

Lukisan pada umumnya tidak lagi istimewa dalam kancah kesenirupaan, di
Desa Naga Sepaha ada suatu kekhasan dalam melukis dengan bahan dasar melukis
diatas kaca bening. Sentra di Desa tersebut ada beberapa perajin lukisan kaca dengan
teknik melukisnya hampir sama, tapi tema dan penuangan ide dari perajin tersebut
ada cirri khasnya. Seperti yang ada pada perajin I Kadek Suradi, dia dapat
menuangkan idenya lewat tema kontenporer. Dari bahan baku sampai saat
beraktivitas tetap terpenuhi di kabupaten Buleleng.
Motip sering menampilkan bernuansa tradisi, seperti tema brata yuda,
Ramayana, pepatraan dan kontenporer. Perajin lukisan kaca untuk berkiprah kemasa
depan belaum berani menampilkan ide-ide yang mengarah ke sistim produksi, disini
tantangan bagi perajin lukisan kaca potesialnya mampu menjadi identitas Kabupaten
Buleleng kedepannya.
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Daerah Buleleng mampu memberikan dukungan moril maupun material pada
perajin-perajin yang nantinya sebagai unggulan di daerahnya sendiri.
Dapat disimak dari foto-foto yang ditampilkan dibawah.

Melukis diatas kaca, dilukis dari bawah

Lukiasan tema barong

Lukisan kontenporer.

Pepatraan sebagai hiasan pada tempat

lukisan kontenperer

Suci pada bangunan suci di Bali
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Lukisan kaca dengan tema tradisi yaitu Ramayana.
3. Kerajinan Mote
Banjar

: Naga Sepaha

Desa

: Naga Sepaha

Kecamatan

: Buleleng

Kabupaten

: Buleleng

Jenis Kerajinan

: Mote

Macam

Saab, tamiang, lamak, hiasan dinding

Bahan

Mote, kain bludru, daun lontar uang kepeng, cermin

Bentuk
Motif

Uang kepeng, bunga, manusia, legong, tumbuhan

Finishing

Vernis, jarit mesin,tangan

Sumber bahan

Buleleng dan Denpasar

Sumber dana

Sendiri dan koperasi

Jumlah tenaga kerja

15 orang

Pemasaran

Tabanan, Kab Klungkung, Kab Jembrana

Pemilik

Ni Ketut Kocak

17

Mote adalah salah satu bahan baku yang dominant dipergunakan dalam
membentuk motip/hiasan pada saab, lamak, tamiang, lukisan dinding. Mote bentunya
bulat kecil-kecil dan berwarna putih dan berlubang, mote terbuat dari bahan plastic
yang didatangkan dari luar daerah Buleleng, tapi dapat dibeli di sekitar Buleleng.
Untuk penghias pembantu, juga uang kepeng sebagai senter of interes pada bentukbentuk produk yang diproduksi oleh perajin mote di Desa Naga Sepaha.
Bahan baku selain mote, uang kepang pola awal dipergunakan daun lontar
untuk merancang bentuk global seperti saab (tudung saji), dan kain bludru sebagai
latar belakang dari penerapan motip tersebut. Fungsi dari masing-masing produk
tersebut berbeda-beda seperti saab, tamiang, lamak, sebagai perlengkapan upacara
agama Hindu. Produksi lainyanya seperti hiasan dinding dengan motip legong,
wayang memungkinkan perlu dikembangkan desainnya, bukan semata untuk
kepentingan upacara agama, diarahkan kepentingan kepariwisataan, seperti
kebutuhan cendramata yang dapat dinikmati oleh semua golongan.
Permodalan pada perajin sering mengalami kendala, karena koperasi sebagai
penunujang modal dananya juga terbatas, maka pemerintah daerah diharapkan
melirik keberadaan kerajinan mote yang semakin berkurang personilnya, uapaya
pendukung perlu dilakukan seperti membangun pasar kerajinan mote, pameran sebagi
promasi, pelatihan berupa desain, menagemen dan bentuk lainnya untuk menunjang
kesinambungan kehidupan kerajinan mote di desa Naga Sepaha Kabupaten Buleleng.

Bahan baku dasar yaitu daun lontar
Sebagai pola dasar dalam pembuatan
sebagai hiasan yang telah didesain.
Bentuk saab, lamak, mote, tamiang.

sedang mengerjakan perakitan
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Proses penjaritan daun lontar
Untuk membentuk pola saab.

Bentuk tamiang sarana upacara

Hasil poduksi dengan berbagai bentuk tamiang dan saab dengan motip bunga
padma, dan dilangkapi dengan rumbai-rumbai, kaca sebagai pemanis.

Pola awal dari bentuk tamiang.

Hiasan dinding dengan nama.
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Hiasan penerapannya pada sarung

sebagai hiasan dinding, bentuk cili

Bantal pada mebeler.

Lukisan dinding dengan bahan mote

Tamiang sebagai hiasan dinding

20

4. Kerajinan Gerabah
Banjar

: Banyuning Tengah

Desa

: Banyuning

Kecamatan

: Banyuning

Kabupaten

: Buleleng

Jenis Kerajinan

: Gerabah

Macam
Bahan

Pot bunga, kekeb, pasepan, pane, coblong, pulu, cobek,
penglalakan
Tanah liat

Bentuk
Motif
Finishing

Pere

Sumber bahan

Buleleng

Sumber dana

Mandiri dan Deprindag

Jumlah tenaga kerja

20orang

Pemasaran

Pasar Buleleng

Pemilik

I Ketut Yasa

Grabah, pada jaman Majapahit kebiasaan membuat benda-benda gerabah
yang telah ditekuni oleh masyarakat petani sejak zaman prasejarah dan telah ikut
memperkaya perkembangan kesenian pada zaman Hindu. Di Bali di beberapa tempat
sentra gerabah masih tetap bertahan, dimana sistim proses maupun alat yang
dipergunakan tetap dikerjakan secara tradisi, dan merupakan warisan yang perajin
terima secara turun-temurun. Banyuning satu-satunya sentra kerajinan gerabah yang
tetap bertahan di kota Buleleng walaupun jaman ke jaman peralatan didominasi oleh
bahan dari plastic

dan logam, gerabah tetap diminati oleh masyarakat. Dalam

menyediakan bahan baku perajin yang ada di Banyuning telah mencukupi disekitar
kecamatan Banyunin, dan mudah untuk didapat. Dan juga perajin membeli tanah lihat
disekitar kecamatan setempat.
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Pengolahan tanah untuk bahan gerabah biasanya perajin menggunakan
cangkul, tapi perajin gerabah Banyuning,. Telah memiliki alat mengolahan tanah
yang digerakan oleh mesin, jadi memudahkan dalam proses pembuatan bahan baku
siap jadi, dan memudahkan untuk membentuk benda kerajinan gerabah.
Proses pembentukan kerajinan gerabah diperlukan beberapa tahapan
diantaranya proses membentuk diatas pelarik atau roda putar dan biasa dibut oleh
perajin adalah pengejunan, jadi ukurannya sekitar ± 40cm diameternya. Tali plastic
untuk memotong bagian bawahnya setelah produk yang dibuat selesai, Proses
pengerjaan yaitu meletakan segumpal tanah plastis (agak lembek) diatas roda putar,
dan roda diputar dengan tangan kiri, tangan kanan memegang tanah sambil
membentuk benda kerajinan sesuai dengan bentuk yang dibuat oleh perajin. Tali
plastic untuk melepaskan benda yang telah dibuat, pembentukan dangan cara putaran
dapat dibuat atau menghasilkan benda-benda berdiameter/selindris seperti vas bunga,
mangkok, periuk, kekeb, pasepan, penglaklakan, coblong, pane, gentong dan bentuk
yang lainnya.

Proses penerapan motip

pada perajin Desa Banyuning tetap

mempertahankan proses tradisi seperti menempel, dengan melekuk-lekuk pada
pinggiran benda gerabah. Pembakran dilakukan dengan tungku permanent, yaitu
benda-benda gerabah yang telah kering disusun didalam tungku serta diberi alas
dengan pecahanan gerabah, fungsinya adalah api dapat beredar keseluruh benda
gerabah di dalam tungku. Pembakaran seperti tungku bak memerlukan waktu yang
agak lama disbanding dengan tungku lading, maka hasil pembakaran tungku bak
lebik baik dan matangnya lebih merata, kerusakan benda gerabah berkurang atau
sedikit kerusakan dan suhu pembakaran bisa mencapai antara 500-700ºC. Proses
finishing pada perajin banyuning hanya dengan warna yang dihasilkan dari tungku
pembakaran

yaitu berwarna merah. Jenis produksi yang dihasilkan diantaranya

adalah untuk benda-benda upacara seperti coblong, priuk kecil, caratan kecil dan pot
bunga, dan bentuk lainnya. Dapat disimak pada foto-foto dibawah ini.
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Tanah sebagai bahan baku gerabah yang dibeli dari tempat lain di Kecamatan
Banyuning

Alat pengolahan tanah dengan penggerak

Tungku bak pembakaran

dengan Mesin, menghasilkan tanah siap pakai

bahan baker jerami.
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Proses pembentukan gerabah oleh

Benda gerabah yang dikeringkan

Perajin Banyuning dengan menggunakan

dan sip untuk dibakar.

Alat roda putaran (pelarik).

Benda gerabah yang telah mengalami pembakarang seperti produk diatas ini
seperti kekeb, paso, pot bunga.
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Pot Bunga templel di dinding.

Periuk sebagai alat upacara

Bentuk murda untuk atap rumah tradisi.

Cetakan kue laklak (kue serabi) dan coblong.

Paso, gentong pas bunga, jun telah dibakar dengan pewarna aslinya seperti jun
dengan warna hitam terdapat pada samping benda gerabah dapat menambah nilai
pada produk tersebut.
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5. Kerajinan Ingka
Banjar

: Pengubugan

Desa

: Depaha

Kecamatan

: Kubu Tambahan

Kabupaten

: Buleleng

Jenis Kerajinan

: Ingka /lidi

Macam

Piring, bunga, talam, bokor, jembung

Bahan

Lidi dari daun kelapa

Bentuk
Dengan bentuk isehan dan bibih ingka, anyaman tmpang
tindih, yaitu tindih dua, tiga, tujuh

Motif
Finishing
Sumber bahan

Sekitar kecamatan Banjar, Kab Buleleng

Sumber dana

Sendiri

Jumlah tenaga kerja

20 orang

Pemasaran

Bulian dan Sidatapa kab Buleleng

Pemilik

Ni Luh Sukrasmini

Kerajinan Ingka salah kerajinan yang dibuat darai bahan lidi yang dianyam
dibentuk berbagai bentuk produk, bokoran dan piring. Bokor bagian pinggiran agak
tinggi sedangkan bentuk piring lebih pendek. Fungsi dari ingka biasanya
dipergunakan alat upacara seperti sebagai tempat sesajen dengan ukuran yang
berbeda-beda. Bentuk piring fungsinya dipergunakan untuk alas makanan, biasanya
dipergunakan para pedagang nasi dipasar-pasar. Banjar Pengubugan, di Kabupaten
Buleleng sebagai lokasi pembuatan ingka tersebut, malah perajin ingka didesa
tersebut masih bertahan walaupun banyak pesaing yang ada didaerah Bali. Jumlah
perajin cukup banyak sekitar 20 orang perajin. Mengenai bahan baku terus tersedia
disekitar banjar, yaitu lidi dari daun kelapa yang diraut dijadikan lidi. Dan pohon
kelapa sangat subur melimpah akan bahan baku. Proses produksi dari ingka tersebut
dari kalangan tua sampai remaja bisa mengerjakannya, kerana proses penganyaman
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sebuah ingka sangatlah cepat dipelajari, dari tahap pertama yaitu anyaman iseh (
pusat /pusar dalam dalam) sampai anyaman pinggirnya yang sering disebut bibih
ingka (bibir ingka). Masalah finishing lidi cukup dihaluskan, karena kualitas lidi
merupakan penentu hasil akhir dari kerajinan anyaman ingka. Morip ditentukan oleh
tumpang tindih dari anyaman itu sendiri dan kerapian menganyamnya, pemasaran
sementara ini dipasarkan di daerah Buleleng dan sekitarnya.

Lidi daun kelapa sebagai bahan

Anyaman awal yaitu membuat pusar

Baku anyaman ingka.

Anyaman pusar dipasang tali untuk

Anyaman ingka sudah siap

Menahan anyaman awal

dirapikan pinggirannya.
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Anyaman ingka sudah bersih dari sisa iratan yang menempel pada lidi.

Anyaman ingka di paking dan siap dipasarkan kepelanggan di sekitar
Kabupaten Buleleng.

28

6. Kerajinan Pelepah Pisang
Banjar

: Ambengan

Desa

: Padang Bulia

Kecamatan

: Suka Sada

Kabupaten

: Buleleng

Jenis Kerajinan

: Pelepah Pisang

:

Macam

Album, bingkai foto, noot book, buku address

Bahan

Pelepah pisang, daun waru,kupu-kupu, buah lamtoro, pasir
putih, kertas kartoon dan kertas daur ulang

Bentuk

Finishing

Pohon kelapa, kura-kura, sandal, berbagai jenis ikan,
kangguru
Moilex dari propan clear gloss

Sumber bahan

Denpasar, dan sekitar Sukasada

Sumber dana

Deprindag dan sendiri

Jumlah tenaga kerja

15 orang

Pemasaran

Pesanan dari bayer seperti Spanyol dan Amerika

Pemilik

I Wayan Budiasa

Motif

Didaerah lain di Bali kerajinan pelepah pisang berkembang begitu pesatnya,
maka dari itu banyak sentra kerajinan pelepah pisang sebagai binaan dar Departeman
Perindustrian. Penelitian pelepah pisang telah dilakukan pada Lustru di Universitas
Udayana tahun 1986, masa itu belum diperuntukan atau dipasarkan ke konsumen,
artinya sebagai experiment produk dari pelepah pisang, dengan perwujudan yaitu
bentuk dompet untuk laki-laki dan map yang dianyam. Dan Awal tahun 90an
kerajinan dari pelepah pisang telah tersebar di hamper seluruh Bali apalagi banyak
bayer yang berminat dengan bahan yang alami dan ramah lingkungan. Banjar
Ambengan sebagai sentra kerajinan pelapah pisang di Kabupaten Buleleng,sangat
potensial untuk dikembangkan untuk menunjang kesejahtraan masyarakat sekitarnya,
serta bahan baku selain karton didatangkan dari Denpasar, bahan baku lainnya
seperti, pelepah pisang, kulit buah lamtoro, daun kupu-kupu, lidi daun tebu, tangkai
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dari bunga nyiur (bahasa Bali paang), banyak tersedia disekitar desa Padang Bulia.
Proses dalam pembuatan produk kerajinan pelapah pisang diawali dengan proses
bahan baku, yaitu dengan mengeringkan dan pengukusan dedaunan yang

telah

dipetik dan pelepah pisang yang masih basah. Proses pembuatan pola, pelepah pisang
dipotong disesuaikan dengan produk

yang didesain. Contoh dalam pembuatan

sebuah album, karton dibentuk persegi empat, lem bidang karton dengan lem karet
dan juga bahan baku pelapis juga diolesi lem, secara keseluruhan bahan baku yang
dilekatkan pada karton tersebut. Seperti dedaunan, paang, pakis dan lainnya. Motip
terbentuk dari tali bagu yang dibentuk sesuai dengan motip yang diinginkan,
misalnya motip popohonan, binatang, berbagai macam ikan, dan juga pasir sebagai
latar belakangnya. Penyelesaian akhir, dilapisi dengan cat moilek dari merek provan,
dengan pelapis clear doof, disamping sebagai pelapis juga sebagai pengawet dari
produk kerajinan pelepah pisang.

Daun kupu-kupu yang masih basah dalam tahap pengeringan dan yang kanan telah
kering dan telah dikukus.

Pelepah daun tebu, bagian dalamnya

Pelepah

pisang

sebagai bahan kau siap pakai

dan siap pakai

yang

telah

kering
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Pelepah pisang yang telah kering dari

Tangkai dari bunga nyiur sebagai hiasan

Batangnya.

Pada sebuah album.

Karton sebagai bahan dasar

Pohon pakis sebagai bahan penghias.

Untuk menempelkan pelepah pisang

pola dibentuk dengan karton, kerakter pakis

Pakis, dedaunan.

Merupakan menambah nilai dekoratif
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Bahan perekat lem kulit.

Mesin jigsaw untuk membuat pola

Bor listrik untuk melobang.

proses penerapan motip dengan tali
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Hasil produk berupa bingkai foto

Hiasan dinding dengan buah
kulit lamtoro, lidi tebu, tali sebagai
garis.

Album dengan hiasan cecak, dedaunan pang sebagai penghias pinggir album.

Hiasan dinding dari buah lamtoro.
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7. Kerajinan Logam
Banjar

: Sari Mekar

Desa

: Sari Mekar

Kecamatan

: Buleleng

Kabupaten

: Buleleng

Jenis Kerajinan

: Logam (kuningan dan tembaga)

Macam

Bokoran, saab, dulang, kap lampu, kapar

Bahan

Kuningan dan Tembaga, bahan sepuh.

Bentuk
Motif
Finishing
Sumber bahan
Sumber dana

Pepatraan, Wayang, Boma, Saet, Mingmang, Emas2an
Cermean, Krawangan, p.Ulanda, Bunga kamboja
Sepuh perak, emas, dan diantik pada bahan tembaga
Dari gianyar
Denpasar
Mandiri

Jumlah tenaga kerja

5 orang

Pemasaran

Buleleng sekitarnya dan Denpasar

Pemilik

I Ketut Sadia

Kerajinan logam, kerajinan ini sangat banyak sebarannya di Daerah Bali, yang
mendominasi kerajinan logam khususnya emas dan perak ada di daerah Bali selatan.
Kerajinan Logam di Desa Mekar Sari, perajin kerajinan logam hanya masih bertahan
beberapa sentra, disebabkan lesunya pemasaran dan banyak saingan dari daerah lain
seperti Kabupaten Klungkung dan Gianyar. Serta mahalnya harga bahan sebagai
kendala berkurangnya perajin dan beralih propfesi. Bahan baku yang dipergunakan
pada perajin di Banjar Mekar Sari adalah logam tembaga dan kuningan, sementara
ini di beli dari Gianyar dan Denpasar, dan jenis produk yang dihasilkan berupa,
Bokoran, saab, dulang, kap lampu, dan kapar. Motip yang sudah biasa dibuat adalah
motip pepatraan, wayang, boma, saet mingmang, emas-emasan cermean, Krawangan,
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patra ulanda, bunga kamboja. Motip yang menjadi unggulan dan umum dibuat yaitu
motip saet mingmang.
Proses dari kerajinan logam, logam kuningan

pada awalnya dibentuk

setengah bola untuk sebuah bokoran baik bentuk lingkaran maupun segi empat, segi
enam. Tahap penatahan motip bagian tangah diisi penuh dengan gale (jabung) untuk
menahan pola ukiran kalau logam tersebut ditatah. Permodalan mengandalkan dana
pribadi belum dapatnya bantuan dari manapun. Tenaga kerja telah terlatih sebanyak
lima tenaga kerja. Dibawah ini tampilkan foto-foto pada perajin logam di Desa Mekar
Sari, banjar Mekar Sari.

Pengepresan bahan baku

Pengidraan ladasan untuk membentuk

Alat pelebur atau untukmematri

Kompor melebur

Bagian dalam suatu produk.
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Menatah/ukir bagian luar sesuai dengan motip yang diterapkan seperti yang
disebutkan diatas.

Dulang dan bentuk bokoran sebelah kanan yang belum di finishing

Bokoran pumuspaan yang berbentuk segi enam dan empat yang telah difinishing
dengan menggunakan sepuh perak (crumm perak).
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Alat Upacara yaitu tempat dupa dan tempat air suci yang telah disepuh perak sebagai
penyelesaian akhir.

Kap lampu dinding dengan kerakter bahan itu sediri seperti mempertahankan warna
tembaga teknik finishing antic, dipoles dengan braso.

Kap lampu bentuk lingkaran

dan segi empat dengan teknik tatahan dipergunakan

kerawangan (teknik tembus).
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Motip yang diterapkan saet mingmang dan patra ulanda, sebelah kiri merupakan
motip cirri khas di Buleleng.
9. Kerajinan Tenun Cagcag Songket
Banjar

: Dusun Gambang

Desa

: Jeneng Dalem

Kecamatan

: Buleleng

Kabupaten

: Buleleng

Jenis Kerajinan

: Tenun Songket

Bahan

Kamben, Selendang, Kampuh, Udeng, Taplak meja, sarung
bantal
Benang, benang perak, dan benang emas.

Bentuk

Persegi panjang

Motif
Finishing

K.Boma, P. Punggel, Merak, Gelap, Wajik, Tumpal,
Kupu-kupu, Temesir, Pinggiran.
-

Sumber bahan

Buleleng dan Klungkung

Sumber dana

Bank, Biaya Mandiri

Jumlah tenaga kerja

6 orang

Pemasaran

Buleleng, Denpasar, Klungkung

Pemilik

Ni Ketut Koni

Macam

Tenun cagcag merupakan tenun tradisional yang secara turun temurun dikerjakan
dengan sistim kerja, pemakaian bahan baku telah diwarsinya.
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Jeneng Dalam di Kabupaten Buleleng, menenun dengan cara tenun cagcag hanya
beberapa saja bertahan, karena pemasarannya disekitar Kabupaten Buleleng saja lebih
banyak, bahan baku di datangkan dari daerah lain seperti Klungkung, kalau di
buleleng berkurang stok bahan baku. Produk yang dihasilkan berupa kamben,
selendang. Tenun cacgcag songket hanya diperuntukan pada waktu upacara atau
dipakai oleh modeling, maka pemasaran jarang lakunya, biasa pesanan untuk
menjangkau pasar.

Bahan baku benang emas dan perak

Proses kerja dengan alat tenun cagcag

Hasil berupa kamben dengan menggunakan benang perak, dan benang berwarna

Selendang dan kamben dengan motip boma menggunakan benang berwarna
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10. Kerajinan Tenun Bebali
Banjar

: Kubu anyar

Desa

: Pacung

Kecamatan

: Teja Kula

Kabupaten

: Buleleng

Jenis Kerajinan

: tenun cagcag kain bebali

Bahan

Kain bebali untuk sarat upacara, dipakai (busana), Raja
Pengangge (untuk tempat suci)
Benang Sutera, Katun, Warna alam

Bentuk

Persegi panjang

Motif

Garis-garis

Finishing

-

Sumber bahan

Dari gianyar
Denpasar
NGO,
Mandiri

Macam

Sumber dana
Jumlah tenaga kerja

11 orang

Pemasaran

Jepang, Amerika, Australia, Perancis
Itali, Jerman, Eropa, Buleleng, Kintamani
I Nyoman Sarmika

Pemilik

Kain Tenun Bebali adalah kain tradisional (klasik) hasil tenunan Masyarakat
Teja Kula Buleleng, Bali. Zaman dahulu kain ini sangat fungsional di tengah-tengah
masyarakat Buleleng khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya, sebagai
pakaian adat disaat melakukan upacara keagamaan, sebagai pelengkap sarana upacara
itu sendiri, dan sebagai penghias bangunan suci (raja pengangge). Kain ini tergolong
langka namun sejak dahulu cukup dikenal dimanca Negara sebagai cenderamata.
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Situasi Kawasan Tejakula

Sejarah Singkat Kain Tenun Bebali
Selama ribuan tahun, alat tenun backstrap telah digunakan untuk menenun. Di
Bali, menenun dengan teknik dan alat seperti ini disebut dengan Tenun Cagcag, dan
secara tradisional dilakukan oleh kaum perempuan. Bali sesungguhnya memiliki
berbagai tradisi teknik menenun diantaranya; tenun Geringsing (double ikat), Songket
(suplementary tenunan polos dengan lungsin paterning), Endek (warp ikat) dan
Bebali (kain tradisional polos yang digunakan dalam upacara keagamaan). Kapas
sebagai bahan utama kain tenun dihasilkan dan ditanam didaerah sekitar lingkungan
desa. Demikian pula, bahan-bahan alami yang digunakan untuk pencelupan termasuk
Indigo (taum) dan Morinda citrifolia (Sunti), begitu pula bahan-bahan pewarna serta
bahan permentasi tersedia secara alamiah.
Secara historis, Bebali memiliki dua fungsi utama; sebagai pakaian atau ritual.
Lebih dari 100 tahun yang lalu, Bebali digunakan dalam bentuk polos (tanpa garis)
oleh laki-laki dan perempuan sebagai sarung (kamben) untuk dipakai setiap hari. Saat
ini, polos Bebali hanya dikenakan untuk Piodalan di Pura. Kain Bebali dalam upacara
melambangkan siklus kehidupan. Garis-garis yang melambangkan transisi dari satu
fase
kehidupan yang lain. Sebagai contoh, di daerah Pacung selama 6 bulan untuk
keselamatan bayi diadakan suatu upacara, bayi dibungkus kain Bebali selama ritual
tersebut. Dalam hal ini Kain Bebali memiliki peran yang penting, dan sampai saat ini
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masih dipertahannkan dalam upacara manusa yadnya, dari lahir sampai kematian. Di
kebanyakan daerah, Bebali dianggap kain yang suci dan memiliki sifat maghis dalam
Budaya Bali. Selama 50 tahun terakhir kerajinan tangan tenun kain Bebali sempat
menghilang, ini disebabkan masuknya produksi kain tenun Bebali yang menggunakan
mesin. Warna yang digunakan untuk mencelup juga menggunakan zat kimia.
Sedangkan kain tenun tangan yang dibuat dari bahan-bahan alami serta dikerjakan
dengan teknik Cagcag keberadaannya hanya bisa dilihat di museum-museum di
seluruh dunia dan pada upacara keagamaan di Bali yang masih menggunakan kain
tua.

Penggunaan Kain Bebali pada Upacara Keagamaan dan Bangunan Suci

Berdasarkan kepekaan untuk mempertahankan budaya yang dianggap unik
dan langka, I Nyoman Sarmika pada tahun 2000 berinisiatif untuk mengerahkan
segala daya guna mengumpulkan data dan sumberdaya yang masih tersisa yang
berkaitan dengan tenun cagcag yang dapat menghasilkan kain tenun Bebali tersebut.
Akhirnya didapat beberapa alat tenun yang masih dapat difungsikan, informasi
tentang bahan-bahan tradisional beserta cara pengolahannya, serta beberapa
narasumber dari masyarakat setempat yang masih mengetahui proses menenun kain
bebali. Inilah tonggak pendirian Surya Indigo Hand Weaving Centtre yang berada di
Banjar Kubu Anyar, Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Buleleng. Hand Weaving
Centre ini mempunyai misi untuk membangun kembali salah satu kekayaan
sumberdaya Masyarakat Desa Pacung khususnya yaitu Kerajinan Tenun Kain Bebali,
kini terkenal dengan nama Tenun Indigo (mengambil nama salah satu bahan pewarna
tradisional yang digunakan).
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Surya Indigo Hand Weaving Centtre

Hal pertama dilakukan awal pendirian Weaving Centre ini adalah bekerjasama
dengan pihak lain sehingga saat itu mendapat bantuan dari Organisasi Non
Government Wilde Gansen (Belanda), yang menyangkut permodalan peralatan,
bangunan tempat pelatihan, dan pelatihan menenun teknik cagcag yang dapat
menghasilkan kain bebali. Kelompok pelatihan ini terdiri dari 11 perempuan yang
tinggal di Pacung. Secara umum Surya Indigo Hand Weaving Centtre didirikan
bertujuan untuk:
Mempertahankan Tradisi
Keterampilan menenun telah menjadi bagian penting dari kehidupan
tradisional masyarakat Desa Pacung selama berabad-abad. Surya Indigo ingin
kembali ke asal-usul kerajinan dalam rangka untuk mempelajari kembali teknik
menenun tersebut dan untuk melestarikan tradisi yang hampir hilang.

Tenun Cagcag di Desa Pacung, Tejakula

43

Menjaga Lingkungan
Usaha kerajinan yang dirintis Surya Indigo hanya menggunakan pewarna
alami yaitu warna-warna yang dihasilkan dari bahan tumbuh-tumbuhan yang bisa
diperoleh dari alam desa sekitar. Pewarna berasal dari daun, kulit dan akar tanaman.
Tidak hanya memastikan bahwa lingkungan tidak tercemar oleh pewarna kimia,
tetapi yang terpenting dapat mempertahankan pengetahuan lokal tentang aplikasi
pewarna alami.

Kapas Sebagai Bahan Baku Benang, Daun Taum dan Pohon Mengkudu Sebagaibahan Pewarna

Menumbuhkan Sumberdaya Alam
Bahan-bahan utama tenunan dapat dibudidayakan di sekitar lingkungan Desa
Pacung. Disamping itu kegiatan ini juga dapat menambah lapangan kerja bagi
masyarakat, misalnya menanam kapas dengan bantuan petani setempat. Begitu pula
dengan bahan-bahan yang lain, seperti bjudidaya pohon taum, mengkudu, pisang dan
lain-lain sebagai bahan tambahan.
Mengembangkan Ekonomi Lokal
Dengan memanfaatkan nara sumber yang terdiri dari wanita tua yang masih
memiliki pengetahuan tentang teknik tersebut, ke sebelas perempuan muda berhasil
dilatih proses menenun, termasuk pemintalan dan pencelupan tradisional. Peserta
pelatihan juga dapat mempraktekkan proses tersebut di rumah-rumah mereka.
Melalui sistem ini diharap para anggota kelompok menjadi resourses yang
menguntungkan, tidak hanya berpikir bisa bekerja di rumah mereka dekat dengan
keluarga mereka namun juga dengan menghasilkan pendapatan tambahan yang
tentunya dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.
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Kain Bebali Hasil Tenunan Surya Indigo

Beberapa Proses Kerja
Mengolah Kapas

Disaat tanah basah di musim hujan, adalah waktunya untuk menanam kapas.
Buah kapas yang sudah dipanen dikeringkan selama beberapa hari. Setelah kering,
kapas melewati proses gin (mangle) untuk untuk memisahkan biji dengan serat.
Proses selanjutnya adalah penyisiran kapas dengan tangan menggunakan dayung,
kemudian kapas dipintal menjadi benang dengan menggunakan roda berputar (alat
pengantih).
Dari kiri ke kanan adalah Proses Pengolahan Kapas menjadi Benang, Dicelup/ Diwarna, sampai
naik ke Alat Tenun

Mewarnai kapas/ Sutra
Sebelum benang diwarnai, benang dipersiapkan untuk menerima pewarna
dalam air panas. Untuk ini, digunakan bahan bantu mordant yaitu tawas untuk
membuka benang. Pencelupan/ pewarnaan benang melalui proses permentasi dengan
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bahan-bahan alami, proses ini cukup memakan waktu. Dalam proses permentasi
bahan-bahan seperti besi oksida, alkohol dalam tuak, juga dibutuhkan untuk
memberikan variasi dalam warna. Untuk memperkuat hasil celupan, proses ini
dilakukan dalam air mendidih. Selanjutnya benang diangkat dan disisir kemudian
dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering, benang yang kusut dibentang
dan diatur pada tiang kayu sebelum dipasang di atas alat tenun. Proses menenun satu
lembar kain Bebali panjang, diperlukan waktu sekitar 10 hari.
Beberapa bahan pewarna alami yang digunakan adalah:
Nama Umum

Bagian yang

Nama Botanical

Warna

Digunakan

Beetel Palm

Area Catechu

Buah

Cokelat kehitaman

Indigo

Indigofera tinctoria

Daun

Biru

Jack Fruit

Artocarpus

Inti Kayu

Kuning terang

heterophylus
Lac

Laccifer laccae

sekresi serangga

Merah

Madder

Morinda citrafolia

Akar

Oranye

Myrobalan

Terminalia chebula

Buah

Kuning

Sappan Kayu

Caesalpinia sappan

Inti Kayu

Merah muda

Asam

Tamarindus indica

Daun

Kuning terang

Perawatan Kain Bebali
1. Mencuci dengan dengan air dingin dan sabun ringan
2. Jangan menggunakan mesin cuci atau pemutih.
11. Kerajinan Lidi craft kombinasi kayu
Banjar

: Bunut Panggang

Desa

: Kaliasem

Kecamatan

: Banjar

Kabupaten

: Buleleng

Jenis Kerajinan

: Kerajinan Lidi craft kombinasi kayu
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Macam

Kapar, bath rak Z, bottol boz, box handel, kaset box,
plesmata, laundry box.

Bahan

Kayu kamelina, (jati belanda), lidi iip dari [pohon enau

Bentuk

Dapat disimak pada tampilan foto

Motif

-

Finishing

politur

Sumber bahan

Sekitar kecamatan Banjar

Sumber dana

Biaya Mandiri

Jumlah tenaga kerja

6 orang

Pemasaran

Tegallalang gianyar, kuta, pesanan dari Eropa.

Pemilik

Bapak Lukman

Kerajinan lidi iip, adalah kerajinan kerajinan yang dibuat buat dari lidi iip (lidi
yang berada pada batang pohon enau. Bahan baku iip ini bentuknya memanjang kirakira 50cm, berwarna hitam berameter 0,5cm. Sesuai dengan namanya bahan ini
merupakan cirri khas dari produk yang dihasilkan.
Bahan baku kedepannya masih mencukup karena pohon enau sangat banyak
diperlukan oleh masyarakat luas, seperti daunnya sebagai perlengkapan upacara,
batangnya akan menghasikan sagu, bagian tapis (duk) dapat dijadikan atap bangunan
suci, maka untuk bahan baku iip maupun kayu yang dipergunakan sebagai kerajinan
lidi iip, tetap tersedia dalam pembuatan desain kerajinan lidi iip di Banjar Bunut
Panggang, Kabupaten Buleleng.
Jenis produk yang diproduksi diantaranya berupa,

berbagai

kapar Z yaitu

berbagai ukuran dan bentuk persegi, tempat sampah, tempat pakaian yang kotor,
meja, alas piring juga berbagai ukuran, tempat paying. Desain dikerjakan melalui
pesanan konsumen.
Proses kerja, lidi iip dibersihkan sampai halus, dikerok dengan memakai pisau
agar kotoran yang menempel pada lidi iip hilang semuanya, untuk menampilkan
kesan lebih berkerakter,

diamplas

sampai mengkilat. Iip dipotong disesuaikan
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dengan rancangan desain. Finishing menggunakan politur buatan perajin sendiri,
untuk menyesuaikan benda dengan warna agar porfement yang elegant.
Pemasaran dan modal, karena memiliki imege dan original produk, maka produk
yang dihasilkan merupakan pesan dari bayer dari Eropa, selain dipasarkan ke toko
seni di Gianyar, Kuta (badung). Modal masih menghadalkan modal sendiri,
pemerintah daerah setempat belum bisa membantu secara fisik maupun non fisik.

Bahan baku lidi iip masih utuh

Bahan baku telah dibersikan /dipotong

Peraltan sebagai penunjang teknik produksi kerajinan lidi iip seperti gergaji duduk,
gunting tangan sebagai alat potong.

Proses kerja pemasangan lidi iip yang telah dirakit ke bingkai kaparZ.
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Kapar yang siap difinishing

Tempat loundry yang siap jual

Alas temapat makan, piring, mangkok. Alas piring, dan lainnnya

Tempat senduk, garpu, peralatan dapur. Tempat sampah kering.
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Kapar, desain dengan handel.

Meja pendek diatas meja iip sebagai

Kapar set , dari besar ke kecil

Tempat payung iip sebagai dinding.

bahan

Tiray untuk jendela iip dirakit sesuai

Baki, untuk membawa makanan pada

Ukuran.

Alasnya iip sebagai bahan baku.
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12. Kerajinan Batok Kelapa
Banjar

: Penarungan

Desa

: Penarukan

Kecamatan

: Buleleng

Kabupaten

: Buleleng

Jenis Kerajinan

: Batok Kelapa (PUJI JIWA SENI)

Bentuk

Tempat buah, tizu, gelas, kartu, lilin, Baki/kapar, bingkai
foto, mebeler.
Batok kelapa, kayu manis, pakis, kayu mangga, logam
kuningan
Berbagai macam bentuk simak pada foto dibawah

Motif

Kerakter bahan itu sendiri sebagai motip, motip geometri

Macam
Bahan

Finishing

Politur, natural hanya dihaluskan pada produk tertentu,
delaminating (dilapisi dengan cat clear gloss)

Sumber bahan

SekitarBanjar Penarungan kabupaten Buleleng

Sumber dana

Bank, dan koperasi di denpasar

Jumlah tenaga kerja

30 Orang

Pemasaran

Pesanan dari took seni di Denpasar, Kuta, Ubud Bali

Pemilik

I Wayan Natih

Kerajinan batok kelapa, dibuat dari batok kelapa yang tua berwarna hitam, dan
warna putih dari batok kelapa muda. Bahan baku tersebut diproleh dari lingkungan
tempat perajin di desa Penarungan. Bahan dasar dari kerajinan ini dibuat dari kayu
mangga, yang pula didapatkan di kabupaten buleleng, beberapa bahan Bantu lainnya
didapat diluar daerah Buleleng diantaranya seperti dari Denpasar dan Gianyar, seperti
kayu pakis telah tersedia disekitar Kabupaten Buleleng.
Adapun proses pembuatannya adalah sebagai berikut, pertama pembuatan bentuk
dasar seperti kotak perhiasan bentuk selinder, dikerjakan dengan sistim bubut, dan
yang bentuk persegi bidang kayu dirakit sesuai dengan ukuran yang didesain. Setelah
bentuk yang diinginkan telah siap, tahap berikutnya dilakukan pemasangan dengan
cara menempelkan batok kelapa, pakis, kayu manis yang telah dibentuk, seperti motip
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segi enam (batok kelapa) dengan menggunakan bahan lem dan resin sebagai bahan
perekat. Dilanjutkan dengan proses pengamplasan, dari amplas kasar ukuran 180
sampai ukuran 300 yang paling halus. Tahap akhir dilakukanproses finishing dengan
mempergunakan bahan politur dan delaminating (coating). Sedang

produk yang

dibuat dari bahan kayu manis proses finishingnya dilakukan secara natural dalam arti
seperti apa adanya ( tanpa cat kimia). Pemasaran produk yang dihasilkan kebanyakan
merupakan pesanan dari bayer, ada juga dilakukan dengan menjual secara langsung
ke took-toko seni yang berlokasi di Denpasar, Kuta dan Ubud, yaitu pusat kunjungan
wisatawan di Bali.

Bahanbahan baku tempurung kelapa

Kompresor, alat untuk finishing

bahan baku kayu

Proses pengamplasan per detail
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Pemasangan bato kelapa satu persatu

pemukulan bahan baku yang telah di
Lem.

Setelah dirakit, siap untuk finishing

Kotak perhiasan bentuk kotak dan bulat

pengamplasan, setelah di lem

bahan baku dari kotak perhiasan
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Piring dari batok kelapa muda

Dulang dari bahan pakis

Kapar dengan bahan batok kelapa

Mangkok dengan bahan kayu manis

Bahan kayu manis

Kapar bentuk lingkaran dari batok
Kelapa muda.
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Tempat buah dengan ukuran dari kecil samapai besar kanan dan kiri sama bentuk
lingkaran dan persegi empat

Batok kelapa yang tua maupun muda sebagi hiasan, yang ditempelkan pada depan
laci mebel untuk menambah nilai tambah.

Bingkai kaca dengan dasar kayu mangga, ditempel dengan batok kelapa tua dan
muda, kayu pakis, dan kayu manis
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Kotak perhiasan dengan batok kelapa muda, bingkai dengan pakis sebagai nilai
dekorasi

Pot Bunga dengan sedikit tempelan batok kelapa dan pakis dengn penampilan
yang elegan.
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Kotak dengan bentuk persegi empat penuh dengan tempelan kayu manis.
13. Batu Apung
Banjar

: Lingkungan Penarungan

Desa

: Penarukan

Kecamatan

: Buleleng

Kabupaten

: Buleleng

Jenis Kerajinan

: Batu Apung

Macam

Tempat tizu, tempat lilin, kap lampu

Bahan

Kayu, batu apung, kuningan

Bentuk

Disimak pada foto

Motif

Natural (kerakter bahan itu sendiri)

Finishing

Politur, natural dilapisi dengan clear gloss.

Sumber bahan

Sekitar kecamatan Buleleng

Sumber dana

Dana sendiri

Jumlah tenaga kerja

6 orang

Pemasaran

Sesuai dengan pesanan dari Perancis, Kanada, Spanyol

Pemilik

I Putu Arcana

Kerajianan Batu apung salah satu unggulan kabupaten Buleleng, kerajinan ini
dibuat dari batu apung. Bahan ini didapat dari lingkungan sekitar tempat tinggal
perajin di desa Penarukan Buleleng. Adapun proses pembentukan untuk dijadikan
bahan baku kerajinan adalah sebagai berikut, batu apung dibelah-belah berupa
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lembaran dengan ketebalan kurang lebih 1cm dan dipecah menggunakan alat gergaji
mesin. Selanjutnya adalah dilakukan dengan cara menempelkan lembar-lembar batu
apung yang telah terukur, ditempelkan pada bingkai kayu yang telah disiapkan,
dengan menggunakan perekat campuran lem dengan semen. Lanjut setelah
penempelan selesai, permukaan batu apung yang tertempel pada bidang frem, lalu
diratakan dengan menggunakan mesin gerinda sampai halus. Demikian pula semua
produk yang diproduksi, proses pengerjaaanya dilakukan sampai finishingdengan
cara yang sama. Tahap finishing dilaksanakan dengan menggunakan bahan clear
gloss. Pemasaran kerajinan batu apung sesuai dengan permintaan bayer, juga ke
Perancis, Kanada dan Spanyol.

Proses kerja menempelkan batu apung pada frem yang telah dibentuk

Proses pemotongan batu apung

pembentukan bentuk dasar
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Bentuk produk bingkai dengan berbagai ukuran

Kap lampu lantai batu apung sebagai tempelan bagian bodynya

Lampu ditetakan diatas meja dengan kap dari kain, batu apung pada body.
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Lampu dinding berbagai ukuran kombinasi dengan bamboo dominant batunya

Meja sudut keseluruhan dengan batu apung dan kanan pot bunga untuk didalam
ruangan

Tempat dupa dibuat lempengan untuk didalam ruangan, dan kanan tempat lilin
berbagai ukuran ditempel dengan batu apung.
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5.2 Bahasan
Seni Kerajinan yang tersebar di kabupaten Buleleng jenisnya bervariatif,
karena keadaan geografi kota Buleleng sangat banyak berpotensi untuk
berkembangnya

sentra-sentra

kerajinan.

Produk

yang

diproduksi

sangat

beranekaragam jenisnya, ini membuktikan bahwa perajin di kabupaten Buleleng
sangat kreatif dan inovatif. Dengan adanya sentra baru pemerintah daerah beserta
jajarannya perlu memberikan bantuan moril maupun material untuk membangun
atmosefir masyarakat lebih terarah. Pada bab ini peneliti dapat dibahas beberapa hal:
1. Bahan baku, areal buleleng yang begitu luas dari timur ke barat, sangat
potensial terjadinya pertumbuhan bahan baku, apalagi didukung luas
areal untuk menciptakan bahan alternative lagi untuk menanggulangi
terjadinya jikalau diantara perajin mengalami pesanan yang banyak atau
kehabisan stok kayu tertentu yang dibutuhkan oleh bayer atau konsumen.
2. Proses dalam industri kerajinan, sangatlah beraneka ragam, semua perajin
sependapat ergonomic sangatlah perlu untuk diperhatikan, dalam proses
masih menerapkan sistim apa adanya, hal tersebut sangatlah logis apalagi
sikap yang alamiah selalu dipertahankan. Tapi sistim kerja pada proses
pengamplasan misalnya perlu mendapatkan tanggapan untuk menjaga
kesehatan secara keberlanjutan perajin itu sendiri, maka produksi lebih
meningkat. Proses dalam memproduksi suatu poduk perlu juga mendapat
tempat pada jalannya produksi, karena proses dapat menentukan suatu
produk yang berkualitas dan dapat diterima oleh bayer maupun konsumen.
3. Motip salah satu sebagai penghias untuk benda produk, penampilannya
lebih elegan dan dapat menjadi image dari perajin itu sendiri. Image dapat
ditumbuh kembangkan dengan menggali potensi yang berada di
Kabupaten Buleleng, seperti dengan melihat peninggalan yang berada di
temap perajin berada, pura Beji, di pura tersebut banyak menyimpan
misteri motip yang begitu kaya akan ide dan konsep untuk membangun
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inovasi perajin kedepannya. Dengan motip tersebut Buleleng memiliki
budaya kerajinan yang bernuansa motip-motip tradisi Buleleng.
4. Jenis produk yang diproduksi sudah menunjukan kreativitas yang tinggi,
dilihat banyak ragam produk yang diproduksi. Dalam hal jenis produk
produksi beberapa produk yang benar-benar spesifik untuk icon kota
Buleleng, dalam produksi diharapkan perajin memberi batas produksi
untuk menanggulangi adanya image yang murahan, agar jangkauan pasar
tetap menjakau pasar menengah keatas pasar berkualitas.
5. Bentuk desain yang diproduk oleh perajin juga telah mengalami
kreatifvitas dan inovatif yang tinggi, terbukti dalam prosentase produksi
kebanyakan di kosumsi oleh konsumen manca Negara. Desain tidaklah
mandeg sampai kebutuhan bayer, perajin agar terus melakukan experiment
untuk menemukan desain-desain dan bentuk yang uptodate pada puncakpuncak jaman yang dilewatkan. Melalui experiment perajin mendapatkan
pengalaman baru untuk menggali ide-ide yang bisa menjadi icon masingmasing perajin itu sendiri.
6. Penyerapan tenaga kerja, dengan tersebarnya perajin dan tumbuhnya
sentra-sentra baru ini merupakan salah satu dapat mengurangi
pengangguran, dimana penyerapan tenaga kerja dan tempat magang,
belajar non formal memberikan peluang kepada perajin pemula untuk
berkiprah di bidang industri kerajinan yang dijadikan profesi.
Dengan kesinambungan sentra kerajinan di berada di Kabupaten Buleleng,
maka pemerintah daerah harus ikut menjadi bapak angkat untuk berlangsung
hidupnya perajin di desa maupun diperkotaan, melalui pembinaan yang dilaksanakan
oleh instansi terkait, berikan kesempatan untuk tampil dihalayak ramai (pameran)
untuk mengenalkan produknya, bantuan yang dapat menunjang produksi, teknik
desain, permodalan dan bentuk lainnya agar perajin tetap eksis dan ajeg dibidangnya.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Dari pelaksanaan penelitian mengenai jenis-jenis dan macam kerajinan yang
ada di kabupaten Buleleng dapat disimpulkan sebagai berikut:
6.1.1

Seni kerajinan yang berlokasi di pedesaan maupun di perkotaan yang tersebar
kabupaten Buleleng. Dari berbagai jenis produk yang dihasilkan dapat
diketahui bahwa proses pembuatan sebuah produk dilakukan secara
tradisional dan inovatif

6.1.2

Macam produk kerajinan yang dihasilkan oleh perajin antara lain kerajinan
tenun cagcag (songket,kain bebali), logam (kuningan,tembaga) kayu (batok,
lidi iip), bamboo (anyaman bamboo), ingka (lidi dari daun kelapa, Mote,
lukisan kaca, gerabah, batu apung, pelepah pisang.

6.1.3

Bahan baku yang dipergunakan diperoleh dari lingkungan perajin setempat
dan ada pula didatangkan dari daerah lain.

6.1.4

Jenis produk yang dihasilkan dapat berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan
diluar manusia dan sebagai sarana upacara panca yadnya.

6.1.5

Bahan dapat memberikan kerakter/motip atau nilai dekoratif yang unik dalam
penampilan jenis kerajinan, seperti motip seet mingmang yang ditatahkan
pada kerajinan logam (bokor dari bahan kuningan dan tembaga), lidi iip,
batok kelapa, merupakan salah satu ciri khas motip yang berada di kabupaten
Buleleng.

6.1.6

Pemasaran produk seni kerajinan, merupakan pesanan dari bayer, seperti dari
jepang spanyol, amerika, Australia disamping kebutuhan domestik.

6.1.7

Sumber dana yang diperoleh masih menggunakan dana sendiri, dan kesulitan
perolehan dana dari sumber lain, seperti instansi pemerintah maupun swasta
(BUMN).
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6.2 Saran
Dengan terwujudnya hasil penelitian ini dapat kami sarankan sebagai berikut:
6.2.1

Mengingat bahan baku yang didapat disekitarnya semakin berkurang sebagi
akibat meningkatnya pesanan dari konsumen, disarankan kepada perajin untuk
melestarikan bahan baku yang ada disekitarnya.

6.2.2

Untuk tidak punahnya seni kerajinan, maka disarankan masyarakat ikut andil
sebagai konsumen aktif dalam menggunakan produk yang dihasilkan oleh
perajin.

6.2.3

Dilingkungan akademik disarankan memberikan sumbangan pemikiran
seperti dari seni rupa dan desain memberikan desain baru yang berkembang
yang masih uptodate, juga dari disiplin ilmu lainnya.

6.2.4

Bagi peneliti lain disaran dapat meneliti pada bidang lain untuk melengkapi
problem yang ada di perajin.

6.2.5

Disarankan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap perajin
yang semakin punah, dukungan diantaranya permodalan, pemasaran, suplay
bahan baku, demi kesejahtraan masyarakat banyak.
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