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Ringkasan
Menganalisis mengenai perkembangan estetik dan proses pengolahan kria anyam
mendong, pandan, lidi dan bambu di desa Dawagun Kecamatan Rajapolah Tasikmalaya
merupakan tujuan penulis dalam penelitian ini, mengingat kria anyam masih mampu
memposisikan dirinya sebagai salahsatu kria anyam produk unggulan sebagai kearifan lokal di
Indonesia yang masih dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya secara turun menurun. Oleh
karena itu penulis mencoba dalam penelitian ini mengambil judul Analisis Terhadap
Perkembangan Estetik Kria Anyam Mendong, Pandan, Lidi, dan Bambu (HandiCrafts)
sebagai Produk Unggulan Kearifan Lokal Penduduk Rajapolah Tasikmalaya. dengan
menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif, adapun

pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan sosial budaya, data penelitian diperoleh dengan cara observasi langsung ke lapangan,
wawancara, literatur, serta pengaplikasian teoritis secara langsung yang dianggap perlu yang
berhubungan dengan penelitian ini.
Tujuan penelitian ini untuk mengaplikasikan estetik secara teoritis kria anyam yang
terkandung di dalamnya, sehingga luaran yang ingin dacapai penulis dalam penelitian ini dapat
menghasilkan produk yang inovatif, kreatif tampa mengubah estetik sebelumnya, sehingga
produk tersebut menjadi produk unggulan yang mampu bersaing secara global di pasaran.
Hasil dari penelitian ini, dapat menggambarkan tentang faktor-faktor dominan yang
mempengaruhi terhadap perkembangan estetik kria anyam pandan, mendong, bambu, lidi dan
bambu, karena kedudukan kria anyam tersebut telah terjadi perubahan-perubahan dari segi
fungsi, bentuk, tampilan, dan dari segi maknanya. Perubahan ini tentunya akan nampak pada
perubahan estetik yang terdapat pada produk yang dihasilkan.
Perkembangan dan perubahan-perubahan terhadap kria anyam sangat dipengaruhi oleh
perkembangan sosial budaya setempat, bersama pandangan hidup yang dianutnya, termasuk
dipengaruhi oleh alam sekitar yang berkesinambungan dari waktu-waktu sebelumnya.

ANALISIS TERHADAP PERKEMBANGAN ESTETIK KRIA ANYAM MENDONG,
PANDAN, LIDI, DAN BAMBU (HANDICRAFTS) SEBAGAI PRODUK UNGGULAN
KEARIFAN LOKAL PENDUDUK RAJAPOLAH TASIKMALAYA
BAB I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan sehari-hari istilah kria (handicraft) disepadankan dengan kerajinan,
sebagaian orang sependapat dengan hal tersebut, sebagian lagi mepunyai pendapat yang
berbeda, namun untuk lebih jelasnya perlu dirunut dari awal perkembangannya dari istilah kria
anyam itu sendiri. Para ahli berpendapat bahwa secara umum kria terbagai atas 2 bagian yaitu
kria rakyat (Folk crafts) dan kria seniman (Artist crafts). Kria rakyat diartikan hasil karya dan
karsa manusia yang memiliki nilai guna memakai bahan setempat, bertumpu pada
keterampilan tangan, dibuat dalam jumlah banyak, berharga murah dan dikerjakan secara
berkelompok (komunal). Sedangkan kria seniman (artist crafts) hasil karya dan karsa manusia
yang berangkat dari subjektif pembuatnya, dibuat dengan jumlah terbatas hanya untuk
kalangan tertentu dan dijual dengan harga yang tinggi, bahan baku dapat didatangkan dari
berbagai sumber, dan sangat perorangan sifatnya (individual).
Berdasarkan penjelasan di atas mengerjakan kria anyam (handicraft), baik bahan baku
dari tanaman mendong, bambu, pandan, ataupun dari daun kelapa (lidi) termasuk pada jenis
kria rakyat (Folk crafts). Untuk mengetahui lebih jauh tentang kria, perlu diketahui terlebih
dahulu penelaahannya dari pandangan yang mendasar yang dianut oleh masyarakat setempat.
Indonesia khususnya masyarakat di desa Dawagun Kecamatan Rajapolah Tasikmalaya dalam
hal ini masyarakat Sunda. Kondisi Jawa Barat pada umumnya mempunyai peran yang sangat
penting bagi perajin terhadap keberlangsungan perajin dalam melakukan kerajinannya,
terutama bahan baku yang digunakan perajin

dari bahan baku tanaman. Oleh karenanya,

lingkungan alam sekitar memperlihatkan kesuburan tanah yang tinggi. Ukuran kesuburan ini
selain ditentukan oleh curah hujan yang relatif statis, aneka jenis tumbuhanpun hidup dengan
baik serta ditentukan pula oleh keadaan tanah Jawa Barat yang subur. (1986:25)
Kedudukan geografis wilayah Jawa Barat memanjang dari garis 104° – 48’ – 108° - 48’
bujur Timur dan kelebaran wilayahnya mencakup hamparan 5° 50’ – 7° 50’ lintang Selatan.
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Secara demografi, kabupaten Tasikmalaya merupakan kota persinggahan atau kota lintasan.
Jarak perlintasan kota besar dari Bandung ke daerah wisata Pangandaran sekitar 200 km,
sedangkan jarak kota Bandung dengan lokasi penelitian sekitar 80 km.
Mata pencaharian penduduk Kab. Tasikmalaya pada umumnya adalah dari petanian.
Menurut hasil sensus yang dilakukan oleh kantor sensus dan statistik kabupaten Tasikmalaya
tahun 2005 adalah 70 % dari jumlah penduduk Tasikmalaya bergerak dalam usaha pertanian
termasuk kehutanan. Jumlah mata pencaharian terbesar kedua adalah bekerja sebagai
karyawan dan jasa-jasa sebanyak 12 %. Kegiatan terbesar ketiga lainnya adalah usaha
perdagangan sekitar 7 % dari seluruh populasi penduduk.
Dari hasil sensus yang dilakukan pada tahun tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan bertani
masih merupakan mata pencaharian utama bagi penduduk kabupaten Tasikmalaya,
dikarenakan petani mengelola sawahnya secara tradisional, maka tidak sepenuhnya masyarakat
Tasikmalaya menghabiskan waktunya di pesawahan. Menurut nara sumber Aat (42 tahun)
mengerjakan anyaman bisa sekaligus mengurus sawah, karena mengerjakan kerajinan tidak
mengganggu pekerjaan pokok, walaupun sebagian masyarakat mempunyai pekerjaan
pokoknya hanyalah dari mengerjakan kerajinan. Artinya para petani pun berkeinginan untuk
membuat kerajinan untuk meningkatkan pendapatannya dengan menjual hasil kerajinannya.
Gambaran budaya Sunda tersebut bisa berupa kondisi daerah yang meliputi
perkembangan dalam konteks waktu (sejarah), pandangan hidup terhadap lingkungan, sistem
nilai, serta pandangan terhadap keindahan yang dianut di dalamnya. Keberadaan daerah
tersebut, Zaenal Abidin mengemukakan dalam bukunya Wajah Pariwisata Jawa Barat, yaitu,
Pada hakekatnya nama atau istilah Jawa Barat, sebelum ditetapkan secara administratif pada
tahun 1925 oleh pemerintah Hindia Belanda awalnya bernama Pasundan, atau oleh orang
Belanda disebut Sundalanden, nama Sunda sendiri baru muncul setelah secara administratif
pemerintah hindia Belanda membagi pulau Jawa menjadi 3 (tiga) bagian. Pada tahun 1925
pada saat pembagian wilayah diumumkan terbentuklah propinsi Jawa Barat.
Dari hasil kajian tersebut di atas mengambarkan bahwa kria anyam masih eksis dan
dipertahankan keberadaannya, sedangakan keadaan geografis tersebut mencerminkan pula
tingginya curah hujan, dan kria anyam pada dasarnya menggunakan bahan baku dari tumbuhan
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“material oriented” dimana ketersediaan bahan, khususnya bahan alam sangat mempengaruhi
jenis bahan kria yang dihasilkan.
Berdasarkan penjelasan di atas, benda-benda kerajinan tangan yang dikenal masyarakat
sehar-hari termasuk kria tradisional yang diwariskan secara turun menurun dari nenek moyang
mereka. Untuk lebih jelasnya pengertian kria dan konsep kria, berikut ini penulis paparkan pula
berbagai pendapat tentang kria dari aspek untaian sejarah. Soedarso SP (1999:33) berpendapat
bahwa seni maupun kria tidak ada perbedaan, juga tidak ada penyekatan sampai saat ini, baik
seni ataupun kria menjadi satu di bawah nama kagungan, karawitan atau kebudayaan
adiluhung, nam-nama tersebut juga ditujukan kepada karya-karya budaya patangaraning atau
boman (penyekat ruang dari kayu berukir), wayang kulit, batik tulis, tarian dengan gamelan
dan pengiringnya.
Kerajinan anyam banyak menyerap faktor-faktor manusia yang tidak lepas dari unsur
sumberdaya manusia si perajin dan unsur baghan baku yang terdapat di sekeliling tempat
perajin tinggal, Unsur berikutnya adalah proses pengerjaan yang memerlukan keuletan serta
ketelitian dalam pengerjaannya, manakala siperajin ingin terus mempertahankan nilai-nilai
komoditinya sebgai produk yang tepat guna.

B. Rumusan Masalah
Di satu sisi yang menjadi permasalahan perajin pada saat ini adalah masih
dihasilkannya kerajinan anyam mendong dari hasil keterampilan tangan penganyamnya, tampa
dibantu dengan alat yang dianggap canggih, di sisi lain berkembang produk modern, yang
menuntut perjain bersaing ketat, permasalahan mendasar tersebut mencerminkan bahwa
kerajinan anyam mendong, pandan, lidi dan bambu Rajapolah Tasikmalaya harus
memposisikan diri dan menyesuaikan dengan perkembangan masa kekinian.
Dari permasalahan yang telah dikemukakan tersebut di atas maka penulis
mengindentifikasi masalah dan merumuskannya dengan cara mengetahui, mengklasifikasikan
masalah dan merumuskannyadan menganalisis kualitas rupa (desain) kerajinan anyam
mendong, pandan, lidi, dan bambu.
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Dengan demikian rumusan masalah pada tahun kedua ini adalah:” Apakah nilai estetik
kria anyam mendong, pandan, lidi, dan bambu sebagai produk unggulan daerah Rajapolah
Tasikmalaya ?” Permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :
a.

Bagaimanakah perkembangan nilai-nilai estik pada kria anyam (handicrafts) dari segi
garis, bentuk, tekstur, desain, dan komposisi ? (Tahun ke 1)

b.

Apakah perkembangan nilai estetik kria anyam (handicrafts) mendong, pandan, lidi, dan
bambu sebagai produk unggulan di Rajapolah Tasikmalaya ? (Tahun ke 1)

c.

Apakakah perkembangan nilai estetik kria anyam mendong, pandan, lidi, dan bambu dapat
meningkatkan kesejahtraan masyarakat setempat? (Tahun ke 2)

d.

Apakah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi terhadap perkembangan nilai-nilai
estetik kria anyam (handicrafts) mendong, pandan, lidi, dan bambu ? (Tahun ke 2)

e.

Apakah ketersediaan bahan baku kria anyam (handicrafts) mendong, pandan, lidi, dan
bambu cukup memadai ? (Tahun ke 3)

C. Tujuan khusus
Secara umum tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengembangkan nilai-nilai
estetik secara teoritis pada kria anyam (handicrafts) mendong, pandan, bambu, dan lidi,
sehingga luaran yang dicapai penulis dalam penelitian ini dapat menghasilkan produk yang
efektif, inovatif, kreatif tampa mengubah nilai-nilai estetik sebelumnya.
Adapun tujuan khusus penelitian tahap ke 1, 2, dan 3 ini adalah :
1. Melakukan analisis teoritis nilai-nilai estik secara umum pada kria anyam (handicrafts)
2. Melakukan analisis nilai-nilai estik pada kria anyam (handicrafts) dari segi garis,
bentuk, tekstur, desain, dan komposisi.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi terhadap perkembangan
nilai-nilai estetik pada kria.
4. Mengidentifikasi permasalahan lapangan yang berkaitan dengan bahan baku, proses
produksi, hasil, pembukuan, dan pemasaran krian anyam (handicrafts)
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D. Manfaat
Diketahuinya beberapa permasalahan tersebut di atas akan lebih mudah untuk
menentukan luaran dari hasil penelitian ini, sebab luaran yang diharapkan oleh penulis adalah
terciptanya suatu manfaat bagi masyarakat di desa Dawagun Kecamatan Rajapolah Kabupaten
Tasikmalaya khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Misalnya, masih difungsikankah
produk kerajinan (Handicraft) di masyarakat luas pada saat sekarang ? Masih tersediakah
bahan baku dari tanaman mendong dan bambu untuk sebuah kerajinan (handicrafts) ? Masih
mengandung nilai-nilai estetikah dari setiap benda yang dihasilkan pada setiap kerajinan (Folk
Crafts) ? Masih berminatkah pasar terhadap produk kerajinan (handicrafts) ? Dan masih
banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui oleh penulis. Karena sesuatu yang
tidak mungkin penulis dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang akan diteliti tampa
adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan atau tanpa adanya rumusan-rumusan yang
disiapkan sebelumnya.
Sementara kita mengetahui bahwa salah satu manfaat dari UKM yang membidangi
masalah kerajinan (handicraft) dapat menyerap beratus-ratus bahkan beribu-ribu tenaga kerja
daerah setempat. Oleh karena itu berkegiatan dalam bidang kerajinan yang merupakan produk
ungulan daerah setempat wajib kita pertahankan keberadaannya.
Kondisi Jawa Barat pada umumnya mempunyai peran yang sangat penting bagi perajin
terhadap keberlangsungan perajin dalam melakukan kerajinannya, terutama bahan baku yang
digunakan perajin
memperlihatkan

dari bahan baku tanaman. Oleh karenanya,

lingkungan alam sekitar

kesuburan tanah yang tinggi. Ukuran kesuburan ini selain ditentukan oleh

curah hujan yang relatif statis, aneka jenis tumbuhanpun hidup dengan baik serta ditentukan
pula oleh keadaan tanah Jawa Barat yang subur. (1986:25)
Pada masyarakat kriawan dewasa ini, terdapat gejala bahwa penciptaan produk
kerajinan hanya menekankan pada keterampilan teknis semata, dibandingkan dengan faktor
lainnya. Penekanan teknis semacam ini cenderung lebih terarah kapada penciptaan bendabenda kria yang memenuhi persyaratan unik, dan menarik, sehingga hasilnya dapat
digolongkan pada hasil yang berkualitas di mata konsumen.
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Aspek sumber daya manusia, dalam kria anyam mendong ini maksudnya adalah, para
perajin yang ikut menentukan kualitas seni kria sesuai dengan kedudukannya di masyarakat,
dalam menghasilkan kria mendapat pengaruh dari budaya setempat, bakat perajin dapat
djadikan jaminan dari mutu kria anyam mendong, pandan, lidi dan bambu, bakat ini tampak
pada nilai-nilai artistik dan estetik seni kria (handicraft) yang terdapat disetiap daerah di
Indonesia. Seperti yang di kemukakan oleh Yudoseputro (2005:8) bahwa
Bakat seni kerajinan pada masyarakat tradisional diwariskan secara turun temurun dari
angkatan sebelumnya kepada angkatan mendatang. Selanjutnya bakat ini dibina dan
dikembangkan terus sesuai dengan tuntutan-tuntutan baru dalam perkembangan seni
kerajinan. Perkembangan ini menyangkut dalam peningkatan teknik pekerjaan dan daya
kreativitas untuk memenuhi permaintaan dari luar ketika karya kerajinan dari barang
dagangan.
Hasil kria anyam mendong desa Jamanis Rajapolah memposisikan dirinya sebagai
produk komoditas sebagai layanan pada masyarakat. Posisi dan kedudukan perajin sebagai
pencipta dan pengembang, dituntut harus dapat memposisikan dirinya dengan perkembangan
zaman yang mengikutinya, manakala hasil yang diciptakannya itu dapat lestari dan
berkesinambungan. Hasil kria anyam mendong dan bambu Jamanis dikerjaan melalui proses
penciptaanyang dibangun oleh berbagai unsur yang saling berhubungan.
Produk kria anyam mendong dan bambu yang dihasilkan penduduk Dawagun
Rajapolah terdapat adanya permasalahan yang kompleks, permasalahan tersebut tidak berdiri
sendiri, melainkan seluruh aspek saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya, seperti aspek
lokasi penanaman bahan baku, keberadaan perajin, proses produksi, pasar dan sebagainya. Hal
ini harus kita telaah keberadaannya lebih lanjut, karena hasil dari analisis ini diharapkan dapat
bermanfaat bagi masyarakat Dawagun Rajapolah Tasikmalaya khususnya dan bagi masyarakat
Indonesia pada umumnya.
Kreatifitas dan penginovasian produk yang dihasilkan oleh penduduk setempat menjadi
hal yang sangat penting dilakukan dalam penelitian ini, hal ini merupaka produk unggulan
daerah setempat dan mengandung manfaat bagi masyarakat setempat, sebagaimana gambar
hasil produksi di bawah ini :
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Tabel I
Hasil Produksi UKM Rajapolah Tasikmalaya

No

1.

Tujuan Pasar

Negara :
- Singapura Malaysia
- Arabia

2.

Negara :

-

Singapura

-

Malaysia
- Arabia

3.

Negara :
Singapura Malaysia
- Iran

4.

- Negara

-

Teknik Pemasaran/
Bauran pemasaran
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
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Harga Jual, Produk
dan
Hasil Inovasi
Tempat Arsip Hias

Artistcraft : 125
Buah /3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Bakul Hias

Folkcraft : 125
Buah /3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Tas Jinjing Small

Folkcraft : 125
Buah /3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Tas Jinjing

Ket.
Konsumen
Masyarakat
menengah
ke atas

Masyarakat
menengah
ke atas

Masyarakat
menengah
ke atas

Masyarakat
menengah
ke atas

- Yordania
-

5.

electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.

Iran

Negara :
Singapura Malaysia
- Irak

-

- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur
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Folkcraft : 125
Buah /3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Tas Geulis

Folkcraft : 125
Buah /3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,-

Masyarakat
menengah
ke atas

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kria Anyam Mendong, Pandan, Lidi, dan Bambu
Kria secara umum telah digambarkan lebih jauh dalam seminar seni kria dan kerajinan
tangan pada tahun 1995 oleh G. Sidharta Soegijo bahwa
Kerajinan tangan sebagai cara mengerjakan benda-benda kria trsdisional . Melihat pada
benda-benda tersebut, kita mengetahui dan mengagumi adanya ketelitian, melihat,
keterampilan tangan, dan kemahiran dalam menguasai bahan yang dipergunakan sebagai
dasar perwujudannya. Perwujudan yang sesuai dengan potensi bahan yang diwujudkan secara
mahir dan teliti, yang merupakan kesatuan struktur dari bahan, keindahan dan dengan
demikian maka kerajinan tangan adalah suatu cara tradisional untuk menghasilkan bendabenda kria dan karena wujudnya yang dindah, merupakan seni kria tradisinal dari bangsa
kita.
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, benda-benda kerajinan tangan yang dikenal
masyarakat sehari-hari termasuk kria tradisional yang diwariskan secara turun menurun dari
nenek moyang mereka, disamping itu pengertian dan konsep kria, berikut ini penulis paparkan
pendapat tentang kria dari aspek untaian kesejarahan, Soedarso SP. (2005:33) berpendapat
bahwa
Seni maupun kria, menurut sejarah tidak ada perbedaan, juga tidak ada penyekatan sampai
saat ini baik seni ataupun kria menjadi satu di bawah kagungan karawitan atau kebudayaan
Adiluhung. Nama tersebut juga ditujukan kepada karya-karya budaya Patangaraning atau
boman (penyekat ruang dari kayu berukir) wayang kulit, batik tulis, tarian dengan gamelan
dan pengiringnya.
Dapat dijelaskan pula bahwa pada awal mulanya, kria berkaitan dengan konteks
kesenian Hindu. Berkesenian yang dilaksanakan lewat jalur kria, bukanlah seni yang memliki
kebebasan individual tampa batas, melainkan dengan batas-batas tertentu diarahkan oleh
konsep kebenaran agama yang dapat diterima oleh tradisi masyarakat pada saat itu.
Kerajinan tangan banyak sekali menyerap pfaktor-faktor manusia yang tidak lepas dari
unsur sumberdaya manusia (SDM) si perajin dan unsur bahan baku yang terdapat di sekeliling
tempat perajin tinggal. Unsur berikutnya adalah proses pengerjaan yang memerlukan keuletan
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serta ketelitian dalam pengerjaannya. Manakala siperajin ingin terus mempertahankan nilainilai komuditasnya sebagai produk yang tepat guna.
Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kria ini dimaksudkan adalah para perajin
yang ikut menetukan kualitas seni kria sesuai dengan kedudukannya di masyarakat, hasil dari
kerajinan dapat dipengaruhi oleh budaya setempat, bakat perajin dapat dijadikan jaminan dari
mutu kerajinan (kria anyam ), bakat ini nampak pada nilai-nilai artistik dan estetis seni kria
yang terdapat disetiap daerah di Indonesia. Deperti yang dikemukakan oleh Yudosaputro
(2005:8) bahwa
Bakat seni kerajinan pada masyarakat tradisional diwariskan secara turun menurun dari
angkatan sebelumnya kepada angkatan sebelumnya kepada angkatan mendatang. Selanjutnya
bakat ini dibina dan dikembangkan terussesuai dengan tuntutan-tuntutan baru dalam
perkembangan seni kerajinan. Perkembangan ini menyangkut dalam peningkatan teknik
pengerjaan dan daya kreatifitas untuk memenuhi permintaan dari luar ketika karya kerajinan
menjadi barang dagangan.
Gambaran kerajinan (handicraft) lahir dari kandungan budaya besar dan mewadahi
hasil karya seni yang diciptakan dengan penghayatan dan cita rasa estetik dengan muatan nilai
kekriaan yang tinggi, seperti yang uraikan oleh Soedarso (1999:12) bahwa
Pada umumnya di masyarakat mengasosiasikan kria dengan tiga pokok yaitu (1) Kekriaan
yang tinggi dalam perbuatan, tugasnya memenuhi fungsi pokok sebagai barang berguna akan
sesuatu, (2) Kecendrungan pada penampilan yang indah, (3) Kria sebagai suatu karya seni
yang menghabiskan banyak kringat manusia pembuatnya, selalu menuntut kekuatan, ketelitian,
kecermatan dan kesabaran penciptanya.

B. Nilai-nilai Estetika Kria
Esensi dari estetik adalah nilai. Menguraikan lebih jauh tentang estetik, berarti
membahas perihal nilai-nilai keindahan. Pada akhirnya pengertian estetik berhubungan dengan
filsafat keindahan yang meliputi totalitas kehidupan, yang mampu menggerakkan jiwa manusia
dan berlaku terhadap apa saja yang dirasa sejalan dengan konsepsi hidup dan zamannya.
Aristoteles secara bijaksana masuk ke dalam simbol-simbol keindahan itu dapat kita jumpai
pada barang-barang yang indah, karya sastra, kerajinan, musik atau bangunan-bangunan yang
agung.
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Nilai keindahan di sejumlah wilayah pada dasarnya mempunyai kesamaan. Latar belakang
manusia dengan kreativitas dan budaya yang berbeda, menyebabkan paham keindahan setiap
bangsa akan terlihat berlainan, meskipun rohnya, cita-cita, nilai-nilai dan orientasi

yang

dianutnya tetap sama. Estetik pada akhirnya adalah sesuatu yang relative. Untuk itu perlu
diketahui pengertian estetik khususnya pada kria,Yudoseputro (2003:159) mengemukakan
dalam buku seni kerajinan Indonesia bahwa.
Sebagai karya seni, benda kerajinan harus menampilkan nilai estetik atau nilai keindahan
rupa, sedangkan seni terapan, nilai estetik karya kerajinan tidak dapat dipisahkan dari nilai
gunany. Tidak seperti pada karya seni murni dimana nilai estetik tampil pada wujud sebagai
media ekspresi seniman secara bebas tampa memperhitungkan fungsi pakainya. Seperti pada
seni kerajinan nilai estetik juga menentukan kualitas karya seninya. Perbedaanya adalah
bahwa jika pada karya seni murni kemampuan atau keterampilan teknik dalam seni kerajinan
selain merupakan usaha mengekplotasikan bahan juga menciptakan bentuk yang mampu
menjawab fungsi pakainya.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa benda kerajinan (kria) sebagai seni terapan
akan nampak nilai keindahannya apabila dibarengi dengan nilai guna pada setiap bendanya,
berbeda dengan seni murni, nilai estetik tampil sebagai wujud media ekspresi seniman secara
bebas tanpa memperhitungkan fungsi pakainya. Pengertian yang diuraikan di atas tersebut
termasuk kepada pengertian nilai estetik berdasarkan ide.
Lebih lanjut Yudoseputro (2003:167) menguraikan tentang nilai estetik berdasarkan
visual bahwa :
Apabila orang memandang atau menikmati karya senirupa, maka ia tidak sadar bahwa ia
melihat garis, bentuk, tektur, warna. Karya senirupa itu tampil secara utuh yang memberikan
pesan dan kesan tertentu kepada yang memandangnya. Pada tahap permulaan orang tertarik
pada fungsi pakai pada cangkir tersebut. Apabil;a orang lebih terlatih daya apresiasi seninya,
maka ia tidak hanya tertarik semata-mata pada fungsi dari benda kerajinan tersebut, tetapi
mulai mengamati, menghayati unsur-unsur fisiknya. Ia tertarik juga teknik pembuatanya serta
watak kualitas bahanya. Kemudian ia tertarik pada bentuk dan hiasanya, bias mulai menilai
dari warnyanya, tektur atau desain keseluruhanya dari benda kerajinan. dari pengalaman
apresiasi
tersebut, maka orang akan berlatih
menghayati hakekat tentang garis,
bentuk,warna, tektur dan desain.Nilai estetik berdasarkan visual berarti penilaian terhadap
unsur estetik yang menyangkut warna, bentuk, tektur, garis, desain, komposisi, dan
sebagainya.
Komponen-komponen estetik pada kria, menurut Soetsu Yanagi diuraikan sebagai berikut:
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Bagan 3.
Aspek Guna

Kejujuran Bahan

Keakraban
Nilai
Estetik
Kria

Pandangan Hidup

Cara Khas

Dari berbagai pendapat tentang unsur estetik pada kria, dapat penulis uraikan sebagai
berikut :
1) Keakraban
Kualitas keindahan suatu karya kria berhubungan erat dengan keakraban (beauty of
intimacy). Secara khusus, keakraban ini berkaitan dengan proses pengolahan dan pemakai.
Perajin dalam mengolah bahan, seperti mendong misalnya, memerlukan keterlibatan tinggi
tentang pemahaman sifat dan karakter bahan baku hingga membentuknya menjadi benda pakai.
Keterlibatan yang tinggi perajin dalam mengolah bahan, menjadi karya kria memiliki nilai
keindahan.

Begitu pula sejak berbagai benda tersedia di lingkungan sehari-hari, kualitas

keakraban ini menjadi sesuatu yang alamiah bagi pemakai. Keakraban di sini dapat juga
diartikan bahwa karya kria banyak disentuh pengunanya. Keakraban berhubungan dengan
rasa dan sentuhan. Hal ini berbeda dengan karya seni lukis misalnya, yang digantung tinggi
dan dilihat, sementara kria bersandar pada kerapnya disentuh oleh pengguna.
2) Bahan
Karya kria yang indah, bersandar pada bahan, tidak ada karya kria terbentuk tanpa
bahan. Seperti diketahui bahwa kria berhubungan erat dengan ketersediaan bahan. Pada
umumnya pada kria rakyat (folkcrats) banyak ditemukan di lingkungan sekitar. Pada kria,
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pengolahan bahan tersebut sangat alamiah sifatnya, sesuai dengan kemampuan dan tampilan
dari bahan tersebut kemampuan ditekuk, dipotong,tampilan tekstur,warna,tebal-tipis,
nkemudian dibentuk menjadi karya kria yang indah.Keindahan berdasar kejujuran terhadap
bahan diartikan sebagai memperlakukan bahan sesuai tampilan dan sifat dari bahan itu sendiri.
Kejujuran memperlakukan bahan diartikan bahwa bahan membawa sifat-sifat yang harus
diperlakukan sesuai dengan bawaanya tersebut.
Pada hakikatnya membuat benda kerajinan adalah terpadunya keterampilan perajin dalam
mempergunakan bahan dan alat dengan kepekaan apresiasi dalam mencipta sesuai dengan
tuntutan fungsi pakainya. Lebih lanjut Yudoseputro mengemukakan tentang keterpaduan
unsure bahan dalam menimbulkan estetik pada kria”Keterampilan mengunakan bahan berarti
pula mengenal watak bahan yang dipergunakan dan cara-cara mengolah dan mengerjakannya .
Kemampuan mengolah dan mengerjakan bahan dalam seni kerajinan yang menentukan nilainilai teknik” (1983:6).
3) Guna
Keindahan kria berhubungan erat,dengan guna Karya kria yang indah lahir membawa
guna.Guna di sini diartikan tidak hanya dalam sudut kebendaan semata, melainkan keterkaitan
dengan pikiran dan benda (mind and matter ). Satu karya kria menjadi indah bila pikiran dan
benda itu sendiri sanggup memenuhi kebutuhan pemakai akan asfek guna.
4) Ciri Khas
Ciri khas diartikan sebagai tampilan menyeluruh yang berhubungan dengan idiom bahan
teknik, proses, keterampilan manusia hingga hasil kria. Ciri khas dapat menjelaskan lebih jauh
tentang kria yang dihasilkan dari sudut pandang orang lain, tentang kekhususan yang dimilki
kria tersebut. Suatu benda kria yang tidak memiliki cirri, dapat diartikan belum menemukan
akar asal –usulnya. Karya kria dapat menjadi indah, ketika pemakai dapat dengan segera
mengetahui lebih jauh kekhususan karya kria tersebut. Ciri khas dapat ditemui setelah karya
kria dihasilkan dan ditelaah dengan seksama oleh pengunanya.
5) Pandang Hidup
Apa yang tersimpan di dalam (inner) pembuat, berhubungan erat dengan pandangan
hidup yang di anut oleh masyrakat bersangkutan. Secara umum, karya kria berkaitan dengan
pandangan yang di anut masyarakat bersangkutan terhadap lingkungan. Karya kria menjadi
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indah, selaras dengan keindahan yang mencakup pada pandangan hidup masyarakat
pembuatnya. Aspek keindahan yang terkandung pada konsepsi pandangan hidup, dapat
terpantul pada karya kria yang dihasilkan.

C. Ruang Lingkup Kria Anyam
Untuk mendapatkan gambaran lebih jauh tentang kria, berikut ini penulis paparkan
sejumlah pengertian kria beserta perkembangannya,
Soetsu Yanagi (2008 :198) mengemukakan lebih lanjut tentang pengklasifikasian jenis
dan asal-usul kria dalam pembagian sebagai berikut,
Bagan IV
Kria

Kria Rakyat

Kria Sentra

Kria Seniman

Kria IndustriJenis KriaKria Elit
( Sumber: Soetsu Yanagi 2008)

Kria Perorangan

Secara umum, Kria terbagi atas kria rakyat (Fokl crafts) dan kria seniman (Artist
crafts). Kria rakyat ( Folk crafts) diartikan sebagai hasil karya dan karsa manusia yang memilki
nilai guna, memakai bahan setempat, bertumpu pada keterampilan tangan, dibuat dalam jumlah
banyak , berharga murah dan dikerjakan dalam bentuk berkelompok (komunal). Kria rakyat
banyak ditemui di sejumlah daerah yang memilki potensi bahan dasar untuk kria bersangkutan.
Kria rakyat

kerap terkonsentrasi dalam bentuk sentra (Guild crafts) dalam lokasi

pembuatanya. Sedangkan kria seniman (artist crafts ) adalah hasil karya dan karsa manusia
yang berangkat dari pendekatan subyektif pembuat, dibuat dalam jumlah terbatas, untuk
kalangan tertntu dengan tingkat harga yang tinggi, bahan dasar dapat didatangkan
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dari

berbagai sumber serta sangat perorangan ( individual) sifatnya. Kria seniman dalam skema di
atas termasuk juga dalam jenis kria individual.
Lebih lanjut Yanagi (2008 : 201 ) mengemukakan tentang jenis kria rakyat bahwa
kria rakyat terbagi atas dua jenis kria yaitu sentra ( Guild Crafts) dan kria industri (Industrial
Crafts) . Kria sentra seperti disebutkan di atas dapat masuk ke dalam kria rakyat, sedangkan
kria industri berdiri sendiri. Kria industri (Industrial crafts) adalah hasil karya manusia dan
teknologi mesin, yang terbentu dari proses sistem industri, dibuat dalam jumlah sangat banyak,
untuk berbagai kalangan, mempergunakan aneka bahan dan sumber. Contoh produk dari Kria
industri ini adalah penggorengan alumunium, sendok garpu alumunium dan sejenisnya. Jenis
kria terakhir adalah kria bangsawan. Kria bangsawan ini bersifat

terbatas, hanya untuk

kalangan bangsawan saja, melalui proses dalam pembuatanya umumnya tidak diperjualbelikan
seperti keris atau perangkat-perangkat keraton lainnya.
Shadily (1993:153,288) dalam buku kamus Inggris-Indonesia mengemukakan, bahwa :
Kata yang berhubungan dengan kria ditemukan pada craft, yang berarti pertukangan,
keprigelan, keterampilan tangan. Kata Kria menunjuk pada benda hasil dari kegiatan trampil.
Sedangkan kata craftsman menunjukan pada tukang, ahli, juru, seniman yang mempunyai
keterampilan teknik. Kata terakhir ini menunjuk kepada seseorang yang mkemilki keahlian
tertentu sehingga dapat menghasilkan benda, misalnya kriawan. Sedangkan kata craftsman
diartikan sebagai keahlian atau keterampilan.
Dalam kehidupan sehari-hari, istilah kria kerapkali disepadankan dengan kerajinan.
Sebagian orang sependapat dengan hal tersebut, sebagian lain berbeda . Namun untuk lebih
menjelaskannya tentang Kria. Perlu dirunut dari awal perkembangannya dari kria itu sendiri.
Ketika manusia pra-sejarah telah berhenti mengembara (berpindah-pindah) dan mulai
hidup menetap, manusia pada masa itu mulai merasakan kebutuhan akan bermacam perkakas
untuk melengkapi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kuali tempat air, pisau pemotong,kapak
untuk membelah dan sebagainya. Pada saat manusia telah menetap itu ( tidak berpindah-
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pindah), mulai merasa akrab dengan alam sekitarnya, mengenal apa- apa yang tersedia
dilingkungannya untuk dijadikan perkakas pembantu keseharian.
Menurut G.Sidharta Soegijo (1964 : 30 ) dalam buku Seni Kria Kerajinan Tangan
diuraikan di bawah ini:
Kerajinan tangan sebagai cara pengerjaan benda-benda kria tradisionil. Melihat kepada
benda-benda tersebut, kita mengetahui dan mengagumi
adanya ketelitian melihat.
Ketrampilan tangan dan kemahiran dalam menguasai bahan yang dipergunakan sebagai
dasar perwujudan yang sesuai dengan potensi bahan yang diwujudkan secara mahir dan
teliti, yang merupakan kesatuan struktur dari bahan, keindahan dan dengan demikian maka
kerajinan tangan adalah suatu cara tradisionil untuk menghasilkan benda-benda kria dan
kerna wujudnya yang indah , merupakan seni Kria tradisionil dari bangsa kita.
Berdasarkan pengertian di atas, benda-benda kerajinan tangan yang dikenal masyarakat
sehari-hari termasuk Kria Tradisionil yang diwariskan secara turun temurun . Pada pengertian
tersebut, terdapat tekanan antara tradisionil yang tentu juga berbeda dengan modern. Ciri
utama pada Kria tradisionil adalah ketelitian, Keterampilan dan kemahiran menguasai bahan
serta mempunyai kemampuan yang tinggi dalam pengerjaanya.
Kria anyam mending, pandan, lidi, dan bambu dapat dilestarikan keberadaanya dan
dikerjakan secara turum menurun karena banyak dukungan dari beberapa komponen, seperti
halnya jenis kria yang lainya yang terdapat di Indonesia. Komponen kria tersebut diantaranya
bahan baku, cara pengolahan, peralatan yang digunakan, proses pembuatan, hasil produksi, dan
nilai estetik yang terkandung didalamnya. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan satu
sama yang lainnya, sehingga diharapkan hasilnya dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh
pembuatnya kerajinan dari bahan biji-bijian, manik-manik atau kulit kerang, termasuk jenis
kesenian yang hampir tersebar diseluruh wilayah Indonesia, mengingat banyaknya bahan di
tiap daerah. Dengan bahan ini dapat dihasilkan benda pakai seperti tas atau kerobong, topi,
penutup badan dan lain sebagainya, seperti pada kerajinan anyaman, maka hiasan yang timbul
akibat dari warna serta teknik pengerjaannya.
Jenis dan bentuk benda pakai yang dihasilkan oleh kerajinan anyam di tiap daerah
memang berbeda, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan teknik yang ada di tiap
daerah tersebut. Demikian juga dengan ornamen yang hadir pada benda kerajinan banyak yang
ditimbulkan oleh campuran bahan yang dipakai cara menganyamnya. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
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Gambar. 1
Gambar. 4
(Bahan Baku T. Bambu)

Gambar. 2

Gambar. 3

(T.Mendong)

(T. Lidi)

(T. Pandan)

Sumber Bahan Baku Mentah

Gambar. 5
(Tanaman Bambu)
Kelapa)

Gambar. 6
(Tanaman Pandan)

Gambar. 7
(Tanaman Mendong)

Gambar. 5
( Tanaman

Gambar 1, 2, 3 dan 4, memperlihatkan bahwa di setiap daerah salah satu pendorong munculnya
kegiatan kria (handicraft), sangat berdasar pada “material oriented” maka ketersediaan bahan
baku menjadi penting, dalam pengerjaan kria pada umumnya dilakukan tidak berjauhan dari
tempat sumber bahan utama.
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Khusus
Secara umum tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengembangkan nilai-nilai
estetik secara teoritis pada kria anyam (handicrafts) mendong, pandan, bambu, dan lidi,
sehingga luaran yang dicapai penulis dalam penelitian ini dapat menghasilkan produk yang
efektif, inovatif, kreatif tampa mengubah nilai-nilai estetik sebelumnya yang dapat
meningkatkan tarap kehidupan masyarakatat.
Adapun tujuan khusus penelitian tahun pertama ini adalah :
1.

Melakukan analisis teoritis nilai-nilai estik secara umum pada kria anyam (handicrafts)

2.

Melakukan analisis nilai-nilai estik pada kria anyam (handicrafts) dari segi garis, bentuk,
tekstur, desain, dan komposisi.

3.

Mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi terhadap perkembangan
nilai-nilai estetik pada kria.

4.

Mengidentifikasi permasalahan lapangan yang berkaitan dengan bahan baku, proses
produksi, hasil, pembukuan, dan pemasaran krian anyam (handicrafts)

Tujuan Khusus tahun ke-2 meliputi kegiatan berikut:
1.

Melakukan penyempurnaan nilai-nilai estetik pada kria anyam mendong, pandan, lidi dan
bambu dari segi garis, bentuk, tekstur, desain, dan komposisi dari tahun ke-Satu.

2.

Menemukan keunggulan dan kelemahan nilai-nilai estetik pada kria anyam mendong,
pandan, lidi dan bambu dari segi garis, bentuk, tekstur, desain, dan komposisi berdasarkan
faktor-faktor dominan yang terdapat pada tahun ke-Satu.

3.

Menemukan bahan baku yang baik dan cocok dalam mengembangkan industri kria anyam
mendong, pandan, lidi dan bambu yang digunakan perjain.

4.

Menemukan metode dan cara dalam memproses produksi, pembukuan, dan pemasaran
kria anyam mendong, pandan, lidi dan bambu yang digunakan perjain.
Sedangkan Tujuan Khusus tahun ke-3 adalah meliputi :
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1.

Mengimplementasikan nilai-nilai estetik pada kria anyam mendong, pandan, lidi dan
bambu dari segi garis, bentuk, tekstur, desain, dan komposisi dari tahun ke-Satu dan keDua.

2.

Mengimplementasikan nilai-nilai estetik pada kria anyam mendong, pandan, lidi dan
bambu dari segi garis, bentuk, tekstur, desain, dan komposisi dengan skala yang lebih luas
berdasarkan faktor-faktor dominan yang terdapat pada tahun ke-Dua.

3.

Mengujicobakan naskah panduan nilai-nilai estetik pada kria anyam mendong, pandan, lidi
dan bambu dari segi garis, bentuk, tekstur, desain, dan komposisi dengan skala yang lebih
luas berdasarkan faktor-faktor dominan yang terdapat pada tahun ke-Dua.

4.

Menyosialisasikan metode dalam memproses produksi, pembukuan, dan pemasaran kria
anyam mendong, pandan, lidi dan bambu yang digunakan perjain secara luas kepada
halayak melalui on-line. Sehingga terlihat adanya meningkatan tarap hidup perajin.

B. Manfaat
Diketahuinya beberapa permasalahan tersebut di atas akan lebih mudah untuk
menentukan luaran dari hasil penelitian ini, sebab luaran yang diharapkan oleh penulis adalah
terciptanya suatu manfaat bagi masyarakat di desa Dawagun Kecamatan Rajapolah Kabupaten
Tasikmalaya khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Misalnya, masih difungsikankah
produk kerajinan (Handicraft) di masyarakat luas pada saat sekarang ? Masih tersediakah
bahan baku dari tanaman mendong dan bambu untuk sebuah kerajinan (handicrafts) ? Masih
mengandung nilai-nilai estetikah dari setiap benda yang dihasilkan pada setiap kerajinan (Folk
Crafts) ? Masih berminatkah pasar terhadap produk kerajinan (handicrafts) ? Dan masih
banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui oleh penulis. Karena sesuatu yang
tidak mungkin penulis dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang akan diteliti tampa
adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan atau tanpa adanya rumusan-rumusan yang
disiapkan sebelumnya. Lebih jelasnya diharapkan dapat mengatasi kejenuhan dalam
mengerjakan kria anyam yang bersifat monoton, dengan adanya perajin aktif, kreatif, dan
inovatif melalui penelitian ini diharapkan perajin lebih bersemangat dalam mengerjakan
kerajinan anyam mendong, pandan, lidi, dan bambu.
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Sementara kita mengetahui bahwa salah satu manfaat dari UKM yang membidangi
masalah kerajinan (handicraft) dapat menyerap beratus-ratus bahkan beribu-ribu tenaga kerja
daerah setempat. Oleh karena itu berkegiatan dalam bidang kerajinan yang merupakan produk
ungulan daerah setempat wajib kita pertahankan keberadaannya.
Kondisi Jawa Barat pada umumnya mempunyai peran yang sangat penting bagi perajin
terhadap keberlangsungan perajin dalam melakukan kerajinannya, terutama bahan baku yang
digunakan perajin
memperlihatkan

dari bahan baku tanaman. Oleh karenanya, lingkungan alam sekitar
kesuburan tanah yang tinggi. Ukuran kesuburan ini selain ditentukan oleh

curah hujan yang relatif statis, aneka jenis tumbuhanpun hidup dengan baik serta ditentukan
pula oleh keadaan tanah Jawa Barat yang subur. (1986:25)
Pada masyarakat kriawan dewasa ini, terdapat gejala bahwa penciptaan produk
kerajinan hanya menekankan pada keterampilan teknis semata, dibandingkan dengan faktor
lainnya. Penekanan teknis semacam ini cenderung lebih terarah kapada penciptaan bendabenda kria yang memenuhi persyaratan unik, dan menarik, sehingga hasilnya dapat
digolongkan pada hasil yang berkualitas di mata konsumen.
Aspek sumber daya manusia, dalam kria anyam mendong ini maksudnya adalah, para
perajin yang ikut menentukan kualitas seni kria sesuai dengan kedudukannya di masyarakat,
dalam menghasilkan kria mendapat pengaruh dari budaya setempat, bakat perajin dapat
djadikan jaminan dari mutu kria anyam mendong, pandan, lidi dan bambu, bakat ini tampak
pada nilai-nilai artistik dan estetik seni kria (handicraft) yang terdapat disetiap daerah di
Indonesia. Seperti yang di kemukakan oleh Yudoseputro (2005:8) bahwa
Sementara kita mengetahui bahwa salah satu manfaat dari UKM yang membidangi
masalah kerajinan (handicraft) dapat menyerap beratus-ratus bahkan beribu-ribu tenaga kerja
daerah setempat. Oleh karena itu berkegiatan dalam bidang kerajinan yang merupakan produk
ungulan daerah setempat wajib kita pertahankan keberadaannya.
Sedangkan kondisi Jawa Barat pada umumnya mempunyai peran yang sangat penting
bagi perajin terhadap keberlangsungan perajin dalam melakukan kerajinannya, terutama bahan
baku yang digunakan perajin

dari bahan baku tanaman. Oleh karenanya, lingkungan alam

sekitar memperlihatkan kesuburan tanah yang tinggi. Ukuran kesuburan ini selain ditentukan
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oleh curah hujan yang relatif statis, aneka jenis tumbuhanpun hidup dengan baik serta
ditentukan pula oleh keadaan tanah Jawa Barat yang subur. (1986:25)
Pada masyarakat kriawan dewasa ini, terdapat gejala bahwa penciptaan produk
kerajinan hanya menekankan pada keterampilan teknis semata, dibandingkan dengan faktor
lainnya. Penekanan teknis semacam ini cenderung lebih terarah kapada penciptaan bendabenda kria yang memenuhi persyaratan unik, dan menarik, sehingga hasilnya dapat
digolongkan pada hasil yang berkualitas di mata konsumen.
Aspek sumber daya manusia, dalam kria anyam mendong ini maksudnya adalah, para
perajin yang ikut menentukan kualitas seni kria sesuai dengan kedudukannya di masyarakat,
dalam menghasilkan kria mendapat pengaruh dari budaya setempat, bakat perajin dapat
djadikan jaminan dari mutu kria anyam mendong, pandan, lidi dan bambu, bakat ini tampak
pada nilai-nilai artistik dan estetik seni kria (handicraft) yang terdapat disetiap daerah di
Indonesia. Seperti yang di kemukakan oleh Yudoseputro (2005:8) bahwa
Bakat seni kerajinan pada masyarakat tradisional diwariskan secara turun temurun dari
angkatan sebelumnya kepada angkatan mendatang. Selanjutnya bakat ini dibina dan
dikembangkan terus sesuai dengan tuntutan-tuntutan baru dalam perkembangan seni
kerajinan. Perkembangan ini menyangkut dalam peningkatan teknik pekerjaan dan daya
kreativitas untuk memenuhi permaintaan dari luar ketika karya kerajinan dari barang
dagangan.
Hasil kria anyam mendong desa Jamanis Rajapolah memposisikan dirinya sebagai
produk komoditas sebagai layanan pada masyarakat. Posisi dan kedudukan perajin sebagai
pencipta dan pengembang, dituntut harus dapat memposisikan dirinya dengan perkembangan
zaman yang mengikutinya, manakala hasil yang diciptakannya itu dapat lestari dan
berkesinambungan. Hasil kria anyam mendong dan bambu Jamanis dikerjaan melalui proses
penciptaanyang dibangun oleh berbagai unsur yang saling berhubungan.
Produk kria anyam mendong dan bambu yang dihasilkan penduduk Dawagun
Rajapolah terdapat adanya permasalahan yang kompleks, permasalahan tersebut tidak berdiri
sendiri, melainkan seluruh aspek saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya, seperti aspek
lokasi penanaman bahan baku, keberadaan perajin, proses produksi, pasar dan sebagainya. Hal
ini harus kita telaah keberadaannya lebih lanjut, karena hasil dari analisis ini diharapkan dapat
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bermanfaat bagi masyarakat Dawagun Rajapolah Tasikmalaya khususnya dan bagi masyarakat
Indonesia pada umumnya.
Kreatifitas dan penginovasian produk yang dihasilkan oleh penduduk setempat menjadi
hal yang sangat penting dilakukan dalam penelitian ini, hal ini merupaka produk unggulan
daerah setempat dan mengandung manfaat bagi masyarakat setempat, sebagaimana gambar
hasil produksi di bawah ini :
Tabel V
Hasil Produksi UKM Rajapolah Tasikmalaya

No

1.

Tujuan Pasar

Negara :
- Singapura Malaysia
- Arabia

2.

Negara :

-

Singapura

-

Malaysia
- Arabia

3.

Negara :
Singapura Malaysia

-

Teknik Pemasaran/
Bauran pemasaran
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
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Harga Jual, Produk
dan
Hasil Inovasi
Tempat Arsip Hias

Artistcraft : 125
Buah /3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Bakul Hias

Folkcraft : 125
Buah /3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Tas Jinjing Small

Ket.
Konsumen
Masyarakat
menengah
ke atas

Masyarakat
menengah
ke atas

Masyarakat
menengah
ke atas

- Iran

4.

profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.

- Negara
- Yordania
-

5.

Iran

Negara :
Singapura Malaysia
- Irak

-

- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur

Folkcraft : 125
Buah /3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Tas Jinjing

Folkcraft : 125
Buah /3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Tas Geulis

Masyarakat
menengah
ke atas

Masyarakat
menengah
ke atas

Folkcraft : 125
Buah /3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,-

Berdasarkan hal itulah kita mulai dari melakukan analisis secara teoritis nilai-nilai estik
secara umum pada kria anyam (handicrafts), kemudian peneliti melakukan analisis nilai-nilai
estik pada kria anyam (handicrafts) dari segi garis, bentuk, tekstur, desain, dan komposisi,
termasuk juga Mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi terhadap
perkembangan nilai-nilai estetik pada kria, yang diakhiri dengan mengidentifikasi
permasalahan lapangan yang berkaitan dengan bahan baku, proses produksi, hasil, pembukuan,
dan pemasaran krian anyam (handicrafts).

23

BAB IV
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan tahun pertama, tim melaksanakan pada penganalisisan teoritis
nilai-nilai estik secara umum pada kria anyam (handicrafts), melakukan analisis nilai-nilai
estik pada kria anyam (handicrafts) dari segi garis, bentuk, tekstur, desain, dan komposisis,
kemudian

mengidentifikasi

faktor-faktor

dominan

yang

mempengaruhi

terhadap

perkembangan nilai-nilai estetik pada kria, dan diakhiri dengan mengidentifikasi permasalahan
lapangan yang berkaitan dengan bahan baku, proses produksi, hasil, pembukuan, dan
pemasaran krian anyam (handicrafts)
Penelitian pada tahun kedua yaitu melakukan penyempurnaan tentang nilai-nilai estetik
pada kria anyam mendong, pandan, lidi dan bambu dari segi garis, bentuk, tekstur, desain, dan
komposisi dari tahun ke-Satu, guna menemukan keunggulan dan kelemahan nilai-nilai estetik
pada kria anyam mendong, pandan, lidi dan bambu dari segi garis, bentuk, tekstur, desain, dan
komposisi berdasarkan faktor-faktor dominan yang terdapat pada tahun ke-Satu, dismaping itu
juga untuk menemukan bahan baku yang baik dan cocok dalam mengembangkan industri kria
anyam mendong, pandan, lidi dan bambu yang digunakan perjain, sekaligus menemukan
metode dan cara dalam memproses produksi, pembukuan, dan pemasaran kria anyam
mendong, pandan, lidi dan bambu yang digunakan perjain.
Sedangkan langkah-langkah tahun ke-3 adalah meliputi mengimplementasian nilainilai estetik pada kria anyam mendong, pandan, lidi dan bambu dari segi garis, bentuk, tekstur,
desain,

dan

komposisi

dari

tahun

ke-Satu

dan

ke-Dua,

dilanjutkan

dengan

mengimplementasian nilai-nilai estetik pada kria anyam mendong, pandan, lidi dan bambu dari
segi garis, bentuk, tekstur, desain, dan komposisi dengan skala yang lebih luas berdasarkan
faktor-faktor dominan yang terdapat pada tahun ke-Dua, dan mengujicobakan naskah panduan
nilai-nilai estetik pada kria anyam mendong, pandan, lidi dan bambu dari segi garis, bentuk,
tekstur, desain, dan komposisi dengan skala yang lebih luas

berdasarkan faktor-faktor

dominan yang terdapat pada tahun ke-Dua. Kemudian diakhiri dengan menyosialisasikan
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metode dalam memproses produksi, pembukuan, dan pemasaran kria anyam mendong, pandan,
lidi dan bambu yang digunakan perjain secara luas kepada halayak melalui on-line.
Metode yang dikembangankan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa
sumber data deskriptif, yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari seluruh
objek penelitian. Dalam penelitian yang memakai metode tersebut dibuat laporan secara
sistematis dan faktual mengenai kenyataan di lapangan serta dari fenomena objek penelitian.
Adapun objek utama dalam penelitian ini adalah perkembangan estetik kria anyam mendong
beserta unsur-unsur estetik yang mengikutinya dengan pendekatan sosial budaya. Menurut
Suharsini Arikunto (2007:209), penelitian deskriptif kualitatif adalah bertujuan untuk
mendapatkan gambaran tentang keadaan atau status suatu fenomena.

Skema Penelitian Kria, Desain, dan Seni
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Diolah dari sumber: Imam Buchori Zainudin,1998
Dari skema di atas tersusun pendekatan penelitian kria, mulai dari filsafah, metodologi,
kajian, dan faktor-faktor yang dapat digunakan dalam penelitian seni rupa, skema di atas dapat
dijadikan sebagai alternatif dalam penelitian desain dan seni murni.
Untuk lebih jelasnya penulis kemukakan alur penelitian kria anyam mendong, pandan,
lidi dan bambu pada bagan III :
Bagan IV
Alur Penelitian Kria Anyam Mendong
Perkembangan Estetik Kria
Anyam Mendong dan Bambu

Metodologi Pengumpulan
Data :
- Literatur
- Pengamatan Langsung ke
Lapangan
- Wawancara

Kebutuhan Primer
dan Skunder

Lingkup Peneltian :
- Sumber Daya Manusia
- Nilai Estetik Kria Anyam
Mendong dan Bambu
- Lokasi Hasil Penelitian
- Proses dan Hasil Kria
Anyam beserta Unsurunsurnya
-

Bahan - Teknik
Bentuk - Fungsi.

Hasil inovatif dan kreatif
perubahan-perubahan pada
estetik unsur Estetik kria
anyam
KESIMPULAN
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Sumberdaya
Lingkungan Alam
dan Sosial Budaya

B. Metode Penelitian
Untuk mempermudah mendapatkan sumber data kualitatif, penulis menggunakan cara:
1) Penelitian langsung terjun ke lapangan.
2) Dokumentasi tertulis dan foto untuk melengkapi data yang diperoleh pengamatan
langsung.
3) Sumber lisan, yaitu beberapa informan kunci yang dianggap dapat memberikan informasi
yang relevan dengan topik penelitian ini.
Metode kuantitatif, dengan pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui cara
sebagai berikut:
1) Pengamatan (Observasi)
Pengamatan langsung dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang keadaan
sebenarnyata berbagai di lapangan yang meliputi kondisi dan fisik lingkungan serta
berbagai peristiwa dan prilaku masyarakat.
2) Wawancara
Sementara itu wawancara dilakuakan untuk memperoleh data primer dengan mengunakan
pertanyaan-pertanyaan yang dijabarkan dari pedoman pengumpulan data dan informasi
yang relevan.
3) Studi Literatur (Kepustakaan)
Selanjutnya data yang bersifat skunder diperoleh dari buku-buku yang telah diakui
keabsahannya, arsip yang berupa dokumen pribadi, poto atau gambar visual. Data dan
informasi yang dapat di kumpulkan pada setiap pengumpulan data, selanjutnya digunakan
sebagai landasan dalam menganalisis perkembangan dan estetik kria anyam mendong,
pandan, lidi dan bambu di desa Dawagun Rajapolah Tasikmalaya.
Permasalahan mendasar adalah bentuk atau format untuk bidang-bidang yang menekankan
pada aspek estetik, seperti kria, desain dan seni rupa. Berikut skema di bawah ini dapat
dijadika landasan bagi penulis dalam penelitian dalam bidang kria
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Setelah data-data serta kajian terhadap objek penelitian diperoleh, selanjutnya dikaji
terhadap objek penelitian sinkronik, karena model penelitian dapat dilakukan pembabakan
terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan sejumlah objek yang diteliti. Dalam
tulisan ini dapat ditentukan sejumlah objek penelitian, yang dimaksud juga agar sasaran yang
dituju sesuai dengan perencanaan.
Dari skema tersebut penulis mencoba untuk mengembangkan pada sejumlah objek
penelitian yang dimulai dari perkembangan estetik kria anyam mendong dan bambu,
dilanjutkan dengan penggunaan metode deskriptif – kualitatif.
Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini adalah :
1. Sumberdaya Manusia Perajin (SDM)
2. Proses Pengerjaan Kerajinan Kria Anyam (Handicrafts)
3. Perkembangan Estetik Kria Anyam Mendong, Pandan, Lidi dan Bambu
4. Lokasi Peneltian, dan
5. Hasil Kria Anyam (Handicrafts)
Dilanjutkan dengan tinjauan estetik pada kria sebagai berikut:
1. Kejujuran Bahan ,
2. Aspek Guna
3. Keakraban
4. Ciri Hhas
5. Pandangan Hidup, dan
6. Teknis Pengerjaan.
Hal- hal yang sangat mempengaruhi terhadap nilai-nilai estetik kria anyam
(Handicrafts) mendong dan bambu adalah :
1. Sosial budaya lingkungan sekitar
2. Pandangan hidup penduduk setempat
3. Keberadaan alam sekitar secara berkesinambungan.
Sehingga hasil dari kajian ini diharapkan mendapatkan gambaran tentang unsur estetik
dari setiap produk kria anyam (Handicraft) mendong dan bambu dari segi :
1. Garis
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2. Bentuk
3. Tekstur
4. Desain
5. Komposisi

Interelasi tujuan, pendekatan, metode, dan alat pengumpulan

data (instrument) ini dapat

dijelaskan dalam tabel V berikut ini:
Tabel VII
No

Tujuan

Pendekatan

Metode

Instrumen

1

Melakukan identifikasi
faktor-faktor dominan Kualitatif
yang
mempengaruhi
terhadap perkembangan
estetika Kria anyam
(handicrafts)

- Wawancara
- Fokus
- Group
Discussion.

2

Mengembangkan
Uji - Eksplorasi
Validasi Estetik Kria - Kualitatif
Anyam (Folk Crafts)

Eksperimen

Pendekatan Sistem

3

Mengimplentasikan
Tinjauan Estetik

- Observasi
- Interview
- Seminar

- Pedoman
Observasi
- Pedoman
- Wawancara

-Kualitatif
- Validasi
Kria anyam

-

Pedoman
Wawancara
Pedoman Studi
Dokumen

C. Pengembangan Alat Pengumpul Data
Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :
1.

Kepustakaan dan kajian dokumentasi dalam mengembangkan unsur estetik pada setiap
kria dari masing-masing bahan baku

2.

Mengembangkan instrumen melalui kajian estetika yang terdapat kria anyam mendong,
pandan, lidi, dan bambu.
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3.

Mengembangkan angket untuk mendapatkan unsur-unsur estetika berikut aspek-aspek
yang mempengaruhi terhadap sebuah hasil produk (Kria)

4.

Pengembangan observasi untuk mengamati proses pembuatan kria dari empat bahan baku.

D. Teknik dan Analisis Data
Penahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari studi lapangan dilakukan langsung pada
lokasi perajin di desa Dawagun Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya mulai bulan
Maret 2012 dengan tahapan pengerjaan sebagai berikut :
1. Pada tahap ke-1:
- melaksanakan penjajagan langsung ke lokasi yang disebut dengan studi lapangan.
Kemudian menyusun usulan program Penelitian Hibah Bersaing dengan judul “Analisis
terhadap Perkembangan Estetik Kria Anyam (handicrafts) Mendong, pandan, lidi dan
bambu di Desa Dawagun Rajapolah Tasikmalaya”
- Melakukan analisis teoritis nilai-nilai estik pada kria anyam (handicrafts)
- Melakukan analisis nilai-nilai estik pada kria anyam (handicrafts) dari segi garis, bentuk,
tekstur, desain, dan komposisi
- Mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi terhadap perkembangan
nilai-nilai estetik pada kria.
- Mengidentifikasi permasalahan lapangan yang berkaitan dengan bahan baku, proses
produksi, hasil, pembukuan, dan pemasaran krian anyam (handicrafts)
2. Pada tahap ke-2:
- Mengembangkan nilai-nilai estetik secara teoritis pada kria anyam (handicrafts).
- Menganalisis secara teoritis nilai-nilai estetik kria (handicrafts) anyam mendong, pandan,
lidi, dan bambu.
- Penyempurnaan nilai-nilai estetik secara teoritis pada kria anyam (handicrafts). Dari segi
garis, bentuk, tekstur, desain, dan komposisi.
- Melakukan diskusi bagi dosen yang terlibat dalam kolaborasi penelitian.
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- Melakukan uji coba nilai-nilai estetik secara teoritis terhadap garis, bentuk, tekstur, desain,
dan komposisi yang terdapat pada kria (handicrafts) anyam mendong, pandan, lidi, dan
bambu.
- Menyempurnakan nilai-nilai estetik secara teoritis terhadap garis, bentuk, tekstur, desain,
dan komposisi yang terdapat pada kria (handicrafts) anyam mendong, pandan, lidi, dan
bambu.
3. Pada tahap ke-3:
- Penelaahan efektivitas penerapan nilai-nilai estetik yang terdapat pada kria (handicrafts)
anyam mendong, pandan, bambu, dan lidi.
- Penelaahan efektivitas penerapan hasil produksi dari segi garis, bentuk, tekstur, desain,
dan komposisi.
- Penelaahan sikap responden terhadap nilai-nilai estetik pada kria (handicrafts) dari segi
garis, bentuk, tekstur, desain, dan komposisi.
- Penelaahan tinjauan estetik kria (handicrafts) dari unsur kejujuran bahan, aspek guna,
keakraban, ciri khas, pandangan hidup, dan teknis pengerjaan.
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BAB V
HASIL PENELITIAN
Luaran dan keberhasilan yang didapat dari penelitian ini adalah permasalahan yang
dapat dipecahkan melalui faktor-faktor yang dominan terhadap pembentukan nilai-nilai
estetika yang terkandung dalam kria anyam (handicrafts) mendong, pandan, lidi dan bambu di
desa Dawagun Rajapolah Tasikmalaya, sehingga dapat terpengaruh pada kebutuhan pasar,
sedangkan indikator keberhasilan yang dapat diukur adalah :

A. Hasil Kria Anyam sebagai Produk Unggulan
Kreatifitas dan penginovasian produk yang dihasilkan oleh penduduk setempat menjadi
hal yang sangat penting dilakukan dalam penelitian ini, hal ini merupakan produk unggulan
daerah setempat dan mengandung manfaat bagi masyarakat setempat, sebagaimana gambar
hasil produksi di bawah ini :
Tabel VIII
Hasil Produksi UKM Rajapolah Tasikmalaya

No
1.

Tujuan
Pasar
Negara :
- Singapura
- Malaysia
- Yordania

-

2.

Negara :
- Singapura
- Malaysia
- Yordania

Teknik Pemasaran/
Bauran pemasaran
Marketing Mix
Melalui media cetak.
Melalui media
electronic (Internet)
Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha
Melalui pembuatan
brosur.

- Marketing Mix
-2. Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
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Harga Jual, Produk
dan
Hasil Inovasi
Keranjang

Folkcraft : 125
Buah /3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Kursi

Ket.
Konsumen
Masyarakat
menengah ke
atas

Masyarakat
menengah ke
atas

brosur.

3.

Negara :
- Singapura
- Malaysia
- Arabia

4.

Negara :
- Singapura
- Malaysia
- Arabia

5.

Negara :
- Singapura
- Malaysia
- Iran

6.

- Negara
- Yordani
a

- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
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Folkcraft : 125
Buah /3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Tempat Arsip Hias

Artistcraft : 125
Buah /3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Bakul Hias

Folkcraft : 125
Buah /3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Tas Jinjing Small

Folkcraft : 125
Buah /3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Tas Jinjing

Masyarakat
menengah ke
atas

Masyarakat
menengah ke
atas

Masyarakat
menengah ke
atas

Masyarakat
menengah ke
atas

-

7.

Iran

Negara :
- Singapura
- Malaysia
- Irak

8.

Negara :
- Singapura
- Malaysia
- Irak

9.

Negara
- Singapura
- Malaysia
- Tunisia

10. Negara
- Singapura
- Malaysia

profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
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Folkcraft : 125 Buah
/3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Tas Geulis

Folkcraft : 125 Buah
/3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Tas Hiasan Lemari

Tas Laki-laki

Folkcraft : 125 Buah
/3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Tas Laki-laki

Masyarakat
menengah ke
atas

Masyarakat
menengah ke
atas

Masyarakat
menengah ke
atas

Masyarakat
menengah ke
atas

- Tunisia

11. Negara
- Singapura
- Malaysia
- Dubay

12. Negara
- Singapura
- Malaysia
- Dubay

13. Negara
- Singapura
- Malaysia
- Dubay

14. Negara
- Singapura

- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.

- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
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Folkcraft : 125 Buah
/3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Soevennir

Folkcraft : 125 Buah
/3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Tas Jinjing

Folkcraft : 125 Buah
/3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Soevennir

Folkcraft : 125 Buah
/3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Motorop Series

Masyarakat
menengah ke
atas

Masyarakat
menengah ke
atas

Masyarakat
menengah ke
atas

Masyarakat
menengah ke
atas

- Malaysia
- Tunisia

15. Negara
- Singapura
- Malaysia
- Singapura
- Tunisia

profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.

- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.

- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
16. Negara
electronic (Internet)
- Singapura - Melalui koresponden
dengan menampilkan
- Malayasia
profil usaha.
Melalui pembuatan
- Tunisia
brosur.

17. Negara
- Singapura
- Malaysia

- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan

36

Folkcraft : 125 Buah
/3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Motorop DVD

Masyarakat
menengah ke
atas

Folkcraft : 125 Buah
/3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Motorop VCD

Masyarakat
menengah ke
atas

Folkcraft : 125 Buah
/3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,-

Tas Mungil

Masyarakat
menengah ke
atas

- Dubay
- Tunisia

18. Negara
- Singapura
- Malaysia
- Dubay
- Tunisia

19. Negara
- Singapura
- Malaysia
- Singapura
- Tunisia

20. Negara
- Singapura
- Malaysia
- Tunisia

profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.

Folkcraft : 125 Buah
/3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,-

- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.

Tas Cantik

- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.

- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.

F
olkcraft : 125 Buah
/3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Tas Mungil

Folkcraft : 125 Buah
/3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Tas Mungil

Folkcraft : 125 Buah
/3 bulan a Rp

37

Masyarakat
menengah ke
atas

Masyarakat
menengah ke
atas

Masyarakat
menengah ke
atas

21. Negara
- Malaysia
- Singapura
- Tunisia

22. Negara
- Singapura
- Malaysia
- Tunisia

- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.

- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media
electronic (Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.

210.000,Rp 26.250.000,Tas Mungil

Folkcraft : 125 Buah
/3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,Tas Mungil

Masyarakat
menengah ke
atas

Masyarakat
menengah ke
atas

Folkcraft : 125 Buah
/3 bulan a Rp
210.000,Rp 26.250.000,-

Dengan demikian peningkatan kesejahtraan masyarakat dapat dilihat pada tabel di atas.
B. Faktor Dominan Kria Anyam
Terdapat adanya perubahan pada setiap produk kria anyam mendong, pandan, lidi, dan
bambu hasil dari inovatif dan kraetif tampa menghilangkan nilai-nilai estetetik dari kejujuran
bahan, aspek guna, keakraban, ciri khas, pandangan hidup, dan teknis pengerjaan di desa
Dawagun Rajapolah Tasikmalaya, sehingga dapat bersaing di pasaran.
Jenis dan bentuk benda pakai yang dihasilkan oleh kerajinan anyam di tiap daerah
memang berbeda, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan teknik yang ada di tiap
daerah tersebut. Demikian juga dengan ornamen yang hadir pada benda kerajinan banyak yang
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ditimbulkan oleh campuran bahan yang dipakai cara menganyamnya. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar. 9
Gambar. 10
Gambar. 11
Gambar. 12
(Bahan Baku T. Bambu) (Bahan Baku T. Mendong) (Bahan Baku T. Lidi) (Bahan Baku T.
Bambu)

Sumber Bahan Baku Mentah

Gambar.13
(Tanaman Bambu)

Gambar. 14
(Tanaman Pandan)

Gambar. 15
(Tanaman Mendong)

Gambar. 16
(Tanaman Kelapa)

Gambar 1, 2, 3 dan 4, memperlihatkan bahwa di setiap daerah salah satu pendorong
munculnya kegiatan kria (handicraft), sangat berdasar pada “material oriented” maka
ketersediaan bahan baku menjadi penting, dalam pengerjaan kria pada umumnya dilakukan
tidak berjauhan dari tempat sumber bahan utama.
Hal- hal yang sangat mempengaruhi terhadap nilai-nilai estetik kria anyam
(Handicrafts) mendong dan bambu adalah :
1.

Sosial budaya lingkungan sekitar

2.

Pandangan hidup penduduk setempat
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3.

Keberadaan alam sekitar secara berkesinambungan.
Sunda sangat erat hubungannya dengan pengertiannya kebudayaan bahwa yang

dinamakan budaya Sunda yaitu kebudayaan yang hidup dan tumbuh berkembang di kalangan
orang Sunda. Kehidupan orang Sunda di tata kehidupan sosial budaya Indonesia digolongkan
kepada kebuadayaan daerah, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tentang
pasal 32 dan pasal 36, ada juga yang menamakan sebagai kebudayaan suku bangsa, hal ini
untuk membedakan dengan kebudayaan nasional.
Pandangan hidup diartikan sebagai konsep yang dimiliki seseorang atau golongan di
masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala keadaan hidup di dunia ini,
pada dasarnya lingkungan hidup dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia dan memiliki
karakteristik masing-masing yang mewarnai tingkah laku masyarakatnya. Demikian pula
halnya dengan masyarakat sunda, memiliki ciri dan perbedaan dengan suku lainnya di
nusantara.
Mengetahi pandangan hidup orang Sunda terhadap kria menjadi penting katrena dari
pangan hidup ini dapat dijelaskan perihal konesip hidup dan benda budaya yang dihasilkannya
termasuk kria anyam mendong, pandan, lidi dan bambu. Kria sebagai salahsatu benda yang
dihasilkan orang Sunda , tidak hanya dilihat sebagai suatu benda semata, namun dibalik itu
perlu di uaikankan adanya konsep nilai dan norma yang dianut pelakunya.
Dawagun merupakan suatu daerah yang terdapat di kecamatan Rajapolah Kabupaten
Tasikmalaya, masyarakat Dawagun dekenal dengan penghasil kria anyam mendong, pandan,
lidi, dan bambu. Desa tersebut merupakan satu-satunya daerah penghasil anyaman halus,
sedangn dan kasar yang terbuat bahan baku dari tanaman mendong, pandan, pohon kelapa, dan
bambu. Kecamatan Rajapolah terletak pada jantung pariwisata di Tasikmalaya dan daerah
yang dilewati sarana transportasi dari bandung ke tempat wisata Pangandaran.
Secara geografis kecamatan Rajapolah berbatasan dengan daerah-daerah lain, seperti
pada tabel di bawah ini.
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Tabel IX
Batas Wilayah Kecamatan Rajapolah

Batas

Desa/Kecamatan

Kabupaten Tasikmalaya

Utara

Kecamatan Panjalu

Kabupaten Tasikmalaya

Selatan

Kecamatan Jamanis

Kabupaten Tasikmalaya

Barat

Kecamatan Indihyang

Kabupaten Tasikmalaya

Timur

Sukaratu/Ciawi

Kabupaten Tasikmalaya

Batas tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerh Kabupaten Tasikmalaya pada tahun
1978, dan tidak mengalami perubahan atau pengembangan dari batas sebelumnya. Luas
wilayah Kecamatan Rajapolah sekitar 258.205 hektar, yang terdiri dari perkampungan dan
sebagian besar tanah pesawahan. Adapun perincian penggunaan lahan di kecamatan Rajapolah
seperti yang terdapat ada tabel di bawah ini,
Tabel X
Penggunaan Lahan Tanah di Kecamatan Rajapolah Kab. Tasikmalaya

No.

Jenis Penggunaan Tanah

Luas

Prosentase

1.

Tanah Pesawahan

126.649

49.05 %

2.

Tanah Pemukiman

118.903

46.05 %

3.

Tanah Sekolah/ Pendidikan

5.293

2.05 %

4.

Tempat Peribadatan

1.291

1.05 %
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5.

Pemakaman

0.516

0.20 %

6.

Jalan Umum

3.072

1.19 %

7.

Kolam

0.206

0.08 %

8.

Lain-lain

2.275

1.15 %

258.205

100 %

(tanah desa dan tanah

wakap)

Luas Keseluruhan

C. Nilai-nilai dan Unsur-unsur Estetik pada Kria Anyam
Komponen-komponen estetik pada kria, menurut Soetsu Yanagi diuraikan sebagai
berikut:
Bagan 11.

Aspek Guna

Kejujuran Bahan

Keakraban
Nilai
Estetik
Kria
Cara Khas

Pandangan Hidup
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Dari berbagai pendapat tentang unsur estetik pada kria, dapat penulis uraikan sebagai
berikut :

1. Keakraban
Kualitas keindahan suatu karya kria berhubungan erat dengan keakraban (beauty of
intimacy). Secara khusus, keakraban ini berkaitan dengan proses pengolahan dan pemakai.
Perajin dalam mengolah bahan, seperti mendong misalnya, memerlukan keterlibatan tinggi
tentang pemahaman sifat dan karakter bahan baku hingga membentuknya menjadi benda pakai.
Keterlibatan yang tinggi perajin dalam mengolah bahan, menjadi karya kria memiliki nilai
keindahan.

Begitu pula sejak berbagai benda tersedia di lingkungan sehari-hari, kualitas

keakraban ini menjadi sesuatu yang alamiah bagi pemakai. Keakraban di sini dapat juga
diartikan bahwa karya kria banyak disentuh pengunanya. Keakraban berhubungan dengan
rasa dan sentuhan. Hal ini berbeda dengan karya seni lukis misalnya, yang digantung tinggi
dan dilihat, sementara kria bersandar pada kerapnya disentuh oleh pengguna.
2. Kejujuran Bahan
Karya kria yang indah, bersandar pada bahan, tidak ada karya kria terbentuk tanpa
bahan. Seperti diketahui bahwa kria berhubungan erat dengan ketersediaan bahan. Pada
umumnya pada kria rakyat (folkcrats) banyak ditemukan di lingkungan sekitar. Pada kria,
pengolahan bahan tersebut sangat alamiah sifatnya, sesuai dengan kemampuan dan tampilan
dari bahan tersebut kemampuan ditekuk, dipotong,tampilan tekstur,warna,tebal-tipis,
nkemudian dibentuk menjadi karya kria yang indah.Keindahan berdasar kejujuran terhadap
bahan diartikan sebagai memperlakukan bahan sesuai tampilan dan sifat dari bahan itu sendiri.
Kejujuran memperlakukan bahan diartikan bahwa bahan membawa sifat-sifat yang harus
diperlakukan sesuai dengan bawaanya tersebut.
Pada hakikatnya membuat benda kerajinan adalah terpadunya keterampilan perajin dalam
mempergunakan bahan dan alat dengan kepekaan apresiasi dalam mencipta sesuai dengan
tuntutan fungsi pakainya. Lebih lanjut Yudoseputro mengemukakan tentang keterpaduan
unsure bahan dalam menimbulkan estetik pada kria”Keterampilan mengunakan bahan berarti
pula mengenal watak bahan yang dipergunakan dan cara-cara mengolah dan mengerjakannya .
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Kemampuan mengolah dan mengerjakan bahan dalam seni kerajinan yang menentukan nilainilai teknik” (1983:6).
3. Aspek Guna
Keindahan kria berhubungan erat,dengan guna Karya kria yang indah lahir membawa
guna.Guna di sini diartikan tidak hanya dalam sudut kebendaan semata, melainkan keterkaitan
dengan pikiran dan benda (mind and matter ). Satu karya kria menjadi indah bila pikiran dan
benda itu sendiri sanggup memenuhi kebutuhan pemakai akan asfek guna.
4. Ciri Khas
Ciri khas diartikan sebagai tampilan menyeluruh yang berhubungan dengan idiom bahan
teknik, proses, keterampilan manusia hingga hasil kria. Ciri khas dapat menjelaskan lebih jauh
tentang kria yang dihasilkan dari sudut pandang orang lain, tentang kekhususan yang dimilki
kria tersebut. Suatu benda kria yang tidak memiliki cirri, dapat diartikan belum menemukan
akar asal –usulnya. Karya kria dapat menjadi indah, ketika pemakai dapat dengan segera
mengetahui lebih jauh kekhususan karya kria tersebut. Ciri khas dapat ditemui setelah karya
kria dihasilkan dan ditelaah dengan seksama oleh pengunanya.
5. Pandang Hidup
Apa yang tersimpan di dalam (inner) pembuat, berhubungan erat dengan pandangan
hidup yang di anut oleh masyrakat bersangkutan. Secara umum, karya kria berkaitan dengan
pandangan yang di anut masyarakat bersangkutan terhadap lingkungan. Karya kria menjadi
indah, selaras dengan keindahan yang mencakup pada pandangan hidup masyarakat
pembuatnya. Aspek keindahan yang terkandung pada konsepsi pandangan hidup, dapat
terpantul pada karya kria yang dihasilkan.
6. Garis
Garis adalah sederetan titik-titik, dan dengan garis dapat menciptakan berbagai wujud
(shape). Wujud yang terbentuk oleh garis dapat menimbulkan kesan gerak, arah atau kekuatan
seperti juga watak dari garis itu sendiri. Dalam pembahasan tentang corak ragam hiasan dan
motif hias dapat kita ketahui pula bahwa wujud perlambangan terbentuk pula oleh garis seperti
garis silang. Pilin, Swastika, meander, tumpal, dan wujud dasar geometik lainnya. Pada pola
hias anyaman dan tenunan, sekalipun unsur garis itu juga hadir, namun garis-garis ini
kehilangan watak khas dari garis yang di capai pada hiasan batik atau ukiran kayu. Garis-garis
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yang ditimbulkan oleh keharusan teknik penganyaman dan penenun kehilangan sifat yang
lincah, spontan dan bebas. Garis-garis bentukan dari jalinan anyaman dan tenunan sifatnya
lebih mekanis, matematis dan lebih terikat.

(Gambar 16)
Unsur Garis Pada Anyaman Bambu
Pada seni kaligrafi atau seni menulis indah, penampilan watak garis sangat menonjol,
seakan-akan tumpuan perhatian dan perasaan seniman kaligrafi terletak pada pengendalian
garis secara sensitif, melalui berbagai media karakteristik dari garis kaligrafi, ini juga terdapat
pada seni.
Batik, barangkali alat canting yang digunakan untuk membatik berfungsi sebagai alat
tulis, maka dalam seni batik hadir pula unsur garis yang melahirkan pola hiasan serba garis,
kelincahan dan kepekaan garis disamping kelembutan titik-titik itulah yang menjadi ciri khas
dari titik.

(gambar 17)
Unsur Garis Pada Anyaman Bambu
Pada beberapa hiasan ornamen atau hiasan bebas dari beberapa kerajinan Indonesia
ada yang digolongkan pada pola hias serba garis (linear). Pola hias dari Toraja dan Dayak
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tampak jelas sifat garis tersebut. Kepekaan seniman terhadap garis nampak jelas pada
penampilan garis-garis lembut yang ritmis, yang membentuk pola hias geometris maupun
stilasi saluran tanaman, penampilan gaya garis yang peka (sensitive) inilah yang menjadi ciri
khas dari gaya seni hias Dayak dan toraja. Gaya seraba garis ini juga dapat kita kenal pada
karya ukiran dai seni ukiran Asmat.

(Gambar 18)
Tas Gaya serba Garis
7.

Bentuk
Bentuk atau wujud dari sebuah benda menjadi nyata, karena adanya konstur, garis tepi

inilah yang memberikan wujud dari suatu wujud dari suatu benda. Benda adalah istilah umum
yang kadang-kadang membingungkan apabila dipakai dalam pengertian senirupa. Bentuk hulu
keris pada jaman Majapahit meminjam wujud raksasa, sedang bentuk hulu keris dari Bali
mengingatkan wujud bentuk tokoh pendeta atau raja

(Gambar 19)
Unsur Bentuk Pada Anyaman Mendong
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Sudah menjadi tradisi dalam seni hias Indonesia untuk menampilkan motif hias yang
bersumber pada wujud geometris, baik yang murni maupun hasil stilasi dari wujud organik,
sedangkan motif kawung pada batik adalah hasil stile dari wujud organik

(Gambar 20)
Ciri Khas Unsur Bentuk pada Tikar
8. Tekstur
Anyaman atau tenunan dapat menampilkan nilai estetik yang tampak pada teksturnya.
Tekstur adalah manipestasi fisik yang tampil pada bidang permukaan dari benda. Pada
anyaman mendong, pandang, lidi, dan bambu jalinan dari jalur-jalur belahan memberikan
wajah yang lain, jika dibandingkan dengan anyaman daun pandan. Jadi disamping teknik
menganyam watak dari bahan ikut berperan pada penampilan tesktur. Tekstur kayu yang
tampak pada urat-uratnya nilai keindahan bahan. Keindahan ini menurut pertimbangan perajin
meubeul perlu ditampilkan untuk menambah nilai estetik pada karya meubeulnya.
9. Warna
Sejak zaman batu, telah diketemukan zat warna dan dipakai utuk membuat lukisan
dinding gua dengan bahan batu-batuan, tanah, dan tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan dari zat
warna untuk dipakai sebagai media lukisan. Dengan bukti tersebut dengan penggunaan warna
dari bahan alam untuk kerajinan tangan dapat dipastikan sudah sejak zaman prasejarah,
mengingat peranan warna untuk membuat hiasan. Tanpa ada warna kerajinan seni Indonesia
tidak berarti apa-apa. Kekayaan ornamentik Indonesia sebanding dengan kekayaan

47

ragamkerajinannya. Kekayaan ornamentik Indonesia tidak hanya pada penggunaan motif dan
pola hiasnya, tetapi juga ada pewarnaan. Gaya seni daerah juga ditandai dengan warna-warni
yang khas.

10. Desain
Terlepas dari fungsi apa yang dikandung dibalik dari tujuan berkarya, bagaimanapun
hasil karya seni rupa adalah untuk dilihat. Kebiasaan untuk melihat dan memakai untuk
menghayati, menempatkan setiap karya seni rupa sebagai benda yang layak dan harus
diperbincangkan unsur-unsur rupanya.
Karenannya sejak semula unsur-unsur senirupa harus direka, ditimbang, dipilih,
direncanakan dan dicobakan. Dalam mencipta terkandung makna memperhitungkan ukuran
estetik dalam menangani unsur-unsur rupa tersebut. Benda-benda anyaman tenunan, logam,
ukiran kayu, bambu dan lain sebagainya yang dihasilkan oleh pusat pusat seni kerajinan di
daerah tidak semata-mata mencerminkan kemampuan teknik dan penguasaan bahan bendabenda tersebut, melainkan juga untuk memperlihatkan desain yang baik, artinya desain yang
mengandung arti dan unsur-unsur rupa yang digarap secara estetis, memang cara penggarapan
berbeda jika dibandingkan dengan para perajin yang terdapat pada industri kerajinan dewasa
ini, karena tuntutan-tuntutan baru yang sebelumnya tidak merasa dan belum dipertimbangkan.

(Gambar 20 )
(Gambar 21)
Karya Kerajinan Baru dan Desain Baru
11.

Komposisi
Komposisi dapat diartikan sebagai isi dari keseluruhan unsur, artinya mengandung sifat

menyeluruh, keseluruhan tampilan yang didasari oleh berbagai unsur yang terdapat pada hasil
dari kria tersebut dapat menjadi indah, apabila setiap unsur terjalin harmonis yang saling
mengisi yang satu dengan yang lainnya.
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(Gambar 20 )
(Gambar 21)
Karya Kerajinan Baru dan Desain Baru
Dari berbagai unsur yang diuraikan di atas, dapat dijadikan landasan dalam penulisan,
bahwa nilai-nilai estetik kria anyam mendong terdapat adanya unsur-unsur yang harus
diperhatikan, yaitu; (1) Aspek Guna, (2) Bentuk, (3) Gari,s (4) Tekstur, (5) Warna, (6) Desain,
(7) Bahan, (8) Keakraban, (9) Ciri khas, (10) Pandangan Hidup, (11) Komposisi dan
sebagainya

D. Bahan Baku dan Proses Pengerjaan Kria
BAB VI
Rencana tahap berikutnya
Berdasarkan hasi yang telah dicapai pada tahun kesatu, maka dalam penulisan ini akan
kami rancang pada tahap berikutnya di tahun kedua sebagai berikut:
A. Penyempurnaan kembali nilai-nilai beserta unsur-unsur estetik pada kria anyam mendong,
pandan, lidi, dan bambu dari segi :

Aspek Guna

Kejujuran Bahan

Keakraban
Nilai
Estetik
Kria
Ciri Khas

Pandangan Hidup
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a. Kejujuran Bahan
b. Pandangan Hidup
c. Keakraban
d. Ciri Khas
e. Aspek Guna
f. Bentuk
g. Gari
h. Tekstur
i. Warna
j. Desain

2. Penataan Kembali terhadap Proses Pengolahan bahan baku dan pengerjaannya yang
meliputi :
1) Proses Pengolahan Bahan Baku:
b. Peesiapan Bahan Baku
c. Penyortiran Bahan Baku
d. Pewarnaan Bahan Baku
e. Penjemuran Bahan Baku
2) Alat dan Pengerjaannya:
a. Jenis Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)
b. Jenis dan Motif Anyam
c. Peralatan yang Digunakan Perajin

3. Merancang Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) sebagai alat bantu dalam meningkatkan
Kapasitas Produksi
4. Menentukan sekaligus memberikan pemetaan terhadap Jenis dan Motif Kria Anyam
Mendong, Pandan, Lidi, dan Bambu.
5. Menyusun Panduan/Buku Sementara tentang “Kria Anyam Mendong, Pandan, Lidi, dan
Bambu sebagai Produk Unggulan Penduduk Rajapolah Tasikmalaya” sebagai Pegangan
bagi Kriawan Penduduk setempat dan Halayak.
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BAB. VII
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Menganalisis mengenai perkembangan estetik dan proses pengolahan kria anyam
mendong, pandan, lidi dan bambu di desa Dawagun Kecamatan Rajapolah Tasikmalaya
merupakan tujuan penulis dalam penelitian ini, mengingat kria anyam masih mampu
memposisikan dirinya sebagai salahsatu kria anyam produk unggulan sebagai kearifan lokal di
Indonesia yang masih dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya secara turun menurun.
Oleh karena itu penulis mencoba dalam penelitian ini mengambil judul Analisis Terhadap
Perkembangan Estetik Kria Anyam Mendong, Pandan, Lidi, dan Bambu (HandiCrafts)
sebagai Produk Unggulan Kearifan Lokal Penduduk Rajapolah Tasikmalaya.
Adapun pembahasan di dalamnya adalah berkisar penganalisisan tentang estetika,
nnsur-unsur dan faktor-faktor yang dominan terhadap erkembangan kria anyam mendong,
pandan, lidi, dan bambu sebagai produk unggulan di Rajapolah Tasikmalaya.
Kaljian

tersebut

penulis

menggunakan

metode

Deskriptif-Kualitatif,

adapun

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial budaya, data penelitian diperoleh dengan
cara observasi langsung ke lapangan, wawancara, literatur, serta pengaplikasian teoritis secara
langsung yang dianggap perlu yang berhubungan dengan penelitian ini.
Tujuan penelitian ini untuk mengaplikasikan estetik secara teoritis kria anyam yang
terkandung di dalamnya, sehingga luaran yang ingin dacapai penulis dalam penelitian ini
dapat menghasilkan produk yang inovatif, kreatif tampa mengubah estetik sebelumnya,
sehingga produk tersebut menjadi produk unggulan yang mampu bersaing secara global di
pasaran.
Hasil dari penelitian ini, dapat menggambarkan tentang faktor-faktor dominan yang
mempengaruhi terhadap perkembangan estetik kria anyam pandan, mendong, bambu, lidi dan
bambu, karena kedudukan kria anyam tersebut telah terjadi perubahan-perubahan dari segi
fungsi, bentuk, tampilan, dan dari segi maknanya. Perubahan ini tentunya akan nampak pada
perubahan estetik yang terdapat pada produk yang dihasilkan.
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Perkembangan dan perubahan-perubahan terhadap kria anyam sangat dipengaruhi oleh
perkembangan sosial budaya setempat, bersama pandangan hidup yang dianutnya, termasuk
dipengaruhi oleh alam sekitar yang berkesinambungan dari waktu-waktu sebelumnya.

B. Saran
Penulis kemukakan usulan, khususnya bagi para perajin (kriawan) agar hasil
penelaahan ini bisa dijadikan pegangan (panduan) untuk mengembangkan ide atau gagasannya
melaui kria anyam, sehingga produk unggulan daerah setempat menjadi lebih meningkat, bagi
masyarakat umum, apabila hasil kajian ini selesai diharapkan dapat memberikan dukungan dan
motivasinya terhadap para perajin dari berbagai aspeknya.
Kita sebagai pelaku dan pengguna hasil krian anyam mendong. Pandan lidi, dan bambu
ini diberi kebebasan sepenuhnya untuk mengembangkan dan mengevaluasi setiap barang yang
dihasilkan, sehingga kami mengharapkan masyarakat menjadi aktif, kreatif, dan inovatif,
berbasis seni-budaya sekaligus bisa mengangkat dan mempertahankan kegiatan tersebut.
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Abstract
The results of our observations show a clear picture of the aesthetic development of craft have been
changes in terms of function, form, appearance even in terms of its meaning, these changes will
appear also in the work, because the essence of the aesthetic is beauty. Craft aesthetic development
towards the 21st century can be traced back to the start of civilization animist, Dynamic until
Ekotek-Information civilization (science and technology) or what we call the global community as a
commodity position craft. This development is a link between aspects affect each other aspects
including aesthetic elements be contained in it. Art craft is a branch or twig art is undergoing a
transformation, both form and function so often a lengthy conversation or discussion, relating to
the status and position in the art developments in Indonesia. Innovation in the craft were and
continue to run, especially in this research, the development of woven bamboo craft by drafting,
pattern, and certain motifs should be changed. Weaving process 2 up to 4 axis, draw up the ribbon
woven step 1 up to 8, and motifs woven duck, diamonds and braids. Application of change
construct, pattern, and the woven motifs applied to 30 people who doing kria of 19 UKM in
Rajapolah Tasikmalaya. This is done by young candidates who have a passion to explore and
develop the potential of local knowledge in many areas of arable. For example: bamboo craft,
wooden craft, mending, pandanus, sticks, craft ceramics, textiles and craft (in this case the craft of
batik). Of these areas are able to grow and be able to position itself in three directions, each of
which has different interests. Three-way mean that: 1) the preservation-oriented direction, 2)
direction oriented to the development in the interests of economic or commercial interests (craft
industry), 3) oriented towards the interests of personal expression (artistic achievement) term is
relatively recent craft used in Indonesian giving rise to questions and confusion, but at the same
time raises kelatahan in using that term. This is possible because users do not understand the term
less or clearly about its meaning. The term is often associated with craft craft, but many were
interpreted differently according to each viewpoint. As practitioners of the art (artists) is probably
not important question the term craft, but as academics it is very important to talk about, as a
symbol that the term is used to describe the overall meaning that surrounded it.

Keyword: Development, Value, Aesthetics, Kria, Expression
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1. PENDAHULUAN
a. Pengertian Kria
Tinjauan terhadap istilah kria telah dikemukakan oleh kriawan Jepang Soetsu Yanagi
(1972:47) bahwa kria dapat disepadankan sebagai suatu hasil karya manusia yang dipergunakan
dalam keseharian, ditambahkan pula bahwa kria berbeda dengan seni murni, yang dalam
pembuatannya bertujuan untuk dilihat. Kria lebih sekadar untuk dilihat, namun juga membawa
aspek guna pada setiap bendanya. Dari pendapat tersebut terdapat adanya penekanan pada kata
“guna” yang menonjol pada kria, bahkan aspek guna ini berhubungan dengan leindahan yang
terdapat pada karya kria. Sebuah karya kria yang indah lahir membawa aspek guna bersamanya,
sebuah karya kria tampa memiliki aspek guna, menurutnya keindahan dengan sendirinya tidak
ditemukan pada karya kria tersebut.
Pengertian secara umum telah digambarkan lebih jauh dalam seminar seni kria dan kerajinan
tangan pada pada tahun 1995 yang dibawakan oleh G. Sidharta Soegijo bahwa kerajinan tangan
sebagai cara mengerjakan benda-benda tradisional, melihat pada benda-benda tersebut kita
mengetahui dan mengagumi adanya ketelitian melihat, keterampilan tangan , dan keterampilan
menguasai bahan yang digunakan sebagai dasar perwujudan. Perwujudan yang sesuai dengan
potensi bahan yang diwujudkan secara mahir dan teliti yang merupakan kesatuan struktur dari
bahan, keindahan.Dengan demikian maka kerajinan tangan suatu cara tradisional untuk
menghasilkan benda-benda kria, dan karena wujudnya yang indah merupakan seni kria yang
dihasilkan dari bangsa kita sendiri.
Dari penjelasan di atas bahwa benda-benda kerajinan tangan yang dikenal masyarakat seharihari termasuk kria tradisional yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang kita.
Istilah kria relatif belum lama dipakai dalam bahasa Indonesia sehingga banyak menimbulkan
pertanyaan dan kebingungan, tetapi sekaligus dapat menimbulkan kelatahan dalam menggunakan
istilah itu. Hal ini dimungkinkan karena pengguna istilah kurang atau belum mengerti secara jelas
mengenai maknanya, sehingga istilah kria ini sering diidentikkan dengan kerajinan.
Sebagai praktisi seni (seniman) barangkali tidak penting mempermasalahkan istilah kriya,
tetapi sebagai akademisi hal itu teramat penting untuk dibicarakan, karena suatu istilah adalah
simbol yang digunakan untuk menggambarkan makna secara keseluruhan yang melingkupinya.
Manusia mengerjakan kria anyam sudah dimulai sejak awal sejarah bahkan sampai abad inipun kria
anyam masih dilestarikan keberadaannya, guna untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan
pendukung kebutuhan sehari-hari si perajin, tikar merupakan salahsatu contoh hasil dari kria anyam
bambu dari Jawa Barat.
Dari segi bahasa, Soedyawati (2009:1) mengemukakan dalam makalahnya bahwa kata kria
yang digunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu Kriya. Apabila
dialihkan kepada bahasa Jawa memiliki arti pekerjaan atau tindakan, dan khususnya pekerjaan yang
berhubungan dengan upacara keagamaan. Dalam kitab keagamaan Hindu yang disebut dengan
kitab agama menjelaskan satu dari empat bagiannya adalah kria. Adapun tiga bagian yang lain
dalam kitab agama tersebut Jhana, Yoga, dan Carya. Jhana menjelaskan tentang konsep-konsep
kebenaran agama. Yoga menjelaskan metode tindakan pisik dan mental untuk menyatukan diri
dengan kebenaran tertinggi. Carya menjelaskan tentang prilaku baik dalam kehidupan sehari-hari,
sedangkan kria menjelaskan tentang candi dan arca-arca dewata.
menyatukan diri dengan kebenaran tertinggi.
Dari uraian terbut di atas dapat dijelaskan bahwa pada awal mulanya kria berkaitan dengan
konteks kesenian hindu. Kegiatan kesenian yang diselenggarakan lewat jalur kria. Bukankah seni
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yang memiliki kebebasan indivial tampa batas, melainkan dengan batas-batas tertentu yang
diarahkan oleh konsep kebenaran agama yang dapat diterima oleh tradisi masyarakat pada saat itu.
Masyarakat Jawa dalam sejarahnya memiliki dualisme budaya. Dualisme yang dimaksud adalah
1) Budaya Agung dalam tradisi besar berkembang dalam lingkungan tembok kraton, di kalangan
bangsawan atau golongan elit masyarakat feodal agraris.
2) Budaya Alit dalam tradisi kecil berkembang di luar tembok kraton, di kalangan masyarakat
pedesaan atau kawula alit.
Dari kedua tradisi ini dapat dipastikan adanya garis pemisah yang membelah antara keduanya
menyangkut pola hidup dengan tata aturannya. Keterbelahan itu bukan berarti pertentangan,
melainkan berupa pola keselarasan dan keseimbangan yang menjadi keharusan antara yang
memimpin dan yang dipimpin, sebagai suatu kewajaran dalam budaya Jawa seperti yang tersirat
dalam konsep hubungan kawula gusti dan kawula alit (Kuntowijoyo, 1987: 68-72).
Dari dalam tembok kraton dikenal istilah kria. Praktik kria ditujukan untuk produksi artefak
fungsional, serimonial, dan spiritual, menjujung nilai-nilai simbolis, kedudukan istana yang
menjadi pusat pemerintahan tanah Jawa. Seniman kria di masa lalu memiliki kedudukan yang
tinggi dengan gelar empu. Hasil karya para empu ini pada akhirnya melahirkan seni klasik Jawa
yang dianggap mempunyai nilai tinggi (adiluhung) (Asmujo, 2000: 260). Adapun produksi artefak
pada masyarakat kecil di luar lingkungan tembok keraton, oleh Gustami Sp. (1991: 99-100)
disebutkan sebagai kerajinan, seperti pembuat cangkul, golok, cobek, besek dan lain-lain, yang
dalam pembuatannya lebih mementingkan segi kegunaan atau kepraktisan saja. Dari kedua hal yang
dikemukakan ini, kiranya dapat dijadikan pembanding, bahwa ada perbedaan antara kria dengan
kerajinan.
Adanya perbedaan hirarkis antara produksi artefak di istana dan kehidupan rakyat bawah
merupakan kenyataan sejarah. Tetapi, cukup meragukan mengenai penggunaan istilah “kerajinan”
di masa lalu, mengingat istilah tersebut baru populer dipergunakan setelah masa kemerdekaan dan
tidak hadir dalam khazanah bahasa Jawa lama. Istilah kerajinan tampaknya masih perlu dikaji.
Sejak kapan istilah itu digunakan. Dan, apakah benar untuk menamai hasil-hasil pekerjaan tangan
pada periode yang sezaman dengan munculnya istilah kria menggunakan istilah kerajinan. Jawaban
untuk ini kiranya memerlukan kajian yang dalam.
Salahsatu upaya untuk mendekati persoalan (kelahiran) istilah kerajinan, mudah-mudahan dapat
memberikan kejelasan yang memadai bagi keberadaannya. Istilah kerajinan lahir dan terangkat ke
permukaan sebenarnya ditandai dengan adanya perubahan yang terjadi pada zaman penjajahan
Belanda, yaitu sejak bergesernya nilai-nilai kehidupan masyarakat dan pergeseran nilai budaya
bangsa yang menyeret keberadaan kria menjadi bagian dari kegiatan ekonomi, sehingga keberadaan
kria dikesampingkan dari kepentingan adat dan kepercayaan. Kenyataan ini dibuktikan dengan
munculnya perusahaan-perusahaan seni yang dimungkinkan salah satunya bertujuan untuk
menyiasati adanya trend perburuan benda benda seni budaya pada waktu itu.
Perkataan “perusahaan seni” dalam bahasa Belanda kunstnijverheid. Sangat boleh jadi,
kunstnijverheid inilah asal mula istilah kerajinan, masalahnya lawan kemalasan itu kebetulan saja
ijver (hampir seperti nijver) alias kerajinan. Jadi, kesibukan yang namanya nijverheid itu dianggap
kerajinan saja, barang hasil kegiatan ini adalah kerajinan (Sudjoko, 1991: 5).
Melalui keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa munculnya istilah kerajinan berhubungan
dengn kegiatan produksi dan/atau reproduksi benda benda seni yang kegiatannya itu berlandaskan
kepentingan ekonomi-komersial. Jadi, simpulan lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa kria
berbeda dengan kerajinan, terutama menyangkut motivasi yang melatarbelakangi pembuatan karyakaryanya.
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b. Munculnya Kembali Istilah Kria
Keberadaan kria dalam masa lampau telah memberi andil yang luar biasa dalam memenuhi
kebutuhan artistik manusia pada zamannya. Karya-karya yang dihadirkan kemudian menjadi bagian
dari objek kajian karena telah menjadi benda seni budaya di dalam melacak peradaban yang
melingkupinya. Tetapi, bagaimana dengan keberadaan kria di masa kini ?, jawaban untuk itu
kiranya harus diawali dengan rnengungkapkan latar belakang munculnya kembali istilah kria
beserta karya-karyanya yang tampak baru berbeda dengan karya-karya kria masa lampau.
Istilah kria yang dimunculkan kembali oleh STSRI ”ASRI” (sekarang ISI) Yogyakarta,
dimaksudkan untuk mewadahi derasnya kreasi dan inovasi dalam berkarya seni di samping usahausaha. yang bertujuan untuk melestarikan warisan seni budaya (seni kriya) masa lampau. Berkaitan
dengan istilah kria. Soedarso Sp. (1990: 2) mengutip kamus sebagai berikut,
Perkataan “kria” memang belum lama dipakai dalam bahasa Indonesia; kata itu berasal dari
bahasa Sanskerta yang dalam kamus Wojowasito diberi arti; pekerjaan; perbuatan; dan dalam
kamus tua Winter diartikan sebagai damel, (membuat). Lebih jauh Soedarso Sp. (1990: 2) juga
mengatakan, pada waktu jurusan Seni Kriya lahir di ASRI Yogyakarta pada tahun 1950, istilah
tersebut belum digunakan dan Jurusan ini diberi nama Bagian Seni Pertukangan. Pernah pula Seni
Kerajinan dipakai untuk menamai jurusan ini, tetapi karena baik seni pertukangan maupun seni
kerajinan dianggap tidak mewakili dan mempunyai konotasi yang menyesatkan, maka jurusan
tersebut diberi nama Seni Kria. Bagaimanapun ketiga nama tadi selalu disertai kata "Seni" yang
sering digugat orang tentang pada tempatnyakah rangkaian kata-kata Seni Kria, Seni Kerajinan, dan
Seni Pertukangan digunakan ?
Gugatan tentang kata-kata ”seni” sebagaimana yang diungkapkan di atas, dimungkinkan akibat
sikap pendewaan ekspresi dari cabang-cabang seni lainnya pada waktu itu, yang menyejajarkan diri
dengan seni rupa Barat. Sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat seni rupa khususnya di
perguruan tinggi bahwa konsep-konsep seni rupa Barat kebanyakan mengemukakan pola pikir
secara gugus yaitu yang tergolong art (seni rupa) umumnya hanya painting dan sclupture saja
(Sudjoko, 1991: 6).
c. Perkembangan Kriya
Kebudayaan modern yang ditandai dengan gerakan industrialisasi di segala bidang tidak
terbantah lagi kehadirannya memikul nilai-nilai baru dan melahirkan pranata baru bagi masyarakat
pendukungnya. Modernisasi dengan dampak logisnya memberikan perubahan pola dan perilaku
yang sudah lama kukuh pada tradisi yang mapan. Perubahan nilai-nilai ini pada akhimya ikut pula
menentukan arah perkembangan kesenian khususnya kria.
Tahapan perkembngan kria Indonesia, dapat terlihat dari skema yang disusun oleh Gustami di
bawah ini,
Skema 1, Tahap perkembangan Kria Indonesia
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1. TAHAP
PERKEMBANGAN ESTETIK KRIA ANYAM

Tahap 1

Tahap II

Peradaban
Animis

Peradaban
Dinamis

Masyara
kat NonMade

Masyara
kat NonMenetap

Peradaban
Tahap III
Teosentris
Agamis

Masyara
kat
Feodal

Peradaban
Tahap IV
Antosentri
s

Peradaban
Tahap V
Ipteks
Material

Tahap
VI
Peradaban

Masyara
kat
Kapital

Masyara
kat
Industri

Masyara
kat
Global

Iptek/Informasi

Kria
Simb
olis

8

Dari skema di atas menunjukan bahwa kria dan perubahan yang terjadi sesuai dengan jiwa
zamannya. Ketika peradaban manusia pada tataran animis dan dinamis (tahap I dan II) kria yang
dihasilkan berkaitan dengan kehidupan pisik dan spiritual, sesuai dengan keyakinan masyarakat
pendukungnya. Pada tataran masyarakat teosentris/agamis (tahap III) terjadi perubahan alam pikir
multhiteisme menuju tingkat yang lebih tunggal, sehingga manisvestasi artistic simbolis memandu
kebutuhan akan karya kria pada masa itu, pada masa perkembangan industri (tahap IV dan V) kria
menjadi suatu komoditas untuk produk layanan yang dipandu oleh kemajuan ilmu dan teknologi.
Karya kria yang dihasilkan pada masa tersebut berorientasi pada layanan, dalam hal ini adalah
pasar. Terakhir kria pada masa ke kinian (tahap VI) yaitu pada masa global, dimana kehadiran kria
dimanfaatkan sebagai produk layanan menjadi suatu komoditas perdagangan.
Seni kria merupakan satu cabang atau ranting seni yang sedang mengalami transformasi, baik
bentuk maupun fungsinya, sehingga sering menjadi percakapan atau diskusi panjang yang menarik,
berkenaan dengan status dan kedudukannya dalam pekembangan seni rupa di Indonesia (S.
Soedarso,1990:5). Inovasi dalam kria sedang terus berjalan, hal ini terutama dilakukan oleh
kriawan-kriawan muda atau calon-calon kriawan yang masih gairah dalam menggali dan
mengembangkan kria yang memiliki potensi dalam banyak bidang garapan, misalnya, kria anyam
dari berbagai jenis tumbuhan, kria kayu, kria keramik, dan kria tekstil (dalam hal ini khususnya
batik). Dari ketiga bidang tersebut mampu berkembang sekaligus dalam tiga arah yang masingmasing memiliki kepentingan berbeda. Tiga arah yang dimaksud ialah: 1) Arah yang berorientasi
pelestarian, 2) Arah yang berorientasi pada pengembangan guna kepentingan ekonomi atau
kepentingan komersial (industri kerajinan). 3) Arah yang berorientasi pada kepentingan ekspresi
pribadi (prestasi kesenimanan), dapat dijelaskan sebgai berikut:
1) Pelestarian Seni Kria
Pelestarian dimaksud ialah mempertahankan keberadaan seni kria masa lampau dalam bentuk
teoritis maupun praktis, dengan cara menyerap pengetahuan seni kria yang tersebar di berbagai
daerah, melalui studi pustaka dan/atau studi lapangan ke daerah yang menjadi sumber kajian,
sedangkan dalam bentuk praktisnya biasa dilakukan dalam bentuk praktik dasar guna penguasaan
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teknik pembuatan karya-karya seni kriya masa lampau. Dengan demikian, pada tahapan berikutnya
para calon kriawan mampu menjadi pelestari seni kria masa lampau.
Penyerapan pengetahuan dan keterampilan teknis masa lampau itu tentu saja tidak
seluruhnya dilakukan oleh para calon kriawan, melainkan mengarah kepada pemilahan bidang
masing-masing yang mereka minati, mengingat bahwa kria itu memiliki banyak bidang yang
menjadi lahan garapan. Kelanjutan dari tahapan itu para calon kriawan diharapkan mampu
mengembangkan seni kria dalam kekriaanya.
2) Perkembangan Seni Kria Benda Fungsional dan Ekpresi Diri
Pengembangan ini memiliki dua mata arah yang berbeda yaitu: pengembangan dalam bentuk
penciptaan benda-benda fungsional (baik fungsional praktis maupun fungsional nonpraktis) dan
pengembangan berupa penciptaan karya-karya kria-ekspresi.
a) Perkembangan Seni Kriya dalam Penciptaan Benda-benda Fungsional
Penciptaan benda-benda fungsional praktis bertujuan menciptakan karya-karya fungsional
yang memiliki bobot seni yang menyatu pada karya yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam
penciptaan karya, masalah ornamentasi bukan hanya sekedar tempelan, melainkan
memerlukan kreativitas di dalam mengompromikan antara kemampuan ornamentasi yang
tinggi dan kreasi bentuk yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip disain fungsional yang
comfortable. Pengembangan ini terarah pada pemanfatan seni-seni ornamen primitif,
tradisional, dari klasik (dengan tidak mengesampingkan landasan filosofisnya), diolah dan
dihadirkan secara harmonis atau artistik dalam wujud keseluruhannya. Adapun mengenai
penciptaan benda-benda fungsional nonpraktis pada intinya sama dengan penciptaan bendabenda fungsional praktis, hanya saja yang satu memakai pertimbangan-pertimbangan
kegunaan langsung secara fisik, sedang yang satu lagi memakai pertimbangan-pertimbangan
yang lain sesuai dengan pengertiannya.
b) Pengembangan Seni Kriya dalam Penciptaan Karya-karya kria-ekspresi
Seiring dengan perkembangan zaman ternyata cita-cita seni manusia ikut berkembang pula.
Jika pada masa lampau manusia menciptakan karya-karya seni kria yang didasari oleh
keahlian seni untuk tujuan tertentu, maka manusia kini pun bermaksud menciptakan karyakarya seni yang sesuai dengan semangat zamannya yaitu seni yang berdiri sendiri dengan
tujuan untuk kepuasan pribadi. Motivasi inilah yang melatarbelakangi arah pengembangan dan
perkembangan seni kria dalam menghadirkan karya-karya kria-ekspresi. Pengembangan dalam
bidang ini memiliki keleluasaan atau kebebasan sejalan dengan kemampuan yang kreatif
inovatif dan kekuatan atau kedalaman ekspresi dari masing-masing (calon) kriawan. Adapun
mengenai media yang digunakan kebanyakan jatuh pada pilihan bahan yang umumnya sudah
dikenal, sepanjang ada kesesuaian dengan teknik yang dikuasai atau disukai. Karya-karya kria
yang berorientasi pada prestasi kesenimanan kehadirannya dapat isaksikan melalui pameranpameran yang sering digelar. Untuk menamai karya-karya kria yang lepas dari segi fungsi
alias karya-karya seni murni ini disebut dengan karya kria seni yang istilah ini secara nyata
dimunculkan pada festival kesenian Yogyakarta III (FKY III, tepatnya pada tahun 1991.
3) Pengembangan Kerajinan ( Kria)
Pada pembicaraan terdahulu telah dikemukakan bahwa munculnya istilah kerajinan
dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi komersial. Oleh karena itu, produk-produk kerajinan ini
tidak lebih merupakan pemenuh kebutuhan pasar. Di masa lalu (pada masa penjajahan Belanda),
kegiatan seni yang berorientasi pada kepentingan ekonomi banyak melakukan reproduksi bendabenda seni kria (lampau). Oleh karena itu, kegiatan itu tidak lebih merupakan kegiatan imitatif.
Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan dalam kegiatan reproduksi itu dilakukan juga usaha-usaha
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memodifikasi atau kombinasi dalam produknya, di masa pembangunan sekarang nilai ekonomi
semakin berperan, maka kerajinan dipandang sebagai aset yang menguntungkan untuk
dikembangkan. Dengan kata lain, kerajinan dipandang memiliki potensi ekonomi dalam
perdagangan internasional dan dunia pariwisata. Oleh karena itu, kegiatan kerajinan ini digalakkan
dan diharapkan mampu meningkatkan devisa negara, sekaligus dapat memperluas lapangan kerja
dan dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan pengrajinnya. Pengembangan dalam
bidang kerajinan ini berupa penciptaan desain-desain baru dengan muatan warna etnik citra seni keIndonesia-an, namun dengan pertimbangan selera pasar.
Dengan demikian tujuan dalam penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada kriawan
tentang perkembangan serta perubahan nilai estetik yang terjadi pada kria anyam di Rajapolah
Tasilmalaya mulai dari masa awal, masa pertengahan, dan masa akhir (2014). Di samping itu,
diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kria yang sudah mengalami transformasi
pengertian, yang terakhir adalah tentang factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan
terhadap nilai estetik pada kria anyam.
II. METODE PENELITIAN
Objek penelitian ini adalah nilai-nilai estetik yang terkadung dalam kria anyam (Folk Cafts).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data
deskriptif, yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari seluruh objek penelitian.
Dalam penelitian yang memakai metode tersebut dibuat laporan secara sistematis dan faktual
mengenai kenyataan di lapangan serta dari fenomena objek penelitian. Adapun objek utama dalam
penelitian ini adalah perkembangan estetik kria anyam beserta unsur-unsur estetik yang
mengikutinya dengan pendekatan sosial budaya. Menurut Suharsini Arikunto (2007:209),
penelitian deskriptif kualitatif adalah bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan atau
status suatu fenomena. Untuk mempermudah mendapatkan sumber data kualitatif, penulis
menggunakan teknik penelaahan langsung ke lapangan untuk mendapatkan dokumentasi tertulis
dan photo untuk mekengkapi data-data, imforman kunci yang dianggap dapat memberikan
informasi yang relevan dengan topik penelitian.
a. Metode Deskriptif kualitatif.
Penelaahan dengan pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui cara sebagai berikut:
1) Pengamatan (Observasi)
Pengamatan langsung dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang keadaan
sebenarnyata berbagai di lapangan yang meliputi kondisi dan fisik lingkungan serta berbagai
peristiwa dan prilaku masyarakat.
2) Wawancara
Sementara itu wawancara dilakuakan untuk memperoleh data primer dengan mengunakan
pertanyaan-pertanyaan yang dijabarkan dari pedoman pengumpulan data dan informasi yang
relevan.
3) Studi Literatur (Kepustakaan)
Selanjutnya data yang bersifat skunder diperoleh dari buku-buku yang telah diakui
keabsahannya, arsip yang berupa dokumen pribadi, poto atau gambar visual. Data dan informasi
yang dapat di kumpulkan pada setiap pengumpulan data, selanjutnya digunakan sebagai landasan
dalam menganalisis perkembangan dan estetik kria anyam di Rajapolah Tasikmalaya.
Permasalahan mendasar adalah bentuk atau format untuk bidang-bidang yang menekankan
pada aspek estetik, seperti kria, desain dan seni rupa. Berikut skema di bawah ini dapat dijadikan
landasan bagi penulis dalam penelitian kria,
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Skema 2. Skema Penelitian Aspek Estetik Kria, Desain, dan Seni Rupa

Dari skema di atas tersusun pendekatan penelitian kria, mulai dari filsafah, metodologi, kajian,
dan faktor-faktor yang dapat digunakan dalam penelitian kria, skema di atas juga dapat dijadikan
sebagai alternatif dalam penelitian desain dan seni murni.
Setelah data-data serta kajian terhadap objek penelitian diperoleh, selanjutnya dikaji terhadap
objek penelitian sinkronik, karena model penelitian dapat dilakukan pembabakan terhadap
perubahan-perubahan yang berhubungan dengan sejumlah objek yang diteliti. Dalam tulisan ini
dapat ditentukan sejumlah objek penelitian, yang dimaksud juga agar sasaran yang dituju sesuai
dengan perencanaan. Dari skema tersebut penulis mencoba untuk mengembangkan pada sejumlah
objek penelitian yang dimulai dari perkembangan estetik kria anyam, dilanjutkan dengan
penggunaan metode deskriptif – kualitatif.
b. Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini adalah :
1) Sumberdaya Manusia Perajin (SDM)
2) Proses Pengerjaan Kerajinan Kria Anyam (Handicrafts)
3) Perkembangan Estetik Kria Anyam Mendong, Pandan, Lidi dan Bambu
4) Lokasi Peneltian, dan
5) Hasil Kria Anyam (Handicrafts)
Dilanjutkan dengan tinjauan estetik dari unsur –unsur sebagai berikut :
1) Kejujuran Bahan ,
2) Aspek Guna
3) Keakraban
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4) Ciri Hhas
5) Pandangan Hidup, dan
6) Teknis Pengerjaan.
Hal- hal yang sangat mempengaruhi terhadap nilai-nilai estetik kria anyam (Handicrafts) adalah
1) Sosial budaya lingkungan sekitar
2) Pandangan hidup penduduk setempat
3) Keberadaan alam sekitar secara berkesinambungan.
Sehingga hasil dari kajian ini mendapatkan gambaran tentang estetik dari setiap produk kria
anyam (Handicraft) dari segi :
1) Garis
2) Bentuk
3) Tekstur
4) Desain
5) Komposisi
c. Alur Penelitian
Untuk lebih jelasnya penulis kemukakan alur penelitian kria anyam pada bagan I di abawah
ini :
Bagan I. Alur Penelitian Kria Anyam Mendong
Perkembangan Estetik Kria
Anyam Mendong dan Bambu

Metodologi Pengumpulan Data
- Literatut
- Pengamatan Langsung ke
Lapangan
- Wawancara

Lingkup Peneltian :
Kebutuhan Primer dan
Skunder

- Sumber Daya Manusia
- Nilai Estetik Kria Anyam
Mendong dan Bambu
- Lokasi Hasil Penelitian
- Proses dan Hasil Kria Anyam
beserta Unsur-unsurnya
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Sumberdaya
Lingkungan Alam dan
Sosial Budaya

-

Bahan - Teknik
Bentuk - Fungsi.

Hasil inovatif dan kreatif
perubahan-perubahan pada
estetik kria anyam

KESIMPULAN

d. Pemetaan Pengumpulan Data
Interelasi tujuan, pendekatan, metode, dan alat pengumpulan data (instrument) ini dapat
dijelaskan dalam tabel II berikut ini:
Tabel II. Interelasi Pengumpul Data
No

Tujuan

Pendekatan

Metode

1

Melakukan
identifikasi
faktor-faktor
dominan Kuantitatif
yang
mempengaruhi
terhadap perkembangan
estetika
Kria
anyam
(handicrafts)

- Wawancara
- Fokus
- Group
Discussion.

2

Mengembangkan
Uji - Eksplorasi
Validasi Estetik Kria - Kuantitatif
Anyam (Folk Crafts)

Eksperimen

3

Mengimplentasikan
Tinjauan Estetik

-Kuantitatif
- Observasi
- Validasi Kria - Interview
anyam
- Seminar

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel III
Hasil Produksi UKM Rajapolah Tasikmalaya
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Instrumen

-

Pedoman
Wawancara
Pedoman Studi
Dokumen

Pendekatan Sistem

- Pedoman
Observasi
- Pedoman
- Wawancara

No
1.

2.

3.

4.

Tujuan Pasar
Negara :
- Singapura
- Malaysia
- Arabia

Negara :
- Singapura
- Malaysia
- Arabia

Negara :
- Singapura
- Malaysia
- Iran

-

Negara
Yordania
Iran

Teknik Pemasaran/ Bauran
pemasaran
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media electronic
(Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media electronic
(Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media electronic
(Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
- Melalui media cetak.
- Melalui media electronic
(Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan
brosur.
- Marketing Mix
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Harga Jual, Produk dan
Hasil Inovasi
Tempat Arsip Hias

Artistcraft : 125 Buah
/3 bulan a Rp 210.000,Rp 26.250.000,Bakul Hias

Ket.
Konsumen
Masyarakat
menengah ke
atas

Masyarakat
menengah ke
atas

Folkcraft : 125 Buah /3
bulan a Rp 210.000,Rp 26.250.000,Tas Jinjing Small

Folkcraft : 125 Buah /3
bulan a Rp 210.000,Rp 26.250.000,Tas Jinjing

Folkcraft : 125 Buah /3
bulan a Rp 210.000,Rp 26.250.000,Tas Geulis

Masyarakat
menengah ke
atas

Masyarakat
menengah ke
atas

Masyarakat

5.

Negara :
- Singapura
- Malaysia
- Irak

- Melalui media cetak.
- Melalui media electronic
(Internet)
- Melalui koresponden
dengan menampilkan
profil usaha.
- Melalui pembuatan brosur

menengah ke
atas

Folkcraft : 125 Buah /3
bulan a Rp 210.000,Rp 26.250.000,-

Menganyam adalah pekerjaan menjalin pita yang disusun menurut 2, 3, dan 4 arah,
bahkan lebih, sehingga terbentuk benda-benda seperti tikar, dinding dan sebagainya.
1. Anyam 2 sumbu, dikenal sebagai anyam silang, biasanya masing-masing sumbu saling
bersilang tegak lurus satu dengan yang lainnya. Anyaman silang ini dikenal dua jenis ialah
anyam silang tunggal dan anyam silang ganda. Anyam silang tunggal dapat divariasikan
lagi dengan anyam silang tunggal sumbu tegak lurus dan anyam silang sumbu tunggal
berpotongan miring.

Gambar 1. Anyaman Dua Sumbu Tunggal
Gambar 2. Anyaman Dua Sumbu Ganda
2. Anyam 3 sumbu, adalah teknik menganyam dengan menyilangkan pita anyaman sehingga
membentuk segi tiga sama sisi, memberi peluang atau kemungkinan untuk menghasilkan anyam
silang pita sumbu jarang dan anyam pita sumbu rapat.

Gambar 3. Anyaman Tiga Sumbu Tunggal dan Ganda
3. Anyaman 4 sumbu, adalah teknik menganyam dimana pita anyaman tersusun menjadi empat arah
yang berbeda. Jenis anyaman empat sumbu termasuk jenis anyam yang berlubang banyak dan
jarang berbentuk segi delapan beraturan (oktogonal), oleh karena itu anyam ini digunakan untuk
membuat benda seperti keranjang, lampu hias dan benda lainnya.
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Gambar 4. A.Empat Sumbu Tunggal dan Ganda
4. Dasar membuat alas keranjang ini dapat dijadikan sebagai bagian alas untuk keranjang.
Sedangkan lanjutannya untuk membuat keranjang menggunakan teknik anyaman ilab atau sasag
(silang tunggal).

Gambar 5. Membuat Alas Keranjang

Gambar 6. Membuat Alas Keranjang

IV. KESIMPULAN
Kriya anyam ada dan berkembang sejak jaman dahulu dan bertahan sampai hari ini. Hasil karya
kriya anyam masih dapat kita temukan sebagai pelengkap kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan
dari kehidupan manusia. Manusia dalam kehidupannya tidak lepas dari berbagai kebutuhan.
Kebutuhan yang bersifat fisik (kebendaan) dan kebutuhan rochaniah (kepuasan batin). Karya kriya
anyam sebagai sebagian kecil kebutuhan fisik dari manusia. Kita temukan karya kriya anyam dalam
pelengkapan kebutuhan sebagai alat rumah tangga. Di dapur kita dapat temukan berbagai kriya
anyam antara lain: aseupan (kukusan), nyiru (nyiru), ayakan dsb. Itu tempo dulu, mungkin sekatang
Istilah kria mengalami transformasi pengertian. Kria dalam konteks masa lampau dimaknai
sebagai suatu karya seni yang unik dan karakteristik yang di dalamnya terkandung muatan nilai
estetik, simbolik, filosofis, dan fungsional serta ngrawit dalam pembuatannya. Adapun kria dalam
konteks masa kini memiliki pengertian yang berbeda yakni; suatu cabang seni yang aktivitasnya;
(1) dapat menghasilkan produk fungsional dengan craftmansif yang tinggi untuk kepentingan
ekonomi-komersial, dan (2) dapat pula menghasilkan karya-karya seni yang merupakan ekspresi
individual untuk kepentingan prestise kesenimanan.
Pada kenyataanya kria merupakan istilah yang lebar dan umum yang memiliki banyak istilah
turunan yakni: Kria Seni, Kria-ekspresi, Disain Kria, Kria Disain, Kria Produk, dan Kria
Kontemporer. Istilah-istilah tersebut pada hakikatnya dapat dikelompokan kedalam dua kategori
yaitu kria desain dan kriya seni. Perbedaan mendasar dari kedua kategori ini terletak pada motivasi
dalam penciptaan karyanya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa aktivitas kria disain selalu berurusan
dengan persoalan penciptaan benda-benda fungsional untuk kepentingan ekonomi-komersial
sedang kria seni aktivitasnya berurusan dengan penciptaan karya-karya seni murni untuk
kepentingan ekspresi.
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Istilah kerajinan maupun seni kerajinan sebaiknya tidak digunakan lagi untuk menamai suatu
benda atau aktivitas produksi benda-benda kria, karena istilah kerajinan tidak memadai/mewakili
untuk penamaan kegiatan produksi benda-benda kria. Demikian pula, halnya dengan istilah seni
kerajinan. Penambahan kata seni di depan kata kerajinan tidak menyebabkan bentukan istilah ini
menjadi “benar”, malahan sebaliknya menjadi aneh atau janggal. Hal ini dapat dirunut dari
bentukkan istilah kerajinan itu sendiri, yaitu berawal dari kata rajin yang diberi awalan ke dan
akhiran an yang artinya lawan dari kemalasan. Agar istilah yang dipakai untuk menamai aktivitas
produksi benda-benda kria ini menjadi benar, maka istilah kerajinan-kria rasanya lebih tepat
digunakan, dan apabila aktivitas produksi benda-benda kria ini dilakukan secara “besar-besaran”,
maka istilah “industri” kerajinan-kriya dapat digunakan, untuk menggantikan istilah industri (seni)
kerajinan.
Pembicaraan mengenai kriya harus sering dan banyak dilakukan agar pengertian tentang kria
secara keseluruhannya, menyangkut kategorisasi-kategorisasi dalam kria, menjadi jelas dan mudah
dimengerti, sehingga “peta” kria dapat terbaca dan dapat dipahami utamanya untuk kepentingan
ilmu seni dalam dunia pendidikan.
sudah tidak ada. Kriya Anyam sudah dikenal lama oleh manusia. Sekalipun sangat sulit
dipastikan kapan kriya anyam ini muncul. Alasannya, karena kriya anyam dari dulu sampai
sekarang terbuat dari bahan yang mudah lapuk. Namun demikian, karya kriya anyam sudah
ditemukan sejak zaman batu muda yang ditemukan pada karya tembikar yang ditera dengan
anyaman. Hal ini sejalan seperti yang dikemukakan oleh Van Deer Hoop dalam buku Ragam Hias
Indonesia : “Dalam zaman batu muda telah kita dapati ragam hias ilmu ukur yang bersahaja: a)
pecahan barang tanah , terdapat di bukit-bukit di pantai Selatan Jawa, dengan teraan barang
anyaman pakai pola-pola kepar (anyam kepang)”. Van Deer Hoop,(1949: 20).
Artinya kriya anyam sudah dikenal sejak zaman batu muda. Kita perlu bertanya kepada diri kita
sendiri. Apakah kriya anyam perlu dilestarikan, ataukah kita terima apa adanya. Kriya anyam
adalah sebagian kecil warisan budaya dari sejumlah karya budaya yang lainnya. Jangan sampai kita
baru sadar dan berkomentar serta berteriak, manakala karya budaya kita diakui orang lain.
Harusnya kita sendiri merefleksi diri. Apakah memang karya itu milik kita? Kalau memang itu
milik kita. Apakah kita melestarikannya?
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