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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Wisatawan dari berbagai penjuru dunia mengunjungi Indonesia dengan 

berbagai alasan. Bagaimana tidak, Indonesia menawarkan beragam destinasi 

pariwisata yang memang telah mendunia dan diakui keindahannya sehingga 

sungguh sangat sayang untuk dilewatkan. Mulai dari wilayah pegunungan sampai 

pantai menawarkan berbagai objek wisata yang telah dikemas sedemikian rupa 

dengan keindahan tiada tara.  

 Namun yang tidak kalah penting yang sangat menarik perhatian 

wisatawan adalah budaya Indonesia. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa 

dengan ciri khas masing-masing. Dari Sabang sampai Merauke, kehidupan setiap 

masyarakatnya tidak luput dari adat istiadat yang sangat kental dan kadang 

mendominasi suatu wilayah. Ciri khas dari sebuah wilayah di Indonesia tidak bisa 

juga dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya, entah dari kebiasaan atau hal-hal 

yang diwariskan secara turun menurun. 

 Meskipun anggapan masyarakat terhadap budaya tidak terlepas dari 

barang atau benda kerajinan baik itu seni pahat atau lukis, maupun seni gerak dan 

suara, namun arti budaya jauh melampaui itu semua. Budaya sendiri menurut 

Soemarjan dan  Soemardi (1985) adalah segala hasil karya, rasa, dan ciptaan 

masyarakat. Sedangkan Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan dengan 

lebih luas lagi, yaitu merupakan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya yang 
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dihasilkan dalam rangka kehidupan manusia dan dijadikan hak milik manusia 

melalui proses belajar. 

 Jadi dapat disimpulkan dari kedua pendapat, kebudayan tersebut tidaklah 

diwariskan secara genetis, artinya kelahiran seseorang tidak menentukan budaya 

apa yang mereka anut atau lakukan. Dijalin pihak kebudayaan didapat melalui 

proses belajar entah itu penyerapan kebudayaan dari lingkungan (masyarakat) 

kepada individu terkait. Ciri khas manusia sebagai makhluk sosial, yang harus 

berinteraksi antara satu dan lainnya, maka kebudayaan pun tersebar dan 

bertransformasi dengan berbagai cara, entah melalui proses difusi, asimilasi, dan 

juga akulturasi. 

Hasil dari kebudayaan yang biasa dipahami di kalangan masyarakat adalah 

produk budaya, entah itu dalam bentuk pahatan, lukisan maupun benda-benda 

yang sifatnya bisa disentuh atau diraba lainnya. Salah satu alasan para wisatawan 

mengunjungi negara kita adalah karena produk yang menjadi ciri khas, entah itu 

karena keunikan produk, fungsi, maupun bahan dasar yang digunakan untuk 

membentuknya.  

 Membicarakan produk yang menarik minat wisatawan dari Indonesia, 

maka tidak akan ada habisnya. Setiap daerah menawarkan berbagai pilihan. Salah 

satu produk budaya yang mendunia dari Indonesia adalah dibidang pakaian. 

Sepertidiketahui pakaian adalah salah satu ciri dan kebutuhan mendasar agar 

manusia bisa bertahan hidup. Setiap daerah di Indonesia memiliki pakaian yang 

beraneka ragam. Masing-masing penuh dengan ciri khasnya masing-masing. 

Pakaian-pakaian ini merupakan warisan dari leluhur mereka, entah itu dari sistem 
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pengerjaan maupun makna filosofis dan serta fungsinya. Maka dari itu tidak salah 

kalau Indonesia sangat memperjuangkan agar warisan budaya agar dapat diakui 

dunia. Dari beberapa budaya yang pernah diakui, ada satu produk budaya 

dibidang sandang yang telah diakui dunia melalui salah satu badan PBB, 

UNESCO, pada tanggal 2 Oktober 2009, yaitu kain Batik. Diharapkan 

kedepannya banyak produk budaya sandang yang juga mendapat pengakuan dari 

dunia. 

Bali sendiri, yang seperti diketahui amat sangat terkenal di seantero jagat, 

memiliki berbagai hasil budaya baik itu dalam bentuk produk maupun kerajinan 

yang sangat eksotis. Mulai dari hasil cipta seni pahat, lukis, gerak, maupun 

anyaman. Dapatlah disebut kerajinan patung yang dikombinasikan dengan uang 

kepeng (pis bolong), lukisan-lukisan yang tiada terhingga ragamnya, anyam-

anyaman dari berbagai bahan alam. Salah satu hasil kerajinan dari Bali yang 

sudah mendunia di bidang sandang adalah kain tenun. 

 Kain tenun tidaklah lengkap rasanya tanpa mengetahui proses menenun 

yang mengawali terciptanya produk unik tersebut. Kegiatan menenun di 

Indonesia, khususnya di Bali, merupakan kegiatan budaya yang turun menurun 

diwariskan oleh para pendahulu bangsa ini. Tidak ada yang bisa melacak secara 

pasti dari kapan kegiatan ini berawal. Beberapa prasasti menyebut kalau kegiatan 

menenun berawal dari jaman neolitikum, meski ada juga yang menyebut kalau 

jaman besi dan perunggu mengawali kegiatan ini. Namun yang pasti kegiatan 

menenun di setiap daerah sangatlah berbeda antara satu dan yang lainnya, 

tergantung dari budaya setiap daerah. Alat-alat menenun yang digunakan juga 
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beragam. Di antaranya adalah alat tenun Gedogan. Alat tenun ini termasuk alat 

tenun tradisional yang pertama kali dipakai oleh orang-orang jaman dulu untuk 

menenun. Alat tenun jenis ini umumnya kecil dengan jangkauan lebar kurang 

lebih 70 cm saja, sehingga hanya mampu menghasilkan kain yang tidak begitu 

lebar. Pemakai alat ini harus menjulurkan kaki (selonjoran) saat menenun. Nama 

alat tenun tradisional ini berbeda di setiap daerah. Di Sumba mereka menyebutnya 

kalira dan di Lombok mereka menyebutnya peranggon. 

 Alat tenun selanjutnya masuk dalam kategori alat tenun bukan mesin 

(ATBM). Alat tenun ini mampu menghasilkan kain yang cukup lebar sampai 

kurang lebih 2 meter. Alat tenun jenis ini ukurannya cukup lebar dengan bilah-

bilah kayu yang melintang dan membujur. Alat ini biasanya diletakkan berjajar 

satu dengan yang lainnya karena tidak bisa dipindahkan seperti halnya alat tenun 

Gedogan. Selanjutnya ada Jenis alat tenun yang disebut tijak, yang merupakan 

perpaduan antara Gedogan dan ATBM. Alat tenun ini biasanya digunakan untuk 

membuat kain tenun Lurik di Yogyakarta maupun di Jawa Tengah. 

 Kain tenun yang dihasilkan dari berbagai alat tenun di berbagai daerah di 

Indonesia sangat beragam. Di Aceh, kain songket yang dihasilkan dari alat tenun 

teupeun memiliki ciri khas Islami dengan beberapa hiasan kaligrafi dan motif 

bunga seperti bunga tunjung. Di Kalimantan pada jaman dahulu kain tenun 

dikombinasikan dengan manik-manik atau kaca, dan umumnya budaya Melayu 

mendominasi ciri dan corak kain tenun dari daerah ini. Sedangkan dari daerah 

Nusa Tenggara Timur, kain tenun yang dihasilkan didominasi pola geometris 

dengan motif fauna, umumnya burung (diolah dari berbagai sumber situs website: 
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diperindag NTB, mahligai songket, CNN Indonesia). Singkat kata, budaya dan 

ciri khas yang setiap daerah yang berbeda akan mempengaruhi, ciri, corak, serta 

ragam kain tenun yang dihasilkan di daerah tersebut (Mary Hunt, 1977:5). 

 Popularitas kain tenun semakin hari semakin meningkat. Ini terbukti kalau 

kain tenun bisa diterima oleh masyarakat dunia. Contohnya kain tenun Buton. 

Sesuai namanya, kain tenun Buton diproduksi di provinsi Sulawesi Tenggara. 

Keunikan kain ini adalah warna yang lebih berani, dibandingkan warna kain 

tenun/batik kebanyakan yang cendrung mengadopsi warna yang lebih lembut. 

Menurut situs berita Okezone.com, Negara-negara yang banyak berminat dengan 

kain tenun Buton ini adalah Negara Jerman, Prancis, dan Brunai. Selain itu, kain 

tenun dari daerah NTB, songket yang bersulam benang erak dan emas serta kain 

tenun Sasambo juga telah dipamerkan dalam ajang Fashion Show Culture New 

York Fashion Week yang berlangsung di New York City pada bulan Februari. 

Tidak hanya melalui pameran atau pergelaran busana, sebuah merek terkenal 

dunia, Gucci, juga memakai kain tenun Indonesia sebagai salah satu bahan dasar 

rancangan mereka. Bahkan merek Internasional itu juga memberi label “by 

Indonesia” dalam produk mereka. Dari beberapa fakta tersebut didapat kalau kain 

tenun terkenal dan diakui serta diapresiasi oleh dunia.  

Namun potensi kain tenun tampaknya masih kurang di negara Indonesia. 

Masyarakat memandang keberadaan kain tenun ini dengan sebelah mata. 

Pengerajin tenun di tahun 2010 kemarin bahkan mengalami penurunan hingga 45 

persen. Disamping itu animo masyarakat untuk membeli kain tenun masih rendah. 

Dikatakan kalau harga 500 ribu untuk selembar kain tenun masih dianggap mahal, 
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sedangnya banyak diantaranya yang rela membeli barang atau produk luar negeri 

yang bernilai jutaan, bahkan puluhan juta, tanpa banyak basa-basi (Okezone.com: 

2014). Padahal kalau dilihat potensi kain tenun, di Bali menurut Bank Indonesia 

Provinsi Bali (Okezone.com:2014), kain tenun dan aneka tekstil lainnya dalam 

perdagangan luar negeri telah menyumbang devisa sebesar USD 6,9 juta dalam 

kurun waktu Januari-April 2015 saja. Sungguh angka yang sangat fantastis yang 

sangat membantu peningkatan ekonomi masyarakat lokal serta mengangkat citra 

pariwisata budaya di suatu daerah. 

 Di Bali khususnya, keunikan untuk hasil cipta karya menenun sangat 

beragam, dimana produk hasil tenunan bisa ditemukan di setiap daerah dengan 

beragam ciri. Beberapa diantaranya kain Tenun Gringsing yang cukup terkenal 

dengan warna merah yang khas. Berdasarkan fenomena dilapangan warna merah 

yang diciptakan adalah dari darah manusia. Namun belakangan terkuak kalau 

cerita tersebut sengaja dibuat agar kain tenun ini tidak ditiru oleh penenun daerah 

lain. Kain tenun ini yang berasal dari desa Tenganan menggunakan teknik tenun 

ikat ganda yang pembuatan satu lembar kain saja bisa membutuhkan waktu 1-5 

tahun. Menurut penelitian, di Asia, hanya Jepang dan India saja yang masih 

menerapkan teknik tenun ikat ganda ini. 

 Selanjutnya ada kain Endek Bali yang juga merupakan produk tenunan. 

Motif yang umum digunakan pada kain tenun ini adalah flora dan fauna, wayang 

dan sejenisnya. Dalam “pelukisan”nya kain endek ini menggunakan teknik 

nyantri, yaitu menggoreskan kuas bambu pada bagian-bagian motif tertentu. 

Produk tenunan lain yang cukup terkenal adalah kain Songket. Kain ini memiliki 
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prestise yang cukup tinggi terlebih dengan warna emas berkilau yang menjadi 

warna umum pada kain tenun jenis ini. Kain ini lebih dipilih untuk dipakai saat 

ada acara pernikahan serta oleh para penari. Kain tenun jenis lainnya ada kain 

Kling, Gedogan, Skodi, dan Gotya. Kelompok kain tenun jenis ini dianggap 

memiliki kekuatan magis sehingga umum digunakan pada upacara-upacara 

tertentu, seperti saat upacara potong gigi. 

 Jenis kain tenun lainnya adalah kain tenun Cepuk. Kain tenun jenis ini 

merupakan ciri khas kain tenun daerah Nusa Penida yang merupakan sebuah 

pulau di sebelah timur pulau Bali. Ada beberapa jenis kain tenun Cepuk dengan 

berbagai fungsi dan pemakaian. Yang paling umum adalah kain tenun Cepuk 

Kurung yang biasa digunakan sehari-hari. Pada jaman dahulu penggunaan kain 

tenun Cepuk bukanlah sebagai pakaian luar, namun dipakai sebagai pakaian satu 

lapis sebelum pakaian luar. Namun karena keunikannya, saat ini kain tenun cepuk 

jenis Kurung ini bisa juga diolah menjadi beragam busana luar, tidak sebatas 

sebagai kain saja.  

Menurut istri gubernur Bali (Ibu Ayu Pastika) saat mendampingi suaminya 

berunjung ke Nuda Penida pada pertengahan 2014 kemarin, potensi kain tenun 

Cepuk masih bisa dikembangkan. Saat itu dari 20 pengerajin kain tenun Cepuk di 

dua Banjar di desa Tanglad, mampu menghasilkan sekitar 600 buah kain tenun 

Cepuk setiap bulannya, dengan varian dan motif yang berbeda. Salah satu 

keunikan kain tenun Cepuk menurut Ayu Pastika adalah kain ini terbuat dari akar 

pohon, sehingga memiliki desain yang khas dari kain tenun lainnya. Dalam hal 

pemasaran, kain tenun Cepuk selama ini mampu menembuh pasar internasional 
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melalui pemasaran online, salah satunya melalui akun sosial media yang marak 

belakangan ini (laman akun Facebook Biro Setda Provinsi Bali. 2014). 

Dengan beberapa pengertian diatas, kain tenun Cepuk terlihat memiliki 

potensi yang tinggi baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa 

Penida dan untuk pariwisata di kepulauan itu sendiri. Pemberdayaan yang tepat 

serta pengembangan yang berkelanjutan dari kain Tenun Cepuk dapat 

memberikan efek ekonomi jangka panjang terhadap para produsen kain Tenun 

Cepuk di daerah ini. Perkenalan kain Tenun Cepuk ini ke pangsa pasar yang lebih 

luas, kepada dunia, lebih meningkatkan pengetahuan keberadaan kain Tenun jenis 

ini, yang tentu saja dapat meningkatkan omset penjualan kain Tenun Cepuk. 

Selain itu tingkat promosi Kain Tenun Cepuk yang baik juga diharapkan mampu 

menarik minat wisatawan yang datang ke daerah Nusa Penida. Seperti yang kita 

ketahui, kunjungan wisatawan yang datang ke Nusa Penida selalu tertarik dengan 

keindahan alam yang dimiliki tempat ini. Dengan diketahuinya Kain Tenun 

Cepuk oleh dunia internasional, maka wisatawan yang datang ke pulau ini tentu 

memiliki alasan lain selain hanya mengunjungi alam saja, melainkan ingin 

melihat proses pembuatan kain Tenun Cepuk dan juga membelinya sebagai 

cinderamata. 

Dengan berbagai keunikan dan potensi yang dimiliki oleh kain tenun 

Cepuk ini, maka hal itulah yang menjadi perhatian dalam konteks penelitian ini 

untuk meneliti potensi apa saja yang dimiliki oleh kain tenun Cepuk sebagai 

sarana untuk mengembangkan pariwisata budaya, khususnya di Nusa Penida. 

Diharapkan secara tidak langsung penelitian ini mampu memberi inspirasi serta 
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bahan pembelajaran tambahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Bali, 

khususnya daerah desa Tanglad Nusa Penida, sekaligus melestarikan budaya 

mereka dalam menenun kain tenun Cepuk. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat kain tenun tradisional 

Cepuk sebagai sarana pengembangan pariwisata budaya? 

1.2.2 Apakah strategi pengembangan kain tenun tradisional Cepuk sebagai 

sarana pengembangan pariwisata budaya?  

1.2.3 Bagaimana program pengembangan potensi kain tenun tradisional Cepuk 

sebagai sarana pengembangan pariwisata budaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diformulasikan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengkaji potensi kain tenun tradisional Cepuk Desa Tanglad, Nusa 

Penida, sebagai sarana pengembangan pariwisata budaya. 

 

 

 

 



10 
 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat kain tenun tradisional 

Cepuk sebagai sarana pengembangan pariwisata budaya di Nusa 

Penida. 

2. Strategi dan program pengembangan kain tenun tradisional Cepuk 

sebagai sarana pengembangan pariwisata budaya di Nusa Penida. 

3. Program pengembangan potensi kain tenun Cepuk sebagai sarana 

pengembangan pariwisata budaya di Nusa Penida 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat 

yang seluas-luasnya, diantaranya: 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1. Memberikan sumbangan pemikiran lebih bagi para penentu kebijakan 

dalam bidang pariwisata untuk mengembangan potensi kain tenun 

Cepuk sebagai sarana pengembangan pariwisata budaya di Nusa 

Penida. 

2. Memberikan gambaran lebih bagi masyarakat Nusa Penida, khususnya 

Desa Tanglad yang telah dan sedang mengembangkan potensi kain 

tenun Cepuk, agar lebih memberikan manfaat bagi masyarakat 

setempat. 
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1.4.2 Manfaat Teoretis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

dalam bidang ilmu kepariwisataan Selain itu diharapkan penelitian ini 

mampumenjadi bahan rujukan terhadap penelitian-penelitian terkait yang 

dilakukan di masa depan, sehingga mampu membantu para peneliti lainnya dalam 

mewujudkan karya mereka. 
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