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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bangsa Indonesia Adalah bangsa yang memiliki beraneka macam kekayaan, 

baik kekayaan alam, kekayaan kesenian, kekayaan kerajinan atau karya dan lain 

sebagainya. Salah satu kekayaan yang menjadikan Indonesia dikenal di negara 

lain yaitu kekayaan kerajinan atau karya. Seni kriya adalah produk budaya bangsa 

yang dimiliki oleh suku  bangsa di Indonesia dengan nilai craftmanship dan nilai 

estetikanya yang tinggi. Seni kerajinan  atau kriya telah tumbuh sejak berabad-

abad   yang   lalu.   Hal   ini   dibuktikan   dengan   adanya   peninggalan- 

peninggalan pada zaman itu berupa kapak, bejana, perhiasan-perhiasan seperti 

gelang, kalung, cincin, serta manik-manik yang terbuat dari perunggu, tulang, dan 

bebatuan. Karya kerajinan bermula dari cara-cara usaha manusia untuk memenuhi 

kebutuhan khusus, yang kemudian ada yang berkembang menjadi karya kerajinan 

yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Perkembangan karya seni 

kerajinan dapat dipandang dari tiga segi yaitu segi desain, segi teknologi, dan segi 

kegunaan produknya. Perkembangan ketiga segi tersebut dapat berjalan bersama- 

sama, tetapi tidak jarang pula segi yang satu lebih lambat dari segi yang lainnya. 

Kerajinan  anyaman  bambu  ini  termasuk  suatu  kerajinan  yang  cukup 

berkembang  di  Indonesia, karena Indonesia mempunyai tanah yang subur dan 

iklim yang baik untuk tumbuh-tumbuhan sebagai bahan baku pembuatan anyaman 

bambu,  Sehingga  kerajinan  anyaman  pada  saat  ini  tumbuh  dan  berkembang 

menjadi industri-industri anyaman. Selain  itu industri kerajinan anyaman pada 
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saat ini banyak menyerap tenaga kerja dan dilihat dari segi desain, perkembangan 

desain anyaman sampai saat ini menunjukkan motif dan bentuk anyaman  yang 

semakin rumit dan indah, sehingga mampu meningkatkan jumlah peminatnya, 

demikian juga dengan perkembangan kegunaan produknya. 

Dalam dunia industri biasanya, anyaman bambu dibuat dalam seni terapan, 

yaitu karya seni yang berkaitan langsung dengan manusia, mengingat seni terapan 

memiliki makna guna  dalam keseharian manusia dan lebih menekankan fungsi 

gunanya tanpa meninggalkan fungsi nilai estetisnya atau keindahannya. Kerajinan 

anyaman bambu adalah salah satu indutri kerajinan yang sudah tersebar  di  

seluruh  pelosok  tanah  air,  meskipun  sudah  banyak  bahan-bahan anyaman 

selain dari  bambu,  tetapi anyaman bambu masih sangat diminati oleh masyarakat 

luas, melihat dari  banyaknya konsumen yang membutuhkan produk tersebut. 

Kerajinan anyaman bambu  merupakan industri yang tumbuh subur di daerah 

pedesaan, karena sebagian basar masyarakatnya bermata pencaharian pada 

industri ini untuk kelangsungan hidupnya, selain itu karena di pedesaan sangat 

mudah untuk mencari bahan bakunya yang berupa bambu. 

Usaha pembuatan aneka kerajinan anyaman bambu dapat dikembangkan 

menjadi usaha  skala rumah tangga ataupun industri kerajinan komersial. Bahan 

dan peralatan yang dibutuhkan  mudah diperoleh dengan harga murah. Saat ini 

tanaman  bambu  telah  berkembang dan  tersebar  di  seluruh  pelosok  Indonesia. 

Keadaan ini menunjukkan bahwa bahan baku kerajinan anyaman bambu tersedia 

di sekitar lokasi usaha. Sedangkan peralatan untuk membuat  kerajinan  bambu 

dapat dibeli atau dibuat dan dimodifikasi sendiri. Aneka  kerajinan  anyaman  
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bambu  dapat  dibuat  oleh  tenaga  kerja  pria ataupun   wanita  yang  memiliki  

keterampilan  menganyam,  tekun,  teliti,  dan cekatan.  Aneka  produk  atau  

barang  kerajinan  bambu  yang  dihasilkan  mudah dipasarkan di pusat-pusat atau 

sentra  pemasaran (penjualan) kerajinan  atau di pasar  dan  toko-toko  swalayan  

atau  supermarket.  Hasil  kerajinan  bambu  yang memiliki kualitas baik dapat 

dipasarkan dan diekspor ke berbagai negara. 

Kehidupan para pengrajin sehari-hari baik pemilik maupun tenaga kerja 

(karyawan), tetap seperti kebiasaan yang telah berlaku, tanpa mengalami banyak 

perubahan.  Mereka  menggunakan  waktu  yang  ada  secara  bebas,  tetapi  tetap 

menunjukkan  kesungguhan  kerja.   Hal  ini  mencerminkan  eksistensi  mereka 

sebagai  manusia  yang  menggunakan  waktu  dan  bukan  sebaliknya waku  yang 

mengatur mereka.  

Berdasarkan kondisi tersebut, sebuah penelitian tentang “ Kajian 

Pemanfaatan Hasil Hutan (Bukan Kayu ) Bambu’’ perlu dilakukan, sebagai 

upaya untuk menghasilkan trobosan teknologi dalam menghasilkan produk 

anyaman bambu untuk dimanfaatkan secara berlanjutan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus masalah pada kerajinan 

anyaman bambu dan pembuatan tusuk sate di Desa Benjor, Kedampul Duet, 

Petungsewu Duet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang  Jawa Timur ditinjau 

dari proses pembuatan dan jenis produknya. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Sesuai fokus masalah, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui proses pembuatan kerajinan anyaman bambu di Desa Benjor, 

Kedampul Duet, Petungsewu Duet, di Malang. 

2. Mengetahui  jenis  produk  kerajinan  anyaman  bambu  di  Desa Benjor, 

dan Petungsewu  

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Melihat  tujuan  diatas,  maka  penelitian  ini  diharapkan  dapat 

bermanfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut. 

1. Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat  

terhadap proses pembuatan dan hasil produksi kerajinan anyaman bambu di Desa 

Benjor, Kedampul Duet, Petungsewu Duet, di Malang  Jawa Timur. Sehingga hal 

ini diharapkan dapat menambah  wawasan  dan   pengetahuan  bagi  pemerintah  

Tumpang  dan masyarakat  Benjor,Petungsewu, kedampul  pada   khususnya,   

Serta  menambah  wawasan tentang  seni dan nilai-nilai budaya sebagai 

tindak lanjut untuk melestarikan nilai-nilai seni dan budaya. 

2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi insan akademis, penelitian 

ini  dapat dijadikan referensi dan dapat memperkaya khasanah kajian  ilmiah  di  

bidang  seni  dan  budaya,  khususnya  bagi  mahasiswa Program Studi Kehutanan 

maupun masyarakat luas, dalam upaya meningkatkan pengetahuan  seni anyaman. 
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Sehingga turut serta dalam mempertahankan nilai seni anyaman dan kerajinan 

tangan. 
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