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Imaginable Tenun Silungkang 
Dalarn Konteks Budaya Minangkabau 

Budiwirman 
Dosen Seni Rupa Universitas Negeri Padang 

Abstract; Imaginable A4inangkabau weaving is part of the results of 
further research. Imog(nabhlii understanding is an open ofer to the 
kriymvan, designers and entrvpreneurs crqfr wem~ing loom in Minang of 
West Sumatra, to think (again) about the development of weaving. 
Weaving indigenous peoples (indigenow peoples) in Indonesia spread 
very unusual, can be found in almost every area. This is the "visual 
space" sign flcant wllen examined empirically recent years. As shown in 
a review of West Sumatra weaving cultural valtcus change &om time to 
time covering some aspects, however, why the local knowledge through 
cultural motifs indiqenous weaving songket fabric is so revered by 
indigenous cultures as a reference standard and how it relates to the 
creative economy av,rociatetl with modernity. actltnlity, aesthetically, and 
Jinancially. 
Keyword : Imaginable. l ' e n ~ ~ n ,  Budaya Minangkabtiu 

Sejarah masa silarn tenun songket masyarakat adat di Indonsia, dapat di urai melalui 
perkembangan tenun songket dari tradisional komunal - solidaritas mekanik sebagai yang 
merniliki falsafah bagi kehidupan etnik melalui hasil konvensi masyarakat adat, menunju 
tenun modernitas individual, aktualita, estetika, dan finansial. Awalnya tenun hanya 
sebatas untuk keperluan menutu~i tubuh manusia saja seperti halnya kain batik. Tetapi 
dalarn perjalannya tenun menjadl simbol budaya atas dasar konvensi oleh kalangan atas, 
tenitama kerajaan-kerajaan Melap.  Namun begitu dengan memudarn ya kerajaan-kerajaan 
di Tanah Melayu, maka diambil alih oleh masyarakat adat (indigenous peoples), 
masyarakat yang memiliki wilayah adat, hukum adat, budaya adat, sosial adat. tanah adat, 
perkawinan adat, institusi adat dan sebagainya. 

Tenun menjadi sebuah sinlbol budaya adat, ditemui dalam warna maupun motif-motif 
tenun hams sesuai dengan aturan adat. Warna dan motif tenun diposlsikan sebagai wahana 
komunikasi adat, sehingga wrlrna dan motif tenun memiliki malcna dalarn tata kehidupan 
masyarakat adat, sebagai bagi,m dari institusi adat - tradisional. Sehingga warna dan motif 
tenun hams baku, ini bisa dilakukan berdasarkan hasil konvensi masyarakat adat. Tenunsn 
adat di Indonesia masih bejalan dan berlaku sesuai dengan aturan adat, seperti hantaran 
perkawinan adat di Palembang- Sumatera Selatan, hams membawa tujuh macam tingkatan 
kain tenun - songket dari harga yang murah sarnpai yang mahal. Ini merupakan simbsl 
budaya yang dihubungkan dr:ngan keyakinan adanya tujuh lapis bumi dan tujuh lapis 
langit. Agar sejahtera lahir batin - dunia dan ahirat. 



Di Minangkabau Sumatera Barat tenun - songket masih banyak yang dipcruntukkan 
bagi upacara adat seperli busana perkawinan adat dan upacara adat tagakpanghulu yang 
menggunakan tenunan masyarakat adat, sesuai dengan hngsi dan makna dari tenunan adat 
sebagai wahana komunikasi baik'warna maupun motif-rnotifnya 

Tenun-songket masyarakat adat tradisional, merupakan bagian dari falsafah hidup yang 
dimiliki rnasyarakatnya sebagai falsafah yang mengajarkan tentang 'aturan bagaimana 
mengarungi kehidupan. 'renun yang di produksi masyarakat adat, hanya digunakan pada 
saat-saat yang berhubungan clengan upacara adat. 

Tetapi bagaimana vrkembangamya dengan nuansa kekinian, apabila dikaitkan dengan 
ekonomi kreatif, yang nlembebaskan diri dari tenun masyarakat adat-tradisional yang 
terpola baku, bergeser menjadi dinamis modemitas individual, aktualita, estetika, dan 
finansial. 

PEMBAHASAN 
Tenun Minangkabau aualnya hanya dikenal di dua wilayah di Kanagarian Pandaisikek 

Kabupaten Tanah Datar dan Kanagarian Silungkakng Kota Sawahlunto. Tenun di kedua 
wilayah ini masih terpatri dengan pola-pola tradisional sebagai pewaris masyarakat adat - 
solidaritas mekanik. Pengertian songket menurut Kartiwa (19963) adalah: 

"kain yang ditenun dengan menggunakan benang emas atau benang perak dan di 
hasilkan dari daenth-daerah tertentu saja. Para ahli sejarah mengatakan bahwa 
kerajaan Sriwijaya sekitar abad I I setelah runtuhnya kerajaan Melayu, memegang 
posisi perdagangan laut dan memegang hegemoni perdagangan dengan luar negeri. 
Konon khabarnya prida sekitar abad kedelapan iterajam Sriwijaya mempakan 
kerajaan yang kay2 raya, sehingga emas sebagai Iogam mulia melirnpah ruah. 
Sebagian emas itu kemudian dikirirn ke negara Siam (Thailand) , dimana di negara 
tersebut emas tadi diolah dan dijadikan benang emas untuk kemudian dikirim 
kembali ke Kerajaan Sriwijaya." 

Sedangkan pengertian songket seperti dikemukakan Alarn (1996: 2) : 
"Songket berasal dari kata tusuk dan cukit yang disingkat menjadi suk-kit, 
lazimnya mefijadi sun,qkit dan akhimya berubah menjadi songket. Sementara itu, 
orang Palembang menyebut songket dari kata songko yaitu pertama orang 
menggunakan benang hiasan dari ikat kepala. Kain songket ini biasanya ditenun 
dengan menggunakan benang emas dan perak dan dihasilkan oleh daerah tertentu 
saja." 

Di Sumatera Barat satu tli antara sentra songket tenlapat di Silungkang, berbakengan 
dengan periode pertumbuhan nagari Silungkang dengan Gaiah Tongga Koto Piliang tahun 
1340 - 1375 Masehi, nenek moyang mereka bertenun di daerah perbukitan di Silungkang 
seperti Talang Tuluih, Sungai Cocang, Batu Badaguih, dengan memakai lima ?roses 
pekerjaan; (1) Mamoge: Menahancurkan dan meluruskan serat kapas mentah. (2) M ~ m d i :  
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menyambungkan dan memintal kapas yang sudah lurus serat-semtnya sehingia menjadi 
benang tenun. Maigho: Memintal benang yang sudah di luruskan serat ke alat yang di 
nama igho. (3) Pencelupan: benang yang telah selesai di igho lalu di celup, pencelupan 
pada waktu dahulu hanya m&nperwnakan bahan alam seperti kulit kayu, daun-daunan, 
tanah, arang. contohnya untuk celup hitam dipergunakan arang kemiri, untuk celup abu- 
abu dipergunakan getah pisang untuk celup merah di pakai kulit ubi ada juga dari 
c'mpuran gambir dan soda, 11ntuk rvarna krem memakai daun pulasan yang di rebus, untuk 
wama ungu pakai bunga lembayung, wama kuning pakai gambir yang di carnpur 
daunpulasan dan baayak' lagi daundaunan lain yang dipakai sebagai bahan. pencelupan, 
bahan pencelupan ini masill dipakai sampai tahun 1020. (4) Manuriang: Manuriang 
(memintal) benang yang habis di celup, lalu di pintal ke alat yang di namai huluh turiang 
setelah itu di ani, me ani yaitu merentangkan benang untuk menyusun benang lusi (Tegak) 
dan menyusun carak kain seterusnya menenun sampai menjadi kain yang dapat dipal'rai. 

Tenunan Silungkang dalam sejarahnya mengalami pasang surut, baik secara tehnik 
maupun dalam proses pembudan. Semuanya dapat ditelusuri melalui periodesasi. 

(a) Periode tahun 1340 - 1375, periode awal tenun songket Silungkang mulai tumbuh 
dan berkembang menjadi sumber ekonnomi masyarakat. Produknya ben~pa pskaian 
kebesaran Raja dan Dewan Kerajaan Pagaruyung dan Kebesaran Penghulu dan Dewan 
Istana. 

(b) Periode tahun 1340-137 perkembangan tenunan di Silungkang menjadi industri 
rurnah tangga. Alat tenun yaqg dipakai masih tradisionil, benang di rentangkan untuk satu 
lembar kain lalu di tenun densan memasukkan satu lembar benang, dan di gedog dengan 
sebatang kayu, mirip model alat tenun tradisionil Palembang yang sekarang masih dipakai 
di Palembang sebagai peraga. 

(c) Periode awal tahun 1400 Perantau Silungkang banyak yang merantau ke Tanah 
Jawa, Malaka bahkan sampzi ke Negeri Campa dan Patani di kerajaan Tenggang di 
Thaila~d sekarang. Perantau Silungkang yang pulang dari Malaka, Negeri Sembilan dan 
Patani membawa kain-kain tenun songket, juga membawa alat tenun. Terjadi transforrnasi 
budaya, di contoh alat tenun dan teknik bertenun serta motif kainnya, hasil tenunan dari 
negeri Sembilan dianggap lebih baik dan maju dari alat tenun dan hasil tenunm di 
Silungkang, sejak itu bertamba'l meningkat pertenunan di Silungkang walaupun bahan 
baku dan pencelupan masih memakai cara tradisional. 

(4) Periode tahun 1900, prcxluksi kain tenun Silungkang tidak saja sarung songket tapi 
sudah beraneka ragam jenis produksi, seperti kain kafan, kain bantal kursi, bahan baju, 
sapu tangan, selendang, ikat kepala, ikat pinggang lelaki. sarung pucukdan kain bola 
huluah yaitu kain penutup jena7A dan lain-lain Pada masa itu kai songket sudah menjadi 
bagian dari cenderamata selain orang Indonesia dan orang Tionghoa Adalah pembesar 
Belanda yang akan pulang ke n e g m y a .  

Dalam tehnik.pembuatan tenun di Silungkang terdapat dua jenis alat. Alat Tenun 
Bukan Mesin +ATBM), sudah nda se-iak tahun 19 1 1 sebanyak lima buah didatangkan oleh 
Talaha Sutan Sampono dari Jawa, pada tahun 1918 pulang pula seorang pernuda 
Silungkang dari Bandung dan nlembawa dua ATBM dan sepasang alat Anian. 



Pada tahun 1921 Tala'la Sutan Langik membawa delapan ATBM dari Bandung dan 
atas Usaha Kepala Nagari Silungkang M Yusuf Pangulu Sati dan Talaha Sutan Sampono 
mulai di pergunakan tenrrn ATBM di Silungkang, tapi tidak mendapat sarnbutan dari 
masyarakat Silungkang, namun mendapat reaksi negatif dengan alasan utama, selain berat 
alatnya tidak sesuai deng:m fisik orang Silungkang. Pada tahun 1934 atas inisiatif dan 
arahan M Yusuf Pangulu Sati Ongku Palo nagari Silungkang, dilakukh renovmi tenun 
ATBM sebelurnnya. Pada tahun 1936 A. Rauf St. Batuah orang Lokuang, adik dari Abdul 
Fatah Sutan Malano tamat pula dari sekolah TIB (Textil Inlichtingen en Batik) di Randung, 
tarnat edari .TIB beliau pu'ang ke kampung mernbawa pula seperangkat ATBM buatan 
Bandung alat tersebut tidak cocok dengan fisik orang Silungkang. Tahun 1938 secara 
bersama-sama, diusahakan memperbaiki tenun ATBM, disesuaikan dengan fisik orang 
Silungkang. Tenaga ahli vntuk merenovasi ATBM dipercayakan pada Karim Gagok dan 
Mak Amin Tukang di danai oleh M. Yusuf Penghulu Sati, Talaha Sutan Rajo Langik, dan 
A. Rauf Sutan Batuah. 

Setelah alat tenun itu berha5il direnovasi, sebagai percontohan didirikan tenun di  rumah 
Ongku Polo di belakang kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan berhasil dengan baik, 
sejak itu berkembang tenun ATBM di Silungkang. Setelah Jabir Mangkuto Sutan pulang 
dari penjara buangan Belanda d i  Boven Digul, dengan kakaknya Penghulu Thaib, 
mendirikan perusahaan tenun A.T.B.M secara besar-besaran. dan berkernbang tenun 
A.T.B.M di Silungkang. Secara signifikan lapangan kerja baru bagi masyarakat 
Silungkang. Tidak ada lagi batasan kerja tenun, awalnya dilakukan kaum perempuan sejak 
itu kaum lelaki bertenun A.T.B.M. kain tenun A.T.B.M sangat terkenal waktu itu dengan 
hasil pruduksinya kain sarung dan kain baju cibo. 

Alat Tenun Gedogan "Panta" 
(Sumber: Goh Kok Wee dalam Minarsih, 1998) 
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(d) Pada tahun 1944 situasi sangat sulit untuk mendapatkan bahan baku yang 
didatangkan dari luar Negeri, maka orang Silungkang terpaksa membuka tali kapal dan 
kaus kaki untuk pengganti bahan baku benang, tali kapal itu di buka dahulu kemudian di 
tenun kembali untuk jadi Lain. Sebahagian orang Silungkang terpaksa mernbuat benang 
dari kapas dengan proses tndisional yaitu mamoge dan ma igho. 

Pada tahun 1950 listrik masuk di Silungkang, telah memberi inspirasi baru kepada 
Talaha Sutan Rajo Langik untuk mendirikan perusahaan tenun yang dikejakan dengan 
mesidalat tenun mesin, tahun -1954 dibelinya alat tenun mesin. Karena belum ada tenaga 
ahli untuk menjalankannya. alat tenun menganggur selama satu tahun. Pada tahun 1955 
didatangkan teknisi dari Jenang sehingga A.T.M. bisa dioperasikan. Sejak tahun 1955 
tenun ATM sudah berdiri di Silungkang. 

Dari tahun 1937-1 957 pertenunan Silungkang kembal i berjaya, namun pada tahun 
1958-1 960 pertenunan Silungkang agak tersendat-sendat karena pergolakan PRRI sehingga 
pedagang Silungkang sulit rlntuk memasarkan hasil produksinya keluar dari Silungkang. 
Pertengahan tahun 1960 pemerintah Republik Indonesia menerapkan Sistem Maklun di 
Silungkang, sistem ini memheri angin segar kepada pertenunan Silungkang. Sistern ibtaklun 
ialah pemerintah melalui Dinas Perindustrian memberi bahan baku dengan harga yang 
telah di tetapkan kepada pengra j in tenun, kemudian pengraj in memproduksinya men-iad i 
kain sarung di Silungkang, Kain h a d  Produksi itu, kembali dibeli oleh pemerintah ~nelalui 
Koperasi dan Dinas Perindustrian dengan harga yang telah ditetapkan pula. Keuntungan 
yang didapat oleh penenun cllkup memuaskan. 

Tetapi yang dapat jatah benang hanya perusaham dan peralatan tenun yang telah 
terdaftar di Dinas Perindustrian, sekaitan itu pemuka ma~yarakat Silungkang besert3 Wali 
Nagari mendirikan perusahmn gabungan disebut GAPERSIL (Gabungan Pertenunan 
Silungkang). Untuk menimbulkan minat dan agar para pengusaha mau bergabung dalam 
GAPERSIL, diadakan pelarangan bertenun di sekitar pasar, mesjid dan sekolah. Hampir 
semua pengusaha tenun Silungkang ikut tergabung d i  dalam GAPERSIL. Dalam 
perjalanan GAPERSIL bany3k dari anggota yang tarik diri sehingga tinggal beberapa 
orang pengusaha saja yang mnsih ikut di dalam GAPERSE. 

a. Tenun Masyarakat Adat (indigenouspeoples) Minangkabau 
Masyarakat adat memiliki wilayah adat (ulayat), hukum adat, budaya adat, perkawinan 

adat, tennasuk didalamnya pakaian adat. Satu di antara pakaian adat yang dibuat dari 
tenunan adat yang dipakai oleh raja dan kerabatnya ninik rnamak bundo W u a n g ,  
dubalang dan sebagainya yang dilindungi oleh aturan adat, melalui lembaga institusi 
tradisional yang diwujudkan melalui konvensi adat. 

Pembakuan motif-motif adat tenun merupakan hasil dari konvensi adat yang disebut 
solidaritas mekanik - tradisional - komunal. Sehingga tenun di Silungkang yang awalnya 
hanya berkisar disepanjang finansial, menjadi sebuah falsafah dalam kehidupan 
masyarakat adat yang diikat: dengan alum t a h b a n g  jadi guru. Motif-motif yang 
dibangun oleh masyarakat adat dijadikan tatanan stdctural dalam kehidupan masyarakat 



adat. Ada tenun songket untuk perkawinan adat, turun mandi adat, pakaian kebesaran raja 
dan kerabatnya, serta kaum bansawan sebagai index (memiliki hubungan timbal balik 
antara pakaian yang digunakan dengan jabatan). 

Motif-motif tenun m~syarakat adat Minangkabau umumnya berupa flora dan fauna 
yang distilisasi menjadi subjektif kosmik (abstrak), motif-motif tersebut lahir atas dasar 
pencematan secara kasat mata terhadap alam seperti pada motif kaluakphrc. 

Ukiran Kaluak paku Kmang Balimbiang yang Sudah Di finishing 

Motif Kaluak paku Kacang balimbiang sebagai hasil pengamatan kasat mata yang 
dituangkan sebagai falsafah zdat dan aturan dalarn tata kehidupan bagi kaum laki-laki di 
Minangkabau. 

Kaluak paku Racang balimbiang 
Tmpuruang lenggang-knggangkan 
Baok manurun ka Sammo 
tanamlah siriah di ure Rnyo 
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Anuk di pangku kamanakan dibimbiang 
Urang kampuan djparttenggangkan 
Tenggang nagtrri jan hinaso 
tenggang inaroto j s  adatryo 

Motif tersebut menjadi pegangan hidup sebagai perlaku sosial bagi kaum Iaki-laki yang 
"di paksakan", pemahaman "paksaan" adalah falsafah tentang kebaikan hidup m'anusia. 
Oleh sebab itu manusia hams memiliki "paksaan" agar hidup selamat dunia aherat. Seperti 
dituangkan dalam &at basantli sjlarak, syarak basandi kitahullah. 
Manusia hams dipaksa memiliki seperti konfigurasi di bawah ini: 

Agama Intelektaal Etika Estetika 

k Keb aran K h aikan A d a h a n  

b Ped man 

Proses Tenun Hand Made 
Motif-motif tenun masyarakat adat merupakan wahana komunikasi sebagai aturan 

kehidupan yang tercermin mclalui motif-motifnya, sehingga kain tenun yang dibuatnya 
meiniliki aturan-aturan bahu, karena terikat dengan norma-norma yang dibangunnya. 
Seperti umumnya pada masyaralat adat di Asia yang memiliki tradisi tenun, bahwa notif- 
motif tenun memiliki filoscfi hidup. Terlihat pada motif-motif tenun Silungkang 
(Minangkabau) diantaranya notif pucuak rabuang menyiratkan "waktu muda sudah 
berguna apalagi ketika dewasa", begitu juga dengan motif itiakpulang patang yang sudah 
distilisasi menggambarkan kebidupan perantau dan kembali ke kampung halaman secara 
bersarna-sama @dung basamo) seraya membawa peruntungan dan masih banyak motif- 
motif lainnya yang terdapat pacla tenunan masyarakat adat Minangkabau. 

Motif tenun Silungkang pucuak rabuang (Foto : Budiwirman, 2010) 



Bertitik tolak dari tenl~n masyarakat adat di Silungkang yang terikat dengan nilai-nilai 
agama - sebagai pegangan hidup, sehingga punya kaitan erat dengan intelektual yang 
mengajarkan kebenaran sehingga manusia hendaknya menjadi kreatif, etika yang 
mengajarkan kebaikan sehingga manusia mesti menjunjung tinggi moral, dan estetika yang 
mengajarkan tentang nilai keindahan sebagai pendidikan rasa ( r s o  jopa>eso). Inilah salah 
satu bentuk pengejawantahan alur pikir dalam titik tolak untuk membuat tenun terutama 
songket Minangkabau. 

Destar / Saluak 

Sandang / Selendang 

keris 

Cawek 

.Sisampiang 

b. Modernita, Aktualita, Estetika, dan Finansialita 
Sumatera Barat merupakan salah satu daerah penghasil kriya tenun terbesar, karena 

punya kaitan erat dengan ritual, satu di antaranya dipakai dalam upacara adat perkawinan 
Minangkabau. Tenun yang dimiliki masyarakat adat, merupakan bagian dari tata 

kehidupan masyarakat adat (Indigeneous peoples).sehingga motif-motif tenun tidak saja 
bicara nilai estetik tapi juga fingsi sosial dan makna budaya pada kehidupan masyarakat 
adat Minangkabau. 

Dalarn perkembangan tcnun Sumatera Barat kekinian, kurang mendapat perhatian 
masyarakat. Ini disebabkan beberapa faktor (1) tidak dapat digunakan untuk busana harian, 
(2) desain masih terbatas pada pola-pola tenun adat. OIeh sebab itu hams ada West 
Sumatera Imaginable sebud~ pemikiran terbuka untuk memikirkan kembali tentang tenun 
Sumatera Barat umumnya d+m tenun Silungkang khususnya yang bisa diwujudkan dalarn 
konteks ekonomi kreatif. 

Sehubungan dengan itu yang hams dikembangkan adalah, bagaimana mencari bahan- 
bahan @in) tenun yang dapat digunakan untuk pakaian harian. Desain motif hams 
dikembangkan, yang berakar dari motif-motif tenun masyarakat adat Minangkabau, ini 
bisa di eksplorasi melalui kre.itifitas, begitu juga dengan pewarnaan. 
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Sejak lama masyarakar Sumatera Barat sudah akrab dengan tenuti, namun 
penggarapan motif dan warna masih perlu dikembangkan. Sebab yang penting adalah 
bagaimana hubungan fungsi tenun dengan nilai ekonomi kreatif, ha1 ini diikuti dengan 
kondisi 'kekinian, dimana masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera. mulai mcncari 
warna lokal ~mtuk menunjukknn ikonitasnya. 

Pencarian ikonitas dapat dibangun melalui apa yang bisa digerakkan secara massal, 
baik dalam kesenian maupun dalam kegiatan sosial lainnya. Sehingga gerakan tersebut 
menjadi bercitra dan mentradisi, yang akhirnya bermuara pada satu kata ikon. Tenun di 
sumatera Barat umumnya tlan Silungkang khususnya sudah menampakkan adanya 
gerakkan d inamis dan kreati f ,  yang dibangun oleh Dinas Perindustrian, maka diharapkan 
akan melahirkan terobosan ham. Salah satunya dalam upaya menggerakkan ekonomi 
kreatif lewat pencanangan preduk tenun Sumatera Barat, dan diharapkan dapat menyerap 
lapangan pekerjaan baru melal ui kri ya tenun. 

Terobosan baru tenun Sumatera Barat kekinian, hendnknya memiliki identitas dengan 
kewilayahan, sehingga mudah dikenali oleh khalayak luas. Sehingga bukan saja ada rasa 
kebanggaan daerah, tapi dapat hersaing di pasaran nasional maupun dunia karena menjadi 
altematif pilihan konsumen. Umumnya ini ditentukan oleh desain baik motif maupun 
warna, desain motif dieksplorz~si dari motif-motif tenun masyarakat adat. Sebab persoalan 
desain hanya dua faktor dalam kaitannya dengan ekonomi kreatif, (1) pengembangan 
desain secara kreatif kemudiari ditawarkan kepada masyarakat atau (2) desain mengikuti 
pasar. 

Unsur-unsur desain - Ide desain 
garis 

a ruang Stru ~r clan dekoratip desain 
nada 

J, 
wama KO ski 
tekstur 

m L  

L m  
Variasi 
Pengulangan irama/rhytim 
Kesamaan 
Arah 
I 

kesatuan Desain. 

Desain sangat memegang peranan penting, sebagai sebuah gubahan baru. Severti 
dikemukakan Dormer (1990) desain modem dapat dikelomwokkan atas tiga katagorr (1) 
barang-barang'komsumer, (2) kerajinaq dan (3) benda-bends eksklusif yang dirancang oleh 
arsitek atau desainer terkenal. Dilihat dari gejalanya , ditemui ada empat tema besar desain 
modem (1) konteks ekonomi pada saat desain dibuat, (2) penggunaan teknologi baru yang 



memungkinkan s e o m g  tesainer bermain dengan bentuk, (3) hubungan antara produksi, 
konsumsi dan kepuasar pribadi, dan (4) kebutuhan masyarakat dengan berbagai 
perubahannya. 

Antara program modernisasi yang mengglobal ke segala aspek kehidupan dengan 
munculnya desain sebagai akibat modernitas, desain merupakan ciptarupa melalui tampilan 
wujud yang dibutuhkan masyarakat, di sarnping ungkapan jiwa. Kini &nun dalnm kurun 
waktu kekinian memasuki wilayah trend mode. 

Motif-motif tenun yaqg dibangun dari hasil pelatihan tenun yang diselenggarakan 
Dinas Perindustrian Sumatera Barat cenderung kepada motif-motif tradisional yang sudah 
dikembangnkan, yang meniadi persoalan adalah kualita estetik seperti: kesatuan (unity), 
keselarasan (hmmony) ,  kcsetangkupan (symmeny). keseimbangan (halance), dan 
perlawanan (contrast). 

Teknik Tenun 

1 
Tangan7 Kancangan motif (pradesain) 1 

w 
Mot;€ tenun diatas kertas Perancang motif tequn 

1 
Menlindahkan motif diatas benang 

1 
Teliti ulang - 

I 1 
Mesin -- Penenwan 

I 

Seperti terlihat pada konfigurasi di atas, bahwa teknik tenun ditentukan oleh hasil dari 
perancang motif tenun. PJamun demikian teknik tenun dengan buatan tangan lebih - 
eksklusif dibanding dengan mesin. 

1056 BMiwirman /mdgindb/eTrmun Silungkang Dalam Konteks Budaya Minangkabau 



Rana', Seqi, Jurnal Seni dan Desain, Volume Oh. Nomor O!  , September 20 I 2  

Modernitas - Individual 
Nrtualita, Estetika dan Finansial 

Motif Bentuk Wama 

I, 
v 

Gubahan baru 
(dinamis) 

I 
4 + + 4 t 

Desainer Pekriya Produk Pemasaran Pengirsaha 
- Motif - Menguasai - Busana - Pameran - K = 200jt 
- Wama - Secara desain - Aksesoris - 'Showroom - M = 200jt-lm 
- Bentuk & menge jrkan - dsb - Website 

I I 
Pengembangan dan Pelatihnn 

I 

Pada konfigurasi di atas menynjukkan bahwa tenun tradisional milik masyarakat adat, 
dapat dikatakan sudah hampir punah, sebab sudah melampaui jamamya. Tenun kala itu 
lebih dipemntukkan pada kepentingan masyarakat adat-komunal yang solidaritas mekanik. 
Berbeda dengan tenun kekinian lehih modernitas-individual, sehah tidak diikat dengan 
kepentingan adat, melainkan aktualita yaitu tenun yang didasarkan atas kepentingan 
kebaharuan sebagai gubahan haru yan meliputi motif, bentuk dan warna. Termasuk nilai- 
nilai estetika didalamnya, yang menarik bagi kepentingan konsumen, sehingga 
me~tdatangkan finansial. 

Gubahan baru dalam tenun kekinian muncul diakibatkan adanya kemanunggalan dalam 
manejemen yang meliputi desainer, pekriya tenun, produk yang dihasilkan, pengusaha 
(pernodal). 

SIhIPULAN 
Prospek tenun di Sumatem Barat umumnya dan Silungkang khususnya menjadi cerah, 

apabila tetap dipertahankan dengan cara menenun melalui buatan tangan (ATBM), dan 
berdampak pada ekonomi kreatif, paling tidak nilai ekonomi yang dibangun tidak sama 
dengan buatan mesin (ATM). Rancangan desain bisa didasarkan kepada permintaan 
konsumen, sehingga tidak ada produk kedua. Motif-motif tenun mesti berangkat dari akar 
budaya Minangkabau yang sudah dieksplorasi melalui ekspresi estetik, sebagai identitas 
wilnyah dan bisa dijadikan ikon melalui integritas inkultunsi, tradisional, dan akulturasi. 
Sehingga mudah dikenali oleh masyarakat luas tenun. Tidak kalah pentingnya adalah 



promosi melalui pameran-pameran, peragaan busana, dan hams ada galeri tenun Sumatera 
Barat sehingga dapat dikerahui perkembangannya, dan ini sangat berguna untuk mernberi 
informasi kepada masyarakat konsumen, dan pengetahuan kepada masyarakat luas. 

Tenun sudah merupaksti bagian dari busana nasional, sebab dikenal luas diberbagai 
lapisan masyarakat, sehingga tidak heran tenun lewat keragaman motihya maupun 
pewamaannya dijadikan identitas muasal sebagai ikon kabupaten, kbta, dan provinsi 
maupun etnik. Dalarn perkembangannya tenun tidak saja sebagai bagian dari ritual 
masyarakat adat, tapi dapat dikembangkan menjadi ekonomi kreatif dan ikon daerah. Ini 
rnenunjukkan adanya d u z ~  aspek, yang mesti menjadi catatan (I )  memberdayakan 
rnasyarakat menjadi mandiri, mendapatkan lapangan pekerjaan dalam dunia kriya 
(kerajinan plus seni), sehingga memunculkan kreatifitas dalam lingkungan masyarakat; (2) 
menjadikan tenun daerah sebagai salah satu identitas daerahnya sendiri, sehingga punya 
kaitan dengan kebudayaan d m  pariwisata sebagai ikon melalui cenderamata daerah, yang 
tidak kalah pentingnya inilah salah satu ruang ekonomi kreatif. 
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