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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.       Latar Belakang Masalah 

      Desa Sidemen terkenal dengan potensi warisan budaya leluhur Bali salah satunya 

yaitu seni tenun. Kecamatan Sidemen berada di kabupaten Karangasem dengan luas 

daerah adalah 35,15 km2. Pada tahun 2012 penduduknya berjumlah 30.117 jiwa. Desa 

Sidemen memiliki panorama persawahan yang membentang luas, sangat indah dan 

berhawa sejuk karena masih berada di daerah ketinggian. Namun sebagian besar mata 

pencaharian penduduknya adalah petani dengan tingkat pendidikan yang rendah sehingga 

penghasilan masing- masing keluarga tersebut masih relatif rendah. Sebenarnya di kalangan 

masyarakat Bali, Desa Sidemen dikenal sebagai penghasil kain tenun ikat endek dan 

songket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pada awalnya masuknya kain tenun dimulai dari adanya jalur sutera (jalur dari Cina > 

India > Thailand > Sumatera > Jawa > NTT) yang juga merupakan jalur perdagangan orang 

India, Cina & Timur Tengah. Selain berjualan dan mencari rempah-rempah, mereka 

membawa budaya menenun dengan membawa motif patola dari India. Pada saat itu, 

membuat kain tenun bukan bertujuan untuk diperjualbelikan maupun barter namun untuk 

kebutuhan sandang pribadi. Jika seseorang ingin membuat mahakarya  yang  biasanya 

dipersembahkan untuk para raja, kain tenun akan dibuat khusus dengan benang-benang 

emas asli songket dari Prancis dan India dan dibuat dengan pewarnaan khusus. Terdapat 

simbol-simbol tertentu pada kain tenun, contohnya jika membuat kain tenun untuk Raja 

Gianyar maka terdapat simbol naga di dalam kain tenun tersebut. Oleh karena itu  kain tenun 

pada zaman itu tidak boleh digunakan oleh sembarang orang. 

Gambar 1.1 Kain Songket Sidemen  

Sumber : Dokumen Pribadi 
	

Gambar 1.2 Kain Endek Sidemen  

Sumber : Dokumen Pribadi 
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      Zaman keemasan kain tenun di Bali adalah pada saat zaman keemasan 

Waturenggong. Pada saat itu hampir semua orang di Bali menenun menggunakan bahan 

katun asli yang dibuat dari kapas yang dilinting. Dewasa ini, kain tenun menggunakan bahan 

dari pabrik yang dicampur dengan polyester. Sedangkan untuk proses dan alat pembuatan 

kain tenun masih sama dari dulu hingga sekarang yaitu menggunakan Alat Tenun Bukan 

Mesin (ATBM) dan alat tenun cagcag.  

      Kain endek juga merupakan hasil tenun yang pada mulanya hanya digunakan 

sebagai pakaian adat untuk kepentingan upacara keagamaan. Pada zaman dahulu, kain 

tenun Bali dibuat khusus hanya untuk upacara adat dan orang-orang tertentu dan para 

bangsawan saja. Namun sesuai dengan perkembangan waktu dan mode, makna kain tenun 

sudah bergeser. Kain tenun juga digunakan untuk bahan pakaian sehari-hari. Sebagian 

besar masyarakat Bali sudah mengenakannya, baik untuk upacara besar maupun untuk 

sembahyang ke pura. Kain tenun tidak hanya dipakai untuk keperluan sehari-hari dan 

upacara adat saja, kini fungsinya sudah banyak beralih. Seperti kain batik, kain tenun Bali 

juga pantas dijadikan pakaian untuk dipakai di berbagai acara, sebagai seragam, termasuk 

diaplikasikan ke dalam berbagai desain interior.  

     

Gambar 1.3 Kain Tenun (Gringsing) 
telah dipakai dari jaman dahulu 

Sumber : 
https://beritabali.com/assets/posting/
Kain-Gringsing-Tenganan-Tenunan-

Penolak-Bala_997387.jpg 
 

	

Gambar 1.4 Kain Tenun masih 
dipakai sampai sekarang dengan 

modifikasi 

Sumber : 
https://lh3.googleusercontent.com/-

XXIVWZayYWI/Vgp4w4ZoXsI/AAAA
AAAAAlU/yX8UEdmN_uA/s640/blog

ger-image-1377083737.jpg 
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      Menurut Drs. A.A Ngurah Anom Mayun KT, M.Sn seorang dosen desain mode ISI 

Denpasar yang fokus mempelajari tentang kain Bali, di Bali sendiri kain endek dibagi menjadi 

dua jenis yaitu Endek dan Gringsing. Endek adalah kain yang menggunakan teknik ikat 

pakan yaitu bagian pakan yang diikat. Sedangkan jika gringsing menggunakan teknik dobel 

ikat yaitu lungsi dan pakan yang diikat. Motif kain endek secara umum biasanya 

mengadaptasi bentuk flora, fauna dan geometris dengan warna bebas. Motif ini dapat 

dinikmati oleh semua orang dan bebas digunakan untuk acara apapun. Sedangkan jika motif 

cepuk merupakan motif yang dikhususkan hanya untuk upacara adat. Jika kain akan 

digunakan untuk acara yang sakral maka motifnya pasti akan dibuat khusus. Kain endek 

zaman sekarang adalah duplikasi daripada kain-kain terdahulu tetapi dimoderenisasi melalui 

proses pewarnaan.  

      Hingga saat ini para penenun khususnya di daerah Sidemen masih menggunakan alat 

ATBM (alat tenun bukan mesin) atau disebut juga dengan istilah gojlek. Ciri khas utama pada 

teknik tenun ini yaitu menggunakan motif ragam hias bunga yang diminati bukan hanya bagi 

masyarakat lokal, namun juga membangkitkan selera masyarakat mancanegara. Bahan dan 

prosesnya pun beraneka ragam, dibuat dari kapas dipintal dengan tangan, diberi warna 

dengan pewarna sintetis, dan dikerjakan dalam waktu lama. Tenunnya sangat rapat, halus 

dan dibuat dengan kesabaran, ketekunan serta ketelitian yang baik. 

 

      Salah satu home industry pertama dan masih bertahan hingga saat ini dengan 

pemandangan alam sekitarnya serta kerajinan tangan tenunnya yaitu UKM yang 

dikembangkan oleh Bapak Dewa Ketut Alit yang berlokasi di Telagatawang, Sidemen 

Karangasem. Tempat  yang membuat motif yang diwariskan secara turun-temurun ini 

memiliki potensi sebagai tempat edukasi maupun referensi pariwisata, karena memiliki nilai 

culture & heritage, milik dari Bapak Dewa Ketut Alit yang sudah berdiri sejak tahun 1978 

Gambar 1.5 Macam motif Endek 
Sidemen 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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hingga sekarang. Berdasarkan keterangan Bapak Dewa Ketut Alit sudah membuat macam 

kain tenun dengan berbagai motif hias. Namun motif bunga dan burung menjadi motif 

unggulan di Sidemen. Motif ragam hias bunga termasuk jenis kain bebali, yaitu tenunan yang 

digunakan untuk kepentingan upacara. Kain ini awalnya biasa digunakan para wanita untuk 

upacara potong gigi sebagai penutup dada hingga perut. Saat ini Pelangi Traditional 

Weaving, UKM pertama yang ada di Desa Sidemen memiliki total 40 ATBM dan alat pemintal 

benang (Jantra). 

 

 

 Pelangi Traditional Weaving pernah mendapat penghargaan dari Presiden Soeharto 

pada tahun 1989 untuk kainnya. Bapak Dewa Ketut Alit sebagai pemilik sudah 

mempekerjakan 50 orang bahkan lebih dalam memproduksi kain tenun tersebut. Sebagai 

seorang masyarakat Bali, penulis tentunya memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Desa 

Sidemen. Dalam ingatan penulis, yang paling membuat penulis kagum saat itu adalah proses 

pembuatan tenun manual, pemilihan dan pemasangan benang, menenun berbagai motif hias 

yang ada dan nilai tambah potensi alam sekitar. 

 Pada pertengahan tahun ini, penulis menyempatkan diri untuk mengunjungi Desa 

Sidemen. Dari hasil kunjungan tersebut, penulis dapat menilai bahwa informasi yang diberikan 

oleh Bapak Alit serta masyarakat sekitar mengenai kain endek tidak dapat diragukan lagi. 

Pemerintah provinsi Bali juga sedang gencar mencanangkan kain endek sebagai salah satu 

maskot di daerahnya. Event-event internasional maupun nasional yang ada di Bali juga 

menggunakan endek untuk pakaian resminya. Bahkan pemerintah kota Bali mewajibkan 

seluruh instansi, pemerintahan maupun sekolah-sekolah wajib memakai endek di hari tertentu. 

Pemerintah kota Denpasar juga turut melestarikan dan mempromosikan kain endek sebagai 

produk unggulan Bali melalui program Duta Endek Denpasar yang diadakan setiap tahun 

untuk generasi muda di Bali khususnya Denpasar. 

Gambar 1.6 Penenun sedang 
menenun menggunakan 

ATBM 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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 Sejak kegiatan APEC 2013 yang betempat di Nusa Dua Bali, permintaaan akan kain 

tenun ikat/endek meningkat sangat pesat. Peluang inilah yang ingin di gunakan 

mengembangkan kembali usaha tenun ikat di Desa Sidemen Bali dengan mempertahankan 

kualitas dan selalu menciptakan motif baru yang menarik dan unik. Namun, publikasi dan 

promosi yang dilakukan tidak dikemas dengan baik secara visual. Jika promosi dikemas lebih 

baik secara visual, maka akan meningkatkan eksistensi dari kain tenun itu sendiri. Sangat 

disayangkan apabila koleksi kain endek yang dibaliknya terdapat suatu proses yang rumit serta 

memiliki banyak nilai-nilai yang dapat dikenalkan oleh masyarakat yakni nilai seni, nilai budaya 

dan nilai kemanfaatan bagi masyarakat yang begitu tinggi ini tidak disandingkan dengan 

branding yang baik. Hal tersebut dapat terlihat dari media promosi, kemasan, dan signage yang 

tidak memiliki konsistensi secara visual.  

 

 

I.2.  Identifikasi Masalah 

 

     Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut : 

1. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan eksistensi kain endek Sidemen melalui 

strategi komunikasi visual yang dapat menunjukkan identitas dan perbedaannya 

dengan kain tradisional lain di Nusantara. 

2. Kurangnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap proses dan nilai seni dari kain 

tenun,  khususnya kain tenun Sidemen. 

3. Menguatkan image dari kain endek dan mengangkat potensinya dalam segi 

pariwisata edukatif. 

 

I.3.  Pembatasan Masalah 

 

 Berdasarkan data dan permasalahan yang ada, maka pembahasan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini akan diberi batasan dalam pembahasannya, antara lain adalah:  

I.3.1.     Batasan Permasalahan 

      Dalam perancangan ini permasalahan yang akan diangkat adalah pengenalan 

nilai-nilai kain endek melalui perancangan media promosi Endek Sidemen serta 

media pendukung lainnya agar terlihat lebih menarik, komunikatif dan sesuai kriteria 

desain demi mengenalkan nilai-nilai kain Endek serta meningkatkan 

pengunjung/wisatawan. Nilai-nilai ini ditekankan pada nilai seni budaya dan nilai 

kemanfaatan bagi masyarakat. Batasan masalah menitikberatkan pada proses 



	 6	

desain komunikasi visual dan pemilihan media-media promosi kain endek Sidemen di 

Karangasem. 

 I.3.2.     Batasan Wilayah 

      Batasan wilayah yang akan menjadi pembahasan adalah pulau Jawa. 

Sampling responden diambil dari pulau Jawa sebagai pulau dengan populasi penduduk 

terpadat di Indonesia sehingga dirasa cukup mewakili. Masyarakat pulau Jawa juga 

berpotensi tinggi untuk mengunjungi pulau Bali karena lokasi yang dekat. Selain itu, 

masih banyak masyarakat di pulau Jawa yang kurang pengetahuan dan peduli akan 

asal muasal kain tenun khas Indonesia khususnya Bali di Desa Sidemen.  

 

I.4. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu : 

“Bagaimana merancang media promosi yang baik dan efektif untuk mengenalkan nilai tenun 

ikat Sidemen melalui desain komunikasi visual?” 

 

I.5.    Tujuan Perancangan 

 

Mengetahui media promosi apa saja yang tepat dan efektif untuk menanamkan image atau 

persepsi tentang kain endek Sidemen demi mengenalkan nilai-nilai yang menekankan pada  

proses pembuatan tenun ikat Sidemen yang mengandung nilai seni budaya dan 

meningkatkan pariwisata Desa Sidemen Karangasem. 

 

I.6.  Manfaat Perancangan 

 

 1.6.1.     Manfaat Bagi Target 

      Melalui perancangan media promosi ini, masyarakat diharapkan mengenal 

kain endek dan nilai-nilai yang ada dibaliknya serta mengenal desa Sidemen sebagai 

daerah penghasil kain endek yang khas dan sebagai tujuan wisata yang edukatif. 

Selain itu, mengajak generasi muda baru untuk meneruskan warisan budaya menenun 

agar tidak pudar oleh perkembangan zaman. 

1.6.2.     Manfaat bagi Desa Sidemen 

      Desa Sidemen dapat memperoleh pendapatan, disaat bersamaan, juga bisa 

membuka lapangan pekerjaan yang akhirnya mampu menggerakan perekonomian 

daerah tersebut. 
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1.6.3.     Manfaat bagi Penulis 

      Dapat berpikir secara sistematis dalam rangka mengaplikasikan disiplin ilmu 

yang telah didapat di bangku perkuliahan untuk kemudian diterapkan sesuai dengan 

situasi di lapangan dan dapat mengetahui proses membuat media promosi yang 

menarik dan informatif untuk kain tenun (Endek) Sidemen di Karangasem sebagai 

syarat lulus di mata kuliah Proyek Akhir di DKV Unika Soegijapranata. 

 

I.7.     Target Khalayak 

 Syarat untuk target khalayak dalam perancangan ini terdapat dua golongan sasaran, 

 yaitu primer dan sekunder: 

  Primer 

Anak Remaja Pertengahan-Akhir usia 16-20 tahun dengan golongan SES A-B 

yang sudah diperbolehkan pergi ke Bali untuk study tour. 

 

Alasan pemilihan usia diatas menjadi target primer karena mengenalkan nilai-

nilai seni budaya akan lebih baik jika dimulai dari generasi muda yaitu remaja 

khususnya remaja pertengahan-akhir (SMA-kuliah) karena menurut teori 

psikologi, usia ini sudah memiliki empati dan mulai mengembangkan 

kemampuan intelektualnya serta peduli dengan lingkungan sekitarnya. Usia ini 

juga dapat lebih bertanggung jawab. Maka dari itu, perancangan ini akan lebih 

efektif dan tepat sasaran jika menargetkan remaja usia 16-20 tahun sebagai 

target primer pengenalan nilai dari proses pembuatan tenun ikat Sidemen. 

  Sekunder 

Masyarakat dengan usia 21-30 tahun (Dewasa Muda) dengan golongan SES A-

B yang sudah dapat mencukupi kebutuhan mereka sendiri dengan penghasilan 

mereka. 

 

I.8.  Metode Penelitian 

 

   1.8.1.     Pengumpulan Data Primer 

      Data primer adalah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung 

dari objek yang diamati untuk kepentingan studi yang bersangkutan (Sarwono, 2007: 

82). Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Metode Observasi  

       Metode ini diartikan mengumpulkan berbagai informasi sebanyak 

mungkin, dan fokus ke salah satu objek yang natinya data tersebut 
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disederhanakan kembali hingga menemukan fenomena yang terjadi di 

lingkungan tersebut. Menurut (Sarwono, 2007: 100) metode observasi ini 

meliputi kegiatan pencatatan secara sistematis atas kejadian perilaku, objek-

objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian 

yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian ke lokasi 

workshop kain tenun ikat Sidemen di Karangasem melingkupi dari proses 

pembuatannya, penjualan kain, suasana workshop dan lingkungan sekitar, 

fasilitas yang ada di workshop. Selain mendapatkan data, juga untuk 

mengetahui kesan menjadi pengunjung di Pelangi Traditional Weaving  dan 

Bali Arta Nadi di Karangasem, sehingga mengetahui permasalahan dari sudut 

pandang pengunjung dan sudut pandang pemilik usaha tenun. 

 

b. Metode Wawancara 

      Wawancara yaitu interaksi antara pewawancara dan diwawancari 

dengan mengajukan pertanyaan sesuai topik penulis. Menurut (Sarwono, 2007: 

101) metode wawancara meliputi pengumpulan data dengan cara melakukan 

tanya jawab secara langsung untuk memperoleh informasi dan data yang tepat. 

Metode ini dilakukan oleh penulis dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada pengrajin tenun, masyarakat Desa Sidemen, pemilik Pelangi 

Traditional Weaving yaitu Dewa Ketut Alit serta narasumber akademis yaitu 

Drs. A.A Ngurah Anom Mayun KT, M.Si, dosen ISI Denpasar yang fokus 

mendalami kain Bali guna mendapatkan data yang valid dan mendukung 

perancangan proyek akhir ini.  

Dipilihnya beberapa narasumber tersebut atas dasar keterkaitan narasumber 

dengan permasalahan yang diangkat sehingga penulis dapat menemukan 

insight dari permasalahan. 

 

c. Metode Kuesioner 

       Metode kuesioner dilakukan untuk mengetahui pandangan keinginan 

desain dari sudut pandang audiens demi mengoptimalkan desain yang akan 

dibuat  serta untuk mengetahui karakterisitik dari target audiens. Responden 

yang menjadi sampling dari kuesioner penelitian ini adalah responden dari 

masyarakat domisili Jawa dengan target umur 16-30 tahun karena target 

audiens dari perancangan ini adalah range umur 16-28 tahun. Pengumpulan 

data dapat melalui kuesioner baik secara online ataupun offline. 
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1.8.2.     Pengumpulan Data Sekunder 

      Metode pengumpulan data sekunder adalah metode pengumpulan data yang 

didasarkan pada penelitian sebelumnya atau laporan dari lembaga yang memberikan 

informasi atau data yang dibutuhkan (Sarwono, 2007: 82). Adapun metode 

pengumpulan data sekunder yang digunakan ialah sebagai berikut : 

a. Metode Kepustakaan 

       Metode kepustakaan adalah cara mengumpulkan data dan 

mempelajari data dari buku – buku, kamus, media cetak maupun media 

komunikasi lainnya yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan. 

Metode ini meliputi pengidentifikasian yang sistematis, penemuan serta 

analisis dokumen – dokumen yang mengandung informasi yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. (Sarwono, 2007: 102). Penulis mencari data 

pada literatur meliputi buku-buku, kamus, artikel dan jurnal dalam media cetak 

maupun online yang erat kaitannya dengan objek permasalahan. Dalam hal 

ini buku dan data yang dicari berkaitan tentang teori desain komunikasi visual, 

pariwisata, branding dan kain tenun. Fungsi dari metode ini guna lebih 

memperjelas secara teoritis ilmiah tentang kasus yang diambil dan juga untuk 

mencari pendekatan guna mencari pemecahan masalah. 

 

b. Metode Dokumentasi 

       Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dengan 

mencatat data-data dari objek permasalahan dan hasil survei baik berupa 

gambar, foto, buku dan sebagainya sebagai data berupa fakta sebagai bukti 

serta untuk keperluan penyusunan. Pada metode ini penulis melakukan 

dokumentasi dengan mengambil foto dan video suasana di sekitar lingkungan 

Pelangi Traditional Weaving di Desa Sidemen Karangasem contoh koleksi 

yang dimiliki beserta proses pembuatan kain endek. 

 

c. Kajian Internet 

       Kajian internet adalah cara mengumpulkan data melalui internet 

(Sarwono, 2007: 87) yaitu mencari data – data dari suatu situs yang 

memiliki data – data yang berkaitan dengan objek kasus. Dalam hal ini 

penulis mencari data dan informasi tentang kain tenun, pariwisata, dan 

disiplin ilmu desain komunikasi visual. 
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I.9.  Sistematika Penulisan 

      Sistematika penulisan Proyek Akhir ini terdiri atas lima Bab, yang masing-masing Bab 

diuraikan sebagai berikut : 

 

BAB I Pendahuluan 

I.1. Latar Belakang Masalah 

I.2. Identifikasi Masalah 

I.3. Pembatasan Masalah 

I.4. Perumusan Masalah 

I.5. Tujuan Perancangan 

I.6. Manfaat Perancangan 

I.7  Target Khalayak 

I.8. Metode Penelitian 

I.9. Sistematika Penulisan 

 

BAB II Tinjauan Umum 

II.1. Kerangka Berpikir 

II.2. Landasan Teori 

II.3. Studi Komparasi 

 

BAB III Strategi Komunikasi 

III.1. Data Analisis Hasil Pendataan	
III.2. Sasaran Khalayak (Target Audience) 

III.3. Strategi Komunikasi 

III.4. Strategi Media 

III.5. Perancangan Promosi dan Time Schedule 

 

BAB IV Strategi Kreatif 

IV.1. Konsep Visual 

IV.2. Konsep Verbal 

IV.3. Visualisasi Desain 

 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

 Kesimpulan menguraikan jawaban yang telah didapatkan setelah melalui serangkaian 

proses penyusunan karya tulis ilmiah dan perancangan desain media. Saran berisi nasihat-

nasihat berdasarkan pengalaman penulis dalam pengerjaan proyek akhir ini. 


