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ALFONSA HORENG

Bfr#atraHidupkan

Budaya Tenun

lkat Flores
I

I

_l

Riwayat pendidikan:

S-1 Fakultas Teknologi
Pertanian Universitas
Katolik Widiamandala

kemhali

Sempat keluar dari desa, Alfonsa
kembali dan membangkitkan tenun
ikat di daerahnya hingga ke dunia.

Tempat, tanggal lahir:
Flores, 1 Agustus 1974

Pendiri sentra tenun ikat
Lepo Lorun
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ss AMI ini artisan, kami
seniman, bukanlah
perajin," tegas Alfonsa
loreng. Perempuan

pelestari tenun ikat Flores yang juga
pendiri sentra tenun il<at Lepo Lorun
itu menegaskan bahwa para penenun
ikat lebih tepat disebut seniman ke,
timbang perajin seperti kebanyakan
masyarakat menyebut mereka.

Baginya, perajin lebih bermakna
sebagai pe\erja kasar, sementara kain
tenqn ikat Flores meinlpakan karya
warisan leluhur yang sarat akan seni.
Proses pembuatannya pun tidak mu-
dah, penuh dengan ritual, adat, pakem-
pakem, dan doa.

Bagi Alfonsa dan perempuan-perem-
puan penenun di desanya, mem-
buat kain tenun ikat merupakan cara
mengenang para leluhur, kain yang
bertuah dan memiliki pesan. Karena
ttu, mengangkat derajat para penenun
dengan melnberikan sebutan'seni-
rfran' dianggap pa4lasd. selqif.r.l{}.tpk 

"meningkatkan kepercayaan diri para
perempuan penenun.

t*Tenunikat "Saya juga menyebut para perem-
puan tua ahli menenun sebagai profe-
sor. inilah cara saya untuk membuat
mereka terasa terangkat. Dengan be-
gitu, semua mereka terasa terangkat,
dan insting mereka kuat. Mereka be-
kerja tidak di bawah tekanan. Mere-
ka maestro, artisan, bukanlah cralt
women," jelasnya.

Budaya tenun ikat memang sudah
mendarah daging bagi Alfonsa yang
lahir dan besar di Desa Nita, Kecamatan
Nita, Kabupaten Sikka, Pulau Floreg,
Nusa Tenggara Timur (NTT). Menenun
pun menjadi tradisi ratusan tahun yang
dikerjakan para perempuan desa itu.

Dari pertanian ke tenun ikat
Sebelum fokus menjadi pelestari

tenun ikat Flores, Alfonsa sempat me-
nimba ilmu di Fakultas Teknologi Perta-
nian Universitas Katolik Widiamand.ala
di Surabaya, Jawa Timur.

Setelah lulus kuliah pada 1998, A1-

fonsa sempat kerja beberapa bulan
di sebuah pabrik di Surabaya. Karena
jenuh, AJ.fonsa memutuskan berhenti
kerja dan kembali ke kampung hala-
man tercintanya di Flores.

"Saya tidakmau ikut arus perempuan
lain, yang mereka kebanyakan memilih
bekerja di luar, menjadi pegawai dan
sebagainya. Sementara saya tidaksuka
disuruh orang kerja. Saya punya ke-
percayaan sendiri untuk menyalurkan
ide-ide saya. Daripada buang waktu
bekerja di kantor orang lain, Iebih baik
pulang dan membangun keterampilan
di desa," jelasnya.

Ketika kembali ke desa, Alfonsa cu-
kup beruntung karena keluarganya me-
miliki tanah yang luas. Ia pun rnemu-
tuskan mengembangkan lahan tersebut
untuk pertanihn. Namun, kenyataan di
lapangan permasalahan tenuh menjadi
isu besar.

Kala itu Alfonsa yang baru berusia
28 tahun'mencoba mengumpulkan
para ilu penenun. pasalnya belum ada
kelompokpenenun di sana. Selama ini
te"nun dibuat perorangan dan transaksi
jual beli dilakukan perorangan. alias
tidak ada pengurnpul.

Ternyata, kata Alfonsa, mengumpul-
kan mereka dalam satu kelompok bu-
kan hal yang sulit karena masyarakat
desanya terbuka dan tidak egois.

Kelompok tenun ikat Warna Alam
akhirnya terbenhrkpada 2002. Misi per- _

tama ialah mengembalikan pewarna
alam sebagai pewarna tenun, pasalnya
penenun saat itu sudah banyak meng-
gunakan pewarna. sintetis.

Ada 14 penenun yang tergabung da-
lam kelompok itu. Melalui kelornpok
tersebut, ia mencoba mencari berbagai
informasi, keluhan, dan jalan keluar
bagi masalah penenunan yang ada.

Tak berhenti di situ, ia mencoba
menjangkau masyarakat desa lain. De-
ngan berjalan kaki, Alfonsa berkeliling
ke desa lain menyosialisasikan dan
mengajak penenun lain membentuk
kelompok tenun. Tahun berga4ti ta-
hun, banyak perempuan d.i Floresyang
bergabung.

Flores telah diperkenalkan

hingga ke 30 negara.

Meskitenun ikat khas

daerahnya sudah mencapai

mancanegara, Alfonsa

tetap berharap pemerintah

lebih memperhatikan para

penenun."



YW* LAYANAN KLIPING
INFORMASI DAN DOKT MENTASI (IFIDOI9

MEDIA INDONESIA

KOMPASu
D
u
u
u

fl Januari [] Juli

D Februari fl Agustus

n Maret I September

flApril [] Oktober

I Mei I November

dluni I Desember

1234567
891011t21314
15 16 \7 18 19 2A 21

2223242526|tr28
29 30 31

g Minggu

E Senin

! Selasa

fl Rabu

ffimis
fl Jum'at
D Sabtu

Keragaman itu menjadi kekuatan
tersendiri, pasalnya setiap desa memi-
liki motif dan karakter masing-masing.
Selain itu, segala dana kebutuhan pro-
duksi seperti alat tenun, benang, dan
Iainnya didapat melalui urunan para
anggota.

"Hingga akhirnya saat ini sudah ada
863 perempuan penenun dari 13 desa
di Pulau Flores. Sebenarnya masih ter-
dapat desa lain yang bisa dijangkau,
hanya saja beberapa desa cenderung
lebih fokus ke pertanian, atau masih
kekurangan air, sehingga tidak banyak
yang menenun. Tapi saya masih terus
mendorong mereka untuk menenun,"
unskall]lnsa

Mancanegara
Secara perlahan, ia membawa dan

memperkenalkan tenun ikat Fiores, ke
Iuar daerah. Ternyata peminatnya ba-
nyak. Seiring perjalanan waktu; tenun
ikat Flores semakin terkenal. Alfonsa
juga mendokumentasikan berbagai
mstif tenun ikat.

"Saat ini terkumpul 245 motif tenun
ikat Flores. Beberapa sudah punah.
Penuh dengan filosofl. Saat ini kami
mencoba menghidupkan kembali
teknik-teknik lama," j elasnya.

Pada 2008, Alfonsa memperkenalkan
tenun ikat ke luar negeri. pertama ke
Jerman, berlanjut ke negara-negara
lainnya seperti Prancis, Amerika Se-
rikat, Meksiko, dan terakhir Juni lalu
ke Amerika Latin, atas undangan
Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRD.

"Saya berharap tenun ikat Flores
mendapatkan pengakuan dari dunia
internasional dan nasional, bahwa te-
nun ini berasal dari Flores. Kami ingin
identitas ini terjaga," katanya.

Hingga saat ini, tenun ikat Flores te-
Iah diperkenalkan hingga ke 30 negara.
Meskitenun ikat khas daerahnya sudah
mencapai mancanegara, Alfonsa tetap
berharap pemetintAh lebih memper-
hatikan para penenun. Seperti dalam
kebijakan dan strategi yang fokus dan
tidak tumpang-tindih dengan pihak
lain sehingga lebih efektif membantu
masyarakat.

siska@med iaindonesia.com

Harga [}iri
dan Harkat Perempuan

SEJAK kecil Alfonsa Horeng
mengenal tradisi tenun ikat, Ia
di-biasakan membantu orang-
tuanya menenun di bagian-
bagian tertentu. Pembuatan
sehelai kain tenun ikat memi-
liki tahapan yang panjang.

Meski tidak wajibJ tradisi
itu seialu ditanamkan qleh
ibu, tante, hingga neneknya.
Perempuan Flores, kata Alfon-
sa. dididik mengetahui seluk-
beluk tenun ikat. Pasalnya ting-
kat kedewasaan perempuan
diukur dari ilmu tenunnya.

"Menenun itu membutuhkan
waktu yang Iama. Seseorang
baru bisa dianggap sebagai
perempuan dewasa dan sudah
bisa menikah jika sudah bisa
menenun. Mereka dianggap de-

wasa dan sabar," jelasnya.
Selain itu, tenun menjadi he-

kal keterampilan bagi perem-
puan untuk membantu suami
mereka. Tenun ikat juga di-
jadikan mas kawin perempuan
(dori) yang menjadi balasan
saat upacara pernikahan.

"Jadi, perempuan yang me-
nenun tidak hanya membuat
suatu barang untuk mengeiar
flnansial, tapi juga merupakan
bentuk harga.diri dan harkat
perempuan," imbuhnya.

Sayangnya, setelah 1960-an,
modernisasi memengaruhi
desa-desa di Flores. Banyak
perempuan Flores. yang keluar
desa dan meninggalkan budaya
menenun. Tradisi itu pun kian
terkikis dari tahun ke tahun.

"Budaya tenun kian terkikis.
Mereka merasa tak usah mene-
nun pun tidak apa. Pelan-pelan,
tidak ada lagi sebagai syarat
memakai kain adat untuk ujian
tingkat usia dewasa," ungkap
Alfonsa.

Tak hanya itu, kain tenun ikat

pun semakin jarang digunakan
oleh perempuan di desa-desa
Flores. Alfonsa pun tak henti-
hentinya memotivasi para
perempuan.

Bangkit
Upaya Alfonsa ternyata ber-

buah manis. Bukan hanya
perempuan penenun yang
kembali bangkit, melainkan
juga ada perubahan ekonomi
yang positif bagi masyarakat
di Flores.

Dengan kian terkenalnya'
tenun ikat Flores, Alfonsa mem-
buat tur budaya bagi turis yang
ingin mengenal lebih dalam
budaya da6rah itu.

Kini, para penenun yang
tergabung di kelompoknya disi-
bukkan dengan beberapa pe-
sanan dari luar Flores, terma-
suk dari para turis yang datang.

Bukan saja penenun dalam
kelompok Alfonsa, melainkan
juga masyarakat sekitar.

Mereka mendapatkan peng-
hasilan lebih dari membuka
home s tay bagi wisatawan yang
ingin berkunjung ke Flores.
Sektor lain juga kecipratan
keuntungan, seperti pertanian
untuk tanaman pewarna alam
yang digunakan. Tur yang
dibuatnya dikemas dengan
seni.tari dan musik asli Ilores,
yang dimainkan masyarakat
di desanya.
. Selain itu, regenerasi pun

berjalan baik. Saat ini 10olo ang-
gota kelompoknya merupakan
generasi muda.

Mereka secara perlahan
mempelajari teknik tenun ikat
dari para maestro. Beberapa
generasi muda pun membuat
aneka desain dari bahan-ba-
han tenun yang dihasilkan di
Flores.(Sky/M-5)
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