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RINGKASAN 

 

 

Nagari Ulakan merupakan salah satu nagari yang termasuk ke dalam 

wilayah administratif Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman.  

Nagari Ulakan umumnya memiliki mata pencaharian sebagai peternak kerbau dan 

pengrajin anyaman pandan. Kerajinan anyaman tersebut telah berlangsung secara 

turun temurun dari nenek moyang mereka, yang diproduksi dalam bentuk tikar. 

Tikar yang dihasilkan masyarakat nagari Ulakan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat sekitarnya, seperti untuk keperluan sehari-hari, untuk acara 

keagamaan, kematian maupun untuk acara perkawinan. 

Munculnya kerajinan anyaman pandan dalam bentuk tikar di nagari 

Ulakan didukung oleh potensi alam yang ada, pertama banyaknya terdapat 

tanaman pandan yang tumbuh subur di daerah tersebut, dimana nagari Ulakan 

merupakan dataran rendah dengan ketinggian lebih kurang 7-100 meter dari 

permukaan laut, sehingga sangat cocok digunakan untuk membudiyakan tanaman 

pandan. Namun produk dari anyaman pandan tersebut tidak begitu berkembang 

sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa menjangkau segmen pasar yang lebih 

luas.  

Dalam rangka mewujudkan pengembangan desain dan peningkatan 

kualitas produk anyaman pandan masyarakat Nagari Ulakan tersebut, perlu 

kiranya dilakukan usaha peningkatan motivasi, menggerakkan masyarakat serta 

melakukan tindakan peningkatan taraf hidup dan ekonomi. Kegiatan tersebut 

membutuhkan sentuhan teknologi, serta pendekatan sosial yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi masyarakat. ISI Padangpanjang yang merupakan satu-

satunya perguruan tinggi seni budaya di Sumatera memiliki Tridarma yang 

mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan 

dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat nagari Ulakan melalui 

peningkatan produksi anyaman dengan metoda pengembangan desain produk.  

Berdasarkan permasalahan tersebut dipandang perlu untuk melakukan 

pemberdayaan masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Pada 

Masyarakat (KKN-PPM). Melalui kegiatan KKN-PPM ini mahasiswa yang telah 

mempunyai bekal ilmu tentang kriya khususnya yang terkait dengan anyaman, 

untuk dapat memberikan motivasi dan pendampingan pada masyarakat dalam 

pengembangan desain produk anyaman pandan. Di samping itu diharapkan 

mahasiswa mampu bersosialisasi di tengah masyarakat, dan mentransfer ilmu 

yang diperoleh sehingga mereka mendapat bekal pengalaman dalam memecahkan 

permasalahan masyarakat. 

 

Kata Kunci : Nagari, Anyaman, Desain, Produk 
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PRAKATA 

 

Puji syukur Alhamdulillah kami penjatkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat, hidayah, inayah, dan ridho-Nya, sehingga kegiatan pengabdian 

KKN-PPM dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan penulisan laporan dapat 

diselesaikan tepat waktunya. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada 

junjungan umat Islam yakni Rasulullah Muhammad SAW yang wajib diteladani.  

Kegiatan Pengabdian KKN PPM yang berjudul “Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Pengembangan Desain Produk Anyaman Pandan Di Nagari 

Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padangpariaman” pelaksanaannya 

dititik beratkan pada pengembangan desain produk anyaman pandan dan 

ditujukan pada pengrajinan anyaman pandan yang ada di Nagari Ulakan. Kegiatan 

tersebut dapat berjalan dengan lancar, hal itu terwujud karena terjalinnya kerja 

sama yang baik dari berbagai pihak.  

Oleh karena itu dengan rasa hormat kami ucapkan banyak terima kasih 

kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristek-Dikti 

yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai penerima hibah 

pengadian KKN PPM  tahun 2016. Terima kasih juga disampaikan kepada Prof. 

Dr. Novesar Jamarun, MS, selaku Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) 

Padangpanjang, terima kasih juga disampaikan LPPMPP Institut Seni Indonesia 

Padangpanjang yang telah memberi dorongan, masukan, dan kemudahan demi 

kelancaran kegiatan ini. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Padang 

Pariaman, Wali Nagari Ulakan, Wali Korong Tanjuang Medan dan Wali Korong 
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Manggopoh Ujuang, atas kesediaanya dalam menfasilitasi kegiatan pengabdian 

ini, terimakasih juga kepada masyarakat Korong Tanjuang Medan dan masyarakat 

Korong Manggopoh Ujuang atas partisipasinya dalam kegiatan, terimakasih 

kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu 

untuk kelancaran kegiatan dan terselesainya laporan pengabdian ini. Dan 

teristimewa kepada mahasiswa-mahasiswi kami yang telah berpartisipasi penuh 

dalam mensukseskan kegiatan pengabdian ini. Kami menyadari laporan ini 

memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu dengan hati terbuka kami 

menerima saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun. Kami 

berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan pada 

umumnya dan seni khususnya. 

 

      Padangpanjang,    November 2016 

       

      Tim Pengabdian KKN PPM 

       

.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

Kabupaten Padang Pariaman yang terletak antara 0 
0
 11 „ – 0 

0
 49 „ Lintang 

Selatan dan 98
0
36„ – 100

0
28„ Bujur Timur , tercatat memiliki luas wilayah sekitar 

1.328,79 Km 
2
, dengan panjang garis pantai 60,50 Km 

2
. Luas daratan daerah ini 

setara dengan 3,15 persen dari luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat. 

Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan dengan 

Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 

228,70 Km 
2
, sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas terkecil, 

yakni 25,56 Km 
2. 

Kecamatan Ulakan Tapakis merupakan satu dari 17 kecamatan  yang 

terdapat di Kabupaten Padang Pariaman. Secara Astronomis Kecamatan Ulakan 

Tapakis terletak antara 100 
0
 16

`
 100

``
  Bujur Timur dan 0

0
 45` 00``  Lintang 

Selatan. Kecamatan Ulakan Tapakis memiliki luas wilayah sekitar 38,85 Km
2
 atau 

sebesar 2,9 % dari luas daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan panjang garis 

pantai 8, 38 Km.  Secara geografis Kecamatan Ulakan Tapakis berbatasan dengan 

daerah lain, yaitu : sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nan Sabaris, 

sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Batang Anai, sebelah barat 

berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan 

kecamatan Sintuak Toboh Gadang dan kecamatan Lubuk Alung. (website 

padangpariamankab.bps.go.id)
 

Secara administrasi pemerintahan, kecamatan Ulakan Tapakis terdiri dari 2 

nagari yaitu nagari Ulakan dengan 19 Korong, dan nagari Tapakis dengan 14 
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korong. Kedua nagari ini memiliki kondisi tanah yang berbeda, nagari Tapakis 

memiliki tanah yang sangat baik untuk areal pesawahan dan juga untuk berladang, 

sementara nagari Ulakan tidaklah memiliki areal persawahan yang luas 

sebagaimana yang ada di nagari Tapakis, akibat kondisi tanah tersebut masyarakat 

nagari Ulakan umumnya memiliki mata pencaharian sebagai peternak kerbau dan 

pengrajin anyaman pandan. Kerajinan anyaman tersebut telah berlangsung secara 

turun temurun dari nenek moyang mereka. Menurut  Usria Dhavida (1979 : 7) 

bahwa keterampilan kriya tradisional –sebagaimana halnya kerajinan anyaman-- 

didapat melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi secara informal, 

dengan memanfaatkan bahan baku yang didapat dari alam sekitarnya, dan proses 

pembuatannya mengandalkan tangan serta alat-alat sederhana, yang dikerjakan 

dalam lingkungan rumah tangga.
 

Anyaman merupakan salah satu bentuk kerajinan tangan yang menggunakan 

teknik menganyam yaitu dengan cara mengatur bahan dasarnya dalam bentuk 

tindih-menindih, silang-menyilang, lipat-melipat melalui teknik tusuk-menusuk 

antara lungsi dan pakan (Usria Dhavida, 1979: 14). Produk anyaman pandan yang 

dihasilkan masyarakat Ulakan umumnya berbentuk tikar atau dalam istilah 

daerahnya disebut dengan lapiak. Produk ini digunakan dalam kehidupan sehari-

hari, diantaranya untuk kebutuhan rumah tangga, upacara adat, acara keagamaan, 

kematian maupun untuk acara perkawinan. 
 

Munculnya kerajinan anyaman pandan dalam bentuk tikar di nagari Ulakan 

didukung oleh potensi alam yang ada, pertama banyaknya terdapat tanaman 

pandan yang tumbuh subur di daerah tersebut, dimana nagari Ulakan merupakan 
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dataran rendah dengan ketinggian lebih kurang 7-100 meter dari permukaan laut, 

sehingga sangat cocok digunakan untuk membudiyakan tanaman pandan, kedua, 

nagari Ulakan memiliki wisata sejarah yaitu Makam Syekh Burhanudin yang 

setiap bulan syafar selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan yang datang dari 

berbagai daerah untuk berjiarah. Selain itu nagari Ulakan juga memiliki objek 

wisata panorama pantai yang indah, objek wisata ini telah dibenahi dan telah di 

rintis oleh pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2006 yang 

dinamakan dengan Tiram Ulakan. 
 

Melihat potensi yang ada tersebut dan berdasarkan kondisi saat sekarang ini, 

membuat dan menghasilkan anyaman berupa tikar pandan belumlah dapat 

dijadikan sebagai pegangan hidup untuk memperoleh penghidupan yang layak. 

Dalam aspek ekonomi, produk anyaman tikar ini belumlah menjanjikan, namun 

kemajuan tekhnologi sangat tidak tertutup kemungkinan untuk dapat 

dimanfaatkan dalam pengembangan produk anyaman pandan yang ada didaerah 

tersebut. Memang diakui bahwa keahlian dalam menganyam, masyarakat Ulakan 

tidak diragukan lagi, namun di dalam pengembangan bentuk produk sangat 

minim. Maka dari itu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Ulakan perlu 

dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat berupa pengembangan desain produk 

anyaman pandan dalam bentuk cenderamata, sekaligus hal ini dapat menunjang 

pariwisata yang ada di Kecamatan Ulakan Tapakis dan kabupaten Padang 

Pariaman umumnya.
 

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan pengembangan desain 

produk anyaman pandan masyarakat Nagari Ulakan tersebut, perlu kiranya 
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dilakukan usaha peningkatan motivasi, menggerakkan masyarakat serta 

melakukan tindakan pendampingan. Kegiatan tersebut membutuhkan sentuhan 

teknologi, serta pendekatan sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

masyarakat. Tridarma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memecahkan masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat pengrajin. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan 

pemberdayaan masyarakat melalui kuliah kerja nyata. Dengan kegiatan tersebut 

mahasiswa yang telah mempunyai bekal ilmu tentang kriya anyaman, dan 

pengembangan desain produk, manajemen pemasaran,, serta bidang ilmu yang 

relevan lainnya mendapat kesempatan untuk mentransfer ilmu yang telah 

diperoleh di perkuliahan kepada masyarakat. Di samping itu mahasiswa juga 

belajar bagaimana bersosialisasi di tengah masyarakat, sehingga mereka mendapat 

bekal pengalaman dalam memecahkan permasalahan masyarakat.
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

Bagi Mahasiswa 

a.  Mampu mengembangkan dan mempratekkan ilmu yang diperoleh di 

bangku kuliah serta melakukan penyesuaian sesuai  kebutuhan 

masyarakat di lokasi sasaran 

b. Mempunyai  kepekaan dalam  merespon masalah yang timbul  secara  

bijaksana 

c. Menyadari pentingnya mengaplikasikan teknologi  dan pemanfaatan 

sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. 

d. Mampu membuat beberapa alternatif pilihan dan contoh desain produk 

yang akan digunakan dalam produk kerajinan anyaman pandan untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

 

Bagi Tim Pengusul  

a. Terciptanya kerjasama dengan pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan  

Nagari dalam mengatasi masalah di bidang industri kreatif dan rumah 

tangga dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perekonomian 

masyarakat 

b. Menjajaki diperolehnya mitra penyandang dana untuk mendukung 

keberlanjutan kegiatan KKN-PPM ini 
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c. Membantu Masyarakat untuk memanfatkan sumberdaya yang dimiliki 

dalam meningkatkan taraf hidup. 

d. Mempromosikan ISI Padangpanjang secara tidak langsung kepada 

masyarakat 

 

Bagi Masyarakat 

a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang 

anyaman. 

b. Pembudidayaan sumber daya alam tanaman pandan yang tersedia untuk 

membuat berbagai produk kerajinan tangan serta pengolahannnya 

menjadi berbagai produk kerajinan tangan. 

c. Peningkatan produktivitas masyarakat pengrajin Nagari Ulakan melalui 

pengembangan desain produk anyaman pandan. 

d. Peningkatan ekonomi masyarakat pengrajin anyaman melalui 

manajemen pemasaran dan promosi produk. 
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BAB III  

METODA PELAKSANAAN 

 

1. Persiapan dan Pembekalan 

Persiapan yang dilakukan meliputi rekrutmen mahasiswa, koordinasi 

dengan pelaksana KKN ISI Padangpanjang, serta dengan Pemerintah 

Kabupaten Padang Pariaman. Mahasiswa direkrut melalui surat penawaran 

kepada Pembantu Dekan bidang akademik di lingkungan ISI Padangpanjang.  

Mahasiswa yang mendaftar diseleksi berdasarkan persyaratan akademik, 

relevansi bidang ilmu dengan program sasaran, motivasi serta sikap dan 

karakter mahasiswa. Persyaratan akademik dan bidang ilmu diseleksi melalui 

adminstrasi, sedangkan motivasi, sikap dan karakter mahasiswa diseleksi 

melalui interview. 

Mahasiswa yang lolos seleksi dibekali dengan kuliah pembekalan yang 

disampaikan oleh narasumber yang relevan dengan program serta oleh dosen 

pembimbing lapangan. Materi pembekalan meliputi: 

a. Ilmu tentang anyaman 

b. Ilmu Desain Produk 

c. Pembuatan contoh Produk Anyaman 

d. Teknik Aplikasi / Menghias 

e. Manajemen Pemasaran dan Promosi Produk 

f. Sosiologi masyarakat pedesaan 

g. Etika 
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2. Pelaksanaan 

Program, metode, kelompok sasaran serta koordinator yang digunakan 

disajikan pada tabel berikut : 

N

o 
Program Metode 

Kelompok 

Sasaran 

Koordinator dan 

Pelaksana 

Program 

1 Pengembangan 

Produk Anyaman 

Ceramah Kelompok 

Pengrajin 

Mahasiswa Program 

Studi Kriya  

2 Desain Produk Ceramah, 

demostrasi 

dan praktek 

Kelompok 

Pengrajin 

Mahasiswa Program 

Studi Kriya  

3 Teknik 

Aplikasi/Menghias 

Ceramah, 

demostrasi 

dan praktek 

Kelompok 

Pengrajin 

Mahasiswa Program 

Studi Kriya  

4 Manajemen 

Pemasaran dan 

Promosi Produk 

Ceramah Kelompok 

Pengrajin 

Mahasiswa Program 

Studi DKV, 

Fotografi dan 

TV/Film 

 

Volume pekerjaan 

N

o 

Program Pekerjaan JKEM Volume  

(n x JKEM 

1 

  

  

Pengembangan 

Produk 

Anyaman 

Koordinasi dan perkenalan 

dengan masyarakat pengrajin 

16 960 

Penyuluhan Pengembangan 

Produk Anyaman 

16 960 

Latihan Pembuatan Contoh 

Pengembangan Produk 

Anyaman 

16 960 

2 

  

Desain Produk Penyuluhan beberapa model 

desain anyaman 

8 480 

Percontohan dan Pembimbingan 

lapangan 

48 2880 

3 

  

Teknik Aplikasi 

/ Menghias dan 

Teknik Sulaman 

Pengenalan berbagai teknik 

aplikasi/menghias dan teknik 

sulaman 

8 480 

Percontohan dan Pembimbingan 

lapangan 

48 2880 
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4 

  

Manajemen 

Pemasaran dan 

Promosi Produk 

Penyuluhan manajemen 

pemasaran dan promosi produk 

8 480 

Percontohan dan Pembimbingan 

lapangan 

48 2880 

   

160 9600 

 

Kegiatan KKN dilakukan setiap hari sabtu dan minggu selama 2,0 

bulan dimana setiap hari dihitung sebanyak 8 jam sehingga diperkirakan 

setiap mahasiswa melaksanakan 160 JKEM.  
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BAB IV  

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagai satu satunya perguruan tinggi 

seni budaya di Sumatera Barat memiliki Fakultas dan beberapa  program studi 

yang relevan dengan permasalahan dan peningkatan produktivitas masyarakat 

khususnya pengrajin anyaman pandan di Nagari Ulakan.  Program studi tersebut 

diantaranya: Seni Murni, Seni Kriya, Desain Komunikasi Visual, Fotografi dan 

TV/Film.  Setiap program studi ini mempunyai sumberdaya manusia yang 

memadai dan telah banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengabdian dan 

pemberdayaan masyarakat.  

Selain itu, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat ISI Padangpanjang sebagai 

pengelola dan pelaksana KKN telah berpengalaman di dalam mengelola KKN 

yang mencakup pemberdayaan masyarakat. Pengalaman yang dipunyai dan telah 

diterapkan diberbagai nagari di Sumatera Barat. Berbagai kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan telah memberi kontribusi yang nyata dalam 

peningkatan ketrampilan masyarakat, peningkatan pendapatan (income percapita) 

dan dalam memperbaiki mutu atau kualitas produk khususnya di bidang seni dan 

budaya.  

ISI Padangpanjang juga telah melakukan pengabdian kepada masyarakat 

baik melalui lembaga pengabdian masyarakat, Kuliah Kerja Nyata, nagari (desa) 

binaan, pengelolaan bencana, pendampingan dan lainnya, yang semua itu telah 

memberikan konstribusi dalam pengembangan kemajuan daerah yang menjadi 

tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. 
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BAB V  

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

A. Hasil yang Dicapai 

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran 

dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan 

Tapakis kabupaten Padangpariaman berjalan sangat baik, sesuai dengan rencana 

yang sudah diagendakan. Kegiatan berlangsung di dua lokasi yang berbeda yaitu 

di korong Manggopoh Ujuang dan korong Tanjuang Medan Nagari Ulakan. 

Kegiatan diikuti oleh 36 orang peserta dan didampingi oleh 30 orang mahasiswa 

KKN sebagai instruktur serta 3 orang tenaga ahli yang memonitoring kegiatan 

peserta KKN selama kegiatan berlangsung. Kegiatan utama dari pengabdian KKN 

PPM berupa pelatihan anyaman pandan yang dilaksanakan tanggal 18 Juli sampai 

19 Agustus 2016.  

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Tahapan Persiapan 

Pada tahapan persiapan ini, tim pelaksana melakukan survey lokasi 

pelaksanaan KKN-PPM yang telah ditetapkan. Survey tersebut dilakukan dengan 

meninjau dan melihat secara dekat lingkungan dan aktifitas sehari-hari masyarakat 

Nagari Ulakan serta potensi daerah, khususnya yang terkait dengan seni kerajinan 

anyaman pandan dan potensi seni budaya lainnya yang ada dan dapat 

dikembangkan melalui kegiatan pendampingan oleh mahasiswa peserta KKN-

PPM. 
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Hasil survey menetapkan 2 (dua) korong yang ada di nagari Ulakan sebagai 

sentral pelaksanaan kegiatan KKN PPM, yaitu Korong Manggopoh Ujuang dan 

Korong Tanjuang. Penetapan kedua lokasi tersebut didasarkan pada potensi 

masyarakat yang menjadi obyek sasaran pembinaan kerajinan anyaman pandan 

khususnya dan kegiatan seni budaya lainnya. 

 

Gambar 1. Kantor Wali Nagari Ulakan 

Dokumentasi : Tim Pengabdian KKN PPM, Juli 2016 

 

Tindak lanjut dari penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan KKN PPM, tim 

pelaksana melakukan proses perizinan secara administratif. Perizinan tersebut 

dimulai dari Bupati kabupaten Padangpariaman, Camat Ulakan Tapakis serta Wali 

Nagari Ulakan. Proses perizinan ini berjalan lancar dan harapan dari pihak 

Pemerintah Kabupaten Padangpariaman, agar kegiatan tersebut dapat 

ditindaklanjuti secara berkesinambungan melalui program nagari (desa) binaan. 
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Agar pelaksanaan kegiatan KKN PPM dapat berjalan secara efektif dan 

efisien serta tercapainya target luaran yang direncanakan, tim pelaksana bersama 

sama dengan perwakilan mahasiswa peserta KKN PPM, mengadakan kegiatan 

sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Sosialisasi ini terkait dengan agenda 

kegiatan KKN PPM, sumber daya pelaksana, dan bentuk-bentuk kegiatan serta 

program pembinaaan yang akan dilakukan khususnya terkait dengan tema 

kegiatan yaitu kerajinan anyaman pandan 

 

2. Tahapan Pembekalan Peserta KKN PPM 

Pembekalan Mahasiswa KKN PPM dilaksanakan selama 3 hari di kampus 

ISI Padangpanjang. Materi pembekalan terkait dengan etika dan sosiologi 

masyarakat pedesaan, pengembangan desain produk anyaman dan teknik aplikasi 

serta pembuatan produk anyaman yang digunakan sebagai contoh dalam 

memberikan pelatihan pada masyarakat tempat KKN nantinya. 

 

Gambar 2. Spanduk Pembekalan 

Dokumentasi : Tim Pengabdian KKN PPM, Juli 2016 
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Pembekalan peserta KKN PPM hari pertama dilaksanakan dengan materi 

etika dan sosiologi masyarakat pedesaan. Materi ini bertujuan agar mahasiswa 

peserta KKN PPM dapat memelihara hubungan baik, hidup rukun dan harmonis 

dengan masyarakat di tempat KKN dan dengan sesama teman mahasiswa dalam 

satu kelompok. Melalui materi ini diharapkan mahasiswa peserta KKN PPM 

dapat melakukan  hubungan baik anda dengan orang lain (Better Human Relation) 

dengan memahami nilai-nilai kehidupan bermasyarakat sebagai acuan dalam 

beradaptasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga terjalin komunikasi yang 

efektif dan efisien dalam perancangan dan pelaksanaan program kerja KKN PPM. 

Materi pembekalan hari kedua, berkaitan dengan pemantapan kemampuan 

kognitif dan teknis mahasiswa mengenai tema utama dari kegiatan KKN PPM 

yaitu materi pengembangan desain produk anyaman dan teknik aplikasi. Melalui 

materi ini mahasiswa memiliki kemampuan dasar tentang anyaman dan jenis –

jenis anyaman sesuai dengan bahan alami yang dapat dikembangkan oleh 

masyarakat. Pada materi anyaman ini, mahasiswa diperkenalkan dua jenis 

anyaman, yaitu : 

1. Anyaman Datar (anyaman dua dimensi) 

Anyaman datar merupakan anyaman yang teknik jalinannya paling 

sederhana. Jenis anyaman ini dibuat datar pipih dan lebar. Anyaman datar 

biasanya digunakan sebagai bilik rumah tradisional, tikar, pembatas 

ruangan dan barang- barang hias lainnya. 

2. Anyaman Tiga Dimensi 
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Ayaman ini merupakan pengembangan bentuk dari anyaman 

tradisional yang memiliki bentuk sederhana, tetapi sudah lebih 

dikembangkan dan ditekankan pada nilai seni dan fungsionalitasnya yang 

lebih tinggi, misalnya, tas, kursi, tempat wadah, dan lampu lampion. 

 

Selama ini jenis anyaman yang dihasilkan oleh masyarakat Nagari Ulakan 

baru sebatas anyaman datar berupa tikar pandan. Dengan demikian mahasiswa 

peserta KKN PPM diharapkan dapat mengembangkan jenis anyaman tersebut 

menjadi produk anyaman tiga dimensi kepada masyarakat di lokasi KKN. 

Pemilihan jenis anyaman ini didasarkan pada kemampuan masyarakat yang telah 

memiliki kemampuan dasar dalam anyaman, namun masih minim dalam 

pengembangan desain produk, sehingga diharapkan kerajinan anyaman pandan 

yang telah menjadi home industri di nagari Ulakan dapat dikembangkan dengan 

pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan pengembangan 

desain produk anyaman pandan.  

Pengembangan desain produk anyaman pandan, dilakukan dengan 

penerapan teknik aplikasi yang juga menjadi bagian dalam pembekalan 

mahasiswa. Melalui materi ini mahasiswa diberikan kompetensi teknik menghias 

permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain atau bahan lain pada 

kain yang berbeda warna, dan diselesaikan dengan jahit tangan. Dalam hal ini 

permukaan kain diganti dengan media lain berupa anyaman pandan, sebagaimana 

proyeksi aplikasi dalam gambar dibawah ini : 
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Gambar 3. Contoh Produk Anyaman dengan Teknik Aplikasi 

 

 

Gambar 4. Pembekalan Peserta KKN PPM 

Dokumentasi : Tim Pengabdian KKN PPM, Juli 2016 

 

Pembekalan mahasiswa peserta KKN PPM pada hari ketiga, difokuskan 

pada pelatihan pembuatan contoh pengembangan produk anyaman. Dalam materi 

pelatihan ini, mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok, dimana setiap 

kelompok membuat satu buah bentuk pengembangan desain produk yang 
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menjadikan anyaman sebagai bahan bakunya. Hal ini nanti menjadi acuan 

pelatihan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga produk anyaman yang 

dihasilkan selama ini oleh masyarakat hanya dalam bentuk tikar, dan 

dikembangkan dalam berbagai bentuk produk yang lebih variatif. 

 

Gambar 5.  Proses Pembuatan Produk Anyaman 

Dokumentasi : Tim Pengabdian KKN PPM, Juli 2016 

 

 

Gambar 6. Contoh Pengembangan Desain Produk Anyaman 

Dokumentasi : Tim Pengabdian KKN PPM, Juli 2016 
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3. Tahap pelaksanaan KKN-PPM 

a. Keberangkatan peserta KKN-PPM menuju lokasi 

Pemberangkatan peserta KKN-PPM ke lokasi Nagari Ulakan 

Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padangpariaman, dilepas secara resmi 

oleh Rektor ISI Padangpanjang Prof. Dr. Novesar Jamarun MS pada hari 

Senin 18 Juli 2016. Sebelum melakukan kegiatan di masyarakat, peserta 

KKN-PPM diterima secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Padang 

Pariaman.  

 

Gambar 7. Pelepasan Peserta KKN PPM di Kantor Bupati Padangpariaman 

Dokumentasi : Tim Pengabdian KKN PPM, Juli 2016 

 

b. Persiapan peserta dan lokasi pelatihan anyaman 

Peserta kegiatan pelatihan pengembangan desain anyaman adalah 

masyarakat pengrajin anyaman pandan yang ada di Nagari Ulakan, mereka 

adalah ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri, namun tidak tertutup 



19 
 

kemungkinan untuk masyarakat lain yang memiliki keinginan untuk 

mengikuti kegiatan tersebut.  Kegiatan pelatihan berlokasi di dua tempat 

yaitu di korong Tanjuang Medan dan korong Manggopoh Ujuang Nagari 

Ulakan. 

 

Gambar 8. Posko pelatihan Anyaman di korong Tanjuang Medan 

Dokumentasi : Tim Pengabdian KKN PPM, Juli 2016 

 

 

Gambar 9. Posko pelatihan anyaman di Korong Manggopoh Ujuang 

Dokumentasi : Tim Pengabdian KKN PPM, Juli 2016 
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c. Tahap pelatihan anyaman pandan 

1) Tahap perencanaan 

a) Persiapan bahan dan alat 

(1) Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pelatihan adalah anyaman tikar 

pandan sebagai bahan dasar, karton untuk pola, benang, busa 

pelapis, pita, lem, dan bahan pendukung lain yang dapat 

memperindah sebuah produk. 

(2) Alat 

Untuk kelancaran dalam pelatihan diperlukan beberapa alat 

diantaranya: Gunting, pisau, jarum, tang pelobang kulit, palu besi 

kecil, dan alat pendukung lainnya yang dapat menghasilkan produk 

sesuai dengan yang diharapkan serta memperlancar kegiatan 

pelatihan. 

b) Pembuatan desain 

Pembuatan desain merupakan langkah awal dalam pembuatan 

sebuah produk, pengetahuan inilah yang akan diajarkan kepada 

masyarakat, yaitu bagaimana cara membuat desain sebuah produk 

sesuai dengan kaidah-kaidahnya.  

Di sini masyarakat diajarkan bagaimana cara merancang 

sebuah produk sesuai dengan ide mereka masing-masing pada sebuah 

kertas, dan ide tersebut akan diwujudkan ke dalam bentuk produk 

yang nantinya akan dipasarkan. 
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Gambar10. Bentuk Desain I 

 

 

Gambar 11: Bentuk Desain 2 
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Gambar 12. Bentuk Desain 3 

 

 

Gambar 13. Bentuk Desain 4 

 

2) Proses pembuatan produk 

a) Pembuatan pola  

Desain yang sudah dibuat kemudian dituangkan pada media 

karton dengan skala 1:1, kemudin karton digunting sesuai dengan pola 
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desain. Dan ini akan digunakan sebagai pedoman (pola) dalam 

pemotongan bahan, seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 14. Pembuatan pola 

 

b) Pemindahan pola  

Pola yang sudah dibuat kemudian digunakan sebagai mal dalam 

pemotongan bahan. 

 

Gambar 15. Pemindahan Pola 
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c) Pemotongan bahan 

Langkah selanjutnya adalah pemotongan bahan sesuai dengan 

pola yang sudah dibuat. 

 

Gambar16. Pemotongan bahan 

 

d) Proses pengeleman  

Langkah selanjutnya adalah pemasangan lem untuk 

menyatukan setiap elemen, seperti bahan dasar tikar dengan kain 

pelapis atau busa pelapis dan lain sebagainya. 

 

Gambar 18. Pemasangan Lem 
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e) Proses menjahit 

Langkah selanjutnya adalah menjahit dalam rangka 

menyatukan setiap elemen sehingga menghasilkan bentuk yang 

bernilai sesuai dengan fungsinya. 

 

Gambar 18. Proses menjahit 

Selanjutnya adalah memberi hiasan pada permukaan produk 

dengan teknik sulam. 

 

Gambar 19. Menghias Permukaan Produk dengan Sulaman Pita 
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3) Tahap pemasangan aksesoris 

Tahap selanjutnya adalah pemasang aksesoris seperti salah satunya 

pemasangan magnet pengunci. 

 

Gambar 20. Pemasangan aksesoris 

4) Tahap finishing 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah merapikan sisa-sisa 

benang, dan kemudian mengemas sebaik mungkin dan produk siap untuk 

dipasarkan. 

 

B. Luaran yang dicapai 

Kegiatan pengabdian melalui Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan 

Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) di Nagari Ulakan telah memberi peluang 

kepada mahasiswa dalam  mengembangkan dan mempratekkan ilmu yang mereka 

peroleh di bangku kuliah serta melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan 
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masyarakat dan mereka mempunyai kepekaan dalam merespon setiap masalah 

yang timbul  secara  bijaksana.  

Terciptanya kerjasama antara lembaga dengan pemerintah Kabupaten, 

Kecamatan, dan  Nagari dalam mengatasi masalah di bidang industri kreatif dan 

rumah tangga dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perekonomian 

masyarakat. Membantu Masyarakat untuk memanfatkan sumberdaya yang 

dimiliki dalam meningkatkan taraf hidup.  

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang 

anyaman. Pembudidayaan sumber daya alam tanaman pandan yang tersedia untuk 

membuat berbagai produk kerajinan tangan serta pengolahannnya menjadi 

berbagai produk kerajinan tangan. Peningkatan produktivitas masyarakat 

pengrajin Nagari Ulakan melalui pengembangan desain produk anyaman pandan. 

Peningkatan ekonomi masyarakat pengrajin anyaman melalui manajemen 

pemasaran dan promosi produk.  

Melalui kegiatan pengabdian KKN-PPM dapat meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan masyarakat dalam bidang anyaman. Peningkatan produktivitas 

masyarakat pengrajin Nagari Ulakan melalui pengembangan desain produk 

anyaman pandan. Dan peningkatan ekonomi masyarakat pengrajin anyaman 

melalui manajemen pemasaran dan promosi produk. 

Melalui pelatihan pengembangan desain produk anyaman pandan yang 

berlangsung selama 22 hari tersebut, masyarakat telah dapat menghasilkan 

beberapa bentuk produk anyaman, sebagaimana yang terdapat pada halaman 

lampiran. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pelaksanaan kegiatan KKN PPM yang dilaksanakan di Nagari Ulakan 

Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padangpariaman, disambut baik oleh 

aparat pemerintahan dan masyarakat pengrajin, karena adanya upaya pelatihan 

dan peningkatan kompetensi pengrajin anyaman pandan melalui kegiatan 

pelatihan pengembangan desain produk.  

Bagi mahasiswa peserta KKN PPM, kegiatan yang telah dilaksanakan 

berupa sosialisasi dan pembekalan bagi peserta KKN PPM berjalan lancar, 

dimana materi yang diberikan dipandang penting bagi peserta KKN PPM sebagai 

dasar keilmuan untuk mengaplikasikannya bagi masyarakat pengrajin anyaman 

pandan di Nagari Ulakan. 

Dengan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat 

khususnya anggota PKK dan pengrajin anyaman nagari Ulakan melalui pelatihan 

dan pembinaan oleh mahasiswa peserta KKN PPM, diharapkan program ini akan 

dilaksanakan secara berkesinambungan. Kelanjutan ini diharapkan atas kesadaran 

dan motivasi masyarakat dengan dukungan pemerintah Kabupaten Padang 

Pariaman. Kesadaran dan motivasi masyarakat tersebut akan muncul dengan 

adanya manfaat yang mereka peroleh dengan adanya program ini, diantaranya 

adanya peningkatan produk kerajinan anyaman pandan baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif.  



29 
 

Dalam jangka panjang diharapkan peningkatan secara kualitatif tersebut 

berdampak pada persaingan produk anyaman masyarakat nagari Ulakan di 

pasaran sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat semakin maju dan akan 

memicu motivasi untuk lebih produktif lagi. Upaya ini akan ditindak lanjuti 

melalui dua jenis kegiatan oleh perguruan tinggi dan mitra kerja. Pertama, pihak 

perguruan tinggi dalam hal ini ISI Padangpanjang akan melaksanakan kegiatan 

nagari (desa) binaan untuk secara periodik dan terjadwal melakukan 

pendampingan langsung kepada kelompok masyarakat pengrajin anyaman di 

nagari Ulakan. Kedua, pihak pemerintah yaitu Dinas Koperindag ESDM dan 

Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Padang Pariaman akan 

berupaya menjadi media penyaluran dan pemasaran serta promosi produk yang 

dihasilkan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah 

Keragaman disiplin ilmu peserta KKN PPM, memang menjadi salah satu 

kendala yang terlihat pada saat pembekalan, khususnya mahasiswa peserta KKN 

PPM dari disiplin di luar Seni Rupa. Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya 

menambah muatan pembekalan dan penyamaan persepsi materi bagi semua 

peserta KKN PPM sehingga dapat saling bekerjasama dalam pelaksanaan 

pelatihan bagi masyarakat. 
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ABSTRAK 

 

Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi alam yang sangat 

baik, berupa tumbuhan pandan yang tumbuh dengan sendirinya. Masyarakat setempat 

memanfaatkan tumbuhan pandan tersebut sebagai bahan baku dalam pembuatan 

anyaman. Kepandaian menganyam telah berlangsung secara turun temurun dari nenek 

moyang mereka, yang diproduksi dalam bentuk tikar. Tikar yang dihasilkan masyarakat 

nagari Ulakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya, seperti untuk acara 

keagamaan, kematian maupun acara perkawinan. Namun produk anyaman pandan 

tersebut hingga sekarang tidak begitu berkembang, sehingga produk yang dihasilkan tidak 

bisa menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Sehubungan dengan hal itu sangat perlu 

dilakukan pemberdayaan masyarakat khususnya tentang pengembangan desain produk 

anyaman. Kegiatan Pengabdian KKN-PPM yang dilakukan ini dalam rangka 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat nagari Ulakan dengan sentuhan 

teknologi, serta pendekatan sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. 

Sehingga dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas produk anyaman pandan 

masyarakat Nagari Ulakan melalui metode pengembangan desain produk anyaman. 

 

Kata Kunci : Nagari, Anyaman, Desain, Produk 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Kecamatan Ulakan Tapakis merupakan salah satu dari 17 kecamatan  

yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Secara 

administrasi pemerintahan, kecamatan Ulakan Tapakis terdiri dari 2 nagari yaitu 

nagari Ulakan dan nagari Tapakis. Kedua nagari ini memiliki kondisi tanah yang 

berbeda, nagari Ulakan tidak memiliki areal persawahan yang luas sebagaimana 

yang ada di nagari Tapakis, akibat kondisi tanah tersebut masyarakat nagari 

Ulakan pada umumnya hidup dari hasil berternak kerbau dan sebagai pengrajin 

                                                             
1 Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Padangpanjang, email : febri.isipp@gmail.com 
2 Fakultas Seni Rupa & Desain, Institut Seni Indonesia Padangpanjang, email : 

yulimarni1979@gmail.com  
3
 Fakultas Seni Rupa & Desain, Institut Seni Indonesia Padangpanjang, email : 

nofi.tekstil@gmail.com  

mailto:febri.isipp@gmail.com
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mailto:nofi.tekstil@gmail.com


32 
 

anyaman pandan. Kepandaian menganyaman tersebut telah berlangsung secara 

turun temurun dari nenek moyang mereka. Usria Dhavida (1979 : 7) menjelaskan 

bahwa keterampilan kriya tradisional sebagaimana halnya kerajinan anyaman 

didapat melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi secara informal, 

dengan memanfaatkan bahan baku yang didapat dari alam sekitarnya, dan proses 

pembuatannya mengandalkan tangan serta alat-alat sederhana, yang dikerjakan 

dalam lingkungan rumah tangga. 

Produk anyaman pandan yang dihasilkan masyarakat Ulakan umumnya 

berbentuk tikar atau dalam istilah daerahnya disebut dengan lapiak. Produk ini 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya untuk kebutuhan rumah 

tangga, upacara adat, acara keagamaan, kematian maupun untuk acara 

perkawinan. Munculnya kerajinan anyaman pandan dalam bentuk tikar di nagari 

Ulakan didukung oleh potensi alam yang ada, pertama banyaknya terdapat 

tanaman pandan yang tumbuh subur di daerah tersebut, sehingga sangat cocok 

digunakan untuk membudiyakan tanaman pandan, kedua, nagari Ulakan memiliki 

wisata sejarah yaitu Makam Syekh Burhanudin yang setiap bulan syafar selalu 

ramai dikunjungi oleh para wisatawan yang datang dari berbagai daerah untuk 

berjiarah. Selain itu, nagari Ulakan juga memiliki objek wisata panorama pantai 

yang indah yaitu Tiram Ulakan Tapakis yang telah dirintis oleh pemerintahan 

Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2006.  

Melihat potensi yang ada tersebut dan berdasarkan kondisi saat sekarang 

ini, membuat dan menghasilkan anyaman berupa tikar pandan belumlah dapat 

dijadikan sebagai pegangan hidup untuk memperoleh penghidupan yang layak. 

Dalam aspek ekonomi, produk anyaman tikar ini belumlah menjanjikan, namun 

kemajuan tekhnologi sangat tidak tertutup kemungkinan untuk dapat 

dimanfaatkan dalam pengembangan produk anyaman pandan yang ada didaerah 

tersebut. Memang diakui bahwa keahlian dalam menganyam, masyarakat Ulakan 

tidak diragukan lagi, namun di dalam pengembangan bentuk produk sangat 

minim. Maka dari itu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Ulakan perlu 

dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat berupa pengembangan desain produk 
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anyaman pandan, sekaligus hal ini dapat menunjang pariwisata yang ada di 

Kecamatan Ulakan Tapakis dan kabupaten Padang Pariaman umumnya. 

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan pengembangan 

desain produk anyaman pandan masyarakat Nagari Ulakan tersebut, perlu kiranya 

dilakukan usaha peningkatan motivasi, menggerakkan masyarakat serta 

melakukan tindakan pendampingan. Kegiatan tersebut membutuhkan sentuhan 

teknologi, serta pendekatan sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

masyarakat. Tridarma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memecahkan masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat pengrajin. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dipandang perlu untuk 

melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat 

dalam bentuk kuliah kerja nyata. Kegiatan ini bertujuan memberikan pelatihan 

dan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya meningkatan produktivitas 

masyarakat pengrajin nagari Ulakan melalui pengembangan desain produk 

anyaman pandan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendapatan 

ekonomi masyarakat setempat. Bagi mahasiswa, kegiatan ini merupakan bentuk 

transfer of knowledge kepada masyarakat dan proses bersosialisasi di tengah 

masyarakat, sehingga mereka mendapat bekal pengalaman dalam memecahkan 

permasalahan masyarakat. 

 

B. METODE 

1. Persiapan  

Persiapan diawali dari rekrutmen mahasiswa, koordinasi dengan 

pelaksana KKN ISI Padangpanjang, serta Pemerintah Kabupaten Padang 

Pariaman. Mahasiswa direkrut melalui surat penawaran kepada Pembantu 

Dekan bidang akademik di lingkungan ISI Padangpanjang. Mahasiswa 

yang mendaftar diseleksi berdasarkan persyaratan akademik, relevansi 

bidang ilmu dengan program sasaran, motivasi serta sikap dan karakter 

mahasiswa. Persyaratan akademik dan bidang ilmu diseleksi melalui 

adminstrasi, sedangkan motivasi, sikap dan karakter mahasiswa diseleksi 
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melalui interview. Mahasiswa yang lolos seleksi dibekali dengan kuliah 

pembekalan yang disampaikan oleh narasumber yang relevan dengan 

program serta oleh dosen pembimbing lapangan.  

Khalayak sasaran ditujukan pada pengrajinan anyaman yang ada di 

nagari Ulakan. Responden dipilih berdasarkan informasi dan kerjasama 

dengan pemerintahan kabupaten Padangpariaman, Camat Ulakan Tapakis, 

dan wali nagari Ulakan. Atas sambutan positif dari pemerintahan setempat, 

sehingga program pengabdian KKN-PPM dapat terlaksana. 

2. Pelaksanaan 

Program yang dilaksanakan antara lain, pengembangan desain 

produk, teknik aplikasi/ menghias dan manajemen pemasaran dan promosi. 

Metode yang digunakan dalam pelatihan diantaranya: 

a. Ceramah, memberikan pengetahuan tentang ilmu desain, cara 

pembuatan desain, dan bahan serta alat yang digunakan. 

b. Demonstrasi, memperagakan secara langsung bagaimana membuat 

desain yang baik, membuat pola, memotong bahan, cara menjahit 

aplikasi dan lain sebagainya. 

c. Praktek, peserta pelatihan mempraktekan langsung bagaimana 

membuat desain dan mengembangkannya sehingga menjadi produk. 

Kegiatan pelatihan dilaksanakan di dua lokasi yaitu Korong 

Tanjuang Medan dan Korong Manggopoh Ujuang Nagari Ulakan, mulai 

pertengahan bulan Juli sampai pertengahan bulan Agustus tahun 2016.  

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Anyaman merupakan salah satu bentuk kerajinan tangan yang 

menggunakan teknik menganyam yaitu dengan cara mengatur bahan dasarnya 

dalam bentuk tindih-menindih, silang-menyilang, lipat-melipat melalui teknik 

tusuk-menusuk antara lungsi dan pakan (Usria Dhavida, 1979: 14). Terkait 

dengan hal tersebut kerajinan anyaman pandan telah ditekuni oleh masyarakat 

nagari Ulakan sejak zaman nenek moyang mereka sejak dulunya. Anyaman yang 
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berkembang di nagari Ulakan sesuai dengan potensi alam yang ada yaitu pandan. 

Produk yang dihasilkan berupa tikar pandan, dengan beberapa jenis teknik 

anyaman, diantaranya jenis anyaman datar atau sasag. Anyaman datar merupakan 

anyaman yang teknik jalinannya paling sederhana. Oho Garha menjelaskan bahwa 

anyaman dasar adalah suatu teknik menganyam yang motifnya timbul karena 

teknik jalinannya berselang satu, (1990: 9). 

 

Gambar 1: Tikar dengan anyaman datar 

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelatihan anyaman pandan bagi 

masyarakat nagari Ulakan, mengembangkan jenis anyaman ke bentuk tiga 

dimensi. Pemilihan jenis anyaman ini didasarkan pada kemampuan masyarakat 

yang telah memiliki kemampuan dasar dalam anyaman, namun masih minim 

dalam pengembangan desain produk, sehingga diharapkan kerajinan anyaman 

pandan yang telah menjadi home industri di nagari Ulakan dapat dikembangkan 

dengan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan 

pengembangan desain produk anyaman pandan. Pengembangan anyaman 

kebentuk produk tiga dimensi merupakan pengembangan bentuk dari anyaman 

tradisional yang memiliki bentuk sederhana, dikembangkan kebentuk yang 

ditekankan pada nilai seni dan fungsionalitasnya yang lebih tinggi, misalnya, tas, 

dompet, tempat wadah, dan sendal. 

Untuk menghasilkan produk anyaman di nagari Ulakan, ada beberapa 

tahapan yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 
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1. Proses Pengolahan Bahan Baku 

Bahan baku anyaman yang ada di nagari Ulakan adalah daun pandan. 

Pengertian pandan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejenis 

tumbuhan yang daunnya berbentuk pita, berwarna hijau tua, kaku seperti 

daun nenas, (2008: 1010). Lebih lanjut Usria Dhavida menjelaskan pandan 

adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki pohon bercabang, mempunyai 

daun berbentuk pita dan tersusun berbentuk spiral, bagian batang pangkal 

daun memeluk batang, (1997: 15).  

 

Gambar 2. Tanaman Pandan 

 

Proses pengolahan daun pandan dimulai dari pengambilan daun 

pandan dari batangnya. Daun pandan dapat diambil setelah berumur 6 bulan 

atau 1 tahun, setiap batang hanya boleh dipanen daunnya dengan jumlah 10 

lembar. Selanjutnya daun pandan yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil 

daun yang berkualitas baik yaitu yang panjang dan lebar. Daun pandan yang 

telah diseleksi di buang duri-duri dan tulangnya agar tidak mengganggu 

dalam pekerjaan. Setelah daun pandan bersih dari duri-durinya kemudian 

daun pandang dibelah-belah menurut alur memanjang dan didiang atau 

dipanaskan di atas api hingga layu, tahap ini bertujuan agar daun menjadi 
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lunak dan tidak mudah rusak. Setelah daun pandan lunak kemudian diiris 

berbentuk pita dan selanjutnya diraut agar pandan menjadi lentur dengan 

menggunakan alat peraut. Perhatikan gambar di bawah ini sesuai dengan 

urutannya. 

a.              b.       

c.     d.  

Gambar 3. Proses:  a. Pengambilan pandan, b. Pembuangan duri pandan,  

c. Mendiang pandan di atas api, d. Mengiris pandan menjadi iratan 

 

Proses selanjutnya adalah pandan direbus dalam air panas agar 

menjadi lunak, serta untuk mematikan hama, kemudian diangkat dan 

dikeringkan dengan menjemurnya pada panas matahari. Setelah kering, diberi 

warna sesuai keinginan dengan mencelupkannya ke dalam zat cairan zat 

pewarna yang telah dimasak, lalu diaduk hingga rata. Setelah warna merata, 

lalu diangkat dan dijemur lagi hingga kering. Setelah kering, maka pandan ini 

siap untuk dianyam. Bahan baku yang telah siap pakai ini dianyam sesuai 

dengan kebutuhan.  
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a.    b.   

 

b.  

 

Gambar 4. Proses: a. Perendaman pandan, b. Penjemuran pandan,  

c. Menganyam pandan 
 

2. Proses Pembuatan Produk dari anyaman Tikar pandan  

Pembuatan produk dari anyaman tikar merupakan kegiatan utama 

dalam pelatihan pengembangan desain produk bagi masyarakat perajin 

anyaman pandan di nagari Ulakan Kabupaten Padangpariaman. Kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Tahap perencanaan 

Persiapan bahan dan alat 

1) Bahan 

Bahan yang perlu disiapkan dalam pelatihan ini adalah anyaman 

tikar pandan sebagai bahan dasar, karton untuk pola, benang, busa 
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pelapis, pita, lem, dan bahan pendukung lainnya yang dapat 

memperindah sebuah produk. 

2) Alat 

Untuk kelancaran dalam pelatihan diperlukan beberapa alat 

diantaranya: gunting, pisau, jarum, tang pelobang kulit, palu besi 

kecil, dan alat pendukung lainnya yang dapat menghasilkan produk 

sesuai dengan yang diharapkan serta memperlancar kegiatan 

pelatihan. 

 

b. Tahap pembuatan produk 

1) Pembuatan desain 

Pembuatan desain merupakan langkah awal dalam pembuatan 

sebuah produk, pengetahuan inilah yang akan diajarkan kepada 

masyarakat, yaitu bagaimana cara membuat desain sebuah produk 

sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Di sini masyarakat diajarkan 

bagaimana cara merancang sebuah produk sesuai dengan ide mereka 

masing-masing pada sebuah kertas, dan ide tersebut akan 

diwujudkan ke dalam bentuk produk yang nantinya akan dipasarkan.  

 

   

Gambar 5. 

Bentuk Desain 1 

Gambar 6. 

Bentuk Desain 2 

Gambar 7. 

Bentuk Desain 3 
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Gambar 8. Bentuk Desain 4 

 

2) Pembuatan pola  

Desain yang sudah dibuat kemudian dituangkan pada media karton 

dengan skala 1:1, kemudin karton digunting sesuai dengan pola 

desain. Dan ini akan digunakan sebagai pedoman atau pola dalam 

pemotongan bahan, seperti gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 9. Pembuatan pola 

 

3) Pemindahan pola  

Pola yang sudah dibuat kemudian digunakan sebagai mal dalam 

pemotongan bahan. 
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Gambar 10. Pemindahan pola 

 

4) Pemotongan bahan 

Langkah selanjutnya adalah pemotongan bahan sesuai dengan pola 

yang sudah dibuat.  

 

Gambar 11. Pemotongan bahan 

 

5) Proses pengeleman  

Langkah selanjutnya adalah pemasangan lem untuk menyatukan 

setiap elemen, seperti bahan dasar tikar dengan kain pelapis atau 

busa pelapis dan lain sebagainya. 
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Gambar 12. Pemasangan lem 

 

6) Proses menjahit 

Langkah selanjutnya adalah menjahit dalam rangka menyatukan 

setiap elemen sehingga menghasilkan bentuk yang bernilai sesuai 

dengan fungsinya. 

 

 

Gambar 13. Proses menjahit 

 

Selanjutnya adalah teknik aplikasi, teknik aplikasi dilakukan 

dengan memberi hiasan pada permukaan produk dengan teknik 

sulam pita. 
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Gambar 14. Menghias Permukaan Produk 

 

7) Tahap pemasangan aksesoris 

Pemasang aksesoris yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah 

pemasangan magnet pengunci, tali tas dan sebagainya. 

 

 

Gambar 15. Pemasangan aksesoris 
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3. Tahap finishing 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah merapikan sisa-sisa 

benang, memberi clear dan kemudian mengemas produk dan produk siap 

untuk dipasarkan. 

 

Keseluruhan tahapan yang dilakukan, dilaksanakan selama 22 hari sesuai 

dengan metode pelaksanaan yang ditetapkan, dengan menghasilkan beberapa 

produk sebagai bentuk pengembangan desain produk tikar yang selama ini 

dihasilkan oleh masyarakat setempat, diantaranya; dompet, sandal, beberapa 

bentuk tas, dan tempat tisu. 

 

 

Gambar 16. Contoh Produk-produk yang dihasilkan 
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Gambar 17. Tas 

 

Gambar 18. Tas 

 

 Gambar 19. Dompet 
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D. KESIMPULAN  

 

Dengan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat 

khususnya anggota PKK dan pengrajin anyaman nagari Ulakan melalui pelatihan 

dan pembinaan oleh mahasiswa peserta KKN PPM, diharapkan program ini akan 

dilaksanakan secara berkesinambungan. Kelanjutan ini diharapkan atas kesadaran 

dan motivasi masyarakat dengan dukungan pemerintah Kabupaten Padang 

Pariaman. Kesadaran dan motivasi masyarakat tersebut akan muncul dengan 

adanya manfaat yang mereka peroleh dengan adanya program ini, diantaranya 

adanya peningkatan produk kerajinan anyaman pandan baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif. Berkaitan dengan pengembangan desain produk anyaman 

pandan untuk KKN-PPM ini akan dilakukan pengembangan dari produk dua 

dimensi menjadi tiga dimensi. Dimana masyarakat nagari Ulakan Tapakis sudah 

sejak bertahun-tahun sudah membuat tikar pandan dan belum ada sentuhan baru 

(pengenbangan desain).  

Oleh sebab itu dengan adanya program KKN-PPM ini akan dilakukan 

sentuhan baru berupa pengembangan desain, sehingga produk yang dibuat 

masyarakat berupa tikar pandan dibuat menjadi produk tiga dimensi seperti, tas, 

kotak tissu dan sebagainya. Sehingga nantinya bisa meningkatkan pendapatan 

masyarakat setempat dan pemasarannya tidak hanya dilingkungan nagari Ulakan 

Tapakis saja, namun bisa keluar daerah nagari Ulakan. Dan nantinya diharapkan 

bisa menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Padangpariaman. 
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LAMPIRAN : 2 

SERTIFIKAT PEMAKALAH SEMINAR NASIONAL 

HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 
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LAMPIRAN : 3 

HASIL PRODUK 
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LAMPIRAN : 4 

PERSONALIA TENAGA PELAKSANA BESERTA KUALIFIKASINYA 

 

No Nama/ NIDN Instansi Asal 
Bidang 

Ilmu 

Jabatan 

dalam 

kegiatan 

1 Dr. Febri Yulika, S. 

Ag., M.Hum 

ISI Padangpanjang Filsafat DPL 

2 Nofi Rahmanita, S.Sn., 

M.Sn / 0010117702 

ISI Padangpanjang Kriya 

Tekstil 

DPL 

3 Yulimarni, S.Sn., M.Sn/ 

0023077902 

ISI Padangpanjang Kriya Kayu DPL 

4 Zuanda Saputra ISI Padangpanjang Kriya Pelatih 

5 Nani Dian Sari ISI Padangpanjang Murni Pelatih 

6 Tri Anggari Puput Ratri ISI Padangpanjang Kriya Pelatih 

7 Alek Hengki Ziora ISI Padangpanjang Kriya Pelatih 

8 Ni‟mal Hayu Alwasi‟i ISI Padangpanjang Kriya Pelatih 

9 Nurma ISI Padangpanjang Kriya Pelatih 

10 Mutia Rahmi ISI Padangpanjang Kriya Pelatih 

11 Marhamah ISI Padangpanjang Kriya Pelatih 

12 Eldiansyah Syamsuar ISI Padangpanjang DKV Pelatih 

13 Ira Setiana ISI Padangpanjang DKV Pelatih 

14 Mickel Yogi Ferliando ISI Padangpanjang TV & Film Pelatih 

15 Yulia Santika ISI Padangpanjang Karwtn Pelatih 

16 Silfani Agustina ISI Padangpanjang Tari Pelatih 

17 Andika Hadi ISI Padangpanjang Musik Pelatih 

18 Ahmad Ridwan Fadjri ISI Padangpanjang Teater Pelatih 

19 Wanda Rahmad Putra ISI Padangpanjang Teater Pelatih 

20 Attila Indah Mentari ISI Padangpanjang Musik Pelatih 

21 Angky Anggela ISI Padangpanjang Kriya Pelatih 

22 Adrisa ISI Padangpanjang Kriya Pelatih 

23 M. Fajri Yanto ISI Padangpanjang Kriya Pelatih 

24 Riski Rahmat 

Kurniawan 

ISI Padangpanjang Kriya Pelatih 

25 Fitriani ISI Padangpanjang Kriya Pelatih 

26 Chintali Batistuta ISI Padangpanjang Kriya Pelatih 

27 Santi Purnama S ISI Padangpanjang Kriya Pelatih 

28 Yola Sri Handayani ISI Padangpanjang DKV Pelatih 
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29 Andika Putra ISI Padangpanjang Murni Pelatih 

30 Intan Tursina ISI Padangpanjang Murni Pelatih 

31 Cindi Adelia Putri 

Emas 

ISI Padangpanjang Fotografi Pelatih 

32 Raden Triyono 

Sugiantoro 

ISI Padangpanjang Karwtn Pelatih 

33 Witma Oktavia Ningsih ISI Padangpanjang Tari Pelatih 

34 Wista  Korong Tanjuang Medan Pengrajin 

anyaman 
Peserta 

35 Yeni Korong Tanjuang Medan Pengrajin 

anyaman 
Peserta 

36 Resal Korong Tanjuang Medan Pengrajin 

anyaman 

Peserta 

37 Suarni Korong Tanjuang Medan Pengrajin 

anyaman 
Peserta 

38 Bismi Korong Tanjuang Medan Pengrajin 

anyaman 
Peserta 

39 Wilia Korong Tanjuang Medan Ibu Rumah 

Tangga 

Peserta 

40 Yurni Korong Tanjuang Medan Pengrajin 

anyaman 
Peserta 

41 Ita Korong Tanjuang Medan Pengrajin 

anyaman 
Peserta 

42 Rabiatul Korong Tanjuang Medan Pengrajin 

anyaman 

Peserta 

43 Elvina Korong Tanjuang Medan Pengrajin 

anyaman 
Peserta 

44 Melda Korong Tanjuang Medan Pelajar Peserta 

45 Indrawati Korong Tanjuang Medan Pelajar Peserta 

46 Tando Korong Tanjuang Medan Ibu Rumah 

Tangga 
Peserta 

47 Yuli Korong Tanjuang Medan Pelajar Peserta 

48 Imarnis Korong Tanjuang Medan Ibu Rumah 

Tangga 

Peserta 

49 Zulraidah Korong Tanjuang Medan Ibu Rumah 

Tangga 
Peserta 

50 Yusni Korong Manggopoh 

Ujuang 

Pengrajin 

anyaman 
Peserta 

51 Ramaini Korong Manggopoh 

Ujuang 

Pengrajin 

anyaman 

Peserta 

52 Yanti Korong Manggopoh 

Ujuang 

Pelajar Peserta 

53 Nurjana Korong Manggopoh Pengrajin Peserta 
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Ujuang anyaman 

54 Netti Korong Manggopoh 

Ujuang 

Pengrajin 

anyaman 

Peserta 

55 Ria Puspita Korong Manggopoh 

Ujuang 

Ibu rumah 

tangga 
Peserta 

56 Martini Korong Manggopoh 

Ujuang 

Ibu rumah 

tangga 
Peserta 

57 Rini Korong Manggopoh 

Ujuang 

Pengrajin 

anyaman 

Peserta 

58 Fitri Korong Manggopoh 

Ujuang 

Pengrajin 

anyaman 
Peserta 

59 Julia Korong Manggopoh 

Ujuang 

Pelajar Peserta 

60 Avry Yani Korong Manggopoh 

Ujuang 

Pelajar Peserta 

61 Rana Korong Manggopoh 

Ujuang 

Pelajar Peserta 

62 Pik Radis Korong Manggopoh 

Ujuang 

Pengrajin 

anyaman 
Peserta 

63 Julidar Korong Manggopoh 

Ujuang 

Pengrajin 

anyaman 

Peserta 

64 Nodian Korong Manggopoh 

Ujuang 

Pengrajin 

anyaman 
Peserta 

65 Mariani Korong Manggopoh 

Ujuang 

Pengrajin 

anyaman 
Peserta 

66 Sari Kayo Korong Manggopoh 

Ujuang 

Ibu rumah 

tangga 

Peserta 

67 Nurmali Korong Manggopoh 

Ujuang 

Ibu rumah 

tangga 
Peserta 

68 Yanti Korong Manggopoh 

Ujuang 

Pelajar Peserta 

69 Yuni Korong Manggopoh 

Ujuang 

Pelajar Peserta 
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LAMPIRAN : 5 

 ABSENSI KEGIATAN PELATIHAN 
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LAMPIRAN : 6 

SERTIFIKAT PESERTA PELATIHAN 
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LAMPIRAN : 7 

SURAT IZIN PELAKSANAAN KEGIATAN KKN PPM 
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LAMPIRAN : 8 

SURAT TUGAS PELAKSANAAN KKN PPM 
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