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iii  RINGKASAN 
  Penelitian tahap awal pada tahun pertama ini dengan rentang waktu yang sudah berjalan lebih kurang 7 bulan, yaitu sejak bulan April sampai dengan bulan Oktober 2017 telah dilakukan ketempat perajin yang ada di Kota Padang Panjang dan perajin yang berada di Bukittinggi dan sekitarnya, tepatnya yaitu di Panta, Kabupaten Agam. Untuk melengkapi referensi sebelum dilakuan pembuatan desain tarompa datuak, maka dilakukan pencarian referensi yang relevan dengan penelitian ke perpustakaan, toko buku dan google scholar.  Kegiatan penelitian yang sangat urgen dilakukan pada tahap awal dan sesuai dengan luarannya adalah pembuatan desain tarompa datuak untuk model dewasa, tarompa datuak untuk model remaja dan tarompa datuak untuk model anak-anak (masing-masing 3 model). Selanjutnya desain tersebut diwujudkan menjadi prototipe tarompa datuak. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan artikel untuk publikasi hasil penelitian tentang desain tarompa datuak yang berupa jurnal nasional terakreditasi dan makalah seminar nasional. Tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengembangkan desain dan kemampuan perajin tarompa datuak serta perbaikan sistem manajerial usahanya, agar kerajinan ini dapat hidup dan berkembang mengikuti selera zamannya. Proses ini dimulai dari tahap mengeksplorasi kerajinan tarompa datuak yang sudah ada dan kemudian mentransformasikannya menjadi produk yang dapat dipakai oleh semua kalangan masyarakat tanpa kehilangan identitas budaya lokal Minangkabau. Secara khusus penelitian ini juga bertujuan untuk dapat mengoptimalkan potensi kerajinan tarompa datuak menjadi kerajinan yang punya daya saing ditengah percaturan budaya global.  Metode yang dipakai dalam penelitian ini merujuk pada metodologi penelitian kualitatif, yaitu metode participation observation yang disebut juga dengan observasi aktif. Untuk membuat desain tarompa datuak yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka dilakukan langkah-langkah yang efektif dalam beberapa tahapan penelitian, yaitu: survei sentra kerajinan 

tarompa datuak; eksplorasi; analisis dan sintesis; perancangan dengan memperhatikan faktor performansi, faktor fungsi, faktor pemasaran dan kepentingan konsumen; dan kemudian di wujudkan menjadi prototipe tarompa 
datuak.  
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1  BAB 1. PENDAHULUAN 

 Kerajinan tarompa datuak (sendal datuk) adalah bagian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tradisional yang sampai saat ini masih ada di Sumatera Barat. “UMKM dan Koperasi merupakan motor pengerak pembangunan Indonesia yang menyentuh semua lini” (Kadin, 2009: 43). Sesuai dengan Keputusan Presiden RI no. 127 tahun 2001 pasal 1 ayat 2, usaha kerajinan 
tarompa datuak ini termasuk jenis usaha kecil yang perlu dilindungi, diberdayakan dan diberikan peluang usaha agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya, sehingga peran sertanya dalam pembangunan dapat optimal. Untuk itu perlu terbangun kemitraan yang strategis dengan pihak-pihak terkait, seperti dengan usaha menengah dan usaha besar termasuk didalamnya Perguruan Tinggi, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 

Tarompa datuak merupakan bagian dari pakaian kebesaran Datuak yang dipakai Datuak saat upacara adat di Minangkabau. Tarompa datuak punya nilai etika dan estetika yang melekat dengan Pemangku Adat/Pangulu (Penghulu) di Minangkabau. Datuak adalah panggilan sehari-hari untuk Pangulu, yaitu orang yang “didahulukan salangkah (selangkah) dan ditinggikan sarantiang (seranting)” oleh anak kemenakannya, artinya Datuak merupakan pemimpin atau orang yang dituakan dan dihormati dalam adat Minangkabau. Sebagai seorang Pangulu, dalam berpakaian Datuak tentu punya pakaian kebesaran tersendiri. Pakaian itu merupakan cerminan dari prilaku yang menjadi kepribadiannya yang dituntut oleh adat. Pakaian Datuak itu terdiri dari: saluak (destar), baju gadang (besar), sarawa 

galembong (celana lapang), cawek (ikat pinggang), sampiang (kain yang disarungkan di pinggang), sandang/salempang (kain sarung yang diselempangkan ke bahu), karih (keris) dan tungkek (tongkat), dan tarompa (sendal). (Manggis, Karim, & Saus Sutan Bagindo, 1976 15-22; Mutia, Munir, & Alwi, 1996: 19-61) Pada dasranya kerajinan tarompa datuak adalah salah satu bentuk kerajinan yang sudah lama berkembang di Sumatera Barat, pada zaman penjajahan Belanda juga sudah ada, ini sesuai dengan penjelasan Datuak Imuih 



2  (82thn) bahwa orang tua beliau yang bernama Datuak Putiah sudah membuat kerajinan ini sejak zaman Belanda (Amrizal, 2014: 341-342). Namun secara pasti kapan munculnya kerajinan ini belum ada data yang menjelaskan, akan tetapi keberadaanya dapat dilihat sebagai lokal genius masyarakat Minangkabau.  Pada tahun 1960-an di Padangpanjang, kerajinan ini sudah mencapai puncak kesempurnaan bentuknya dan tarompa datuak tidak hanya dipakai oleh 

Datuak tetapi dipakai oleh orang-orang kaya diwaktu itu. Anwar Datuak Rajo Pangulu (63thn) menjelaskan bahwa tarompa datuak awalnya termasuk barang mewah, dan hanya dipakai oleh orang-orang kaya, sedangkan datuak termasuk orang kaya di kaumnya, sehingga dia juga memakai tarompa tersebut (Amrizal & Yuliarni, 2016: 2). Hal ini juga sejalan dengan penjelasan Manggis (1976: 3) bahwa syarat menjadi datuak  harus kaya, agar setelah menjadi datuak tidak menyusahkan anak kemenakannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk membedakan tarompa yang dipakai datuak dengan tarompa yang dipakai orang kaya atau masyarakat biasa, Datuk Rajo Pangulu menjelaskan bahwa tarompa datuak diberi ragam hias atau kain songket pada mukaannya, sedangkan tarompa yang dipakai orang kaya bentuk mukaannya polos.  Perkembangan selanjutnya tarompa datuak tidak hanya dipakai oleh 
Datuak, tetapi berkembang sebagai salah satu bentuk cenderamata yang sangat menarik dari Sumatera Barat. Kalau kita berkunjung ke Pasar Wisata Bukittinggi, cenderamata yang paling banyak ditemui adalah tarompa datuak, karena tarompa 

datuak dapat dimanfaatkan langsung oleh wisatawan dan selain itu tarompa 

datuak juga sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan segmen pasar. Berdasarkan hal itu, sesuai dengan perjalanan waktu, bentuk tarompa datuak berkembang dalam berbagai fariasi bentuk, ukuran, bahan dan teknik. Setiap perajin tarompa datuak, berdasarkan dimensi ruang dan waktu, sudah ada yang memiliki kreasi produk tersendiri yang berbeda dengan perajin lainnya.  Berdasarkan dimensi ruang dan waktu tarompa datuak berkembang menjadi produk budaya yang bernilai ekonomi. Namun usaha kerajinan tarompa 

datuak, sebagai produk budaya yang bernilai ekonomi, belum mampu mengisi peluang pasar yang ada, walaupun kehadiran industri pariwisata juga turut 



3  mempengaruhi kreasi tarompa datuak dalam waktu kewaktu. Perkembangan usaha kerajinan tarompa datuak semakin lama semakin tergerus oleh waktu. Pada saat ini jumlah perajinnya semakin berkurang dan tidak ada regenerasinya, para perajin pada umumnya sudah berumur di atas 50 tahunan dan generasi barunya boleh dikatakan tidak ada. Generasi muda sekarang lebih memilih cara berwirausaha yang instan (cepat dapat uang), mereka sulit diajak untuk berusaha dibidang kerajinan tarompa datuak, karena proses pembuatannya lama dan lambat menghasilkan uang. Para perajin yang ada secara umum beralih usaha keproduk-produk tarompa yang laku dipasar atau sandal pop.  Penyebab terjadinya hal itu, karena kurang lancar dan bagusnya pemasaran 

tarompa datuak, produk tarompa datuak kalah dalam persaingan dengan produk 

tarompa lain (sandal pop) yang desain produknya lebih variatif, proses pembuatannya mempergunakan teknologi modern dan harganya lebih murah. Sehingga dengan demikian disisi ekonomi usaha kerajinan tarompa datuak tidak dapat mencukupi biaya kebutuhan hidup keluarga para perajinnya. Disisi lain, 
tarompa datuak kalau dipakai untuk keperluan harian atau untuk pengunaan setiap hari, ternyata belum nyaman memakainya, karena masih terasa berat, keras atau tidak empuk, hak terlalu tinggi dan paku pada sol terlalu kelihatannya sehinggga kurang elegan. Untuk itu, perlu pengembangan desain dan pemberdayaan perajin 

tarompa datuak cecara komprehensif, agar keberadaannya tetap lestari dan identitas budaya lokal Minangkabau tetap terjaga. Sebagaimana penjelasan diatas, maka tergambar bahwa penelitian ini diarahkan pada beberapa pokok permasalahan. Bagaimana mengembangkan desain tarompa datuak dan bagaimana bagaimana memberdayakan perajin 
tarompa datuak, agar perajin dan usaha kerajinan tarompa datuak berkembang dengan baik sehingga diminati oleh masyarakat secara global. 

 

 

 

 

 



4  BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  Penelitian yang berhubungan langsung dengan “Pemberdayaan Perajin 
Tarompa Datuak Melalui Pengembangan Desain dan Perbaikan Sistem Manajerial Usaha” belum ada ditemukan. Adapun tinjauan hasil penelitian yang terkait atau berdekatan dengan penelitian ini dapat dilihat dari penelitian Amrizal yang dimuat dalam jurnal Ranah Seni: Jurnal Seni dan Desain (2014), Kerajinan 

Kulit Padangpanjang: Antara Peluang dan Tantangan, menguraikan tentang perajin-perajin Tarompa datuak di Padangpanjang yang aktif. Pada dasawarsa ini dijelaskan bahwa perajin Tarompa datuak di Padangpanjang hampir tidak ada regenerasi, perajin sendal datuk generasi penerus sulit mencarinya..  Agus Sachari dalam bukunya Budaya Visual Indonesia: Membaca Makna 

Perkembangan Gaya Visual Karya Desain di Indonesia ababd ke-20 (2007), menjelaskan bahwa istilah desain dapat dipahami sebagai suatu aktivitas dan karya budaya yang memiliki makna bagi perkembangan peradaban masyarakat. Desain melingkupi semua hal yang melingkupi budaya benda, nilai-nilai dan filosofis yang melatarbelakanginya. Haryono dan Bariyah (2014) berpendapat bahwa faktor penentu keberhasilan produk terletak pada konsumen, untuk itu perlukan desain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk alas kaki merupakan salah satu produk yang dibutuhkan konsumen untuk semua kalangan. Dewasa ini, alas kaki tidak sekedar untuk melindungi kaki agar tidak kotor atau cidera, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Sehinga dengan demikian sangat diperlukan desain baru beraneka ragam yang mengikuti perkembangan pasarnya agar perajin/produsen juga dapat sejahtera dan berkembang. Saidani, dkk (2013) menjelaskan bahwa desain menawarkan tiga hal, yaitu: fungsi, estetika dan daya tarik. Seterusnya Mahmud dan Eko Agus Alfianto juga menjelaskan bahwa masalah desain dari sebuah produk sangat perlu mendapatkan perhatian serius dari team pengembangan produk atau pihak produsen, karena untuk dapat bersaing disetiap segmen pasar, suatu produk dilihat dari berbagai sisi desainnya harus  mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan 



5  konsumennya, baik dari aspek fungsi, estetika ataupun daya tarik yang dimiliki produk tersebut. SP. Gustami dalam bukunya yang berjudul Butir-Butir Mutiara Estetika 

Timur: Ide Dasar Penciptaan Seni Kriya Indonesia (2007) menguraikan tentang proses penciptaan seni kriya dalam konteks metodologis terdapat tiga tahap penciptaan seni kriya, yaitu: (1) eksplorasi (problem solving, acuan visual); (2) perancangan (menvisualkan ide dalam bentuk sketsa yang berlanjut sampai gambar kerja, prototipe); (3) perwujudan (buat produk sesuai prototipe, evaluasi/uji kelayakan). Dalam perwujudan desain tarompa datuak nantinya akan menggunakan alat dan bahan yang mengacu pada bahan dan alat yang digunakan dalam industri sendal dan persepatuan yang berkembang saat ini. Alat dan bahan itu sebagaimana yang di uraikan dalam buku Abdullatief dan Diah Iswari (2002), berjudul 
Membuat Sendal & Sepatu Santai untuk Wirausaha.  Alatnya terdiri dari: alat pres, plong pembuat nama, kayu kasbuk/solas, mesin gerinda, jarum, pengaris,, gunting, mesin jahit, talenan, palu, open dan cutter. Sedangkan bahannya terdiri dari: lem, karet bergelombang/sol, karet simplex/karet keras, karet ati/penganjal dasar, kulit tersamak, karton duplek, tripleks, magic tape/perekat, gesper, slang kecil dan vuring/kain pelapis. Pada saat akan mendesain tarompa datuak, pendekatan terhadap kebutuhan pasar, serta tujuan penelitian dijadikan acuan untuk menentukan konsep awal dari desain ini. Pengembangan desain tarompa datuak dilakukan pada bagian tampilan bentuk tali sendal, lapisan cetak, hak dan solnya agar semakin menarik untuk dilihat serta mampu menampilkan sebuah image baru dari 
tarompa datuak, namun tidak lepas dari bentuk tarompa datuak sebelumnya yang punya identitas Minang. Kemudian pengembangan tarompa datuak dilakukan melalui pengembangan bentuk accessories serta kenyamanan dalam pemakaian. Adanya pengembangan yang melahirkan image baru tersebut maka diharapkan selera pasar terhadap tarompa datuak meningkat, punya nilai tawar yang baik ditengah-tangah masyarakat dan menjadi kerajinan yang punya daya saing ditengah percaturan budaya global. 



6  Untuk itu dalam mendesain tarompa datuak sebagai suatu aktivitas dan karya budaya yang memiliki makna bagi perkembangan peradaban masyarakat Minang perlu diadopsi konsep estetika Jepang yang dijelaskan oleh Kenji Ekuan dalam Agus Sachari (1986). Kenji menguraikan bahwa dalam mendesain ada dikenal dengan konsep “estetika kesederhanaan” yaitu mempertemukan elemen-elemen yang kompleks menjadi satu kesatuan untuk melahirkan bentuk-bentuk yang sederhana. Pada estetika kesederhanaan dimana kompleksitas (keruwetan) tertanam dalam simplisitas (kesederhanaan), sederhana tapi bernilai, berkualitas, mempesonakan dan mencapai kemewahan.  Sebagaimana dalam merancang desain ada “estetika kesederhanaan”, dalam kewirausahaan ada “kekuatan kesederhanaan” (the power of simplicity).  Rhenald Kasali dalam buku yang berjudul Wirausaha Muda Mandiri: Ketika 

Anak Sekolah Berbisnis (2010) dijelaskan bahwa seorang wirausaha bisa kreatif, berani, bisa bertindak dan berpikir cepat, menjadi ahli dan menguasai keadaan, karena mereka menikmati kekuatan dari kesederhanaan, mereka berfikir tidak ruwet, mereka mengerjakan yang mereka kenali dan segala hal yang sulit mereka cari dan buat menjadi sederhana. Thomas A. Edison mengungkapkan dalam bahasa yang indah, bahwa “karena berpakaian yang kompleks dan menggunakan cara berfikir seperti orang bekerja, banyak peluang yang hilang”. Rhenald Kasali dalam menutup pokok bahasan tentang kekuatan kesederhanaan ini mengungkapkan bahwa, “banyak orang berfikir dirinya dipandang hebat kalau mereka bisa membuat yang mudah menjadi sulit, dalam kewirausahaan sebaliknya harus dilakukan, kalau anda membuatnya menjadi kompleks tidak akan bertahan.”         



7  BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  
3.1 Tujuan Penelitian Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan desain dan kemampuan perajin tarompa datuak  serta  perbaikan sistem manajerial usahanya, agar kerajinan ini berkembang dan punya nilai tawar yang baik ditengah-tangah masyarakat. Proses ini dimulai dari tahap mentransformasikan tarompa datuak menjadi produk yang dapat dipakai oleh semua kalangan, tanpa kehilangan identitas budaya lokal Minangkabau. Selanjutnya memperbaiki sistem manajerial usaha, bagaimana mengelola usaha menjadi sebuah usaha yang dapat mengerakkan perekonomian, sehingga perajinnya menjadi lebih sejahtera. Secara khusus penelitian ini juga bertujuan untuk dapat mengoptimalkan potensi kerajinan tarompa datuak menjadi kerajinan yang punya daya saing ditengah percaturan budaya global.  
3.2 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dengan dilaksanakan penelitian ini adalah akan menambah reverensi model tarompa datuak di Sumatera Barat, karena desain yang dibuat di Koto Katiak Kota Padangpanjang dan di Panta Kabupaten Agam ini biasanya akan jadi contoh dan inspirasi bagi perajin lainnya. Hasil penelitian ini juga dapat sebagai acuan bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam pembinaan perajin agar lebih punya daya juang dan kreatifitas, demi kesejahteraan mereka.  Pengembangan desain merupakan suatu upaya peningkatan kualitas produk agar punya daya saing yang lebih baik di pasar yang lebih luas. Upaya tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya (SDM), sehingga memiliki kopetensi yang sesuai dengan perkembangan selera pasar. Pada dasarnya potensi usaha yang prospektif akan terus berkembang apabila para pengusaha termasuk perajin yang bergerak dibidang usaha tersebut memiliki kopetensi yang mampu menumbuhkan usahanya dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Untuk memberdayakan perajin agar tetap berproduksi dan tidak terputus generasinya, perlu dilakukan pelatihan untuk menumbuhkan jiwa berwirausahanya secara komprehensif.  



8  BAB 4. METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang digunakan di sini adalah metode participation 

observation yang disebut juga dengan observasi aktif  (R.M. Soedarsono, 2001: 149). Untuk membuat desain tarompa datuak yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka dilakukan langkah-langkah yang efektif dalam beberapa tahapan pada tahun pertama penelitian ini sebagai berikut:  1. Survei sentra kerajinan tarompa datuak pada tempat berbeda yang ada di Sumatera Barat. Sebagai subjek penelitian akan diambil 2 (dua) sentra kerajinan tarompa datuak yang layak dan diangap dapat mewakili/sebagai sampel dari kerajinan tarompa datuak yang ada di Sumatera Barat. 2. Eksplorasi, tujuannya untuk pengumpulan data mengetahui berbagai persoalan tentang perajin dan kerajinan tarompa datuak, terutama kondisi usaha kerajinan dan bentuk-bentuk tarompa datuak yang sudah ada sebelumnya untuk dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan desain. 3. Analisis dan sintesis untuk pemecahan persoalan perajin dan kerajinan 
tarompa datuak dan memadukan berbagai persoalan tersebut sehingga menjadi satu-kesatuan yang selaras tersusun menjadi sebuah konseptual desain dan dijadikan sebagai landasan penciptaan desain tarompa datuak. 4. Perancangan tarompa datuak untuk dewasa 3 model, untuk remaja 3 model dan untuk anak-anak 3 model, mulai dari menvisualkan ide dalam bentuk sketsa, kemudian diteruskan menjadi gambar kerja. Pertimbangan dalam mendesain: (a) faktor performansi; (b) faktor fungsi; (c) faktor pemasaran; dan (d) kepentingan konsumen. 5. Perwujudan, pelaksanaannya berdasarkan gambar kerja dicermati sampai pada detail-detailnya, sehinga mencapai bentuk fisik dan unsur-unsur estetiknya sesuai dengan yang diinginkan, kemudian dievaluasi dan dikritisi dari segi tekstual maupun kontekstualnya. dan gambar kerja divisualisasikan  menjadi prototipe 6. Publikasi tahap 1 hasil penelitian tentang desain tarompa datuak. 

 



9  BAB 5. HASIL DAN LUARAN YAN DICAPAI  Pada bab ini dilaporkan tentang hasil yang sudah dicapai dalam rangkaian kegiatan penelitian pada tahun I yang dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Oktober 2017. Sesuai dengan jadwal penelitian yang sudah ditetapkan, dalam rentang waktu bulan April sampai dengan Oktober 2017, yaitu yang diawali dengan survei kesentra kerajinan tarompa datuak di Koto Katiak Kota Padangpanjang dan Bukittinggi sekitarnya, yaitu di Panta Kabupaten Agam sampai ke perwujudan prototipe tarompa datuak. Untuk itu hasil yang dilaporkan dalam perjalanan penelitian ini tergambar dalam uraian berikut. 
7.1 Survei Kesentra Kerajinan Taropa Datuak Dalam menentukan lokasi penelitian yang terkait erat dengan objek penelitian maka ditetapkan beberapa lokasi yang dapat dijadikan subjek penelitian. Titik pengambilan subjek penelitian tersebut harus mewakili beberapa tempat yang menjadi sentra kerajinan tarompa datuak di Sumatera Barat, yaitu Kota Padangpanjang, Bukittinggi dan sekitarnya. Bulan pertama adalah meng-
input data, yaitu dengan melakukan kunjungan ke perajin, kunjungan ke pasar dan kunjungan ke penyedia bahan baku dan alat, serta kunjungan ke pustaka, toko buku dan website. Untuk Kota Padangpanjang penelitian pada awalnya direncanakan ke 

workshop kerajinan tarompa datuak milik Ali Asmar yang ada di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, namun kemudian dialihkan ke 
workshop kerajinan tarompa datuak milik Datuak Arlen yang ada di kelurahan Koto Katiak Kecamatan Padangpanjang Timur, hal ini disebabkan oleh Ali Asmar pada saat akan pelaksanaan penelitian beliau sudah wafat dan tidak ada generasi penerusnya. Sedangkan untuk kerajinan yang berada di Bukittinggi, pada awalnya juga direncanakan di workshop “Eki Cikalos” milik Erwin St. Sari Alam di Kelurahan Garegeh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, kemudian dialihkan ke workshop kerajinan “Pusako Bundo”, milik Muzakir di Nagari Panta, Kecamatan Matur Kabupaten Agam, hal ini disebabkan oleh “Eki 



10  Cikalos” sedang melayani orderan sendal dari Malaysia, sehingga tidak bisa dilanjutkan kegiatan penelitian di sana.   Berdasarkan survei yang dilakukan di Padang Panjang, Bukittinggi dan sekitarnya, perajin tidak sepenuhnya total dalam membuat tarompa datuak. Perajin yang satu-satunya membuat tarompa datuak di Padangpanjang, pada pagi hari pergi ke kebun/sawah, pada siangnya membuat tarompa datuak. Produk yang dibuat hanya berdasarkan pesanan toko Merapi dari Bukittinggi. Sejak tahun 2012 sampai sekarang pesanan hanya berkisar lebih kurang 1 kodi/bulan. Perajin yang di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, sudah beralih ke produk sendal yang diproduksi secara masal dengan kualitas rendah. Selain itu secara umum regenerasi perajin tarompa datuak juga tidak ada, perajin yang ada pada umumnya sudah berumur 50-an ke atas, dan juga pada umumnya perajin yang ada masih berjiwa pekerja, belum punya jiwa entrepreneurship. Memperhatikan produk tarompa datuak yang ada dipasar, ditemukan beberapa model dan ukuran tarompa datuak yang kemudian digunakan sebagai sumber inspirasi/penerawangan ide untuk pengembangan desain atau pembuatan desain baru dalam penelitian ini. Tarompa datuak itu ada yang model biasa/model standar, model klasik dan model petak. Tali atau mukaan ada yang polos dan ada yang diberi hiasan  dengan di cap, di sulam, di anyam dan di beri tenun songket, sedangkan sol ada yang berbentuk standar dan ada yang berbentuk klasik, serta ketebalan sol antara 1 – 1.5 Cm dan hak 3 – 3.5 Cm. Untuk bahan yang digunakan dalam membuat tarompa datuak juga sudah beraneka ragam, ada yang menggunakan kulit samak nabati kombinasi songket Pandai Sikek dan kulit samak chroom untuk membuat tarompa datuak yang asli,  dan ada yang memakai kulit samak nabati kombinasi oscar, vinil dan karet ati untuk tarompa datuak yang sudah bertranformasi menjadi produk untuk industri pariwisata. Produk yang asli sol dan hak semuanya menggunakan bahan kulit samak nabati dan untuk membuat ketebalannya dirangkai dengan menggunakan paku, sedangkan tarompa datuak yang sudah bertranformasi solnya menggunakan karet ati dan untuk menambah ketebalannya dirangkai dengan menggunakan lem sintetis. Dilihat dari sisi beratnya produk, tarompa datuak yang asli dengan yang 



11  sudah bertranformasi juga sangat jauh berbeda,  yang asli beratnya lebih kurang 700 gram sampai dengan 800 gram, sedangkan yang sudah bertranformasi beratnya hanya 450 gram samapai dengan 500 gram.  
7.2 Desain Tarompa Datuak  Pembuatan Desain tarompa datuak di awali dengan membuat sketsa sebanyak-banyaknya untuk setiap model, yaitu: model untuk dewasa, model untuk remaja dan model anak-anak, dibuat sampai menemukan beberapa buah model terbaik, kemudian dipilih 3 sketsa untuk setiap model. 3 buah sketsa pilihan tersebut, dilanjutkan pada pembuatan gambar kerja dan kemudian pola. Setelah pola selesai, dilanjutkan pada pembuatan prototipe sesuai desain terpilih dan dieksperimenkan dengan aneka bahan pembuatan sendal. Berikut foto beberapa sketsa yang sudah dipilih untuk diwujudkan menjadi gambar kerja, pola dan kumudian diwujudkan menjadi prototipe. a. Tarompa Datuak untuk Model Dewasa (3 Model)        Gambar 1.  Sketsa  

Tarompa Datuak  Model Dewasa,  oleh Amrizal, 2017  (Foto: Amrizal, 2017)  



12  b. Tarompa Datuak untuk Model Remaja (3 Model)    c. Tarompa Datuak untuk Model Anak-anak (3 Model)    
7.3 Gambar Kerja Tarompa Datuak Gambar kerja tarompa datuak dibuat sebagai acuan dalam pembuatan prototipe ataupun produk tarompa datuak. Pada gambar kerja sudah tergambar ukuran, bahan, pola, warna dan bentuk tarompa datuak, sehingga memudahkan perajin dalam merealisasikannya menjadi produk yang sesungguhnya.  Gambar 2.  Sketsa Tarompa Datuak Model Remaja, oleh Amrizal, 2017  (Foto: Amrizal, 2017)  

Gambar 3.  Sketsa Tarompa Datuak Model Anak-anak oleh Amrizal, 2017  (Foto: Amrizal, 2017)  



13    
  

Gambar 4: Desain Tarompa Untuk Model Dewasa, Nomor 41 
Desain Amrizal, 2017 

PERSPEKTIF/ATASAN SOL TAMPAK SAMPING 
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Gambar 5: Desain Tarompa Untuk Model Dewasa, Nomor 37 
Desain Amrizal, 2017 

PERSPEKTIF/ATASAN SOL TAMPAK SAMPING 
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Gambar 6: Desain Tarompa Untuk Model Dewasa, Nomor 40 
Desain Amrizal, 2017  

SOL PERSPEKTIF/ATASAN TAMPAK SAMPING 
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Gambar 7: Desain Tarompa Untuk Model Remaja, Nomor 31 
Desain Amrizal, 2017  

PERSPEKTIF/ATASAN TAMPAK SAMPING SOL 
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Gambar 8: Desain Tarompa Untuk Model Remaja, Nomor 32 

Desain Amrizal, 2017  

PERSPEKTIF/ATASAN SOL TAMPAK SAMPING 
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Gambar 9: Desain Tarompa Untuk Model Remaja, Nomor 33 
Desain Amrizal, 2017  

SOL TAMPAK SAMPING PERSPEKTIF/ATASAN 
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Gambar 10: Desain Tarompa Untuk Model Anak-Anak, Nomor 28 

Desain Amrizal, 2017  

PERSPEKTIF/ATASAN TAMPAK SAMPING SOL 



20     
Gambar 11: Desain Tarompa Untuk Model Anak-Anak, Nomor 29 

Desain Amrizal, 2017  

SOL TAMPAK SAMPING PERSPEKTIF/ATASAN 



21   
 

 
Gambar 12: Desain Tarompa Untuk Model Anak-Anak, Nomor 30 

Desain Amrizal, 2017  

SOL TAMPAK SAMPING PERSPEKTIF/ATASAN 



22  7.4 Publikasi Hasil Penelitian  Arikel hasil penelitian yang telah disusun dipublikasikan pada jurnal nasional yang terakreditasi yaitu sudah submit pada jurnal Sosiohumaniora Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. Untuk makalah seminar yang telah disusun, diseminarkan pada Seminar Nasional “Seni, Teknologi dan Masyarakat II” tanggal 25 Oktober 2017 di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Artikel publikasi ilmiah ini disusun sesuai dengan luaran penelitian yaitu publikasi ilmiah pada jurnal nasional yang terakreditasi dan ditambah dengan mengikuti seminar nasional. Untuk bukti jurnal dan makalah seminar terlampir. 
7.5 Perwujudan Tarompa Datuak Perwujudan tarompa datuak, pelaksanaannya berdasarkan desain yang dipilih kemudian diwujudkan dalam bentuk prototipe. Perwujudan dalam bentuk prototipe ini sesuai dengan luaran penelitian untuk tahun pertama yaitu berupa 9 buah prototipe tarompa datuak, yaitu: 3 buah prototipe untuk model dewasa; 3 buah prototipe untuk model remaja; dan 3 buah prototipe untuk model anak-anak. Ke sembilan prototipe tersebut terlampir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23  BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA  Setelah penelitian ini berjalan selama lebih kurang 7 bulan, ini artinya penelitian tahap pertama sudah selesai sesuai dengan jadwal pelaksanaan penelitian yang disusun, waktu penelitian mulai dari bulan April sampai dengan bulan Oktober  2017. Untuk selanjutnya untuk rencana penelitian pada tahap berikutnya diawali dengan evaluasi desain dan prototipe, kemudian setiap model (3 model dewasa, 3 model remaja dan 3 model anak-anak) dibuat 5 buah produk 
tarompa datuak. Pada tahap berikutnya, dari setiap 5 buah produk tersebut dipilih 1 yang terbaik, sehingga didapatkan 9 desain terbaru tarompa datuak untuk didaftarkan ke HKI. Produk-produk yang sudah didaftarkan ke HKI kemudian di pamerkan dan selanjutnya diserahkan keperajin, sehingga pada tahap berikutnya dapat diproduksi secara massal. Sesuai dengan permasalahan penelitian yang dikemukakan, pada tahun ke II penelitian ini akan memberdayakan perajin tarompa datuak, agar perajin dan usaha kerajinan tarompa datuak berkembang dengan baik, sehingga produk kerajinan tarompa datuak dapat bersaing dipasar global. Kegiatan penelitian di fokuskan pada: pembinaan jiwa entrepreneurship perajin; produksi massal; membuka outlet kerajinan tarompa datuak untuk perajin binaan; promosi produk kerajinan tarompa datuak melalui multimedia; dan draf jurnal Internasional. Tahapan pelaksanaan penelitian yang belum terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan, menjadi rencana kegiatan untuk tahap berikutnya, hal itu tergambar pada tabel dibawah ini. Untuk kegiatan yang telah terlaksana ditandai dengan kolom warna hijau dan untuk kigiatan yang akan dilaksanakan pada tahap berikutnya ditandai dengan kolom warna merah. Sedangkan untuk pelaksanaan pada tahun kedua ditandai dengan kolom warna kuning.  



24  No Jenis Kegiatan Tahun I Tahun II Tahun n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ... ... 12 1. Survei ke sentra kerajinan Tarompa datuak  di Kota Padangpanjang                                                 2. Survei ke sentra kerajinan Tarompa datuak  di Kota Bukittinggi dan sekitarnya                                                 3. Analisis dan sintesis                               4. Perancangan Tarompa datuak untuk model dewasa (3 model)                                                 5. Perancangan Tarompa datuak untuk model remaja (3 model)                               6. Perancangan Tarompa datuak untuk model anak-anak (3 model)                               7. Perwujudan prototipe sesuai model                               8. Publikasi tahap 1 hasil penelitian tentang desain tarompa datuak 
                              9. Penyusunan Laporan Tahun 1                               10. Evaluasi hasil perwujudan                               11. Implementasi desain  Tarompa datuak untuk model dewasa                                12. Implementasi desain Tarompa datuak untuk model remaja                                13. Implementasi desain Tarompa datuak untuk model anak-anak                                



25   Keterangan: 

 kegiatan yang telah terlaksana  
 kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap berikutnya di tahun pertama 

 Kegiatan untuk pelaksanaan pada tahun kedua 

 

14. Pendaftaran HKI                                15. Pameran tarompa datuak                                16. Presentasi tentang urgensi entrepreneurs kerajinan Tarompa datuak                               17. Produksi massal                               18. Buka outlet kerajinan tarompa datuak                               19. Promosi produk kerajinan tarompa 
datuak melalui multimedia                               20. Draf Jurnal Internasional.                               21. Penulisan Laporan Akhir                                                 



26  BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN  
7.1 Kesimpulan  Penelitian tahap awal pada tahun pertama ini dengan rentang waktu yang sudah berjalan lebih kurang 7 bulan, yaitu sejak bulan April sampai dengan bulan Oktober 2017. Adapun dalam rentang waktu itu telah dilakukan survei ketempat perajin yang ada di Kota Padang Panjang, di Bukittinggi dan sekitarnya, tepatnya di Kabupaten Agam. Adapun pengembangan desain tarompa datuak diawali dari melakukan eksplorasi seluruh produk tarompa datuak yang ada di sentra kerajinan 

tarompa datuak yang ada di Padang Panjang, Bukittinggi dan di Kabupaten Agam, serta ditambah dengan browsing aneka model sendal di internet untuk mendapatkan ide kreatif, kemudian dilakukan perancangan yang diawali dari membuat sketsa-sketsa alternatif, kemudian sketsa dipilih yang terbaik dan dipindahkan menjadi gambar kerja dan terakhir diwujudkan menjadi sebuah prototipe. Prototipe itu dievaluasi/uji kelayakanpada penelitian tahap berikutnya, dan kemudian desain baru tarompa datuak siap untuk diproduksi massal. Untuk pemberdayaan perajin tarompa datuak diadakan pelatihan motivasi, pelatihan kewirausahaan, peningkatan mutu dan kinerja perajin; workshop memperluas pangsa pasar dengan memanfaatkan media semua promosi. Disamping itu juga diadakan workshop untuk meningkatkan kualitas dan karakter produk; serta pelatihan menggunakan teknologi untuk menghasilkan produk yang bermutu, inovatif dan melakukan promosi yang efektif. Kegiatan penelitian yang sangat urgen telah dilakukan adalah pembuatan 

desain tarompa datuak untuk model dewasa, tarompa datuak untuk model remaja dan tarompa datuak untuk model anak-anak (masing-masing 3 model). Selanjutnya desain tersebut diwujudkan menjadi prototipe tarompa datuak. Untuk  publikasi hasil penelitian, telah disusun dua buah artikel, yaitu artikel untuk jurnal nasional terakreditasi (jurnal Sosiohumaniora di Unpad Bandung dan makalah seminar nasional di ISI Surakarta.   



27  7.2 Saran  Berdasarkan temuan peneliti pada saat observasi, untuk di Kota Padangpanjang perajin yang aktif membuat tarompa datuak hanya tinggal satu orang, yaitu Datuk Arlen yang hanya berproduksi diruang dengan ukuran 1.5 X 1.5 M dan cara berproduksi dengan peralatan yang masih sederhana. Untuk itu kepada Pemerintah Daerah Kota Padangpanjang atau pihak-pihat terkait supaya dapat menfasilitasinya dengan tempat dan perlatan standar kerajinan alas kaki lainnya, agar perajin itu dapat bertahan dan berkembang dengan baik. Khusus perajin yang berada di Bukittinggi sekitarnya, perajinnya sudah banyak bereksperimen dengan bahan untuk sendal dan sepatu umumnya, termasuk dengan bahan sintetis sehingga kualitas dari produk tarompa datuak jadi berkurang. Untuk itu disarankan kepada perajin dan pihak-pihak terkait agar tetap menjaga keunikan tarompa datuak sebagai identitas tarompa tradisional dari Ranah Minang. Selain itu pembekalan-pembekalan teknologi, manajemen usaha dan mental wirausaha kepada perajin perlu dilakukan oleh pihak terkait, agar kerajinan dan perajin tarompa datuak selalu hidup di tengah percaturan budaya global. 
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Sumber lain: Anwar Datuak Rajo Panghulu (nara sumber), tokoh masyarakat Kota Padangpanjang, wawancara, 24 maret 2014.  
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30  2. Seminar Nasional 
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31  B. Produk Penelitian (Prototipe Tarompa Datuak) 
   

Prototipe  Tarompa Datuak Model Dewasa, Ketercapaian Bentuk Sesuai 
Desain �60%, (Foto: Amrizal, 2017) 
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Prototipe  Tarompa Datuak Model Remaja, Ketercapaian Bentuk Sesuai 

Desain �70%, (Foto: Amrizal, 2017) 
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Prototipe  Tarompa Datuak Model Anak, Ketercapaian Bentuk Sesuai 

Desain �60%, (Foto: Amrizal, 2017)   
Catatan: Pada tahun ke II dievaluasi dan setiap model dibuat 5 buah dan kemudian di pilih 1 yang terbaik untuk diproduksi  masal.   


