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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Keahlian membuat barang seni kerajinan, secara sosial mulai diperlukan 

seiring dengan perkembangan orientasi atau kekhususan pekerjaan sehari-hari 

yang semakin beragam jenisnya (Rohidi, 2000: 197). Kreasi-kreasi yang mulai 

memperoleh perhatian konsumen itu dimanfaatkan para pedagang dan eksportir 

sebagai komoditas perdagangan. Seni kerajinan tradisional objek materi yang 

menarik minat untuk digarap secara profesional. Kekhasan suatu produk akan 

memudahkan seseorang mengidentifikasi tempat asal seni kerajinan tersebut 

diciptakan. Daerah-daerah yang merupakan sentra seni kerajinan tersebut dan 

industri-industri kecil lainnya, telah memberikan sumbangan yang penting bagi 

pemupukan dan pelestarian identitas budaya bangsa salah satunya adalah 

kerajinan rendo bangku di daerah Koto Gadang Sumatera Barat.  

Rendo bangku merupakan salah satu seni tradisi yang menjadi ciri khas 

budaya Koto Gadang. Kerajinan rendo bangku Koto gadang ini dimulai sejak 

berdirinya sekolah kerajinan Amai Setia pada tahun 1911, yang diperkenalkan 

oleh para isteri Belanda di zaman penjajahan (Sita Dewi Razni dkk, 2011: 86). 

Kerajinan rendo bangku ini sama dengan kerajinan renda yang ada pada masing-

masing daerah. Hanya saja bagi masyarakat Koto Gadang dinamakan rendo 

bangku karena dalam proses pembuatannya memerlukan alat untuk dudukan yang 

mirip dengan bangku kecil. Sedangkan bagi daerah lain dalam pembuatannya 

menggunakan jarum renda. 

Rendo bangku ini dulunya bagi masyarakat Koto Gadang dipakai untuk 

perlengkapan adat perkawinan, yaitu pada tepi selendang gadang, tepi selendang 

undok, tepi kain tarawai dan tepi selendang songket Koto Gadang. Namun, pada 

saat sekarang rendo bangku ini tidak hanya dipakai untuk keperluan upacara adat 

tetapi juga dipakai untuk keperluan rumah tangga seperti alas keramik, alas gelas, 

alas meja tamu dan alas piring. Rendo bangku yang dihasilkan di daerah Koto 

Gadang ini dibuat dengan alat tradisional yang disebut dengan bangku yaitu 

sebuah alat yang berbentuk bundar dengan memakai alas triplek yang berbentuk 
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empat persegi yang dikasih lobang di tengah dan ditutup dengan kain yang 

berwarna putih (Sita Dewi Razni dkk, 2011: 89). Rendo bangku yang dihasilkan 

di Koto Gadang ini bentuk motifnya lebih cendrung ke bentuk flora atau tumbuh-

tumbuhan. Keunikan dari peralatan yang digunakan dan bentuk motif yang 

dihasilkan oleh para perajin rendo bangku Koto Gadang di atas merupakan ciri 

khas kerajinan rendo daerah Koto Gadang. 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas penulis tertarik 

mengkaji lebih mendalam tentang kerajinan rendo bangku yang ada di daerah 

Koto Gadang terutama tentang bentuk, teknik, dan fungsi dari kerajinan rendo 

bangku itu sendiri. Agar tujuan yang menjadi harapan dapat tercapai dengan baik, 

maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana bentuk, 

fungsi, proses pengerjaan dan penempatan kerajinan rendo bangku yang 

dihasilkan perajin Koto Gadang, Serta faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 

keberlangsungan rendo bangku di Koto Gadang Sumatera Barat. 

Mengingat kompleksifitas permasalahan berkaitan langsung dengan 

produk budaya yaitu kerajinan rendo bangku Koto Gadang, maka dengan itu teori 

utama yang yang dipakai adalah teori Edmund Burke Feldman (1967) yang 

didukung dengan teori lain. Secara tekstual dan kontektual, Feldman dalam Art As 

Image and Idea terjemahan Gustami (1991), di antaranya terdapat tiga rumusan 

yang perlu dicermati, yaitu: (1) fungsi seni, (2) gaya seni dan (3) struktur seni. 

Kajian tentang fungsi seni mencakup fungsi personal, fungsi sosial dan fungsi 

fisik. Rumusan fungsi seni ini dimanfaatkan untuk menganalisis fungsi sosial dan 

fungsi fisik suatu karya, yang secara fisik memiliki kegunaan praktis. Mengenai 

bentuk atau wujud fisik dari rendo bangku Koto Gadang yang terdapat pada 

produk yang dihasilkan, dianalisis melalui pendapatnya Clive Bell, seperti dikutip 

oleh Gie (2004), yang menyatakan bahwa segenap seni penglihatan dan musik 

sepanjang masa memiliki bentuk penting atau bermakna, sehingga seni itu 

dihargai orang. Bentuk adalah ciri objektif suatu karya seni. Bentuk karya seni 

sangat penting bagi penilaian terhadap karya itu (Gie, 2004: 31). 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Studi tentang seni kerajinan yang ada di Koto Gadang Sumatera Barat 

dalam bentuk penelitian sudah pernah dilakukan, baik perseorangan maupun 

instansi yang berkompeten antara lain adalah Taman Budaya, Museum, dan 

Perguruan Tinggi di bidang seni rupa. Meskipun demikian, belum ditemukan 

penelitian yang secara khusus mengangkat dan membahas judul penelitian ini 

yaitu “ Kerajinan Rendo Bangku Di Koto Gadang Sumatera Barat Bentuk dan 

Fungsi”.  

Sita Dewi Razni dkk (2005), dalam bukunya yang berjudul Pakaian 

Tradisional Koto Gadang, Buku ini di dalamnya memuat tentang adat dan 

pakaian tradisi perempuan dan laki-laki Koto Gadang. Buku ini juga menjelaskan 

tentang perlengkapan pakaian tradisional masyarakat Koto Gadang seperti kalung, 

gelang, perhiasan jari, selendang, tikuluak/ kerudung, rendo pada ujung selendang 

perempuan Koto Gadang, kain tenun dan kain sarung batik lasem yang biasanya 

di pakai oleh masyarakat Koto Gadang. Buku ini juga menjelaskan sedikit tentang 

besar kecilnya ukuran renda pada selendang tergantung pada usia orang yang 

memakainya. Buku ini penulis gunakan sebagai referensi dalam pembahasan 

penelitian. 

Masih dalam buku Sita Dewi Razni dan Mity j. Juni (2011), dalam 

bukunya yang berjudul Pakaian Tradisional Sulam, Tenun, & Renda Khas Koto 

Gadang, didalamnya memuat tentang pakaian tradisional daerah Koto Gadang 

dan kerajinan-kerajinan yang ada di daerah Koto Gadang. Buku ini menampilkan 

gambar atau foto-foto yang berkaitan dengan pakaian tradisional dan bentuk 

kerajinan yang ada di daerah Koto Gadang sehingga menimbulkan kesan menarik 

bagi pembacanya. Buku ini penulis gunakan sebagai referensi tentang kerajinan 

rendo yang ada di Koto Gadang. 

Bentuk ragam hias Indonesia, mulai pembahasan garis, bidang dan tekstur, 

kemudian ragam hias geometris, ragam hias tumbuh-tumbuhan, ragam hias 

mahkluk hidup, dan ragam hias dekoratif, serta pembahasan mengenai pola ulang 
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dalam penciptaan ragam hias terdapat dalam buku Mengenal Ragam Hias 

Indonesia oleh Soegeng Toekio (1987). sehubungan dengan pembahasan seluk 

beluk ornamen Indonesia, serta pengertian ornamen, pola, motif, faktor 

pendukung timbulnya, dan tinjauan sejarah seni ornamen Indonesia, bisa dilihat 

pembahasannya dalam buku Nukilan Seni Ornamen Indonesia yang ditulis oleh 

SP. Gustami (1980).Buku yang berjudul Filsafat Keindahan karangan Gie (2004), 

membahas definisi keindahan, makna keindahan, pendapat para ahli mengenai 

keindahan, unsur keindahan yang terdiri dari unsur warna, macam-macam teori 

keindahan, yaitu teori objektif dan subjektif, teori pertimbangan, ciri-ciri 

keindahan pada seni, dan keindahan sebagai nilai manusiawi, yang diterangkan 

dengan rinci dan jelas. 

Mengingat kompleksifitas permasalahan yang berkaitan langsung dengan 

produk budaya masyarakat Koto Gadang Sumatera Barat, maka diangkat salah 

satu produk seni kriya, yang perwujudannya mengandung nilai-nilai kehidupan 

yang diperjuangkan atau diyakini oleh perajin. Sehubungan dengan itu, 

pendekatan teori yang dipakai adalah analisis teori Edmund Burke Feldman 

(1967) didukung teori lain. Secara tekstual dan kontektual, Feldman dalam Art As 

Image and Idea terjemahan Gustami (1991), di antaranya terdapat tiga rumusan 

yang perlu dicermati, yaitu: (1) fungsi seni, (2) gaya seni dan (3) struktur seni. 

Kajian tentang fungsi seni mencakup fungsi personal, fungsi sosial dan fungsi 

fisik. Rumusan fungsi seni ini dimanfaatkan untuk menganalisis fungsi sosial, dan 

fungsi fisik suatu karya, yang secara fisik memiliki kegunaan praktis.  

Mengenai bentuk atau wujud fisik dari rendo bangku yang terdapat pada 

produk yang dihasilkan, dianalisis melalui pendapatnya Clive Bell, seperti dikutip 

oleh Gie (2004), yang menyatakan bahwa segenap seni penglihatan dan musik 

sepanjang masa memiliki bentuk penting atau bermakna, sehingga seni itu 

dihargai orang. Bentuk adalah ciri objektif suatu karya seni. Bentuk karya seni 

sangat penting bagi penilaian terhadap karya itu (Gie, 2004: 31). 
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BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan di atas 

yaitu mengetahui tentang bentuk, proses pengerjaan dan fungsi kerajinan rendo 

bangku di Koto Gadang. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat dan 

mengamati secara langsung bentuk, proses pengerjaan dan fungsi kerajinan rendo 

bangku.  

B. Manfaat 

Penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

sentra industri yang ada di Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Dengan 

dilakukannya penelitian ini diharapkan produk yang dihasilkan perajin rendo 

bangku di Koto Gadang akan lebih bervariasi terutama produk cenderamata 

kemasan pariwisata sehingga akan lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat. 

Dengan begitu secara tidak langsung akan dapat meningkatkan produktivitas 

perajin rendo bangku sebagai salah satu daerah sentra industri kreatif. 

Selain itu seni kerajinan rendo bangku dihargai sebagai salah satu 

kekayaan budaya terutama bagi masyarakat pendukung seni kerajinan rendo 

bangku Koto Gadang. Akhirnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang seni kerajinan renda 

terutama rendo bangku Koto Gadang. Dapat pula dimanfaatkan sebagai acuan 

dalam berekspresi, mengapresiasi, melestarikan, dan mengembangkan kerajinan 

rendo bangku bagi peningkatan wawasan masyarakat pada umumnya dan 

mahasiswa program studi seni kriya tekstil ISI Padangpanjang khususnya. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

Mempelajari masalah yang berkaitan dengan kerajinan rendo bangku di 

Koto Gadang ini digunakan metode penelitian kualitatif, karena akan menjawab 

persoalan tentang ciri-ciri fenomena dengan tujuan mendeskripsikan dan 

memahami fenomena dari sudut pandang tertentu. Untuk mengungkap fenomena 

kerajinan rendo bangku ini digunakan pendekatan multidisiplin dengan 

mengembangkan analisis melalui perpaduan dua atau lebih disiplin ilmu 

(Gustami, 2003: 78). Pendekatan multidisiplin dalam penelitian ini sangat 

mungkin diterapkan, karena objek penelitian berhubungan langsung dengan 

budaya masyarakat.  

Menata dan menyusun struktur pemikiran sesuai dengan kaidah ilmiah 

didasarkan pada pendekatan estetik sebagai pendekatan utama yang didukung 

dengan pendekatan lain, seperti pendekatan sosiologis dan antropologis. 

Pendekatan teoritis diperlukan dalam membahas secara keseluruhan masalah 

penelitian ini yang mencakup segi bentuk, proses pengerjaan dan fungsi rendo 

bangku di tengah kehidupan masyarakat Koto Gadang. Sehubungan dengan 

beberapa pendekatan di atas, untuk mengkaji keberadaan dan eksistensi rendo 

bangku di Koto Gadang secara kontekstual diperlukan pendekatan sosio-kultural. 

Dalam mengkaji bentuk, dan fungsi rendo bangku pada produk yang dihasilkan 

menggunakan pendekatan estetik, untuk memahami latar belakang alam dan 

kondisi lingkungan perajin rendo bangku mengacu pada pendekatan antropologi 

etnografi (Koentjaraningrat, 1967: 7). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh produk rendo bangku di Koto 

Gadang yaitu produk rendo bangku yang dipakai pada perlengkapan adat dan 

produk rumah tangga yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan 

dengan itu, maka tidak seluruh populasi dijadikan sampel penelitian, tetapi 

diambil beberapa yang dianggap dapat mewakili populasi. Pemilihan sampel 

ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada saat sekarang 

ini.  
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Data yang berhubungan dengan topik penelitian, baik yang berkaitan 

dengan bentuk, proses pengerjaan, dan fungsi rendo bangku, maka diambil sampel 

penelitian dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang 

disesuaikan dengan tujuan penelitian (Nawawi, 1990: 157). Dari seluruh produk 

rendo bangku yang dihasilkan di Koto Gadang, produk yang dijadikan sampel 

yang dapat diidentifikasi secara jelas dan dapat diklasifikasi menurut waktu, 

teknik pembuatan dan material. Berdasarkan tujuan penelitian, akan diambil 

beberapa produk yang berfungsi untuk perlengkapan adat seperti rendo yang 

terdapat pada ujung selendang perempuan Koto Gadang dan pada ujung tarawai 

pengantin laki-laki Koto Gadang yang dipakai pada upacara perkawinan. 

Perlengkapan rumah tangga seperti alas meja, alas keramik dan alas gelas. 

            A. Teknik Pengumpulan Data    

Teknik yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Kerajinan Rendo 

Bangku Di Koto Gadang Sumatera Barat Bentuk dan Fungsi” ini  melalui 

beberapa langkah antara lain:  

1. Studi pustaka 

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber pustaka untuk mendapatkan 

bahan-bahan yang berhubungan dengan objek penelitian, berupa buku, artikel, 

tesis, majalah, jurnal, katalog dan lain-lain. R.M Soedarsono (1999:192), 

menjelaskan bahwa: “Data kualitatif untuk penelitian seni rupa juga bisa 

didapatkan dari sumber tertulis, sumber lisan, artefak, peninggalan sejarah, serta 

sumber-sumber rekaman”. 

Berbagai sumber pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan 

penelitian juga terdapat berbagai bentuk dokumen, baik dokumen yang ada di 

tempat penelitian yaitu di yayasan Amai Setia dan soroom Deny dan Desi, 

maupun dokumen yang berada di luar penelitian. Bentuk tulisan ataupun gambar 

produk rendo bangku yang lama dan yang baru, dari observasi yang dilakukan 

dengan teknik pemotretan juga kumpulan dokumen penting lainnya merupakan 

sumber data yang sangat penting. 
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2. Observasi 

Observasi yang dilakukan meliputi pengamatan secara langsung di lokasi 

penelitian dengan tujuan untuk melihat fenomena apa yang terjadi di lapangan 

mengenai kerajinan rendo bangku Koto Gadang. Selain itu observasi ini  

bertujuan untuk menggali data yang dapat digunakan sesuai objek yang akan 

diteliti. Pemahaman tentang objek yang diteliti sehubungan dengan bentuk, 

teknik, dan fungsi seni yang diterapkan pada kerajinan rendo bangku Koto 

Gadang. 

3. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh 

melalui studi pustaka dan observasi di lapangan. Wawancara ini dilakukan selama 

penelitian. Dalam pelaksanaannya dilakukan wawancara langsung dengan para 

tokoh yang berkompeten di bidang objek kajian yaitu para perajin dan pengusaha 

rendo bangku yang ada di Koto Gadang yaitu ibu Denny, ibu Ratna, dan uni 

Lidya. Dengan menggunakan beberapa alat bantu berupa buku catatan, balpoin, 

dan kamera digital. 

4. Perekaman dengan fotografi 

Metode perekaman digunakan untuk mengumpulkan data visual. Data 

visual itu diperoleh melalui pemotretan secara langsung terhadap objek penelitian, 

berupa situasi dan kondisi lingkungan di sekitar objek penelitian, karya koleksi 

perajin rendo bangku Koto Gadang, peralatan dan bahan produksi, serta 

kehidupan perajinnya sesuai objek penelitian. 

 

      B. Pemeriksaan Data dan Analisis Data  

Proses analisis dalam penelitian ini meliputi berbagai tahapan. Pertama 

identifikasi data, mengumpulkan data lisan, verbal dan data visual, baik yang 

diperoleh melalui studi pustaka, observasi, wawancara maupun rekaman. Setelah 

identifikasi data diselesaikan, dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu mengadakan 

klasifikasi data dengan cara memilih atau mengelompokkan data penelitian yang 

telah diidentifikasi sesuai dengan jenis dan sifat data. Tahap ketiga adalah seleksi 

data, yaitu menyisihkan data yang kurang relevan dan tidak berkontribusi dalam 
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analisis yang dikembangkan. Tahap keempat dilakukan analisis data sesuai 

dengan teori-teori yang sudah ditetapkan sebelumnya, baik menggunakan analisis 

tekstual maupun kontekstual selanjutnya diungkapkan dalam bentuk karya tulis 

ilmiah. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

   

 

A. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH KOTO GADANG 

 

Penjelasan mengenai lokasi atau tempat tinggal dapat dilakukan dengan 

melihat ciri-ciri geografi, seperti iklim, sifat daerah (pegunungan), dataran 

tinggi, dataran rendah, dan yang lainnya. Ciri-ciri geografi suatu daerah perlu 

diketahui dengan mempelajari hubungan serta pengaruh timbal balik antara 

alam dan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, seperti hubungan 

alam, dengan sistem mata pencaharian (Koentjaraningrat, 1990: 335).  

Koto Gadang adalah nama sebuah nagari di Sumatra Barat. Asal-usul 

nagari Koto Gadang dimulai ketika sekelompok masyarakat yang datang di 

Koto Gadang berasal dari Pariangan Padangpanjang. Pasukuan Ninik Datuak 

Parpatih nan Sabatang memerintahkan mendirikan nagari-nagari baru di 

seluruh wilayah Minangkabau. Penduduk nagari Pariangan kemudian 

menyebar ke mana-mana, mendaki, menuruni bukit dan lembah serta 

menyeberangi anak sungai sampai ditemukannya sebuah hamparan tanah yang 

baik yang bisa dijadikan ladang, sawah, dan tempat tinggal. Daerah itu disebut 

Koto Gadang (Etek, 2007: 4-5).  

Zaman Belanda, nagari Minangkabau di bagi atas beberapa keselarasan. 

Nagari Koto Gadang termasuk dalam keselarasan Bodi Caniago. Koto Gadang 

secara tradisi terbagi dalam tiga buah ”jorong”, yaitu jorong Koto Gadang, 

jorong Gantiang, dan jorong Sutijo. Secara tradisi nagari-nagari di 

Minangkabau dipimpin oleh seorang wali nagari, demikian halnya dengan 

daerah Koto Gadang. Semenjak ada undang-undang No 5 tahun 1979, yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tingkat I Sumatra Barat No 7 tahun 

1981, tentang pemerintahan desa, nagari ini menjadi sebuah desa, yang secara 

administratif termasuk wilayah kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. 

Koto Gadang merupakan bagian dari kecamatan IV Koto, kabupaten 

Agam, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Di sebelah barat terdapat 

kota Bukittinggi yang dibatasi oleh lembah Ngarai Sianok; sebelah utara 
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berbatasan dengan desa Sianok VI suku, di sebelah selatan berbatasan dengan 

desa Koto Tuo; di sebelah barat berbatasan dengan Koto Panjang; dan di 

sebelah timur berbatasan dengan desa Guguak Tabek Sarojo (Etek, 2007: 37). 

Nagari Koto Gadang dapat ditempuh dari 2 arah, yaitu dengan jalan setapak 

dan kendaraan bermotor melalui lembah Ngarai Sianok dengan jarak 2 km dari 

Bukittinggi. Jika lewat  jalan raya dapat ditempuh melalui daerah Padang Luar, 

Pakan Sinayan dan Guguk Randah dengan jarak kurang lebih 10 km dari arah 

selatan Bukittinggi. Dari  kota Padang jaraknya sekitar 95 km, dari kabupaten 

Agam sekitar 60 km dan dari kecamatan IV Koto hanya sekitar 6 km.  

Luas daerah Koto Gadang adalah 680 Ha, terdiri dari tiga jorong (dusun), 

yaitu jorong Gantiang seluas 23 Ha, jorong sutijo seluas 325 Ha, dan jorong 

Koto Gadang seluas 292 Ha. Daerah Koto Gadang terdiri dari 275 buah rumah, 

yaitu rumah permanen 102 buah, semi permanen 53 buah, dan selebihnya 

rumah terbuat dari kayu yang sudah dilengkapi dengan listrik dan air leding. 

Rumah di Koto Gadang memperlihatkan kekhasannya, yaitu sebuah rumah 

adat yang dijadikan kantor pemerintahan nagari (Etek, 2007: 8).  

 

Gambar 1 

Kantor balai adat nagari jorong koto gadang sebagai tempat bermusyawarah 

dan berkumpul bagi masyarakat Koto Gadang 

(Foto: Rahmad, 2015) 
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Gambar 2 

kantor wali nagari/kepala desa Jorong Koto Gadang 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

Keadaan tanah yang tidak rata menyebabkan bentuk perumahan di Koto 

Gadang terlihat tidak merata, ada yang tinggi dan yang rendah. Walaupun 

begitu susunan rumahnya terlihat agak teratur karena pada umumnya rumah 

tersebut dibangun mengarah ke jalan-jalan yang terdapat pada setiap gang. 

Jalan-jalan yang ada di Koto Gadang ini sebagian sudah diaspal dan dapat 

dilalui oleh mobil, hanya sebagian kecil yang merupakan jalan tanah, yaitu 

jalan – jalan setapak, untuk pergi ke sawah.   

 



13 

 

 

Gambar 3 

Jalan memasuki Nagari Koto Gadang 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

Nagari Koto Gadang yang terletak di antara gunung Merapi, gunung 

Singgalang dan bukit Kapanehan, berada pada ketinggian 700 -  800 m dari 

permukaan laut. Daerah ini beriklim sejuk dengan suhu rata-rata 21° C, dan 

pada malam hari mencapai 10° C. Curah hujan setiap tahunnya berkisar 2097 

mm, sehingga daerah ini sangat subur dan cocok untuk bercocok tanam. 

Penduduk desa Koto Gadang berjumlah 2281 jiwa, 1175 orang laki-laki dan 

1106 perempuan dengan kepala keluarga 623 orang (sumber: kantor Wali 

nagari Koto Gadang, 2007). 

Tingkat pendidikan penduduk desa Koto Gadang cukup baik, karena 

penduduk desa ini pada masa penjajahan banyak yang berpendidikan Belanda 

dan bekerja sebagai pegawai di pemerintahan Belanda. Menurut sejarahnya 

sebelum Minangkabau berada di bawah kolonialis Belanda, mata pencaharian 

utama masyarakat Koto Gadang adalah bertani di sawah, berladang, beternak, 

bertukang kayu, dan bertukang emas. Setelah Belanda memerintah di alam 

Minangkabau, semuanya berubah. Minangkabau dapat dikuasai Belanda dan 
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dijadikan daerah koloni, sehingga Minangkabau menempuh “zaman baru”. 

Zaman baru membuka lembaran sejarah baru bagi gerakan perkembangan 

nagari Koto Gadang. Ninik mamak Koto Gadang cepat bersahabat dengan 

orang Belanda dan mengikuti apa yang dikehendaki pemerintah. 

Perkembangan gerakan itu tidak dapat pula dilepaskan dari proses 

pertumbuhan masyarakat Koto Gadang itu sendiri. Tahun 1841 pemuka Koto 

Gadang melakukan perjanjian dengan pemerintah Belanda yang berisi tentang 

jaminan pekerjaan di pemerintahan. Dinyatakan bahwa pemuka Koto Gadang 

boleh menempatkan orangnya di mana saja, sehingga pada tahun 1840-an dan 

1850-an nagari Koto Gadang memonopoli distribusi kopi regional (Etek, 2007: 

25).  

Penduduk senantiasa berkembang. Hasil sawah ladang tidak lagi 

mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup penduduk. Seperti dikemukakan 

oleh Yunus (1985: 246), bahwa semakin sempitnya lahan pertanian sehingga 

hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin 

lama semakin berkembang jumlahnya. Hal yang demikian telah banyak 

mendorong masyarakat untuk menekuni bidang selain dari bertani, salah 

satunya adalah usaha membuat seni kerajinan sulam, merendo dan seni 

kerajinan perak. 

Bersamaan dengan itu permulaan abad ke-20 berlangsung eksodus, yaitu 

meningkatnya arus merantau, anak nagari Koto Gadang. Pemuda-pemuda Koto 

Gadang merantau ke Betawi, Bogor, dan Semarang untuk menuntut ilmu 

dengan memasuki berbagai sekolah agar menjadi guru, hakim, dokter, dan 

asisten demang, yang berguna di dalam masyarakat. Dalam setahun 10-15 

pemuda keluar dari Koto Gadang untuk pergi sekolah. Ilmu pengetahuan yang 

didapat dan kepandaian yang diperoleh tidak hanya didarmabaktikan untuk 

kampung halaman, tetapi disebarluaskan ke seluruh pelosok Nusantara (Etek, 

2007: 25).  

Pemuda Koto Gadang yang tidak berminat untuk sekolah mereka juga 

ikut merantau dengan tujuan berwiraswasta, berdagang, dan sebagainya. 

Masyarakat Koto Gadang juga ahli dalam membuat barang seni kerajinan, 
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seperti menyulam, marendo dan membuat seni kerajinan perak. Usaha seni 

kerajinan rendo bangku sebagai salah satu sektor penunjang kehidupan 

masyarakat, perkembangannya cukup baik. Daerah ini terkenal sebagai sentra 

seni kerajinan rendo bangku, sulam dan perak. Seni kerajinan rendo bangku, 

sulam dan seni kerajinan perak merupakan usaha yang menjadi andalan bagi 

daerah Koto Gadang. Dahulunya pekerjaan merendo ini merupakan pekerjaan 

sampingan bagi wanita Koto Gadang setelah bertani dan melakukan pekerjaan 

rumah tangga. Namun, sejak tiga dasawarsa belakangan ini usaha seni 

kerajinan rendo bangku menjadi sumber utama bagi kehidupan masyarakat 

Koto Gadang yang ditekuni secara profesional.   

Perekonomian masyarakat terlihat semakin maju dengan semakin 

banyaknya bermunculan sanggar–sanggar, souvenir shop, usaha transportasi, 

dan warung yang menjual makanan. Seni kerajinan rendo bangku berkembang 

di sekitar daerah Koto Gadang, sebagai tempat perajin dalam menjalankan 

aktivitasnya. Melalui usaha kerajinan rendo bangku itu masyarakat merasakan 

kebutuhan hidup mereka lebih terpenuhi. Berkembangnya industri seni 

kerajinan rendo bangku di Koto Gadang telah menjadikan daerah ini sering 

dikunjungi oleh wisatawan, baik dari dalam ataupun luar negeri. Dengan usaha  

kerajinan rendo bangku ini masyarakat telah membantu pemerintah dalam 

menanggulangi masalah perekonomian di lingkungan masyarakat pedesaan, 

terutama anak-anak yang putus sekolah, termasuk mereka yang butuh biaya 

tambahan untuk sekolah. Mereka dapat menggunakan sebagai tenaga kerja 

setelah selesai jam sekolah. Biasanya perajin rendo bangku di Koto Gadang 

akan mendapatkan jasa sesuai dengan banyaknya pekerjaan yang mereka 

lakukan dalam membuat rendo.   
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Gambar 4 

Rumah produksi seni kerajinan rendo bangku (Amai Setia) 

Di Koto Gadang Sumatra Barat 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

B. SEJARAH KERAJINAN RENDO BANGKU KOTO GADANG  

 

Aspek kesejarahan tentang kerajinan rendo bangku Koto Gadang penting 

dilakukan sebagai penghubung masa lalu dan sekarang untuk membantu dalam 

mengungkap tentang  kerajinan rendo bangku Koto Gadang baik yang bersifat 

fisik, maupun nonfisik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Sebab itu untuk 

mengetahui asal mula, kerajinan rendo Koto Gadang dilakukan dengan cara 

studi pustaka, ataupun melalui wawancara dengan beberapa tokoh dan perajin 

yang dianggap mengetahui dan dapat memberikan keterangan tentang sejarah 

kerajinan rendo bangku Koto Gadang.  

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, baik dari hasil wawancara 

maupun sumber tertulis disebutkan, bahwa kerajinan rendo bangku yang ada di 
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Koto Gadang ini ada semenjak berdiriya kerajinan Amai Setia pada tahun 

1911. Yang diketuai oleh Rky Rohana Kudus.  

Kerajinan merenda ini diperkenalkan dan diajarkan oleh para istri 

Belanda kepada perempuan Koto Gadang di zaman penjajahan dulu. Meskipun 

kerajinan merenda ini pada mulanya dikembangkan di negara belgia, namun 

orang Koto Gadang sudah mengembangkannya dengan istilah rendo bangku, 

karena dalam proses pembuatannya memerlukan alat dudukan yang mirip 

dengan bangku (Razni:2011: 86).  

 

Gambar 5  

Pengurus pertama organisasi Amai Setia  

Koto Gadang Sumatra Barat 

(sumber: koleksi di musium Amai Setia Koto Gadang) 
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C.  BENTUK PRODUK DAN MOTIF KERAJINAN RENDO BANGKU  

DI  KOTO GADANG 

1. Bentuk Produk Kerajinan Rendo Bangku Koto Gadang 

Bentuk kerajinan rendo bangku yang dihasilkan oleh para perajin Koto 

Gadang ada dua macam yaitu produk rendo bangku yang terdapat pada 

perlengkapan adat seperti adat perkawinan dan rendo bangku yang 

terdapat pada produk perlengkapan rumah tangga. 

           a. Bentuk produk kerajinan rendo bangku dalam upacara perkawinan 

           1). Rendo bangku yang terdapat pada tepi tikuluak atau kerudung pengantin 

                perempuan Koto Gadang 

Tikuluak/ kerudung adalah selendang bersuji yang ukurannya lebih 

kecil dari pada selendang gadang. Kerudung merupakan salah satu 

perlengkapan pengantin wanita pada saat melaksanakan pernikahan. 

Kerudung berfungsi untuk menutup kepala disaat akad nikah 

dilaksanakan. Rendo bangku yang terdapat pada kerudung ini berwarna 

keemasan yang terbuat dari benang makau. Warna dari kerudung 

bermacam-macam pula seperti warna merah, kream, hijau dan warna 

lainnya. Bahan dasarnya ada yang dari kain beludru, tisu dan kain yang 

berdasar sutra. Motif rendo yang terdapat pada kerudung ini adalah 

motif flora. Rendo bangku yang terdapat pada kerudung ini ukurannya 

tidak terlalu besar. 
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Gambar 6 

Tikuluak (kerudung) 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

2). Tarawai  

 Tarawai adalah kain songket yang diberi hiasan rendo bangku dibagian 

bawah. Terawai ini biasanya diselempangkan di bahu pengantin laki-laki. 

Terawai merupakan lambang serta tanggungjawab yang besar bagi seorang 

laki-laki yang sudah menikah. 
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Gambar 7 

Tarawai pengantin laki-laki Koto Gadang 

(Foto: Rahmad, 2015) 

3). Selendang  

Selendang merupakan perlengkapan adat yang dipakai oleh wanita Koto 

Gadang dalam acara adat perkawinan, baik untuk pengantin, sumandan 

(pengiring pengantin), ataupun untuk para wanita Koto Gadang yang 

diundang dalam pesta tersebut. Selendang memiliki nilai historis dan 

simbol bagi masyarakat Minangkabau. Seperti ungkapan adat yang 

berbunyi “Dibao manyandang kain kaciak, kain cindai ampek pasagi, 

pahapuih paluah di kaniang, kato dahulu batapie, kato kamudian kato 

bacari, tak buliah indak kato adat, tandonyo tuhan basifat qadim, manusia 

bersifat kilaf, pambungkuih nan tingga bajapuik, di rantai kunci 

digantuang, banyaknyo salapan baleh buah, kalau ditinjau alamaiknyo, 

kok tibo dimaso kayo, pambukak peti kabaragiah, kapamunguik alua nan 

luruih, kapanampuah jalan nan pasa, kok tibo dimaso bansaik, pangunci 
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puro basiceke, kalau nan diadat nan dipakai di tiang simajo lelo, 

pambukak peti bunian, baik digantang nan tatagak, ataupun cupak nan 

baisi, pambukak pusako datuak, panyimpan kato kabulatan, nak kokoh 

bareh jo balabiah” (Di bahu manyandang kain kecil, kain cindai empat 

persegi, penghapus keringat di kening, kata dahulu ditepati, kata kemudian 

kata dicari, tidak boleh tidak kata adat, tandanya Tuhan bersifat kadim, 

manusia bersifat kilaf, pembungkus yang tinggal berjemput, di rantai kunci 

di gantung, banyaknya delapan belas buah, kalau ditinjau ke alamatnya, 

jika tiba masa kaya, pembuka peti untuk memberi, untuk menurut alur 

yang lurus, untuk menempuh jalan yang baik, kalau tiba dimasa miskin, 

pengunci puro uang untuk berhemat, diadat yang dipakai di tiang simajo 

lelo, pembuka peti bunian, baik digantung yang berdiri ataupun gantang 

yang berisi, pembuka pusako datuk, penyimpan kata mufakat, biar kokoh 

beras yang berlebih). Berdasarkan pepatah adat di atas selendang bagi 

masyarakat Minangkabau memberikan petuah agar selalu hidup hemat, 

tidak kikir, tidak boros, dan selalu ingat akan aturan penggunaan harta 

yang dimilikinya (Ernawati, 2000: 61-62). 

Selendang yang dihasilkan daerah Koto Gadang dibuat dengan 

ukuran 190-200 cm dan lebarnya 55-65 cm, tergantung ukuran orang yang 

memakainya. Selendang untuk pakaian pengantin ini berwarna merah, 

pink, dari bahan dasar tisu dan bahan berdasar sutra. Pada bagian ujung 

selendang diberi hiasan rendo bangku dengan lebar kira-kira 12 cm. Motif 

rendo bangku yang terdapat pada selendang ini adalah motif bunga melati 

dan bunga mawar. Warna rendo bangku yang terdapat pada selendang ini 

adalah warna emas yang dibuat dari benang makau. 
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Gambar 8 

Rendo bangku pada bagian tepi bawah selendang wanita Koto Gadang  

motif bungo kranyam, bungo  mawar dan bungo tulip   

(Foto: Rahmad, 2015) 
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b. Bentuk produk kerajinan rendo bangku untuk perlengkapan rumah tangga 

    1). Rendo bangku pada taplak meja oval (lover) 

Rendo bangku pada taplak meja ini menggunakan motif bunga melati, dan 

motif geometris. Benang yang digunakan adalah benang katun. Warna benang 

yang digunakan adalah putih. 

 

Gambar 9 

Lover motif bungo melati, dan geometris 

(Foto: Rahmad, 2015) 

    2). Alas piring 

         Alas piring ini menggunakan motif bunga melati dan geometris 
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Gambar 10 

Alas piring motif bungo kranyam, geometris dan bungo melati 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

3). Alas gelas menggunakan motif daun, geometris dan bungo melati 

 

 

Gambar 11 

Alas gelas motif daun sirih, bungo melati dan geometris 

(foto: Rahmad, 2015) 
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4). Alas keramik menggunakan motif bungo kranyam, geometris dan daun 

 

Gambar 12 

Alas Keramik motif bungo kranyam, melati dan geometris  

(Foto: Rahmad, 2015)  

 

2. Bentuk motif kerajinan rendo bangku Koto Gadang 

Ragam hias sebagai bentuk yang dilahirkan dari kerajinan rendo 

bangku dinamakan dengan “motif”. Menurut Bastomi (1982: 6), menyatakan 

“motif” mempunyai tiga pengertian yaitu (1) ragam untuk hiasan ragam hias 

yang terdiri dari motif tumbuh-tumbuhan, motif binatang, dan motif 

geometris. (2) Motif adalah; ciri khusus atau gaya suatu hasil seni, misalnya 

motif pejajaran, motif Jepara, dan sebagainya. (3) motif menunjukkan zaman 

atau masa dibuatnya karya tersebut, misalnya seni ukir zaman Hindu, zaman 

Islam dan lainnya. 

Secara garis besar bentuk dasar ragam hias di kelompokkan atas tiga 

kelompok yaitu : 

a. Ragam hias geometris 

Ragam hias geometris merupakan ragam hias yang cukup tua usianya, 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli antropologi dan 
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arkeologi. Kebenaran pendapat tersebut ditunjang oleh bukti-bukti dari apa 

yang ditemukan malalui peninggalan-peninggalan masa lampau (Toekio, 

1987: 33). Bentuk dasar ragam hias geometris pada dasarnya merupakan 

bentuk yang diambil dari ilmu ukur. 

b. Ragam hias berasal dari alam 

Ragam hias berasal dari alam adalah ragam hias yang idenya diambil 

dari bentuk-bentuk yang ada di alam. Proses pembuatannya melalui tahap 

stilirisasi (perubahan bentuk dari bentuk aslinya, namun ciri khas bentuk 

aslinya tetap kelihatan). Alam sangat kaya akan sumber inspirasi yang 

dapat dituangkan ke dalam karya seni. Tidak sedikit karya-karya seni yang 

dibuat manusia bertolak dari alam. Semua itu merupakan satu ikatan yang 

dilandasi oleh rasa kekaguman, kecintaan dan kesan lain bertolak dari alam 

pikiran dan perasaan seniman terhadap alam (Toekio, 1987: 80). Bentuk 

ragam hias yang diambil dari bentuk alam yaitu, bentuk manusia, bentuk 

tumbuh-tumbuhan, bentuk binatang, bentuk alam lainnya (organic). 

c. Ragam hias berasal dari bentuk lainnya  

  Ragam hias dari bentuk lainnya adalah pengambilan bentuk-bentuk benda   

hasil ciptaan manusia itu sendiri. 

Motif yang terdapat pada kerajinan rendo bangku Koto Gadang pada 

umumnya diambil dari bentuk alam yaitu bentuk tumbuh-tumbuhan yang telah 

distilirisasikan seperti motif bungo melati, bungo mawar, bungo kranyam, bungo 

tulip, daun ubi, daun sirih dan motif geometris seperti bentuk lingkaran, segi tiga 

dan segi empat. 
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Gambar 13 

Motif bungo melati dan bungo mawar 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 
                              

 Gambar 14  
Motif geometris, daun sirih dan bungo melati 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

 

Gambar 15 

Motif bungo tanjuang 

(Foto: Rahmad, 2015) 
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Gambar 16 
Motif bungo tulip kamba tigo 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

 

Gambar 17 
Motif bungo sarunai 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

 

Gambar 18 
Motif bungo tulip kamba duo 

(Foto: Rahmad, 2015) 
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Gambar 19 
Motif daun ubi jo bungo kranyam 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

 

Gambar 20 
Motif daun ubi jo bungo mawar kamba tigo 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

 

Gambar 21 
Motif bungo mawar 

(Foto: Rahmad, 2015) 
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Gambar 22 
Motif daun ubi 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

 

Gambar 23 
Motif  bungo simasam 

(Foto: Rahmad, 2015) 
 

Untuk lebih jelasnya mengenai produk dan motif hias apa saja yang 

diterapkan pada perlengkapan pengantin pria dan wanita Koto Gadang, serta 

produk kebutuhan sehari-hari dan barang cenderamata akan diuraikan dalam tabel 

di bawah ini: 
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No Nama Produk Nama Motif Susunan Motif Warna  

1. Tikuluak/Kerudung - bungo mawar 

- bungo melati 

- Susun siriah 

-bungo tulip 

- motif geometris 

- dll 

Simetris, dan 

Pengulangan,   

Merah, orange, 

pink dan warna 

lainnya.  

2. Selendang   - bungo mawar 

- bungo melati 

- Susun siriah 

- Bungo tulip 

- bungo kranyam 

- daun ubi 

- daun simasam 

- Bungo sarunai 

- motif geometris 

- dll 

Simetris, dan 

Pengulangan,   

Merah, orange, 

pink dan warna 

lainnya.  

3. Tarawai - bungo mawar 

- bungo melati 

- Susun siriah 

- motif geometris 

- dll 

Simetris, dan 

Pengulangan,   

Merah, orange, 

pink dan warna 

lainnya.  

4. Alas gelas Motif bungo tulip, 

bungo melati dan 

motif geometris 

Simetris, 

penaburan, dan 

Pengulangan 

 

putih, hitam, 

warna emas dll.      

5. Alas Meja Motif bunga tulip,  

bunga melati dan 

motif geometris 

Simetris, 

penaburan, dan 

Pengulangan 

 

putih, hitam, 

warna emas dll.      

6. Alas keramik Motif bunga 

kranyam,  melati 

dan motif 

geometris 

Simetris, 

penaburan, dan 

Pengulangan 

 

putih, hitam, 

warna emas dll.      

 

Tabel 1. 

Produk dan motif pada kerajinan rendo bangku Koto Gadang 

 

Berdasarkan rincian tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa produk rendo 

yang terdapat pada perlengkapan pakaian pengantin wanita dan pengantin pria 

sama-sama menggunakan, motif bunga, dan geometris. Ragam hias yang 

digunakan pada produk rendo untuk kebutuhan sehari-hari seperti dalam tabel di 

atas, tidak ada aturan tertentu dalam penerapannya. Produk rendo ini bisa bebas 
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memakai ragam hias yang akan di terapkan. Pemilihan ragam hias untuk produk 

ini pada umumnya sesuai dengan keinginan perajin, atau sesuai dengan 

kecenderungan selera konsumen. Sementara itu untuk penyusunan motif rendo, 

baik rendo yang digunakan untuk keperluan adat maupun untuk kebutuhan sehari-

hari, kedua jenis tersebut memakai pola yang sama, yaitu pola terukur atau 

simetris. Proses perwujudannya merupakan pengulangan dari yang sudah 

diterapkan sebelumnya. Pola yang bersifat geometris seperti segi empat, segi tiga, 

maupun lingkaran diulang dengan ukuran yang sama.  

3. Proses Produksi Kerajinan Rendo Bangku Koto Gadang 

           Kerajinan rendo bangku sebagai kegiatan produktif merendo yang 

dilakukan masyarakat Koto Gadang dengan menggunakan keterampilan tangan 

dan benang dalam membuat hiasannya. Kerajinan ini masih bersifat home 

industri dengan menganut sistem produksi yang sederhana, baik dalam 

mendapatkan bahan baku maupun peralatan yang digunakan dalam proses 

produksi. Kerajinan rendo bangku Koto Gadang dalam proses pembuatan 

produknya telah melibatkan hampir sebahagian besar warga masyarakat, 

hingga membentuk sebuah unit usaha, baik yang bersifat perorangan maupun 

kelompok. Kerajinan sangat ditekankan kepada kemampuan teknik 

(crafmanshif) yang memadai, fungsi produknya cendrung untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia, baik yang bersifat material untuk utilitas hunian 

maupun keperluan lainnya (Gustami, 1991: 108).  

Seorang perajin selain memiliki kemampuan teknik yang memadai 

dituntut juga untuk memiliki kemampuan lainnya berupa ketangkasan, 

kemahiran terhadap bentuk, kemampuan untuk mencipta dan hubungan antara 

material dan tekniknya (Soedarso, 1990: 48). Kerajinan rendo bangku dalam 

pembuatan produknya perlu memperhatikan beberapa hal antara lain 

perencanaan yang matang, peralatan yang dipakai dalam proses produksi, dan 

bahan yang digunakan. Dengan peralatan yang memadai dan bahan yang 
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cukup, proses produksi kerajinan rendo bangku akan dapat berjalan dengan 

baik.  

a. Bahan  

Bahan yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan produk kerajinan rendo 

bangku ini adalah bahan pokok, bahan pembantu dan bahan pelengkap lainnya. 

Bahan yang dipakai dalam proses merendo ini antara lain: 

1). Benang merupakan bahan pokok untuk proses merendo  

Benang yang digunakan adalah benang makau, katun, dmc dan benang bordir. 

Bahan pokok dapat diperoleh dipasar Aur Kuning Bukittinggi dan di yayasan 

Amai Setia. Warna benang yang dipakai disesuaikan dengan produk yang akan 

dibuat. Rendo bangku untuk perlengkapan adat seperti terawai, kerudung dan 

selendang pengantin wanita Koto Gadang dipakai benang makau. Rendo yang 

dibuat untuk perlengkapan rumah tangga tidak ada ketentuan benangnya sesuai 

dengan selera konsumen seperti benang katun, bordir dan benang dmc. 

          

  Gambar 24. 

Benang makau, bordir dan DMC 

(Foto: Rahmad, 2015) 
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2). Kain katun 

     Kain katun adalah kain yang berwarna putih. Kain ini nantinya digunakan 

untuk menutup triplek dan alas tempat dimana rendo akan dibuat. 

3). Kertas minyak  

     Kertas minyak digunakan untuk membuat motif rendo bangku sebelum 

dibuat dari benang makau, bordir , katun dan DMC 

4). kertas karton berfungsi sebagai alas kertas yang bermotif (contoh renda 

yang akan dibuat). 

b. Peralatan 

Peralatan merupakan sarana untuk menciptakan dan membuat sesuatu produk. 

Peralatan yang digunakan para perajin rendo bangku Koto Gadang masih 

sangat sederhana. Peralatan yang digunakan terdiri dari: 

1). Bangku  berbentuk bulat  

      Bangku ini merupakan peralatan utama yang dipakai dalam pembuatan 

rendo bangku. Bangku ini dibuat bulat atau bundar dengan memakai alas 

triplek di isi serbuk didalamnya.kemudian ditutup dengan kain katun warna 

putih yang berfungsi sebagai tempat dimana rendo akan dibuat. 
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Gambar 25. 

Bangku bulat tempat merendo yang besar 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

3). Bangku terbuat dari triplek yang ditutup kain berbentuk 4 persegi dan 

dikasih lobang di tengah kain, untuk rendo yang panjang dan berukuran 

kecil dan panjang  

 

Gambar 26. 

Bangku persegi tempat merendo yang panjang dan berukuran kecil 

(Foto: Rahmad, 2015) 
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3). Klos adalah peralatan yang terbuat dari kayu yang berfungsi sebagai alat 

bantu untuk memindahkan benang sewaktu proses merendo dilakukan. 

 

Gambar 27. 

Klos 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

4). Jarum pentul berfungsi sebagai penahan benang sewaktu proses merendo 

dilakukan, sehingga nantinya dapat membentuk sebuah motif. 

         

 

Gambar 28. 

Jarum Pentul 

(Foto: Rahmad, 2015) 



37 

 

5). Jarum kait/ jarum renda  

Jarum kait (jarum renda) adalah alat yang dipakai dalam proses 

merenda. jarum kait ini berfungsi untuk menarik benang sewaktu 

 proses merendo berlangsung. 

 

 
 

Gambar 29. 

Jarum Renda (kait) 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

6). Gunting dan pendedel 

     Gunting adalah alat untuk memotong kain dan benang. Ukurannya 

bermacam-macam dan sesuai dengan fungsinya. Gunting yang besar dipakai 

untuk memotong kain dan gunting kecil dipakai untuk memotong benang. 

Pendedel digunakan hanya untuk memotong benang waktu merendo apabila 

tidak memiliki gunting kecil. 
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Gambar 30 
Gunting dan pendedel 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

7). Alat-alat tulis 

Alat tulis yang digunakan dalam proses merendo adalah pensil, penggaris,  

spidol, dan lain sebagainya. Alat tulis ini berfungsi untuk membuat motif 

dan memindahkan motif ke kertas minyak yang akan direndo. 

8). Meteran digunakan untuk mengukur panjang dan lebar rendo setelah selesai 

sesuai dengan produk yang akan dibuat. 

c. Teknik kerajinan rendo bangku Koto Gadang 

Teknik kerajinan rendo bangku di Koto Gadang dengan cara persilangan antara 

benang yang satu dengan benang yang lainnya,  setelah semua benang selesai  

dibuat dengan teknik persilangan benang yang terakhirnya akan ditahan dengan 
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pentul sehingga membentuk sebuah motif. kemudian baru dimulai lagi dengan 

benang yang pertama. 

 

 

Gambar 31 
Teknik persilangan benang pada rendo bangku 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

d. Proses Pembuatan rendo bangku 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat rendo bangku Koto 

Gadang adalah: 

1). Pembuatan dan pemindahan motif ke kertas minyak/ kalkir. Motif yang di 

terapkan para perajin Koto Gadang berupa motif bentuk flora seperti 

bentuk bungo melati, bungo kranyam, kamboja, mawar, daun, dan motif 

gometris.  
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Gambar 32 
Contoh desain motif yang akan direndo 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

Motif yang terdapat pada rendo bangku Koto Gadang merupakan 

modifikasi dari bentuk alam, ragam hias yang dibuat berdasarkan kreasi perajin 

sendiri, dan berdasarkan permintaan dari konsumen (wawancara dengan ibu   

denny, 5 Mei 2015) . 

 
Gambar 33 

Wawancara dengan ibu denny salah seorang perajin dan pengusaha 

rendo bangku Koto Gadang 

(Foto: Rahmad, 2015) 
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2). Setelah motif selesai dibuat dan dipindahkan ke kertas minyak/kalkir, motif 

diletakkan di atas bangku bulat yang telah dilapisi dengan karton dan kain 

putih. 

 

Gambar 34 

Motif yang sudah ditempatkan di atas alat rendo bangku berbentuk bulat 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

3). Kemudian benang mulai direnda sesuai dengan motif yang diinginkan yang 

          telah terdapat pada bangku sebagai alat utama merenda. 

 
 

Gambar 35 
Proses merendo 

(Foto: Rahmad, 2015) 
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4). Proses persilangan benang yang satu dengan yang lainnya tetap dilakukan 

sampai semua benang yang sudah disiapkan habis, pada benang terakhir 

dikunci dengan menggunakan pentul.  

 

 

Gambar 36 
Mengunci benang dengan jarum pentul 

(Foto: Rahmad, 2015) 

 

D. Fungsi Kerajinan Rendo Bangku Koto Gadang 

Keberadaan kerajinan rendo bangku sangat diperlukan untuk pemenuhan 

fungsi-fungsi tertentu bagi masyarakat Koto Gadang dan masyarakat luas. Untuk 

itu kerajinan rendo bangku perlu diamati menurut fungsi suatu karya seni. Gie 

(1996: 47) menjelaskan tentang fungsi seni yaitu seni yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan keperluan manusia. Fungsi-fungsi pokok dari seni pada umumnya 

berupa fungsi spiritual (kerohanian), fungsi hedonistis (kesenangan), fungsi 

edukatif (pendidikan), dan fungsi komunikatif (tata hubungan).  
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Feldman (terjemahan Gustami, 1991: 2) menjelaskan bahwa fungsi seni 

pada zaman dahulu adalah untuk memuaskan: (1) kebutuhan individu kita tentang 

ekspresi pribadi, (2) kebutuhan sosial kita untuk keperluan display, perayaan dan 

komunikasi, (3) kebutuhan fisik kita mengenai barang-barang dan bangunan yang 

bermanfaat. Lebih jauh, dalam pengertian luas Feldman (1967) membagi fungsi 

seni menjadi tiga bagian, yaitu: Fungsi personal (The Personal function of art), 

fungsi sosial (the social function of art), dan fungsi fisik (The physical function of 

art). Berdasarkan pengertian fungsi seni tersebut maka secara lebih spesifik dari 

berbagai macam produk kerajinan rendo bangku yang diciptakan oleh perajin 

Koto Gadang, dapat diamati sesuai dengan wujudnya sebagai bentuk seni 

kerajinan. 

1. Fungsi personal 

Fungsi personal seni dalam kebutuhan individu adalah tentang ekspresi 

pribadi. Seni sebagai alat ekspresi pribadi tidak terbatas pada ilham saja, tidak 

semata-mata berhubungan dengan emosi pribadi, tetapi seni juga mengandung 

pandangan pribadi tentang peristiwa dan objek umum dalam kehidupan dan 

situasi kemanusiaan yang mendasar, misalya, cinta, perayaan dan sakit, yang 

terulang secara tetap, sebagaimana dalam seni, namun tema-tema ini dapat 

dibebaskan dari kebiasaan oleh komentar-komentar pribadi yang secara unik 

ditampilkan oleh seniman Feldman (terjemahan Gustami, 1991: 4-5).  

Seni dipilih oleh seniman untuk mengekspresikan gagasan atau pemecahan 

problem tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Sahman (1993: 39) bahwa, 

setiap gagasan menyaratkan dipilihnya karya seni yang relevan untuk gagasan 
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tersebut. Seorang seniman dalam mengekspresikan perasaan dan gagasannya 

menggunakan bermacam-macam media. Ekspresi menurut Santayana, yang 

dikutip oleh Atmodjo (1988: 52-53), makna ekspresi diartikan sebagai: (a) 

ekspresi yang direncanakan, semacam tindakan yang dilakukan seniman dalam 

mencipta karya seni, (b) ekspresi dalam arti penampakkan, yaitu gejala, suatu 

tanda diagnostik, dan (c) ekspresi untuk membayangkan kapasitas objek, bila 

dikontemplasikan secara estetis akan membangkitkan image-image tertentu. 

Kerajinan rendo bangku sebagai bagian dari seni rupa, bagi perajin adalah 

salah satu media tersebut. Kerajinan rendo bangku sebagai seni tradisional, dan 

perajin rendo Koto Gadang, ekspresinya dapat dilihat dari ketekunan para perajin 

dalam menyelesaikan setiap motif yang terdapat pada peralatan yang berbentuk 

bangku yang akan direndo. Perajin berusaha mengeluarkan ide dan 

kemampuannya dalam membuat bentuk motif yang ditampilkan dalam sebuah 

karya seni. Motif pada rendo dibuat dengan bentuk jalinan atau persilangan 

benang yang rapi dan padat, sehingga bentuk motif rendo yang dihasilkan 

kelihatan lebih menarik, dan indah. 

Menciptakan kerajinan rendo tradisional sebagai benda pakai, para perajin 

rendo bangku Koto Gadang berusaha memahami tentang makna dan tujuan hidup, 

sebagai titik tolak karya yang diciptakan. Perajin lebih menekankan pada 

pencapaian keserasian dan penyelesaian akhir suatu ekspresi terhadap nilai-nilai 

falsafah tradisional, sesuai dengan budaya dan adat Minangkabau, sehingga 

eksistensi karya yang diciptakan dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat. 

Salah satu fungsi seni adalah mengekspresikan perasaan dan memindahkan 



45 

 

pengertian kepada khalayak ramai. Seperti yang dikemukan oleh Feldman 

(terjemahan Gustami, 1991: 61-62), menjelaskan, bahwa pada seni tradisional, 

material dibentuk supaya mereka dapat meniru penampilan-penampilan atau 

mengekspresikan gagasan-gagasan tentang kehidupan.  

Perajin rendo bangku sebagai pribadi, dalam memenuhi kebutuhan 

estetisnya berusaha menciptakan bentuk motif rendo yang seindah mungkin, 

menyenangkan, sekaligus bermanfaat. Pembuatan  kerajinan rendo ini pada 

umumnya bersifat fungsional, menuntut dan membantu perajin di dalam 

memuaskan keinginan serta kebutuhan estetis orang yang akan memakai karya 

seni tersebut, di samping kepuasan estetis perajin itu sendiri. 

2. Fungsi Sosial 

Feldman (terjemahan Gustami, 1991: 61-62) menjelaskan bahwa karya 

seni memiliki fungsi sosial, yaitu: (1) karya seni itu mencari atau cenderung 

mempengaruhi perilaku kolektif orang banyak; (2) karya seni itu diciptakan untuk 

dilihat atau dipakai (dipergunakan), khususnya dalam situasi-situasi umum; dan 

(3) karya seni itu mengekspresikan atau menjelaskan aspek-aspek tentang 

eksistensi sosial atau masyarakat kolektif sebagai lawan dari bermacam-macam 

pengalaman personal maupun individu.  

Kerajinan rendo yang dihasilkan oleh perajin Koto Gadang memiliki 

fungsi sosial, karena karya seni yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen atau masyarakat, baik berupa produk untuk perlengkapan acara adat 

maupun produk untuk kebutuhan hidup sehari-hari yaitu perlengkapan rumah 
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tangga. Produk untuk kepentingan upacara-upacara adat, seperti upacara 

perkawinan, fungsi sosialnya dapat dilihat pada perlengkapan pengantin yaitu 

selendang, kain tarawai dan pada kerudung. Berdasarkan penjelasan di atas 

terlihat bahwa kerajinan rendo bangku dimanfaatkan dalam situasi-situasi umum 

atau keperluan sehari-hari untuk keperluan tertentu. Seperti yang dikemukan oleh 

Feldman (terjemahan Gustami, 1991: 61-62) menjelaskan bahwa, salah satu 

fungsi sosial seni kerajinan adalah karya seni itu diciptakan untuk dilihat atau 

dipakai (dipergunakan), khususnya dalam situasi-situasi umum. 

Fungsi sosial produk rendo bangku juga dapat ditunjukkan dengan 

mengkaitkan sendi kehidupan yang ada hubungannya dengan pemenuhan 

kebutuhan barang-barang apa saja yang diperlukan oleh masyarakat. Apabila di 

lihat dari pemakaian hasil kerajinan untuk kepentingan upacara adat, seperti 

upacara perkawinan yaitu sebagai perlengkapan pakaian pengantin wanita dan 

pria. Fungsi sosial rendo bangku pada upacara adat itu, di samping mengandung 

nilai estetis, karya tersebut juga memiliki corak tradisi dan unsur simbolik dari 

ragam hias yang ditampilkan. Fungsi sosial kerajinan rendo bangku yang 

eksistensinya lebih mendasar pada pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari itu, 

maka proses penyelesaiannya lebih difokuskan untuk menghasilkan karya yang 

difungsikan bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari.  

Seni sebagai pengikat solidaritas masyarakat, dilihat dari sudut pandang 

pelaku seni yang bersangkutan, atau perajin sebagai penghasil karya seni tersebut. 

Di tinjau dari eksistensinya, kerajinan rendo bangku Koto Gadang, terdiri dari 

beberapa unit usaha baik yang bersifat kelompok maupun perorangan, bergerak 
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dalam jenis usaha dan produk yang sama. Aktivitas berkeseniannya berfungsi 

sebagai pengikat solidaritas masyarakat. Apabila dihubungkan dengan pendapat 

Feldman tersebut di depan, ada kecenderungan persamaannya, yaitu aktivitas 

berkesenian cenderung mempengaruhi perilaku kolektif (perajin), dan karya seni 

yang dihasilkan mencerminkan tentang eksistensi sosial. 

Masyarakat Minangkabau khususnya perajin rendo Koto Gadang memiliki 

sifat gotong royong, tenggang rasa, dan loyalitas terhadap kehidupan berkelompok 

yang dijunjung tinggi. Sifat semacam ini sangat mewarnai iklim kerja dalam suatu 

kelompok usaha seni kerajinan, yang keberadaannya tersebar sampai ke pelosok 

pedesaan, termasuk kelompok kerajinan rendo bangku Koto Gadang. Aktivitas 

dalam pembuatan barang-barang kerajinan dapat di pandang sebagai kegiatan 

berekspresi estetik, dan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tergolong 

dalam kebutuhan integratif. Kebutuhan integratif ini muncul karena adanya 

dorongan dalam diri manusia yang secara hakiki senantiasa ingin direfleksikan 

dalam keberadaannya sebagai mahluk yang berakal, bermoral, dan berperasaan. 

Kebutuhan estetik secara langsung atau tidak langsung terserap dalam kegiatan 

pemenuhan kebutuhan lainnya, baik dalam pemenuhan kebutuhan primer, 

kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan integratif lainnya.  

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa eksistensi perajin rendo bangku 

Koto Gadang telah melaksanakan perannya yang jelas sesuai fungsi sosialnya.  
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3. Fungsi Fisik 

Fungsi fisik seni adalah suatu ciptaan objek kebendaan yang berfungsi 

sebagai wadah dan alat. Wadah dan alat perlu dibentuk dan dikonstruksi secara 

khusus yang disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang dikehendaki. 

Produk seni kerajinan dipergunakan sekaligus juga dilihat, sehingga perlu 

didesain sebaik-baiknya sehingga dapat berfungsi secara efisien. Fungsi fisik itu, 

dihubungkan dengan penggunaan benda-benda yang efektif sesuai dengan kriteria 

kegunaan dan efisiensi, baik penampilan maupun tuntutannya (permintaannya). 

Feldman (terjemahan Gustami, 1991: 128). Seni kerajinan menampilkan fungsi 

fisik melalui perencanaan dan pembentukan dari jenis peralatan, perkakas, dan 

wadah lainnya. Dalam seni kerajinan ada perbedaan yang signifikan antara benda 

dan alat yang dibuat dengan tangan (manual) dan peralatan yang diproduksi 

dengan menggunakan metode yang bersifat mekanik industri (mesin).   

Fungsi fisik berhubungan dengan pemanfaatan objek fisik atau benda seni. 

Seni kerajinan memiliki fungsi fisik karena kegunaannya, sehingga antara wujud 

dan daya tarik penampilan suatu karya seni sangat diperlukan. Sehubungan 

dengan ini, proses awal pembuatan karya seni kerajinan perlu mempertimbangkan 

faktor estetiknya. Sentuhan estetik dalam karya seni akan berperan sebagai daya 

tarik penampilan karya yang dihasilkan. Sentuhan estetik, baik berupa 

pertimbangan keindahan bentuk maupun hiasan yang diterapkan dapat 

memperindah penampilan, sekaligus dapat mengeliminasi kekurangan atau 

kelemahan bagian yang difungsikan. 
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Fungsi fisik produk seni kerajinan, di samping segi estetik dan nilai 

simbol, nilai kepraktisan karya yang dihasilkan juga sangat menentukan tingkat 

keberhasilan karya tersebut. Seperti pada umumnya produk seni kerajinan 

memiliki kegunaan praktis, namun hal itu tidak berarti karya seni kerajinan tidak 

memiliki nilai estetis, simbol, dan spritual. Nilai-nilai tersebut seringkali sudah 

luluh di dalamnya, bahkan berada di atas fungsi fisiknya (Gustami,  2000: 267)  

Fungsi fisik produk seni kerajinan umumnya ditentukan oleh nilai 

kepraktisannya. Selain seni kerajinan dapat memenuhi kebutuhan manusia yang 

bersifat spiritual, juga bisa berupa peralatan perlengkapan kehidupan dan 

peralatan yang digunakan sebagai sarana untuk memproduksi berbagai kebutuhan 

hidup. Setiap hasil karya dan keahlian seni merupakan perpaduan antara sistem 

alamiah, sebagai esensi yang mendasari saling ketergantungan dari ketiga fungsi 

seni tersebut. Berdasarkan fungsi fisiknya, kerajinan rendo bangku sebagai 

kegiatan produktif non- pertanian, tumbuh atas dorongan naluri manusia untuk 

memiliki alat dan perlengkapan yang diperlukan dalam melangsungkan 

kehidupan. Oleh sebab itu, produk kerajinan rendo banyak dipakai untuk acara 

tertentu, seperti untuk acara adat dan acara keramaian lainnya. 

Fungsi fisik kerajinan rendo sebagai produk yang mempunyai nilai guna, 

dapat dilihat pada setiap upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat 

Minangkabau pada umumnya. Produk rendo bangku merupakan salah satu 

perlengkapan adat yang selalu digunakan pada setiap upacara adat, terutama sekali 

dalam adat perkawinan, antara lain rendo pada selendang pengantin wanita, 

kerudung, kain terawai yang dipakai pengantin laki-laki dan lain sebagainya. 
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Lebih jauh, Feldman juga menjelaskan bahwa, fungsi fisik seni atau desain 

dihubungkan dengan penggunaan objek (benda) yang efektif sesuai dengan 

kriteria kegunaan dan efesiensi, baik penampilan maupun tuntutannya Feldman 

(Terjemahan Gustami, 1991: 128).  

E. Perajin, Pengusaha dan Lembaga Budaya Pendukung Kerajinan Rendo 

Bangku Koto Gadang  

 

1. Perajin Kerajinan Rendo Bangku Koto Gadang 

Kerajinan rendo bangku sebagai produk budaya memberikan harapan 

kepada perajin untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, terutama dalam masalah 

ekonomi. Kerajinan rendo bangku Koto Gadang merupakan perwujudan atau 

cerminan dari ungkapan cita rasa estetik dalam bentuk benda fungsional maupun 

benda estetik, yang dalam penggarapannya memerlukan kemampuan, 

pengalaman, dan kecakapan teknik yang bertujuan mempertahankan seni budaya 

peninggalan nenek moyang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Keterampilan 

yang dimiliki oleh perajin rendo bangku Koto Gadang membutuhkan pelatihan, 

ketekunan, kesabaran, dan ketelitian dari tingkat yang paling sederhana sampai ke 

tingkat yang agak rumit. Pengetahuan dan keterampilan perajin diperoleh melalui 

proses pembelajaran, apakah itu pengetahuan mengenai bahan, teknik, jenis serta 

fungsi produk, maupun cara pengelolaan dan pemasaran hasil produksi.  

Perajin rendo bangku Koto Gadang mayoritas masyarakat Koto Gadang itu 

sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengusaha rendo bangu 

Koto Gadang, bahwa pada umumnya wanita Koto Gadang memiliki kemampuan 

untuk membuat rendo bangku (Wawancara dengan ibu Denny, 15 April 2015). 
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Perajin rendo bangku yang ada di Koto Gadang adalah wanita yang terdiri dari 

anak-anak yang berumur 10 tahun, anak remaja, ibu rumah tangga dan para orang 

tua yang sudah lanjut usia. 

Wanita Koto Gadang umumnya mulai belajar merendo semenjak mereka 

masih duduk di bangku sekolah dasar. Para orang tua mengajarkan keahlian 

merendo kepada anak-anaknya sesudah mereka pulang sekolah dan pada waktu 

luang. Jika ada anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi, maka mereka akan mengikuti usaha orang tuanya membuat rendo 

dan menyulam. 

Berdasarkan perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi pekerjaan 

merendo sudah menjadi pekerjaan pokok para perajin Koto Gadang untuk 

menghidupi keluarganya. Namun ada juga perajin rendo Koto Gadang yang 

memiliki pekerjaan tetap di instasi-instansi pemerintah, baik di kantor camat, 

kantor walinagari, maupun guru di sekolah. Biasanya, para perajin ini merendo 

setelah pulang dari kantor dan meyelesaikan pekerjaan rumah tangga. 

Perajin rendo bangku Koto Gadang dapat dikelompokkan menjadi dua. 

Kelompok pertama, para perajin yang merendo di rumah dengan modal dan 

peralatan sendiri. Biasanya, mereka membuat rendo yang laku di pasaran atau 

berdasarkan pesanan. Untuk rendo pesanan biasanya para pemesan datang 

langsung ke rumah perajin. Di samping itu para perajin rendo Koto Gadang juga 

ada yang menjual sendiri hasil rendo mereka ke toko-toko/art shoop yang ada di 

Koto Gadang seperti ke yayasan Amai Setia, denny dan desi, dan yang lainnya. 

Kelompok kedua, perajin yang ikut yayasan Amai Setia dan pengusaha kerajinan 
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rendo yang ada di Koto Gadang. Para perajin ini datang ke yayasan dan rumah 

para pengusaha untuk membuat rendo.  

 

Gambar 37 

Perajin kerajinan rendo Koto Gadang di soroom ibu denny  

(Foto: Rahmad, 2015) 

Selain itu ada juga para perajin yang mengambil bahan baku ke yayasan, 

kemudian mereka merendo di rumah, karena peralatan rendo pada umumnya telah 

dimiliki oleh para perajin. Menurut penjelasan dari beberapa orang perajin, 

mereka lebih suka merendo di rumah, karena mereka punya waktu lebih banyak 

dibandingkan bekerja di yayasan.  

2. Pengusaha Seni Kerajinan Rendo Bangku Koto Gadang 

Usaha kerajinan merendo bagi sebahagian besar masyarakat Koto Gadang 

merupakan usaha yang cukup menjanjikan dibandingkan dengan pekerjaan lain, 

khususnya bagi para wanita Koto Gadang. Oleh sebab itu, banyak masyarakat 

yang tertarik untuk mengusahakannya, terutama bagi yang mempunyai modal.  
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Masyarakat yang mengusahakan  kerajinan rendo sebagai bidang usaha 

mereka cukup banyak dan berkembang di daerah Koto Gadang. Biasanya 

pengusaha kerajinan rendo Koto Gadang mendirikan show room sendiri, seperti 

Handy Craf Sulaman Suji dan Kapalo Samek Leo, Silver Work Cici, Sauvenir 

Minda, Denny souvenir, dan show room lainnya. kehadiran sanggar-sanggar kerja 

tersebut memberi peluang bagi masyarakat sekitar, untuk mendapatkan lapangan 

pekerjaan.  

Pengusaha rendo Koto Gadang, pada umumnya mengusahakan sendiri 

modal usahanya. Sebahagian dari pengusaha rendo itu ada yang masih merangkap 

sebagai tenaga kerja atau perajin. Pada saat tertentu mereka masih ikut 

mengerjakan pembuatan rendo sendiri, di samping berperan sebagai produsen dan 

orang yang memasarkan hasil produksinya. Pengusaha rendo bangku di Koto 

Gadang menjadikan usaha kerajinan rendo sebagai pekerjaan pokok mereka untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu ada pula pengusaha yang 

menjadikan pekerjaan tersebut sebagai usaha sampingan, karena mempunyai 

pekerjaan di sektor lain, seperti guru atau pegawai pemerintah. Pengusaha rendo 

Koto Gadang pada awalnya berprofesi sebagai perajin, lama-kelamaan mereka 

mulai mencoba-coba untuk membuka usaha sendiri. 

3. Lembaga Budaya Pendukung Kerajinan rendo Bangku Koto Gadang 

 

kerajinan rendo sebagai seni tradisional dan warisan masa lalu merupakan 

sesuatu yang perlu dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya. Belajar 

kesenian bagi masyarakat Minangkabau merupakan suatu media pencerahan 

untuk menyalurkan perasaan hatinya, melalui perkataan, perbuatan, di samping 
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keharusan untuk menguasai adat. Kreativitas masyarakat Minangkabau dalam 

berkesenian sangat bervariasi, salah satunya adalah kreativitas di dalam membuat 

kerajinan rendo bangku di daerah Koto Gadang. 

Kerajinan rendo merupakan warisan budaya dari nenek moyang daerah 

Koto Gadang pada masa dahulunya. Proses penurunan keahlian merendo dari 

generasi kegenerasi terus berlangsung sampai sekarang. Keahlian yang dimiliki 

oleh orang tua di turunkan secara langsung ataupun tidak langsung kepada anak-

anak mereka terutama anak perempuan nagari Koto Gadang. Kerajinan rendo 

bagi masyarakat pendukungnya dianggap sebagai media pendidikan bagi anak-

anaknya. Seorang ibu akan menurunkan keahlian merendo dan mengajarkan adat 

istiadat kepada putrinya.  

Kelangsungan sentra kerajinan rendo bangku di Koto Gadang Sumatra 

Barat tidak terlepas dari peran dan dukungan dari masyarakat Koto Gadang 

sebagai masyarakat pendukung kerajinan rendo bangku dan berbagai pihak atau 

lembaga, antara lain lembaga pemerintah, lembaga swasta, serta lembaga 

pendidikan menengah dan tinggi, yang ikut berperan dalam mengembangkan seni 

kerajinan rendo Koto Gadang. Dukungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga 

tersebut bisa berupa bantuan material atau pinjaman modal, bisa juga berupa 

nonmaterial, yaitu dengan memberikan pelatihan, penyuluhan dan pembinaan 

kepada para perajin, baik bersifat kelompok ataupun perorangan.  

Dukungan dari berbagai masyarakat dan lembaga terhadap keberadaan dan 

kelangsungan kerajinan rendo bangku Koto Gadang telah memberi kekuatan bagi 

perajin rendo dalam melakukan aktivitasnya, sehingga kerajinan rendo bangku 
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tetap tumbuh dan bertahan hingga menjadi pekerjaan pokok untuk menopang 

kehidupan para perajin. Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga 

yang terkait bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pengelolaan 

usaha, sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan perajin. Beberapa pihak 

yang berperan dan memberikan beberapa dukungan terhadap kerajinan rendo 

bangku daerah Koto Gadang antara lain: 

a. Masyarakat  

Masyarakat adalah orang yang berperan sebagai pendukung terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan kerajinan rendo bangku Koto Gadang Sumatra 

Barat. Dengan demikian, kehadiran kerajinan rendo bangku Koto Gadang 

Sumatra Barat yang merupakan warisan dari nenek moyang orang Minangkabau, 

dulunya berfungsi untuk perlengkapan acara adat, sekarang telah mengalami 

perkembangan kebentuk produk perlengkapan rumah tangga. Seperti yang 

dikemukan oleh (Sairin dalam Zed, 1992:34) mengatakan bahwa, “orang 

Minangkabau dengan mudah dapat menerima berbagai ide dan benda material 

dari luar kebudayaannya, selama hal itu tidak mengganggu eksistensi kebudayaan 

Minangkabau dan kalau boleh unsur baru itu dapat memperkaya kebudayaan 

Minangkabau itu sendiri”. Dengan dibuatnya kerajinan rendo keproduk yang baru, 

semua itu merupakan suatu pertanda bahwa kerajinan rendo tesebut masih tetap 

tumbuh dan berkembang tidak lepas dari masyarakat Minangkabau sebagai 

masyarakat pendukungnya.  
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b. Lembaga Pemerintah 

Pemerintah merupakan salah satu lembaga pendukung utama terhadap 

keberadaan dan perkembangan kerajinan rendo bangku Koto Gadang. Lembaga 

pemerintah sebagai bentuk lembaga yang teroganisir secara resmi, mempunyai 

peranan yang signifikan baik sebagai fasilitator maupun pelindung bagi 

keberadaan dan kelangsungan usaha kerajinan rendo bangku Koto Gadang.  

Pengusaha kerajinan rendo bangku Koto Gadang menyatakan  bahwa sebagai salah satu 

bentuk dukungan dari pemerintah adalah komitmen dalam 

menumbuhkembangkan Industri Kecil Menengah, Balai Diklat Industri Regional 

II Padang (BDI Padang) bekerjasama dengan Dinas Perindagkop Kota Bukittinggi 

(melalui UPTD Kerajinan Industri Kota Bukittinggi), mengadakan Diklat rendo 

bangku Koto Gadang Bukittinggi. Dan selalu  diikutsertakan pada setiap kegiatan 

pemerintah, seperti melakukan pameran tetap perdagangan (Wawancara dengan 

Ny. Denny, 5 Mei 2015).  

 

Gambar 38 

Wawancara dengan ibu Denny  

(Foto: Rahmad, 2015) 
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Kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan 

di atas merupakan kegiatan positif yang berpengaruh terhadap kelangsungan dan 

perkembangan kerajinan rendo Koto Gadang. Kegiatan yang dilakukan 

pemerintah ini bertujuan sebagai tempat mempromosikan produk, meningkatkan 

kemampuan, mutu produk, dan sumber daya manusia yang terlatih serta terampil 

dalam menjalankan usaha kerajinan rendo yang secara tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap kesejahteraan perajin. Ditetapkannya daerah Koto Gadang 

sebagai salah satu daerah tujuan wisata daerah Sumatra Barat, guna meningkatkan 

penghasilan para perajin daerah Koto Gadang.  

 

Gambar 39 

Wisatawan belajar membuat renda di Yayasan Amai Setia  

(Direpro dari dokumentasi di Yayasan Amai Setia: rahmad, 2015) 

 

3. Lembaga Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi 

Lembaga pendidikan menengah dan pendidikan tinggi juga memberikan 

pengaruh terhadap kelangsungan dan perkembangan  kerajinan rendo di daerah 

Koto Gadang. Lembaga pendidikan menengah dan tinggi, yang secara tidak 
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langsung mendukung  kerajinan rendo daerah Koto Gadang, adalah Sekolah 

Menengah Industri Kerajinan (SMIK)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK 8 

Padang) jurusan tekstil, Sekolah Ampek Angkek Canduang, ISI Padangpanjang, 

jurusan seni Kriya dan Universitas Negeri Padang (UNP), jurusan seni rupa. 

Kegiatan yang dilakukan itu bertujuan untuk menunjang kelangsungan dan 

perkembangan kerajinan rendo bangku  Koto Gadang, antara lain kegiatan 

penelitian yang dilakukan mahasiswa dan dosen, praktek lapangan (PL),  

pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi berupa 

pengembangan disain dan diversifikasi usaha yang umumnya dilakukan oleh 

mahasiswa dan dosen, sehingga terjadi perubahan produk yang berfungsi untuk 

acara adat menjadi produk praktis yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. 

Selain itu di jurusan seni kriya ISI Padangpanjang, dan SMK 8 Padang dalam 

kurikulumnya menjadikan kerajinan merendo sebagai salah satu mata pelajaran 

pokok khususnya pada pilihan minat kriya tekstil. 

Dijadikannya kerajinan merendo sebagai mata pelajaran bagi jurusan 

tekstil, diharapkan akan lahir seorang kriyawan yang memiliki keterampilan 

teknik dan wawasan dalam bidang kerajinan merendo yang luas. Dengan adanya 

kegiatan positif yang dilakukan oleh pendidikan menengah dan pendidikan tinggi 

seni, merupakan salah satu usaha untuk melestarikan dan mempromosikan 

kerajinan rendo sebagai produk budaya tradisional masyarakat Sumatera Barat di 

tengah kehidupan moderen. 

4. Lembaga swasta 

Lembaga swasta juga ikut berperan bagi pertumbuhan dan perkembangan 

kerajinan rendo di daerah Koto Gadang. Bantuan yang didapatkan dari anak 
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nagari Koto Gadang yang melakukan usaha di rantau, dengan cara menanam 

modal di yayasan Amai Setia. Dengan adanya bantuan dari lembaga-lembaga 

sebagai pendukung atas tumbuh dan berkembangnya kerajinan rendo Koto 

Gadang itu, menyebabkan seni kerajinan ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

masyarakat sebagai penjaga kelestarian dan kelangsungannya.                                                                               

 

F. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan dan perkembangan 

kerajinan rendo bangku koto gadang 

Keberadaan kerajinan rendo di tengah-tengah masyarakat pendukungnya 

tidak lepas dari eksistensi seni kerajinan tersebut dalam mengikuti arah 

perkembangan dan perubahan zaman. Perkembangan fungsi seni kerajinan rendo 

sebagai perangkat ritual adat ke arah produk perlengkapan hidup sehari-hari, dapat 

dipahami sebagai bagian integral dari gerak perubahan kehidupan sosial budaya, 

karena kerajinan rendo merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakatnya. 

Perubahan itu diyakini sebagai hal yang menunjukkan perubahan kesadaran atau 

kepercayaan masyarakat (Kartodirdjo, 1982: 26). 

Kerajinan rendo sebagai ungkapan kreativitas budaya masyarakat, ternyata 

telah mengisi ungkapan masyarakat dengan mencipta, memberi peluang untuk 

bergerak, memelihara, menularkan dan mengembangkan, kemudian menciptakan 

kebudayaan yang baru lagi (Kayam, 1981: 52). Proses pengungkapannya ternyata 

telah melahirkan inovasi, yang berorientasi kepada kebutuhan masa kini dalam 

berbagai bentuk, sehingga kerajinan rendo sekarang ini merupakan salah satu 

bentuk industri yang menguntungkan bagi masyarakat Koto Gadang. 

Pertumbuhan dan perkembangan kerajinan rendo Koto Gadang, yang 

mampu bertahan dan bersaing dengan produk rendo lainnya, tidak lepas dari 
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beberapa faktor pengaruh sosio-kultural masyarakat pendukungnya, sehingga 

keberadaan kerajinan rendo bangku Koto Gadang tetap bertahan di tengah-tengah 

masyarakat. Adapun faktor-faktor yang ikut mempengaruhi kelangsungan dan 

perkembangan  kerajinan rendo bangku Koto Gadang adalah: 

1. Pengaruh internal 

Maksud pengaruh internal terhadap kerajinan rendo Koto Gadang adalah 

berbagai potensi atau kegiatan yang ada di lingkungan sentra kerajinan rendo 

bangku Koto Gadang baik yang berasal dari perorangan ataupun kelompok. 

Kegiatan itu muncul sebagai akibat adanya hubungan internal yaitu interaksi 

sosial dan budaya masyarakat setempat. Adapun hal-hal yang berpengaruh dan 

menimbulkan motifasi untuk berkembang antara lain: 

a. Pengaruh Sosial Budaya  

Kerajinan merendo merupakan warisan dari nenek moyang, yang diajarkan 

secara turun-temurun dan tetap bertahan sampai sekarang. Semua itu 

menunjukkan budaya yang masih berkembang, dan merupakan pelestarian budaya 

tradisi yang masih terjadi di daerah Koto Gadang. Apa yang diwujudkan dalam 

kerajinan rendo bangku merupakan bentuk aktualisasi dari bentuk budaya yang 

dimiliki sehingga dapat dipertahankan. Berkembangnya usaha kerajinan rendo 

Koto Gadang saat sekarang tidak bisa dilepaskan dari adanya hubungan yang 

saling mempengaruhi antara faktor lingkungan dan sistem hubungan sosial 

budaya, yang dilandasi oleh adat-istiadat (Prihatin, 2006: 22). 

Masyarakat Koto Gadang umumnya masih mempunyai pola kehidupan 

sederhana, mempunyai hubungan yang erat dengan lingkungan dan alam. Sistem 
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sosial budaya mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan dan alam, 

semua ini terlihat pada pembuatan berbagai bentuk motif yang ditampilkan pada 

setiap produk sulaman yang dihasilkan. Yaitu berbagai bentuk terdapat di alam, 

yang mengandung berbagai makna tentang pola kehidupan bermasyarakat 

(Wachid, 1997: 142). 

Keberadaan rendo bangku hampir tidak bisa dipisahkan dengan adat-

istiadat dan lingkungan masyarakat Koto Gadang. Kerajinan rendo bangku ini 

selalu digunakan pada setiap acara adat perkawinan bagi masyarakat Koto 

Gadang, sebagai masyarakat pendukung kerajinan rendo bangku. Seperti yang 

dikemukakan oleh Razni (2005: 6) bahwa, Kekuatan dalam seni kerajinan yang 

mampu berjuang, berkreasi dan berinovasi karena adanya dukungan dari 

masyarakat yang menghargai tradisinya.   

b. Pengaruh Ekonomi (Pemenuhan Kebutuhan hidup) 

 

Berkembangnya industri kerajinan rendo bangku Koto Gadang telah 

menjadikan daerah ini sering dikunjungi oleh wisatawan baik dalam maupun luar 

negeri. Melalui usaha kerajinan rendo bangku, masyarakat merasa kebutuhan 

hidup mereka lebih terpenuhi, kehidupan perekonomian masyarakat menjadi lebih 

baik dengan munculnya usaha masyarakat di bidang lainnya selain dari seni 

kerajinan, seperti usaha transportasi, warung, dan rumah makan yang dibangun di 

daerah Koto Gadang.  

Bentuk produk baru dari kerajinan rendo bangku, tertuang dalam bentuk 

produk yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari berupa produk untuk 

kebutuhan rumah tangga. Kemampuan masyarakat Koto Gadang mengembangkan 
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kerajinan rendo bangku merupakan aspek positif masyarakat pendukungnya, 

tercermin dari kemampuan perajin dalam mengerjakan segala bidang pekerjaan 

yang berkaitan dengan kerajinan rendo bangku. Penilaian yang positif terhadap 

pekerjaan alternatif, serta nilai-nilai terhadap pekerjaan yang ditekuni, merupakan 

pendorong, sehingga profesi sebagai perajin rendo bangku dianggap sebagai milik 

dan identitas masyarakat Koto Gadang dalam bidang perekonomian.   

Faktor ekonomi perdagangan merupakan suatu faktor yang ikut memberi 

dorongan produktif bagi kerajinan rendo bangku Koto Gadang. Perkembangan  

kerajinan rendo yang mengarah pada produk perlengkapan rumah tangga, berawal 

dari pemikiran baru terhadap kondisi dan tuntutan zaman yang berkaitan dengan 

ekonomi pasar, baik yang berhubungan dengan industri pariwisata maupun bidang 

perdagangan. Perubahan sikap dan perilaku hidup para perajin ternyata telah 

mengantarkan kerajinan rendo ke dalam babak baru kehidupan modern. 

Pembuatan produk kerajinan rendo sekarang tidak terlepas dari usaha dan 

kerjasama berbagai pihak, meskipun demikian usaha tersebut berawal dari usaha 

kolektif masyarakat Koto Gadang terhadap kerajinan rendo bangku. 

Faktor ekonomi merupakan salah satu pendorong bagi terciptanya produk 

rendo yang berorientasi kepada kebutuhan masa kini dalam masyarakat Koto 

Gadang. Di samping itu, dengan berkembangnya usaha kerajinan rendo juga telah 

membuka lapangan kerja khususnya bagi masyarakat Koto Gadang, yang secara 

tidak langsung telah mengurangi  pengangguran di daerah. Kaum ibu, anak-anak 

dan perempuan yang masih sekolah dan yang putus sekolah pada umumnya setiap 
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hari mengisi hari-hari mereka dengan merendo baik di rumah sendiri maupun di 

rumah-rumah pengusaha seni kerajinan rendo yang ada di daerah Koto Gadang.  

Kecilnya angka pengangguran di daerah Koto Gadang, disebabkan karena 

adanya keinginan masyarakat Koto Gadang untuk menjadikan usaha kerajinan 

rendo bangku sebagai pekerjaan andalan yang mampu bertahan dan berjalan 

dengan baik dalam mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Kenyataan ini bisa 

dilihat dari keberadaan kerajinan rendo bangku yang tetap bertahan sampai 

sekarang ditengah-tengah masyarakat Koto Gadang.  

Keberadaan kerajinan rendo bangku Koto Gadang sebagai mata 

pencaharian dalam perekonomian masyarakat, dan keputusan masyarakat memilih 

kerajinan rendo untuk di kembangkan merupakan salah satu bentuk usaha 

masyarakat untuk mempertahankan eksistensinya, sebagai bagian dalam 

mengatasi masalah ekonomi, dan merupakan manifestasi konsepsi dan persepsi 

masyarakat terhadap kehidupan yang wajar. Perubahan sikap dan perilaku hidup 

perajin ternyata telah mengantarkan kepada babak baru bagi kehidupan kerajinan 

tersebut di tengah masyarakat pendukungnya. 

2. Pengaruh eksternal 

Seorang seniman mengalami pengaruh lingkungan sosial pada zamannya. 

Saling pengaruh-mempengaruhi diawali dengan terciptanya komunikasi antara 

satu indifidu ke indifidu yang lain, dengan cara tukar menukar informasi dan 

pengalaman. Manusia tidak selalu sebagai makhluk homo estheticus, manusia 

juga makhluk sosial, secara historis manusia berakar pada suatu masyarakat 

tertentu dan pada zaman tertentu (Sachari, 1989: 105). 
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Pengaruh eksternal merupakan hasil dari hubungan dengan pihak-pihak 

luar, yang menjadi sarana untuk belajar dengan cara memperhatikan pengalaman 

dan berbagai informasi dari orang lain serta melakukan dialog tentang persoalan 

yang lebih khusus atau lebih luas. Berbagai pengaruh dari luar, dengan  berbagai 

dampak positif dan negatifnya sangat menentukan perkembangan dan 

kecendrungan perubahan yang terjadi pada suatu kawasan, di mana suatu 

masyarakat melakukan aktifitas usaha yang sama yaitu bidang kerajinan merendo. 

Pengaruh dari luar bisa menjadi penentu utama kemajuan yang diperoleh di 

lingkungan sentra kerajinan tersebut. Beberapa pengaruh yang memberikan 

dorongan terhadap perkembangan kerajinan rendo bangku Koto Gadang sebagai 

berikut: 

a. Selera pasar atau permintaan konsumen    

Pekerjaan merendo selain pekerjaan sampingan juga merupakan pekerjaan 

pokok bagi para perajin daerah Koto Gadang. Pembuatan produk kerajinan rendo 

yang dihasilkan perajin Koto Gadang ini adalah untuk memenuhi kebutuhan 

manusia, yaitu untuk keperluan perlengkapan adat dan untuk perlengkapan 

kebutuhan sehari-hari masyarakat, berupa keperluan rumah tangga. 

Maju dan mundurnya  kerajinan rendo bangku Koto Gadang tergantung 

kepada kebutuhan dan permintaan dari konsumen. Semakin banyak konsumen 

yang membutuhkan dan menyukai barang  kerajinan rendo bangku Koto Gadang, 

maka semakin banyak pesanan dan semakin cepat terjadi perkembangan dari seni 

kerajinan tersebut dibandingkan dengan produk yang dihasikan daerah lain. 

Kerajinan rendo Koto Gadang dari dahulu sampai sekarang terkenal dengan  
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rendo bangkunya. Sehingga banyak diminati oleh masyarakat sekitarnya dan para 

wisatawan yang datang ke Koto Gadang.  

b. Media informasi 

Media informasi merupakan sarana komunikasi bagi masyarakat di desa 

ataupun masyarakat di kota, baik media cetak ataupun media elektronik, untuk 

mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang apa yang menjadi tuntutan 

zaman pada saat sekarang ini. Tayangan dari media komunikasi terutama televisi 

banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan budaya masyarakat dengan 

segala dampak positif dan dampak negatifnya. Melalui media informasi yang 

dapat dipetik sebagai pengetahuan dan pengalaman yang dapat membangun 

kesadaran diri (Liliweri, 2003: 35). 

Pengaruh yang berkaitan langsung dengan pengembangan desain dan 

pengembangan produk adalah media televisi. Para perajin memperoleh informasi 

dari siaran yang ada di televisi dengan cara melihat tayangan aneka produk 

kerajinan dengan segala bentuk dan ciri khas tersendiri. Ditayangkannya profil 

dari tokoh di bidang seni kerajinan dan lain sebagainya. para perajin juga dapat 

memperoleh berbagai informasi tertulis dan gambar dari produk seni kerajinan 

dari kreasi perajin daerah lain yang dapat mereka jadikan sebagai contoh, dan 

menjadi sumber ide guna kemajuan seni kerajinan yang mereka ciptakan, melalui 

media cetak. Diterbitkannya majalah-majalah seni dan kerajinan, di surat kabar, 

katalog dan lain sebagainya,  

Informasi dan pengetahuan yang diperoleh oleh para perajin melalui media 

informasi, dapat menambah keanekaragaman jenis produk kerajinan rendo yang 
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dihasilkan para perajin Koto Gadang. Dengan banyaknya jenis produk yang dapat 

mereka hasilkan dan dengan kwalitas yang sangat baik, menjadikan kerajinan 

rendo bangku Koto Gadang banyak diminati oleh para konsumen, baik dalam 

ataupun luar negeri. 

Berdasarkan uraian di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa, para perajin 

kerajinan rendo bangku Koto Gadang umumnya adalah masyarakat Koto Gadang 

sendiri. Mulai dari usia anak-anak, remaja dan para orang tua. Pengusaha rendo 

Koto Gadang umumnya mengusahakan sendiri modal mereka guna kelangsungan 

dan perkembangan kerajinan rendo bangku Koto Gadang. Tumbuh dan 

berkembangnya kerajinan rendo Koto Gadang tidak lepas dari adanya peran serta 

dari lembaga yang berkompeten di bidangnya, seperti Lembaga Pendidikan 

Menengah, Pendidikan Tinggi, Lembaga Pemerintahan, dan Lembaga Swasta. 

Selain itu Pertumbuhan dan perkembangan kerajinan rendo bangku Koto Gadang, 

mampu bertahan dan bersaing dengan produk rendo daerah lain tidak lepas dari 

faktor sosio-kultural masyarakat pendukungnya, seperti faktor sosial budaya, dan 

faktor ekonomi. Pembuatan produk rendo Koto Gadang tergantung pada selera 

pasar atau permintaan dari konsumen. 
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BAB 6 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Penelitian ini telah belangsung selama 8 bulan. Dimulai dari penelitian 

awal pencarian data sampai menulis laporan akhir. Penelitian untuk tahap pertama 

sudah selesai dilakukan. Jika memungkinkan penulis berkeinginan untuk 

melanjutkan penelitian ini ketahap berikutnya dengan melakukan pengembangan 

desain produk dan motif, dengan cara menempatkan motif Minangkabau sebagai 

motif rendo untuk produk-produk rendo yang ada di Koto Gadang.  
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 Berdasarkan uraian pada seluruh pembahasan di depan, maka dapatlah 

ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini mencoba untuk menunjukkan peran seni 

kerajinan rendo bangku Koto Gadang bagi sekelompok masyarakat. Kerajinan 

rendo bangku bukan hanya sebagai ekspresi pribadi, tetapi dapat dipandang 

sebagai usaha yang dilakukan oleh para perajin, untuk pemenuhan kebutuhan 

hidup sehari-hari. Tindakan tersebut tercermin dari aktivitas dari para perajin 

dalam memproduksi bermacam-macam seni kerajinan rendo bangku.  

Kerajinan rendo bangku merupakan warisan budaya masyarakat Koto 

Gadang. Keberadaannya masih tetap dipertahankan oleh masyarakat 

pendukungnya sampai saat sekarang. Kehadiran industri seni kerajinan rendo 

bangku di tengah-tengah masyarakat tidak lepas dari aspek kesejarahan dan proses 

sosialisasi. Berdasarkan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi kerajinan 

rendo bangku telah berkembang menjadi perlengkapan rumah tangga yang dapat 

digunakan oleh semua orang. Produk kerajinan rendo bangku dibuat dalam 

berbagai bentuk produk kemasan, sesuai dengan kebutuhan hidup masa kini. 

Produk kerajinan rendo bangku dibuat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 

seperti lover, alas gelas, alas piring dan alas keramik. Kerajinan rendo bangku 

terus di butuhkan oleh masyarakat, baik sebagai barang-barang praktis maupun 

sebagai kelengkapan upacara adat, sehingga kerajinan rendo bangku akan selalu 

dibutuhkan di tengah masyarakat luas umumnya da masyarakat Koto Gadang 

kususnya. 

Teknik pengerjaan rendo bangku Koto Gadang tidak sama dengan teknik 

renda pada umumnya, yang menggunakan jarum renda dengan cara mengait 

benang dalam tekniknya. Rendo Koto Gadang dalam pengerjaannya menggunakan 

peralatan berupa bangku berbentuk bulat. Rendo Koto Gadang teknik 

pengerjaannya dilakukan dengan cara persilangan beberapa buah benang yang 

saling bergantian sehingga membentuk suatu motif sesuai dengan desain dan 
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diakhiri dengan cara mengunci proses persilangan terakhir dengan menggunakan 

jarum pentul. 

Penggunaan rendo bangku sebagai perlengkapan upacara adat di Koto 

Gadang tetap dipakai sampai saat sekarang. Seperti pada upacara perkawinan, 

pemakaian rendo bangku dapat dilihat pada bagian bawah kain terawai pengantin 

laki-laki Koto Gadang, pada selendang bagian tepi bawah dan pada bagian 

pinggir, yang dipakai oleh pengiring pengantin laki-laki dan wanita Koto Gadang. 

Kerudung pengantin wanita Koto Gadang pada bagian tepi bawah dan samping 

kiri kanan kerudung. Pembuatan produk rendo bangku pada upacara adat motif 

yang sering dipakai adalah motif bunga melati, tulip, bungo kranyam, dan bunga 

mawar. Sedangkan bunga untuk perlengkapan rumah tangga tidak ada 

ketentuananya, motif yang dipakai sesuai permintaan konsumen atau pesanan 

seperti motif flora, fauna dan motif geometris. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terlihat masih 

minimnya bentuk produk yang dihasilkan. Untuk itu perlu sekali adanya semacam 

penelitian terapan ataupun semacam pelatihan untuk pengembangan bentuk desain 

dan motif rendo bangku Koto Gadang. Dengan adanya pelatihan tersebut produk 

rendo bangku yang dihasilkan perajin Koto Gadang akan lebih bervariasi dan 

lebih banyak diminati oleh konsumen atau wisatawan yang datang ke Koto 

Gadang terutama produk kemasan pariwisata yaitu produk cenderamata. Dengan 

cara menerapkan motif Minangkabau sebagai ciri khasnya tanpa meninggalkan 

bentuk motif asli dari kerajinan rendo bangku Koto Gadang. Diharapkan bagi 

masyarakat Koto Gadang untuk tetap melestarikan hasil budayanya, dengan cara 

terus memberikan motifasi dan melatih generasi muda Koto Gadang terutama 

rendo bangku yang memiliki bentuk dan keunikan tersendiri dalam proses 

pengerjaannya.  
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Nara Sumber 

Denny Zar (65 th), Pemilik usaha Rendo Bangku Koto Gadang, wawancara 

tanggal 5 April 2015, Koto Gadang. 

 

Lidia (40 tahun), perajin dan pengurus kerajinan amai setia Koto Gadang, 

wawancara tanggal 26 April 2015, Koto Gadang 

 

Ratna (45 tahun), perajin dan pengurus kerajinan amai setia Koto Gadang. 

Wawancara tanggal 26 April 2015, Koto Gadang 
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LAMPIRAN 

 

A. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik 

dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga, lebih mudah diolah. 

Instrumen penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang kerajinan 

rendo bangku Di Koto Gadang Sumatera Barat. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara.  

Observasi yang dilakukan meliputi apa saja fokus kajian yang diteliti yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tentang karya seni yaitu kerajinan rendo bangku berupa bentuk produk, 

     motif, bahan, alat, dan proses pembuatan rendo bangku koto Gadang 

2. Ruang atau tempat dilakukannya penelitian 

3. Peristiwa yang terus berlangsung yang melibatkan pelaku yaitu perajin dan 

       pengusaha kerajinan rendo bangku koto gadang 

 Peneliti melakukan wawancara dengan pengusaha dan perajin Koto 

Gadang, dengan mempersiapkan beberapa pertannyaan awal untuk dijadikan 

bahan data atau sumber yang relevan dalam penelitian tersebut. Pertannyaan 

wawancara ini antara lain: 

1. Bagaimana sejarah kerajinan rendo bangku koto gadang 

2. Alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam pengerjaan rendo bangku 

3. Dari mana para perajin mendapatkan bahan baku dan peralatannya 

4. Bagaimana proses pengerjaan kerajinan rendo bangku 

5. Bagaimana bentuk motif dan produk kerajinan rendo bangku 

6. Berapa lama pengerjaan kerajinan rendo bangku 

7. Apa saja nama motif rendo bangku koto gadang 

8. Dari mana motif-motif itu dibuat 

9. Apakah fungsi dari kerajinan rendo bangku 

10. Apa kelebihan dari rendo bangku koto Gadang dengan rendo yang yang lain 

11. Bagaimana pemasaran kerajinan rendo bangku Koto Gadang 

12. Siapa saja konsumennya, daerah pemasarannya dan harga jualnya 
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B. Personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya 

 

                      Biodata Ketua 

          a. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Ranelis, S.Sn., M.Sn                                           

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Jabatan Fungsional Lektor 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya 19780730 200312 2 001 

5 NIDN 0030077803 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Padang 30 Juli 1978 

7 E-mail Ranelis.nel@gmail.com 

 

8 Nomor Telepon/Hp (0751) 777536/ HP. 085263545243 

9 Alamat Kantor ISI Padangpanjang 

Jl. Bundo Kanduang No 35 Padangpanjang 

27128      

10 Nomor Telepon/Faks (0752) 82077/ Fax. 0752 82031 

11 Lulusan yang telah dihasilkan S-1=   15 Orang 

 

12. Mata Kuliah yang diampu 

1. Ilmu bahan kriya I  

    (Tekstil, kayu, Kulit, logam, keramik) 

2. Ilmu Bahan Kriya II 

     (Tekstil, kayu, kulit, logam, keramik) 

3. Material Kriya  

4. Studio Kriya Kulit III  

5. Studio Kriya Kulit V 

6. Studio kriya kulit II 

7. Studio Kriya Kulit VI 

 

 

 

 

mailto:Ranelis.nel@gmail.com
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 b. Riwayat Pendidikan 

 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

STSI Padangpanjang Pasca Sarjana 

ISI Yogyakarta 

- 

Bidang Ilmu Seni Kriya Pengkajian Seni Rupa - 

Tahun Masuk-

Lulus 

1997-2002 2006/2008 - 

Judul  

Skripsi/ 

Thesis/Disertasi 

Seni Kerajinan Sandal Kulit 

Di perusahaan ELTOBA & 

CO 

Aur Kuning Bukittinggi 

Sumatera Barat 

Seni Kerajinan sulam Di 

Daerah Koto Gadang 

Bukittinggi 

Sumatera Barat 

Kajian Bentuk dan 

Fungsi Sosial 

- 

Nama 

Pembimbing/Pro

motor 

1. Drs. H. Bahrul Padek  

2. Yandri S.Sn., M. Sn 

 

Prof. Drs SP. Gustami, SU - 

 

c. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber* Jumlah 

 

1 

 

2009 

 

Seni Kerajinan Sulam 

Bukittinggi Sumatera Barat 

 

LP2M STSI Padangpanjang 

 

5.000.000.

- 

2 2012 Kerajinan Bordir Hj. Rosma 

kajian desain, fungsi Personal 

Dan fungsi fisik  

LP2M ISI Padangpanjang 7.500.000 

3 2013 Seni Kerajinan Batik Besurek 

Di kota Bengkulu Fungsi dan 

Gaya Seni 

LP2M ISI Padangpanjang 7.500.000 

 

d. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

 

N

o 

Tahun Judul Pengabdian kepada 

masyarakat 

Pendanaan 

Sumber* Jumlah 

1 2009 Pelatihan Penerapan motif 

Tradisional Minangkabau 

 

LP2M STSI 

 

2.000.000.- 
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Pada Produk  Sulam 

dalam upaya Peningkatan 

Kreativitas Perajin Sulam 

Koto Gadang Kabupaten 

Agam  

Padangpanjang 

2 2010 Melakukan pelatihan dan 

penyuluhan Seni Kerajinan 

Kulit di Madrasah Alawiyah 

Negeri Padangpanjang 

 

LPPM ISI 

Padangpanjang 

 

3.973.000.- 

3 2011 Pelatihan Penerapan 

Ornamen Tradisional 

Minangkabau Pada Gerabah 

di SMUN 3 Padangpanjang 

LPPM ISI 

Padangpanjang 

3.793.000.- 

4 2013 Pelatihan pengembangan 

Desain Produk dan Motif 

Tradisional Anak Nagari 

Lubuk Alung 

LPPM ISI 

Padangpanjang 

7.500.000 

 

e. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5  Tahun 

Terakhir  

 

No Judul Artikel Ilmiah Dalam 

Jurnal Dalam 5 Tahun 

Terakhir 

Volume/ 

Nomor/Tahun 

Nama Jurnal 

1 Sulaman Koto Gadang Kajian 

Bentuk dan Fungsi Sosial 

11/2/2009 Ekspresi Seni Jurnal Ilmu 

Pengetahuan dan Karya Seni 

2 Lafadz Zhikir Ide Penciptaan 

Dalam Kriya Kulit 

Cetakan Pertama/2010 Bunga Rampai 

Komunikasi Tradisi Dalam 

Realitas Seni Rumpun 

Melayu 

f. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada 

Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir  

No Nama Pertemuan 

Ilmiah/ Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 Seminar hasil penelitian 

Dosen 

Produk Seni Kerajinan Sulam 

Koto Gadang Kabupaten Agam 

Di Gedung Seminar 

Jurusan Seni Tari STSI 

Padangpanjang 

 

g. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

1 Ilmu Bahan Kriya I 2005 100 Halaman SP 4 Jurusan Kriya STSI 
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h. Pengalaman Penulisan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir 

 

i. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya 

Dalam 5 Tahun Terakhir 

 

J. Penghargaan Yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir 

Padangpanjang 

2 Studio Kriya Kulit 

III 

2010 90 halaman Puslit & P2M STSI 

Padangpanjang 

No Judul/Tema HKI  Tahun Jenis Nomor 

P/ID 

1 - - - - 

No Judul /Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial Lainnya yang telah 

diterapkan 

Tahun Tempat 

Penerapan 

Respon Masyarakat 

1 - - - - 

No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 

1. Piagam penghargaan 

sebagai peserta dalam 

seminar Nasional Seni 

Kriya dengan tema 

“Orientasi Pendidikan Seni 

dalam Pembentukan 

Karakter Bangsa” Tanggal  

Jurusan Kriya Institut Seni 

Indonesia Padangpanjang 

2010 

2. Sertifikat sebagai peserta 

dalam seminar kemajuan 

penelitian dosen dengan 

tema “makna Seni Kriya 

Dalam Ornamen dan 

Warna” 

Fakultas Seni Rupa dan Desain 

ISI Padangpanjang 

2011 

3 Piagam Nomor: 

306/IT7.2.1/LL/2013 

Jurusan Kriya FSRD ISI 2013 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Laporan Hibah Penelitian  

 

 

      Padangpanjang, 3 November 2015 

      Pengusul, 

                                                                                          

Ranelis, S.Sn., M.Sn           

                                                            NIP. 19780730 200312 2 001 

sebagai peserta dalam 

seminar nasional Seni 

Kriya dengan tema 

“Eksistensi Kriya dalam 

Industri Kreatif” 

Padang panjang 

4 Sertifikat 

Nomor:25/SM.Dies-

48/XII/2013 sebagai 

peserta seminar nasional 

dies natalis ke-48 ISI 

Padangpanjang dengan 

tema “Membaca Peluang 

dan tantangan Sarjana Seni 

Di Hadapan Pasar Kerja 

Dunia” 

ISI Padangpanjang 2013 

5 Sertifikat Nomor: 

494/UN35.3/PM/2014 

Sebagai peserta seminar 

dan Lokakarya Nasional 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat Perguruan 

Tinggi Mono dan Multi 

Tahun 

Lembaga Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas Negeri 

Padang 

2014 
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          Biodata Anggota 

          a. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Rahmad Washinton P, S.Sn., M.Sn                                                          

2 Jenis Kelamin    L 

3 Jabatan Fungsional  Lektor 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya 19780525 200312 1 002 

5 NIDN 0025057804 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Medan / 25 Mei 1978 

7 E-mail Rahmad.washinton@gmail.com 

 

8 Nomor Telepon/Hp (0751) 777536/ HP. 082390641324 

9 Alamat Kantor ISI Padangpanjang 

Jl. Bundo Kanduang No 35 Padangpanjang 

27128      

10 Nomor Telepon/Faks (0752) 82077/ Fax. 0752 82031 

11 Lulusan yang telah dihasilkan S-1=   15 Orang 

 

12. 12. Mata Kuliah yang diampu 

2. 1. Ornamen Melayu Kriya 1dan II  

3. 2. Kriya dasar  

3.  Reproduksi kriya 

4.. Desain Kriya        

6. 5. Manajemen Pemasaran 

7. 6. Manajemen Produksi 

 

 

b. Riwayat Pendidikan 

 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi STSI 

Padangpanjang 

Pasca Sarjana 

ISI Yogyakarta 

- 

mailto:Rahmad.washinton@gmail.com
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Bidang Ilmu Seni Kriya Penciptaan Seni Rupa - 

Tahun Masuk-Lulus 1998-2002 2006/2008 - 

Judul  

Skripsi/ 

Thesis/Disertasi 

Aplikasi Kaligrafi 

Islam Pada Kriya 

Kayu 

 

Kekerasan Pada Anak 

Dalam Narasi Visual 

- 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

- - Dra Hj. Sri 

Sundari M.Hum 

- - Yandri S.Sn., 

M.Sn 

 

Drs Anusapati, MFA - 

 

c. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber* Jumlah 

1 2012 Kerajinan Kulit 

Padangpanjang Antara 

Peluang dan Tantangan 

LP2M ISI 

Padangpanjang 

7.500.000 

     

 

 

d. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun  Terakhir 

 

No Tahun Judul Pengabdian kepada 

masyarakat 

Pendanaan 

Sumber* Jumlah 

1 2009 Pelatihan Penerapan motif 

Tradisional 

Minangkabau Pada Produk  

Sulam 

dalam upaya Peningkatan 

Kreativitas  

 

LP2M STSI 

Padangpanjang 

 

2.000.000 
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Perajin Sulam Koto Gadang  

Kabupaten Agam  

 

2 

 

2010 

Sen 

Melakukan pelatihan dan 

penyuluhan Seni Kerajinan 

Kulit di Madrasah Alawiyah 

Negeri Padangpanjang 

 

LPPM ISI 

Padangpanjang 

 

3.973.000 

3 2011 Pelatihan Penerapan 

Ornamen Tradisional 

Minangkabau Pada Gerabah 

di SMUN 3 Padangpanjang 

LPPM ISI 

Padangpanjang 

3.793.000 

4 2013 Pelatihan pengembangan 

Desain Produk dan Motif 

Tradisional Anak Nagari 

Lubuk Alung 

LPPM ISI 

Padangpanjang 

7.500.000 

 

e. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5  Tahun 

Terakhir  

 

No Judul Artikel Ilmiah Dalam 

Jurnal Dalam 5 Tahun 

Terakhir 

Volume/ 

Nomor/Tahun 

Nama Jurnal 

1 Kekerasan Pada Anak Dalam 

Narasi Visual 

11/2/2009 Ekspresi Seni 

Jurnal Ilmu 

Pengetahuan dan 

Karya Seni 

    

 

f. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada 

Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir  

 

No Nama Pertemuan Ilmiah/ 

Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
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1 Seminar hasil pengabdian 

masyarakat dosen STSI  

Padangpanjang 

Peningkatan kreatifitas 

perajin sulam Koto 

Gadang Bukittinggi 

Sumatera Barat 

Di Gedung 

Seminar Jurusan 

Seni Tari STSI 

Padangpanjang 

    

 

g. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun terakhir 

 

 

h. Pengalaman Penulisan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir 

 

i. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya 

Dalam 5 Tahun Terakhir 

 

 

 

 

No Judul Buku Tahun Jumlah 

Halaman 

Penerbit 

1 - - - - 

2     

No Judul/Tema HKI  Tahun Jenis Nomor 

P/ID 

1 - - - - 

2     

No Judul /Tema/Jenis 

Rekayasa Sosial 

Lainnya yang telah 

diterapkan 

Tahun Tempat Penerapan Respon 

Masyarakat 

1 - - - - 

2 - - - - 
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j. Penghargaan Yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir 

 

No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 

1. Piagam penghargaan 

sebagai peserta dalam 

seminar Nasional Seni 

Kriya dengan tema 

“Orientasi Pendidikan 

Seni dalam 

Pembentukan Karakter 

Bangsa”  

Jurusan Kriya Institut Seni 

Indonesia Padangpanjang 

2010 

2. Sertifikat sebagai 

peserta dalam seminar 

kemajuan penelitian 

dosen dengan tema 

“makna Seni Kriya 

Dalam Ornamen dan 

Warna” 

Fakultas Seni Rupa dan 

Desain ISI Padangpanjang 

2011 

3. Sertifikat sebagai 

peserta pada kegiatan 

seminar Nasional 

Surprisse #5 HMJ 

Kriya ISI 

Padangpanjang dengan 

tema “Kriya Indonesia: 

Traditional & 

Contemporary” 

ISI Padangpanjang 2011 

4. Piagam Nomor: 

306/IT7.2.1/LL/2013 

sebagai peserta dalam 

seminar nasional Seni 

Kriya dengan tema 

“Eksistensi Kriya 

dalam Industri Kreatif” 

Jurusan Kriya FSRD ISI 

Padang panjang 

2013 

5. Sertifikat 

Nomor:25/SM.Dies-

48/XII/2013 sebagai 

peserta seminar 

nasional dies natalis 

ke-48 ISI 

Padangpanjang dengan 

tema “Membaca 

Peluang dan tantangan 

Sarjana Seni Di 

Hadapan Pasar Kerja 

ISI Padangpanjang 2013 



83 

 

Dunia” 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Laporan Hibah Penelitian  

       

 

Padangpanjang, 3 November 2015 

      Anggota Pengusul, 

 

                                                                              

Rahmad Washinton. S.Sn., M.Sn           

                                                            NIP. 19780525 200312 1 002 
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