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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti tentang Analisis tenun ikat di Kabupaten 

Sikka sebagai daya tarik wisata belanja. Dengan tujuan menemukan 

keunggulan serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat Sikka dalam hal 

ini adalah daya tarik dari kain tenun ikat tesebut. 

Kain tenun ikat Sikka sudah banyak diminati oleh masyarakat luas 

ini dipengaruhi oleh beberapa faktor: pertama Motif Khas daerah Sikka 

yang menjadi warisan budaya yang harus dijaga, kedua Kualitas Produk 

ataupun pewarnaan yang harus dikembangkan sehingga salah satunya 

mengangkat nama budaya setempat, dan ini menjadi pusat perhatian bagi 

para pembeli yang setiap tahunnya selalu meningkat dratis, karena 

kesukaan terhadap ketrampilan para penenun dalam memodifikasi atau 

memadukan pewarnaan yang indah dalam satu motif menjadikan minat 

belanja  wisatawan terhadap kain tenun ikat Sikka bertambah.    

Di Kabupaten Sikka budaya tenun Ikat ini sudah menjadi wisata 

belanja karena pemerintah sudah menyediakan tempat penjualan berupa 

ruko ataupun galeri untuk tempat penjualan tenun ikat Sikka sebagai satu 

bentuk sumbangsi dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat agar masyarakat tetap memproduksi kain tenun ikat secara 

terus menerus yang nantinya bernilai untuk budaya itu sendiri dan juga 
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penambahan ekonomi bagi masyarakat. Dan karena didukung oleh bahan 

baku yang difasilitasi oleh pemerintah dengan demikian sangat 

mempermudah kelancaran bagi para penenun untuk melakukan proses 

menenun sehingga permintaan pasar untuk saat ini masih bisa diatasi. 

Untuk menjaga dan melestarikan kain tenun ikat Sikka menjadi daya 

tarik wisata belanja, dalam penelitian ini penulis menjumpai adanya 

kerjasama yang baik antara pemerintah, tokoh masyarakat dan 

masyarakat umum yang masih memelihara tradisi budaya tenun ikat 

Sikka sampai saat ini. dengan adanya antusiasme dari pihak pemerintah 

dan masyarakat sendiri untuk menjaga agar tetap tersedianya bahan baku 

demi menghidupkan tenun ikat Sikka secara berkelanjutan dengan 

membudidayakan tanaman-tanaman yang merupakan sumber pokok 

bahan pembuatan kain.  

B. Saran 

a. Untuk pemerintah agar tetap memperhatikan budaya tenun ikat Sikka yang 

saat ini sudah berkembang jangan sampai hilang nilai jualnya, dan 

pemerintah juga harus terus mempempromosikan budaya tenun ikat Sikka 

ke rana Nasional maupun Internasional. 

b. Untuk para penenun harus lebih kreatif lagi dalam proses pembuatan kain 

tenun ikat sikka dari keindahan dalam melakukan pewarnaan dan juga 

kerapihan agar minat wisatawan terhadap tenun ikat semakin bertamabah 

dan meningkat.  
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c. Untuk orang tua wajib mengajarkan budaya untuk menenun kepada anak-

anak generasi muda agar mereka tetap mencintai budaya sendiri, yang 

nantinya tidak hilang atau punah.  
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Lampiran 2. 

Pedoman Wawancara 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka 

 

Identitas Informan 

Nama    : Petrus Poling Wairmahing,ST,MT,M. Sc.  

Pekerjaan/Jabataan  : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  

Jenis Kelamin             : Laki-Laki     

Tanggal Wawancara  : senin, 14 Juni 2021  

 

Pertanyaan 

1. Apakah Bapak/Ibu dapat meceritakan sejarah asal usul kain tenun ikat Sikka? 

Jawaban.  

Tenun Ikat Sikka sudah ada sejak ribuan tahun lalu, sejak nenek moyang 

tiba di Kabupaten Sikka lalu mereka dengan kulit kayu sebagai pakayan 

mereka dan ini masih ada dibeberapa daerah, tapi kemudian ditinggalkan lalu 

kemudian mereka mendapatkan teknologi baru perkembangan budaya, lalu 

mereka mulai mengenal dan menanam kapas lalu mereka mulai menenun. ini 

tidak diketahui secara pasti tapi sudah ada sejak ribuan tahun lalu berkembang 

dengan nenek moyang kita, lalu berkembang semakin pesat, tenun ikat tidak 

saja  menjadi kebutuhan untuk sandang tetapi juga untuk ritual-ritual adat, itu 

digunakan tenun ikat ini sebagai salah satu materi yang terlibat dalam materi 

ritual adat rata-rata semua ritual adat itu menyertakan tenun ikat ini. Dan itu 
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berkembang terus seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan 

kebudayaan kita akhirnya sudah ada produk-produk turunan yang sekarang, 

dan tenun ikat tidak saja digunakan untuk sandang tetapi untuk hal-hal lain 

seperti orang bisa menggunakan untuk membuat tas, baju dan taplak meja.  

2. Apa Proses yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 

mengembangkan tenun ikat Sikka sebagai daya tarik wisata belanja?  

Jawaban. Jadi kita, untuk kabupaten sikka dua objek dan daya tarik wisata yang 

terkenal atau menjadi andalan kita, yaitu wisata alam dan wisata budaya. Kalau 

wisata alam yaitu:  pantai, gunung, lembah, sunset, air terjun dan wisata 

budaya masuk didalam semua aktifitas yang kita miliki jadi atraksi budayanya, 

produk budayanya seperti tari , musik, sarung dan sebagainya. Misalnya kita 

bicara tentang kebudayaan semua komponen budaya adalah kekuatan kita dan 

didalam rencana induk pembangunan wisata daerah yang namanya Riparda itu 

didalamnya jelas kita sudah ingin memajukan produk budaya untuk menarik 

wisatawan kebijakan pemerintah dalam hal ini ada tiga bagian penting: kita 

harus melestarikan kekayaan budaya, kita harus mengembangkan, dan kita 

harus memanfaatkan. Melestarikan kita maksudkan supaya jangan punah, 

keaslian tetap terjaga.mengembangkan jadi setiap produk-produk budaya kita 

bisa kembangkan tidak stagnan sesuai kondisi perkembangan jaman. Seperti itu 

penjelasan. 

3. Menurut Bapak/Ibu dari sekian banyak motif-motif yang ada di Kabupaten 

Sikka, motif apa saja yang paling dominan untuk dipromosikan, atau dijual? 
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Jawaban. Semua motif itu bagus  bisa dimanfaatkan namun disesuaikan dengan 

fungsinya. 

4. Menurut Bapak/Ibu kira-kira peran apa yang paling penting yang  dilakukan 

oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk menjaga atau melestarikan 

budaya tenun ikat Sikka agar tetap terjaga,atau tidak hilang, atau punah? 

Jawaban. Kita harus memberikan ruang kepada produses kita harus jaga agar 

sarung ini tetap dibutuhkan, maka kalau dibutuhkan masyarakat harus tetap 

memproduksinya. Lalu memberikan pelatihan, dan membantu menjual tenun 

ikat mereka secara online. Tugas dinas. Harus membuka ruang, harus ada 

galeri, ruang pamer dan harus pagelaran budaya.  

5. Menurut Bapak/Ibu sejauh ini, bagaimana dengan motif-motif tenun ikat Sikka, 

apakah ada perubahan dengan motif-motif tersebut, ataukah masih tetap 

mengikuti pola lama? Kenapa demikian? 

Jawaban. Jadi ada perubahan, pengembangan ada. tapi pola lama tetap di jaga, 

namun perubahan itu terletak di perletakan motifnya, ukurannya dan 

aksesorisnya. Tetatapi motif dasarnya sama. Misalanya Nagalalang itu motif 

intinya yang besarnya sama, tergantung keinginan pasar maka masyarakat 

cenderung membuat seperti itu, bedanya di ukurannya, warnanya dan lain-lain. 

Dan bersyukur samapai sekarang motif dasar masih tetap dijaga, namun produk 

turunannya banyak tergantung kebutuhan pasar.  

6. Menurut Bapak/Ibu kira-kira berapa banyak motif yang ada di Kabupaten 

Sikka?  
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Jawaban. 54 motif tetapi  sudah masuk dalam indikasi Geografis adalah 17 

motif.  

7. Menurut Bapak/Ibu kendala apa, atau hambatan apa yang dihadapi oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan mengenai warisan budaya tenun ikat Sikka sebagai 

daya tarik wisata belanja?  

Jawaban. Ada pihak-pihak yang tidak jujur memanfaatkan itu, pihak lain yang 

menjiblak kain tenun ikat kita. Sangat merugikan masyarakat kita. Kalau 

masuk dalam industri pariwista ekonomi kreatifnya maka tuntutannya banyak 

yaitu standar dan kualitasnya. Harus ada kesepakatannya.  

Kendalanya banyak. Bahan baku, sumber pewarna alam sudah sangat susah. 

Dan tidak semuadah dulu. Jadi pemerintah tetap berupaya untuk 

membudidayakan. Jaringan pasar juga, karena saat ini terjadi pandemi corona 

jadi tidak ada pameran budaya.  

8. Mengapa tenun ikat Sikka sangat diminati oleh para wisatawan Asing, kalau 

dibandingkan dengan wisatawan lokal atau domestik? 

Jawaban. Dua-duanya sama selama ini.  

9. Bagaimana cara penjualan kain tenun ikat Sikka oleh para pengrajin, apakah 

disediakan tempat-tempat khusus seperti Ruko, atau toko guna memperlancar 

penjualan, ataukah dijual secara pribadi? 

Jawaban.dikumpulkan dalam satu tempat. Dan dijual secara online oleh para 

pemerintah dinas yang terkait seperti di ruko dan galeri.  
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Pedoman Wawancara 

Dewan Kerajinan Daerah  

 

Identitas Informan 

Nama    : Aurelius Elenprino,ST    

Pekerjaan/Jabataan             : PNS/ Kepala Seksi Pembinaan dan 

Pengembangan Industri  

Jenis Kelamin/Umur  : Laki-Laki/ 46 Tahun  

Pendidikan Terakhir : S1 Seni Rupah 

Tanggal Wawancara  : Senin,21 Juni 2021  

 

Pertanyaan 

1. Sejauh ini, apakah motif-motif khas daerah Sikka masih tetap dilestarikan 

ataukah hanya memilih beberapa motif saja sesuai dengan kebutuhan para 

konsumen atau pembeli? Mengapa demikian? 

Jawaban. Setiap motif daerah Sikka tetap dilestarikan, namun pilihan motif 

tergantung minat dan kebutuhan para pembeli.  

2. Bagaimana Dewan Kerajian Daerah mempromosikan  tenun ikat Sikka sebagai 

daya tarik wisata belanja, baik dikalangan domestik maupun mancanegara? 

Jawaban. Dewan kerajian daerah mempromisikan tenun ikat Sikk saat ini lewat 

online dan juga lewat kegiatan-kegiatan bersama serta, menyediakan tempat 

jual tersendiri.  
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3. Mengapa motif-motif tenun ikat Sikka kalau dijual harganya tidak sama? 

Mengapa demikian? 

Jawaban. Memang setiap motif memiliki nilai dan filosofi yang berbeda, dan 

yang kedua tergantung warna dan standar kualitasnya seperti motif Nagalalang 

yang dengan ukurannya bagus.  

4. Motif-motif apasaja yang yang sangat diminati oleh para pembeli? Kenapa 

demikian? Apakah ada perpaduan warnanya, ataukah bentuknya ataukah ada 

nilai-nilai khusus yang terkandung didalamnya? 

Jawaban. Motif Utang Patola, motif Rempe Sikka, Motif  Nagalalang, Motif 

Korosang Doberadu dan beberapa lainya. Masing-masing motif memiliki nilai 

dan filosofi yang berbeda. Kalau perpaduan warna ada itu bagian dari seni 

untuk menarik wisatawan. Untuk bentuknya masih tetap sama, dan ukurannya 

2 meter sampai 3 meter.  

5. Sejauh ini, apakah motif-motif khas tenun ikat Sikka masih tetap mengikuti 

pola budaya, ataukah sudah ada pergeseran atau perubahan dengan motif-motif 

tersebut? Mengapa demikian? 

Jawaban. Masih tetap ikuti budaya, namun melihat perkembangan zaman dan 

permintaan pasar, maka warna menjadi prioritas sehingga para penenun harus 

trampil dalam pewarnaan.  

6. Apakah bisa kalau motif-motif tenun ikat Sikka yang menjadi warisan budaya 

masih tetap diperbaharui dengan mengikuti perkembangan zaman? 
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Jawaban. Ia, masih tetap mengikuti pola budaya, dan melihat kondisi zaman 

saat ini banyak produk turunan yang mendukung kain tenun ikat sikka sebagai 

salah satu wisata belanja.  

7. Apa tugas dan peran dari Dewan Kerajian Daerah tentang tenun ikat Sikka 

sebagai daya tarik wisata belanja? 

Jawaban. Tugas mereka adalah mengajak para penenun untuk terus menerus 

memproduksi kain tenun ikat sikka sebanyak-banyaknya dan juga 

menyediakan tempat penjualan seperti Ruko/ galeri.  

8. Bagaimana cara kerja dari Dewan Kerajinan Daerah untuk meningkatkan 

kualitas produk tenun ikat Sikka? 

Jawaban. Memberikan pelatihan kepada para penenun tentang pembuatan kain 

tenun ikat untuk dipasarkan sehingga, kualitas dan pewarnaan harus 

diperhatikan. 
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Pedoman Wawancara 

Penenun di Kabupaten Sikka 

 

Identitas Informan 

Nama    :Theresia obeti Horasang    

Pekerjaan/Jabataan  : penenun  

Jenis Kelamin/Umur  : perempuan   

Pendidikan Terakhir : SD  

Tanggal Wawancara  : Selasa, 22 juni 2021 

Pertanyaan 

1. Menurut Ibu, apakah dalam pembuatan motif tenun ikat Sikka berdasarkan ide 

sendiri, ataukah mengikuti motif-motif yang sudah ada? Mengapa demikian? 

Jawaban. Untuk pembuatan motif tentunya mengikuti pola motif yang sudah 

ada ini sudah menjadi bagian dari warisan turun temurun.  

2. Menurut Ibu, bagaimana dengan motif-motif khas budaya tenun ikat Sikka, 

apakah ada perubahan dalam pembuatan motif, ataukah masih tetap mengikuti 

warisan budaya? Kenapa demikian?  

Jawaban. Kalau untuk perubahan terletak pada pewarnaan namun untuk 

merubah sebuah motif tidak akan bisa ini adalah warisan budaya turun-

temurun.  

3. Menurut Ibu, dalam pembuatan tenun ikat Sikka, motif apakah yang paling 

sulit untuk dikerjakan? Mengapa demikian? 

Jawaban. Bagi kami para penenun dalam pembuatan motif kami tidak 

mengalami kesulitan karena kami sudah terbiasa dan ini juga pekerjaan kami 

setiap hari.  
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4. Menurut Ibu, kalau dalam pembuatan motif tenun ikat Sikka, apakah bisa 

menciptakan motif-motif baru? Ataukah tetap mengikuti motif-motif yang 

sudah diwarisi turun temurun? 

Jawaban. Tetap mengikuti pola motif yang sudah ada.  

5. Menurut Ibu, bagaimana cara pemilihan motif untuk melakukan proses 

penenunan? Apakah harus melalui proses permenungan, ataukah kemauan 

sendiri? 

Jawaban. Selama ini kami buat kain tenun ikat tergantung dari permintaan 

pembeli.  

6. Sejak kapan mulai dilakukan aktifitas tenun? 

Jawaban. Sejak masih duduk dibangku SD. 

7. Apa sajakah alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kain tenun ikat Sikka? 

Jawaban. 

a) Seller 

b) Plapan 

c) Ai Lorun 

d) Pati 

e) Ekur 

f) Bolen 

g) Ai,Wi,tit 

h) Tali Pine 

 

8. Berapa anggaran biaya untuk pembuatan kain tenun ikat Sikka? 
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Jawaban. Berkisar 1.000.000.00 sampai dengan 2.000.000.00 

9. Kendala apa yang dihadapi oleh penenun dalam pembuatan tenun ikat? 

Jawaban. Kendala waktu, dan kendala bahan baku, namun saat ini kami ada 

dibawah naungan pemerintah maka kami tidak mengalami kesulitan dalam 

pembuatan tenun ikat saat ini.  

10. Berapa banyak kain tenun ikat yang dihasilkan dalam sekali tenun? 

Jawaban. Banyak tergantung permintaan karena menenun saat ini berdasarkan 

permintaan dan tawaran.  

11. Motif tenun ikat menjadi daya tarik wisata belanja: bagaimana Ibu/Saudari 

menentukan motif tenun ikat ini? Apakah diwariskan? Atau, diciptakan 

sendiri? Atau, mengikuti pesanan konsumen? 

Jawaban. Tergantung permintaan konsumen. Dan dalam pengalaman selama 

ini, kami bekerja tergantung permintaan konsumen.  

12. Bagaimana proses penjualan kain tenun ikat kepada pembeli? 

Jawaban. Untuk proses penjualan kain tenu ikat Sikka saat ini, tidak sulit lagi 

karena pemerintah yang membeli sendiri. 

13. Apakah ada kendala dalam penjualan kain tenun ikat? 

Jawaban. Kendala saat belum masuk dalam kelompok. 

14. Berapa harga selembar kain tenun ikat? 

Jawaban. Rp. 1.000.000.00 sampai Rp. 3.000.000.00 

 

 

 



82 
 

 

Pedoman Wawancara 

Tokoh Masyarakat  

 

Identitas Informan 

Nama    : Bapak Simon Weling     

Pekerjaan/Jabataan  :Tokoh Masyarakat  

Jenis Kelamin/Umur  : 75 tahun    

Pendidikan Terakhir :  Sekolah Menengah Pertama ( SMP)  

Tanggal Wawancara  : Jumad, 18 juni 2021  

 

Pertanyaan 

1.  Menurut Bapak, bagaimana tanggung jawab terbesar sebagai tokoh 

masyarakat dalam menjaga budaya tenun ikat Sikka, agar tetap dijaga dan 

dilestarikan? sejauhmana keterlibatan dan peran Bapak untuk mendukung 

budaya tenun ikat tersebut?  

Jawaban. Tanggung jawab saya terhadap masyarakat pencinta tenun ikat Sikka 

adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar warisan itu tetap dijaga.  

2. Menurut Bapak, sebagai tokoh masyarakat apakah bisa kalau motif-motif tenun 

ikat Sikka, bisa dipadukan dengan beberapa motif lain untuk menghasilkan 

selembar kain tenun? 

Jawaban. Tidak bisa, kalau untuk satu motif tetap satu motif hanya saja 

perpaduan dan permain warna untuk satu warna motif bisa dipadukan.  

3. Menurut Bapak, sebagai tokoh masyarakat melihat perkembangan pariwisata 

didaerah ini, semakin hari semakin berkembang terutama penjualan tenun ikat 
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Sikka sebagai daya tarik wisata belanja, motivasi apa atau dukungan seperti 

apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar bisa menangkap peluang 

yang ada? 

Jawaban. Masyarakat pencinta tenun ikat Sikka sangat terbantu dengan 

penjualan tenun ikat Sikka, karena saat ini kain tenun ikat Sikka sudah masuk 

dalam rana pariwisata sehingga harga tenun ikat Sikka sudah semakin tinggi.  

4. Menurut Bapak, sebagai tokoh masyarakat budaya tenun ikat adalah warisan 

turun temurun, sehingga harus dilestarikan oleh masyarakat setempat, sejauh 

ini bagaimana keterlibatan dan peran anak-anak muda terhadap budaya tenun 

ikat? Apakah karena perkembangan zaman sehingga minat semakin menurun? 

Dan  kenapa budaya tenun ikat Sikka masih sangat dijaga oleh orang tua, atau 

kaum Ibu-ibu?  

Jawaban. Karena budaya tenun ikat adalah warisan budaya sehingga antara 

suka dan tidak suka budaya tetap dibudayakan secara khusus tenun ikat Sikka.  

5. Apa tanggapan Bapak sebagai tokoh masyarakat terhadap perkembangan tenun 

ikat Sikka, tidak hanya sebagai budaya atau adat, tetapi juga ada unsur 

pariwisata? 

Jawaban. Tanggapan saya terhadap hal ini adalah baik, ini sangat membantu 

masyarakat dalam proses penjualan kain tenun ikat.  

6.  Mengapa kain tenun ikat Sikka tidak diminati oleh kaum muda? 

Jawaban. Saya pikir masih ada minat, hanya karena orang tua saat ini sudah 

memberikan kelonggaran kepada anak-anak mereka untuk berkreatifitas.  
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7. Apa peran dan tanggung jawab Bapak sebagai tokoh masyarakat dalam 

menjaga tenun ikat agar tidak mengalami pergeseran budaya tenun ikat agar 

tidak hilag atau punah? 

Jawaban. saya mendukung mereka dengan memberikan pemahaman dan juga 

cerita ataupun shering.  

8. Menurut Bapak sebagai tokoh masyarakat pesan apa yang ingin disampaikan 

kepada generasi muda mengenai budaya tenun ikat sebagai warisan budaya? 

Jawaban. yang saya ingin sampaikan kepada generasi muda, agar tetap 

mencintai budaya sendiri, karena kita terlahir dari rahim yang sama yaitu 

budaya Sikka itu sendiri.  

9. Menurut Bapak sebagai tokoh masyarakat apa peran dan tanggung jawab 

generasi muda terhadap budaya tenun ikat Sikka? 

Jawaban. peran meraka adalah menjaga dan melestarikan budaya tersebut dan 

juga mempromosikan budaya tenun ikat kepada masyarakat luas.  

10. Menurut Bapak sebagai tokoh masyarakat melihat budaya tenun ikat tidak lagi 

mendominasi pada adat istiadat tetapi sudah berkembang pada ranah pariwisata 

sebagai daya tarik wisata belanja? Apa tanggapan Bapak tentang hal ini?  

Jawaban. tanggapan saya tentang hal ini adalah baik karena saat ini dua-duanya 

sudah sangat menguntungkan.  
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Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian  

 

Bertemu dengan Ibu Kabid Kebudayaan  

Sumber. Dokumentasi Pribadi 2021 

 

 

 

 Wawancara Bapak Kepala Dinas  

Sumber. Dokumentasi Pribadi 2021 
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Foto bersama Ketua Sentra Tenun ikat  

Sumber. Dokumentasi Pribadi 2021 

  

                                              
 

Foto bersama Ibu penenun 

Sumber. Dokumentasi Pribadi 2021 
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Lampiran 4. Surat Selesainya Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

Lampiran 5. Surat selesainya Penelitian 
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