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“Menjadi Program Sudi Desain Interior berwawasan global yang modern, universal, dan dinamis pada tahun 2034 dengan berlandaskan 

pada budaya bangsa serta nilai-nilai hidup Kristiani”. 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan di dalam bidang Interior Desain, budaya, dan creativepreneurship dengan integritas baik secara 

karakter dan keilmuan 

2) Mengembangkan keprimaan di dalam keilmuan desain khususnya Desain Interior dan penerapannya melalui kegiatan penelitian  

3) Memperhatikan kebutuhan masyarakat akan nilai tambah di bidang desain, khususnya desain interior melalui berbagai program 

pengabdian yang menerapkan penelitian 
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krdahuluan

urnumnya, perempuan senang dengan

untuk melengkapi penampilan mereka.

aksesoris

Aksesoris

mempercantik, memperindah tampilan seorang

. Aksesoris barryak ragamnya. Mulai dari yang
va sederhana sampai dengan yang rumit. Cara

t aksesoris pun demikian. Ada yang dilakukan
tradisional/kerajinana tangan dan ada pula yang

mesin. Jenis kerajinan tangan antara lain
;t. membuatnokery aksesoris kalung, gelang, anting,

nrt'againya.
Fapua dikenal memiliki berbagai material alam yang

r dan dapat dijadikan aksesoris seperti, biji akyof,

lpnifi, bambu, biji asiawa, biji sagu dan bulu burung
rr-asih. Material ini sangat mungkin dikembangkan

tidak hanya digunakan untuk keperluan sendiri,
dapat mendatangkan income tambahan,
yang dapat meningkatkan kesejahteraan

ra sekaligus dapat .menjadi cendera mata khas
Papua merupakan salah satu pulau terbesar

ia terbentang lebih dari 1.500 mil dikelilingi oleh
a Pasifik Laut Koral, dan laut Arapura
ta.co.id).
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Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) :
umumnya dianggap mengalami kesulitan c:
berkembang, khususnya terkait dengan akses len-:
keuangan pada saat meminjarn modal, tetapi faf:i,
tidaklah demikian karena banyak Lembaga ke..;,;
yang membuka diri dan menawarkan bagi UMK\I
mebutuhkan dana (kontan.co.id). Selain lerr.:
keuangan pemerintah juga menaruh perhatian yang s.:
terhadap UMKM sebab sektor ini diyakini dapat beri:*
sekalipun di tengah masa pandemi. Dengan tersedi:-
bahan bahan alam di Papua-Biak dan cara pernbu.i
yang sederhar-ra (tidak memerlukan modal yang L-re_.

rnaka usaha ini dapat terus dijalankan, serta rner:
peluang untuk laku di pasaran karena harga yang rr_

terjangkau. Dengan mengembangkan keterampilan, ;,,

kemauan, dan semangat juang para perempuan dr :
dengan sendirinya dapat memacu kreativitas. Seru :
desain mempunyai peranan penting agar produk r

dihasilkan dapat mempunyai nilai keindahan dan :
komersial.

Penulis sebagai perempuan Indonesia dan doser-r

rupa dan desain mernpunyai kerinduan untuk mernb;-:

para perajin yang ada di seluruh Indonesia dalam ra:
desain. Agar produk-produk yang dihasilkan mensj

indah, dan dapat digunakan sesuai dengan fungsr,
Manusia berperan penting dalam melestar^.

lingkungan, tetapi sebaliknya kita rnalah "merus.u,j

lingkungan dengan cara yang tidak bertanggung jai
dan melakukan eksploitasi secara berlebihan. Den:
adanya suistanable desairy dampak negatif F;
lingkungan dapat dikurangi melalui sumber daya r.
dapat diperbarui sehingga dapat mengurangi darn:
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Enengah (UMKM)

lmi kesulitan

dengan akses lem

modal, tetapi fakta

;ak Lembaga ke

Ekan bagi UMKM y
)jd). Selain lem

uhperhatianyang
idil'akini dapat

gri. Dengan tersedi
pk dan cara

kan modal yang
pankan, serta

hrena harga yang rela

gkan keterampilan,

Fra perempuan di Bi

cu kreativitas. Seni

ting agar produk y
pi keindahan dan

Frdonesia dan dosen

fnd.uan untuk mem

ir Indonesia dalam
grg dihasilkan men

ruai dengan fungsi

dalam melestar

kita malah t/

ilak bertanggung ja

pra berlebihan.

lampak negatif

falui sunrber daya y

nt mengurangi dar

H

pada lingkungan. Suistanable desain dapat
i solusi atas krisis lingkungan yang terjadi akhir-

ini. Salah satu upaya membantu mengolah sumber
alam Indonesia yang sangat berlimpah adalah

t kerajinan tangan dari biji-bijian, kerang, dan
lainnya yang ada di sekitar kita. Dengan

inovasi dan kreativitas dapat membantu
un citra dan identitas produk suatu daerah dan

memberikan dampak sosial yang positif.

-{,danya kerinduan dan semangat dari para
puan di Biak Selatan untuk mengembangkan

pilan melalui pelatihan cara membuat aksesoris

$: nenarik, serta keinginan untuk dapat meningkatkan
gr.asilan tambahan agar dapat berperan serta dalam

*katkan perekonomian keluarga. Melalui kerja
dengan Sinode Gereja Kristen Indonesia (GKD Jabar,
:-. memberlkan wor*shop rnernbuat aksesoris bagi

Fuan-perempuan dengan menggunakan bahan

sumber daya alam di Biak Selatary seperti kerang-
biji-bijian dll., yarrg diharapkan dapat

tkan perekonomian keluarga. Metode yang
adalah dengan cara rneningkatkan kesadaran

potensi yang peserta miliki, baik itu potensi diri,
potensi sumber daya alam, memampukan peserta

eiasilkan aksesoris yang mempunyai nilai komersial
pelatihan selama enam hari berturut-turut yang

dari pagi hari hingga sore hari.

bnbahasan

Covid-19 telah mengubah tatanan kehidupan
nanusia dalam berbagai aspek. Pandemi ini tidak

setiap orang dipaksa untuk memikirkan dengan

Y erempuan lnapirati$: ?enjaga NeEeri 151



serius tentang kegiatan yang dapat dilakukan di ru
bukan sekadar kegiatan tetapi kegiatan yang

memberikan penghasilan tambahan. Pada tulisan
pembahasan difokuskan pada berbagai kegiatan keraji

yang merupakan ranah keahlian penulis. Sebagai

yang kita ketahui bersama bahwa masa pa

merupakan masa sulit, tetapi juga merupakan pel

bagi mereka yang mau berusaha, mengembangkan

serta kemampuan secara optimal. Di mana ada

di situ ada jalan. Pembahasan merupakan jawa

pertanyaan mengapa ditemukan fakta seperti

pendahuluan. Menurut Tambunan dan Nasution

kriteria produk unggulan adalah (1) menggunakan

baku lokal, (2) sesuai dengan potensi dan kondisi dae

(3) merniliki pasar yang luas, (4) mampu menyerap

kerja yang cukup banyak, (5) merupakan s

pendapatan masyarakat, (6) volume produksi yang cuk

besar dan berkesinambungary (7) merupakan ciri
daerah, (B) memiliki daya saing relaiif tinggr, dan (9)

memacu perkembangan komoditas yang lain.

Mernberikan skill kerajinan tidak dapat dilaku

hanya dengan seminar atau hanya dalam beberapa j

Diperlukan waktu yang lebih lama serta langs

dipraktikkan melalui workshop. Tujuan dari workshop y

diadakan adalah membuat aksesoris berupa kal

gelang dan anting yang menarik, kreatif dan inova

sesuai kemampuan para peserta dan mempunyai ni

komersial. Berbahan dasar sumber daya alam Biak Sela

seperti kerang-kerangan/ biji-bijian, d11. Manfaat

workshop ini adalah peserta dapat membuat aksesoris yang

kreatif untuk dirinya sendiri, tetapi mempunyai nilai

komersial, dan pada akhirnya dapat dijual u

521 ? erempuan lnspirat'ih, ? enjaga Ne1eri
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dilakukan di rumah
qgiatan yang dapar

tL Pada tulisan ini
pi kegiatan kerajinan

enulis. Sebagaimana

a masa pandemiL,

merupakan peluang

nengembangkan diri
, mana ada kemauan

nerupakan jawaban

fakta seperti pada

lan Nasution (2006),

rrenggunakan bahan

dan kondisi daelah
pu menyerap tenaga

merupakan sumber

roduksi yang cukup

nerupakan ciri kl-ras

'ti.ggi, dan (9) dapat

mg lain.

ak dapat dilakukan
lalam beberapa jarn-

[ul serta Iangsung

n dari workshop yang
ris berupa kalung,

heati{ dan inovatif
n mempunyai nilai
p.a alam Biak Selatan"

dll. Manfaat dari

lbuat aksesoris yang

d mempunyai nilai
apat dijual untuk

::ngkatkan perekonomian keluarga. Workshop

kukan di Biak Selatan dari tanggal2T Agtstus hingga
Seg'tember 2012 selama 6 hari dari pukul 9.00 sampai

r'".ri 17.00 sore hari. Tak kenal maka tak sayang, maka

il@.u ada perkenalan agar penulis sebagai fasilitator/

meidrh menjadi lebih dekat dan akrab dengan para

f;lwerta. Keakraban akan memudahkan proses karena
,suiasrna menjadi cair dan peserta tidak sungkan untuk
hm::nva. Oleh karena itu, pada hari pertama dimulai
oler'.gan perkenalan para peserta dan pelatih. Dan

mnsr,anyakan apa saja yang sudah pernah dipelajari dan
uranq ingin dipelajari dan menanyakan tujuan dari masing-

Mlnasing peserta mengikuti workshop "Pernak Pernik".
ll[n"n-aban dari peserta penting untuk menentukan tingkat
fr,*rerampilan apa yang telah dimiliki dan tingkat
h,eerampilan yang belum. Hal ini dimaksudkan agar tidak
lsadi tumpeng tindih inJormasi. Para peserta diajak
run::.rk mengamati dengan cermat potensi material alam

'rl:.9 ada di sekeliling rumah tinggal mereka, dengan cara

ri:erikan panduan terlebih dahulu memilih material yang

ue:as dan tidak cepat lapuk dan tentunya menarik dari
;eci tekstur dan warna agar dapat dijadikan aksesoris

n:upa kalung, gelang dan anting.

Materi selanjutnya yang diberikan kepada peserta

acalah mempelajari contoh-contoh produk yang sudah

aca di pasaran dan mendiskusikan cara pembuatannya.

rengenali trend aksesoris, cara membuat kalung yang
rrkualitas, rapi, dan menarik. Setelah Itu, para peserta

Jatih teknik pernbuat anting dengan teknik meronce

nenggunakan jarum tembaga, lalu membuat kalung
:engan cara mencontoh contoh kalung yang telah

::-.ediakan. Hari-hari selanjutnya para peserta diminta

7 erempuan lnspirati*,? enjaga Nageri 153



mendesain kalung yang ingin mereka buat menggunak:,:r

bahan material alam yang mereka temukan di seki:u

lingkungan hidup mereka. Hari selanjutnya peserta dilai
mempersiapkan materiai alam agar dapat digunak;r

sebagai bahan pembuatan kalung. dengan ce:a

membersihkan kerang sampai bersih dan tidak berba;

memberi lubang pada biji-bijaan menggunakan mesin b':'r

duduk.
Selarna workshop berlangsung, karni gunakan ju::r

untuk bercerita saling berbagi pengalaman dalam sega"n

bidang, seperti tentang kebiasaan orang di Biak Selata.:,

makanan khas Biak Selatan, tradisi, dll. Setiap pesei--;

nendiskusikan produk yang akan dibuat dan tekr-:i

pembuatannya. Evaluasi terhadap proses dilakukan secr:!

simultan rnengingat waktu yang tersedia, serta sasar:r

yang akan dicapai. Diharapkan sebelum kegiatan worksi,:

berakhir para peserta sudah memiliki keterampilan )'a:s
memiliki "nilai jual". Pelatih memonitor teknik dan ca":r

peserta membuat produk mereka' Kami mempelai::--

kendala yang dihadapi para peserta selama worksi'-:t

berlangsung dan mendiskusikan cara menangulangin" a

sehingga mereka dapat menghasilkan kalung, beser-;

paduan gelang dan antingnYa.

Pada saat diskusi diberikan berbagai informasi, tida-,

saja seluk-beluk, teknik pembuatan, ragam bentuk, tetap-

juga cara menghitung jual produk untuk mempersiapka:

peserta untuk menjual kelak hasil produksi mereka. Paci'

hari terakhir, peserta rmempresentasikan karya merek,

dengan rnelakukan mode slrcw tnenggunakan l-rasil kalun:

beserta gelang danantingnya disesuaikan dengan baju da.:

berjalan di atas cnt walk yang telah disediakan, yaitu c-

depan monumen gua )epang, dengan diiringi musik yan:

541 ? erempuan lnepiratit: 7 eniaga Negeri



lmereka buat menggunakan

[rereka temukan di sekitar

ri selanjutnya peserta dilatih
rrn agar dapat digunakan
r kalung. dengan cara

d bersih dan tidak berbau"

nn menggunakan mesin bor

Fsung, kami gunakan juga

I pengalaman dalam segala

Fan orang di Biak Selatary

,tradisi, dll. Setiap peserta

f uk* dibuat dan teknik
dap proses dilakukan secara

ang tersedia, serta sasaran

I sebelum kegiatan workshop

Edliki keterampilan yang

Mronitor teknik dan cara

Feka. Kami mempelajari

I peserta selama workshop

bn cara menangulanginya

lrg6*iit u., kalung, beserta

i

pr berbagai informasi, tidak

latan, ragam bentuk, tetapi

duk untuk mempersiapkan

5il produksi mereka. Pada

rcsentasikan karya mereka

I menggunakan hasil kalung
lispsuaikan dengan baju dan

lblah disediakary yaitu di
fuigan diiringi musik yang

lr;cn'

wrangat. Penjualan produk peserta dilakukan dan
duakhiri dengan evaluasi peserta dan pelatih. Ikut haclir

dam meramalkan acara tersebut tamu undangan yang

-rfi,alah masyarakat di sekitar pelatihary anggota gereja

rerprrrpat, dan perwakilan gereja GKI di Biak Selatan, serta

w-ekil pemerintah. Sekalipun pelatihan workshop yang
dtr&Erikan sudah lama berlangsung, manfaatnya sampai

:Fat ini masih dirasakan oleh para perempuan Biak

&d,atan. Keterampilan dasar yang telah rnereka dapatkan

&"nr-ata terus mereka kembangkan. Tidak kenal kata

hwhenti, maka kreativitas terus terasah, bahkan pada

masa pandemik mereka semakin memiliki banyak waktu
@qruk berkarya dan meningkatkan kreativitas mereka.

Menbuat berbagai bentuk dan klasifikasi harga agar dapat

&frangkau oleh semua lapisan masyarakat. Perempuan

dmrgan segala inspirasi dapat berkarya dalam segala

sfi:asi senantiasa memiliki solusi dala setiap peristiwa

lehidupan.

Kalung dan Gelang Biji Rotan, Gelang Biji Asiawa" Biji Akyof,
dan Bulu Burung Cendrawasih dan Bambu

Kalung dari Sejenis Pohon di Laut,

? erempuan lnspir at ifl ?enja:ga Negeri 155
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Peserta workslrop Pernak Pernik

C. Penutup

Para peserta sangat antusias mengikuti workshop, mereltr

menyimak dengan baik setiap PaParan pelatih da:

mengikuti setiap petunjuk yang diberikan. Petunjuk ya,r,l

diberikan terkait dengan hal hal mendasar sebar

sebagaimana aksesoris sebagai bagian dari senu

rnemerlukan kejelian dan kreativitas. Kejelian membao

"selera pasar" serta kreativitas yang dapat mewak-r

berbagai selera perempuan sehingga produk yar,5

dihasilkan dapat diminati oleh berbagai kalangan do:'

lapaisar-r masyarakat. Sangat menakjubkan sekalipun Bia-r

Selatan jauh dari ibu kota negara, hasil karya yang dibuan

sangat bagus dan diluar ekspektasi karena peserta dala:-

waktu enam hari dapat menyelesaikan karya yang dap::

bernilai komersial. Metode Workshop ini dap"r

dikembangkan untuk melatih kelompok lain sebaga,

bentuk pendidikan nonformai untuk membantu ba=

masyarakat yang tidak punya kesempatan belajar secari

formal.
Sekalipun pelatihan telah dilakukan pada rna*,

lampau ternyata manfaatnya sampai saat ini dap::

dirasakan oleh para Perempuan Biak Selatan. Mereka terus

mengembangkan kemampuan dan keterampilan yani

diperoleh sehingga berbagai karya dapat mereka hasilkar"

5 6l ? erempuan lnepirati* 7 enjaga Negeri
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rsikuti workshop, mereka

I paparan pelatih dan

iliberikan. Petunjuk Yang

i hal mendasar sebab

pr bagian dari seni

vitas. Kejelian membaca

I yang dapat mewakili

rhingga produk Yang

; berbagai kalangan dan

pkjubkan sekalipun Biak

I fr.if karya yang dibuat

fsi kut".ta peserta dalam

Fitan karya yang dapat

I lA'orkshop ini dapat

lkelompok Iain sebagai

luntuk membantu bagi

lsempatan belaiar secaril

I

I amn un pada masa

ls"rr,pui saat ini dapat

liak Selatan. Mercka terus

jd"rr t"t"tampilan Yang

f.a dapat mereka hasilkaru

I{aterial alami banyak ditemui di Indonesia dan

drpat dikembangkan untuk menjadi produk aksesoris
.rafug. menarik. Yang perlu diperhatikan juga adalah

gmrilihan material yang baik, keras dan bertekstur, dan
nr'&lrur yang indah, serta cara pengolahan yang tepat.

Kerajinan tangan kalung, gelang, dan anting dapat

mriadi kegitan positif yang dilakukan di rumal; sebagai

hr-rhi vang dapat berujung pada penjualan. Teknik meronce

prg mudah dan cepat dipelajari, ditambah kreativitas
,**f'at menjadi sebuah peluang bagi orang yang mau

jari dan bertekun.

\{aterial alam yang berlimpah di sekeliling kita dapat

mriadi ide untuk membuat kerajinan tangan yang
wrarik dan bernilai komersial dengan penanganan yang
qaL
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