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ABSTRAK 
Telah dilakukan program kreativitas mahasiswa kewirausahaan dengan tujuan 
untuk  membuat  aneka  kerajinan  tangan  khas  Bengkulu  dari  kulit  kayu  trap 
(lantung),   menciptakan   model-model  baru  dan  memasarkan  produk  untuk 
souvenir pesta pernikahan, dititipkan pada toko-toko penjual cenderamata serta 
dipasarkan  pada  kalangan  remaja  dengan  harga  yang  terjangkau  sehingga 
mendatangkan  profit.  Selama  kegiatan  ini  berlangsung  telah  berhasil  dibuat 
banyak model baru kerajinan tangan khas dari lantung  antara lain gantungan 
kunci  berbagai  model,  figura  foto,  pajangan  bufet,  map,  tempat  handphone, 
figura foto gantung. Produk telah berhasil dipasarkan dengan  keuntungan 50% 
dari  modal  pembuatan.  Kegiatan  ini  akan  terus  berlanjut  dan  dikembangkan 
dengan target pemasaran diluar kota Bengkulu.  

Kata Kunci: Kerajinan tangan khas Bengkulu, kayu trap (lantung), profit  

PENDAHULUAN 
Pemberdayaan  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  turut  serta  didalam 

pembangunan menjadi satu keharusan. Apalagi disaat kondisi nasional yang kian 
terpuruk  dan  tidak  menguntungkan  secara  global,  pemberdayaan  masyarakat 
usaha kecil sangat mungkin untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan 
pengangguran tenaga kerja, apalagi jumlah pengangguran di negara kita dari tahun 
ketahun selalu meningkat. 

Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang cendekiawan, 
wirausahawan,  mandiri dan arif maka  mahasiswa dituntut untuk dapat 
mengembangkan kemandirian  melalui kegiatan yang kreatif  dan dapat 
membangun kerjasama tim. Setelah menamatkan pendidikan di bangku kuliah 
para mahasiswa  diharapkan dapat membuka usaha sendiri sehingga tidak terus 
berharap menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang akhirnya juga dapat menekan angka 
pengangguran. Membuka usaha sendiri  secara berkelompok sejak dari bangku 
kuliah  akan  dapat  menumbuhkan  jiwa  kewirausahaan   dan  tentu  saja  dapat 
membantu meringankan beban orang tua, salah satu alternatifnya adalah membuat 
aneka kerajinan tangan khas kota Bengkulu dari kulit lantung yang sedang dilirik 
para pengusaha manca negara. 

Kerajinan tangan  dari  kulit  Lantung,  memiliki  keunikan  dan  ciri  khas 
tersendiri,  sehingga banyak digemari dan cukup populer dikalangan wisatawan 
dan para remaja.  Kerajinan  ini sangat unik dan terkesan mahal karena bahan 
dasarnya  adalah  kulit  pohon  Trap  dengan  nama  latin  Arthocarpus  elasticus 
(Heyne,  1987)  yang  merupakan  tumbuhan  khas  Bengkulu  dan  lebih  terkenal 
dengan sebutan Lantung (Adfa, 2003a). Pada zaman dahulu, masyarakat pedesaan 
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di Bengkulu menggunakan kulit lantung untuk membantu mendirikan rumah dan 
kulit lantung digunakan sebagai tali beronang (sejenis alat pikul khas Bengkulu) 
(Adfa, 2003b). Sekarang ini,   bahan dasar kulit pohon Lantung yang telah siap 
pakai sangat mudah didapat karena sudah banyak diperdagangkan di pasar-pasar 
di kota Bengkulu dan harganya relatif masih sangat  murah. Satu helai kulit 
Lantung yang telah diolah dengan ukuran 1 x 1 m dapat dibeli dengan harga Rp. 
20.000,-. Dari bahan dasar seukuran 1 m2    ini dapat dibuat 70 buah gantungan 
kunci dengan berbagai macam variasi dan dapat dijual dengan harga Rp.1.000,- 
sampai 2.500,- per buah, dan dari kulit Lantung seukuran  1 m2 juga dapat dibuat 
25 buah kartu ucapan yang dapat dijual @ Rp. 3.500-4.000,- sehingga kalau saja 
hasil kerajinan tangan ini dapat dipasarkan akan dapat mendatangkan keuntungan 
(Adfa, 2004). Selain dapat  dibuat gantungan kunci   dan berbagai macam kartu 
ucapan,  kulit Lantung juga dapat dibuat berbagai macam pajangan seperti bunga 
sudut yang dapat dikombinasikan dengan biji-bijian  atau  tanaman kering, dapat 
dibuat pigura foto, nomor rumah, topi, tas dan dapat juga dibuat sebagai asesoris 
hand phone. 

Kerajinan tangan dari kulit lantung ini sudah ada dijual di pusat pertokoan 
di Kota  Bengkulu dengan harga yang relatif mahal sehingga kurang terjangkau 
oleh masyarakat,  sehingga kalau saja produk-produk kerajinan tangan dari kulit 
lantung  dapat  dijual  dengan  harga  yang  relatif  agak  murah,  model-modelnya 
dikembangkan  maka  akan  dapat  dipasarkan  di  Kota  Bengkulu  atau  mungkin 
keluar kota Bengkulu. 

Berdasarkan   uraian diatas maka  salah satu alternatif yang dapat 
meningkatkan   kreativitas mahasiswa dalam mencermati peluang usaha di kota 
Bengkulu adalah Pembuatan Aneka  kerajinan Tangan dari Kulit Lantung 
(Arthocarpus elasticus)  yang dapat dipasarkan untuk souvenir pesta pernikahan, 
dititipkan  kepada toko-toko Souvenir khas Bengkulu, dipasarkan ke hotel-hotel 
sebagai kenang-kenangan bagi para wisatawan dari kota Bengkulu dan dapat juga 
dipasarkan dikalangan mahasiswa. Sehingga diharapkan nantinya dapat 
mendatangkan  Profit,  usaha  ini  terus   berlanjut   dan  berkembang  serta  akan 
memasarkan  ke  luar  kota  Bengkulu.  Apalagi  sejak   satu  tahun  terakhir  ini 
kerajinan  dari  kulit  lantung  mulai  dilirik  pengusaha  manca  negara   seperti 
Malaysia, Yaman dan Uni Emirat Arab (http//www. kompas.com; http//www. 
suara pembaharuan.com) 

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk: memanfaatkan kulit lantung sebagai 
bahan pembuat aneka kerajinan tangan khas Bengkulu sehingga mempunyai nilai 
ekonomis yang lebih tinggi dan dapat menjadi kerajinan (cendera mata) khas kota 
Bengkulu,  dan  anggota  pelaksana  kegiatan  dapat  belajar  berwirausaha  serta 
meningkatkan kreativitas sehingga dapat mencermati  dan menciptakan   peluang 
usaha sendiri yang akhirnya dapat mendatangkan keuntungan sehingga dapat pula 
meringankan beban orang tua. 

Luaran  dari  kegiatan  ini  diharapkan  dapat  menghasilkan  barang-barang 
kerajinan  tangan kulit lantung yang komersial sehingga dapat dipasarkan/dijual 
dan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. 

Hasil Kegitan ini akan bermanfaat untuk: membuka peluang perolehan profit 
bagi  mahasiswa, dapat memberikan nilai tambah dari diversifikasi pengolahan 
kulit kayu Trap (Lantung). 
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METODE PENDEKATAN  

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Pembuatan  aneka  kerajinan  tangan  khas  Bengkulu  dari  kulit  lantung 

(Arthocarpus elasticus) dimulai pada pertengahan April sampai akhir Juni 2006 di 
Gang Merpati 7 Rt.9 No. 2a Kelurahan Rawa Makmur, Kota Bengkulu. Setelah 
jangka waktu pendanaan dari DIKTI selesai maka kegiatan ini akan terus berlanjut 
sebagai  kegiatan  kelompok  untuk  mendatangkan  profit  sesuai  dengan  tujuan 
kegiatan yang hendak dicapai.  

B. Alat dan Bahan  

Bahan Bahan Yang diperlukan 
Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah: kulit 

kayu  trap/lantung yang telah diolah/siap pakai, karton tebal, lem kayu, pasta 
aneka warna, plastik kaca, biji-bijian kering, pernis, kertas warna, plastik untuk 
kemasan, benang emas untuk kemasan, induk gantungan kunci dan stik/tangkai es 
krim.  

Alat-Alat Yang digunakan 
Adapun alat-alat yang digunakan pada kegiatan ini adalah: gunting, tang, 

penggaris besi, pisau karter dan kuas.  

C. Model-Model Yang Dapat Dibuat 
Gantungan kunci  bunga  raflesia,  gantungan  kunci  model  sandal  jepit, 

gantungan kunci model baju, gantungan kunci model kupu-kupu, gantungan kunci 
model baju, gantungan kunci model gitar, figura photo, tempat duduk handphone, 
sarung  handphone,  tas  wanita,  topi,  rompi,  tempat  tissu.  bunga  sudut,  hiasan 
buffet berupa kapal-kapalan hias, rumah-rumah hiasan lemari, segala macam jenis 
kartu, tempat pinsil dan map  

D. Cara Membuat Aneka Kerajinan Tangan Khas Bengkulu dari Kulit Kayu 
Trap (Lantung)   

1. Membuat Gantungan Kunci  

 

Karton tebal dipotong sesuai dengan model yang diinginkan misalnya model 
sendal. 

 

Lantung ditempelkan pada karton yang sudah dibentuk menggunakan lem 
kayu kemudian dipotong sesuai pola. 

 

Selanjutnya  untuk  membuat  sendal  lebih  menarik  beri  tali  sendal  dengan 
menggunakan kulit lantung yang dipotong kecil pada bagian depan sendal. 

 

Tempelkan buah-buahan kering pada bagian depan sendal sebagai hiasan. 

 

Sendal atau produk gantungan kunci yang sudah jadi dihias menggunakan 
pasta  warna  untuk  memperindahnya,  setelah  pasta  warna  kering  induk 
gantungan kunci dipasang pada bagian depan sendal. 
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2. Membuat Model Figura Foto (3x4 Cm) Untuk Souvenir Pesta 

Pernikahan  

 
Karton tebal dipotong dengan ukuran 4 x 5 cm dan pada bagian tengahnya 
diberi lobang dengan ukuran 3 x 4 cm. 

 
Kulit  lantung  dipotong  sebesar  bagian  luar  dari  bingkai  foto  kemudian 
ditempelkan pada bagian depan dengan menggunakan lem kayu. 

 

Plastik kaca ditempelkan pada bagian tengah bingkai. 

 

Beri penyanggah pada bagian belakang dengan menggunakan karton tebal. 

 

Pada  bagian  belakang  bingkai  diberi  kertas  warna  sesuai  dengan  ukuran 
bingkai. 

 

Setelah selesai bingkai foto dihias dengan menggunakan pasta warna.  

3. Model Figura Foto Untuk Pajangan  

 

Karton tebal dipotong sebesar ukuran pos cart dan beri lobang pada bagian 
tengahnya. 

 

Kulit lantung ditempel pada karton yang sudah dibentuk dengan 
menggunakan lem kayu. 

 

Plastik kaca ditempel pada bagian tengah bingkai. 

 

Buat penyanggah bingkai menggunakan karton tebal dengan bentuk persegi 
panjang dan tempel dengan kulit lantung. 

 

Tempelkan bingkai foto dibagian atas penyanggah. 

 

Hiasan lain dibuat pada bagian samping bingkai, misalnya membuat pohon 
dan menempelkan buah-buahan kering. 

 

Bagian belakang figura ditutup dengan menggunakan kertas warna. 

 

Figura dihias dengan menggunakan pasta warna. 

 

Setelah pasta warna kering beri pernis untuk memperindah figura.  

4. Model Celengan  

 

Karton berbentuk tabung dipotong dengan tinggi 22 cm 

 

Beri tutup bagian bawah dengan menggunakan karton tebal. 

 

Bagian atas tabung ditutupdengan menggunakan karton biasa dan beri lobang 
pada bagian tengahnya untuk memasukkan koin ke dalam celengan. 

 

Kulit lantung ditempel pada semua bagian karton dengan menggunakan lem 
kayu. 

 

Celengan yang sudah jadi dihias dengan menggunakan buah-buahan kering 
dan pasta warna.    

E. Mengemas produk  

Untuk pengemasan  produk  seperti  gantungan  kunci  dan  figura  untuk 
sovenir  pernikahan digunakan plastik agar berkesan mahal, dibentuk semenarik 
mungkin dan tidak berdebu. 
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F. Memasarkan Produk Kerajianan Tangan Khas Bengkulu Dari Lantung  

Untuk memasarkan kerajinan tangan yang telah dibuat pada tahap awal 
dipasarkan pada kalangan mahasiswa dan pelajar dikota bengkulu, dititipkan pada 
toko-toko souvenir/cenderamata, dititipkan ke hotel yang ada dikota Bengkulu 
dan juga menjajaki pemasaran keluar kota Bengkulu.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sebelum dilakukan pembuatan aneka kerajinan tangan khas Bengkulu dari 

Kulit  lantung  maka  dilakukan  terlebih  dahulu  persiapan  alat  dan  bahan  yang 
dibutuhkan. Kulit  kayu Trap atau lebih dikenal dengan sebutan LANTUNG 
dapat  diperoleh  dengan  mudah  dikota  Bengkulu.  Lantung  berasal  dari  daerah 
Bengkulu Selatan dan Rejang lebong, karena  yang dibutuhkan hanya kulit dari 
kayu trap jadi kami kelompok PKMK tidak perlu takut akan  kehabisan bahan 
baku   karena   untuk   mengambil   kulit   kayu   tersebut   tidak   perlu   dilakukan 
penebangan pohon. 

Kulit lantung yang akan digunakan supaya menghasilkan karya 
seni/produk yang bagus adalah kulit yang berwarna coklat muda dengan ketebalan 
yang sama.  Pemakaian kulit lantung yang berwarna agak gelap dan ketebalan 
berbeda  hendaknya  dihindarkan  karena  akan  menghasilkan  karya  yang  jelek 
karena warna terlihat kumal atau kotor. 

Biji-bijian kering yang dapat digunakan untuk hiasan dan mempercantik 
produk hendaklah dipilih biji-bijian yang masih utuh dan belum  rusak/ berbubuk 
karena dimakan serangga, alasan pemilihan ini supaya hiasan bijian kering dapat 
tahan lama. 

Untuk mempercantik  penampilan  produk  kerajinan  dapat  di  poles  dan 
dihias  dengan pasta warna yang dapat dibuat dari lem kayu ditambah pewarna 
kain, dan juga dapat  mempergunakan pernis sehingga biji-bijian kering terlihat 
mengkilat. 

Produk kerajinan tangan dari lantung yang dihasilkan kelompok PKMK 
memiliki  ciri  khas  tersendiri  dengan  model-model  yang  belum  pernah  dijual 
sebelumnya  dikota  Bengkulu  dan  dengan  harga  relatif  agak  murah,  sehingga 
diharapkan mempunyai peluang pasar. 

Produk kerajinan tangan dari kulit lantung dibuat beberapa tahap, yaitu: 
1.  Tahap I (mulai pertengahan bulan April sampai akhir April 2006). 

Pada tahap pertama ini, kami terlebih dahulu mempersiapkan alat dan bahan yang 
butuhkan, membuat aneka macam pasta warna dan melakukan penjajakan pasar. 
Pada tahap pertama ini telah berhasil dibuat 5 buah model   gantungan kunci yang 
masing-masing dibuat 2 lusin untuk pemasaran tahap pertama dapat dijual dengan 
harga @ Rp. 1.000,- 
Model figura foto untuk souvenir pernikahan ukuran 3x4 cm yang telah berhasil 
dibuat  sebanyak 3 lusin sebagai contoh untuk pemasaran tahap pertama dapat 
dijual dengan harga @ Rp. 8.00,- 
Model figura foto untuk pajangan yang telah berhasil dibuat sebanyak 15 buah 
sebagai contoh produk untuk pemasaran tahap pertama dapat dijual dengan harga 
@ Rp. 7.500,- 
Model  celengan  yang  telah  dibuat  sebanyak  5  buah  sebagai  contoh  untuk 
pemasaran tahap pertama dapat dijual dengan harga @ Rp. 5.000,- 
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2.  Tahap II (bulan Mei 2006). 

Setelah produk yang dihasilkan pada pengerjaan tahap I semua terjual, maka 
dilakukan pengerjaan pembuatan produk tahap II. Pada pengerjaan tahap kedua ini 
produk dibuat lebih banyak dengan hasil  sebagai berikut: 

- Gantungan kunci 5 model masing-masing dibuat 120 buah 
- Model figura foto untuk souvenir pernikahan ukuran 3x4 cm dibuat 

sebanyak 200 buah 
Pada tahap kedua ini yang dibuat hanyalah produk-produk untuk souvenir pesta 
pernikahan,  karena pada bulan ini hanya ada permintaan produk souvenir pesta 
pernikahan  saja.  Semua  produk  pada  pembuatan  tahap  kedua  berhasil  dijual 
seluruhnya.  

3.  Tahap III (bulan Juni 2006) 
Pada pengerjaan  pembuatan  produk  tahap  ke-tiga  ini  direncanakan  membuat 
produk  yang   lebih  banyak,  karena  kami  telah  mendapatkan  3  toko  untuk 
menampung produk secara tetap setiap bulannya dan juga ada 3 orang agen lepas 
sebagai pengencer tetap. Dari awal bulan Juni sampai proses pembuatan makalah 
ini, kami telah berhasil membuat: 

- Gantungan kunci 6 model masing-masing dibuat 100 buah 
- Model figura foto untuk souvenir pernikahan ukuran 3x4 cm dibuat 

sebanyak 300 buah  

Tahap  akhir   dari   kegiatan   ini   adalah   memasarkan   produk,   dimana 
keberhasilan penjualan suatu produk dipengaruhi oleh kualitas barang yang dijual 
dan cara menjualnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjual suatu barang 
adalah kemasan, promosi, dan cara pendristribusiannya. Promosi sangat 
diperlukan agar konsumen mengenal produk yang kita buat. Dalam skala usaha 
kecil, promosi  dapat melalui mulut ke mulut. Cara promosi semacam ini boleh 
dibilang kuno namun sampai  saat ini masih banyak diterapkan oleh pengusaha. 
Cara   promosi   ini   sangat   murah,   namun   perlu   waktu   cukup   lama   untuk 
mengenalkan  produk  kita.  Sedangkan  untuk  usaha  menengah  keatas,  promosi 
dapat dilakukan melalui iklan di media cetak atau elektronik. 

Cara pendristribusian barang dapat melalui tiga jalur, yaitu langsung ke 
konsumen, melalui pengencer dan melalui distributor. Pada kegiatan ini,  produk 
akan dipasarkan secara langsung dari mulut ke mulut, dititipkan kepada toko-toko 
Souvenir, koperasi-koperasi, dijual sendiri untuk kenang-kenangan pesta 
pernikahan dan masyarakat umum lainnya. Supaya kegiatan ini terus berlanjut dan 
berkembang maka akan dijajaki pemasaran keluar kota Bengkulu, dimana sampai 
tahap ini sudah dilakukan penjajakan pemasaran ke Jakarta. 

Secara keseluruhan dari awal bulan April sampai awal Juni 2006, kami telah 
berhasil   membuat   aneka   kerajinan   tangan   khas   Bengkulu   dengan   model 
gantungan kunci yang unik dan belum pernah ada sebelumnya. Hasil produk yang 
dibuat pada tahap pertama dan tahap ke-dua semuanya telah laku terjual dengan 
keuntungan sebagai berikut: 

1.  Produk tahap pertama 
Gantungan kunci 5 model x 24 buah x  @ Rp. 1.000,- = Rp. 120.000,- 
Model figura foto ukuran 3x4 cm sebanyak  36 buah x @ Rp. 8.00,- = Rp. 28.800 



PKMK-2-2-7

     
Model figura foto untuk pajangan 15 buah x @ Rp. 7.500,- = Rp. 112.500,- 
Model Celengan 5 buah x @ Rp. 5.000,- = Rp. 25.000,- 

Jumlah Penjualan seluruhnya dari produk tahap I adalah Rp. = 286.300,- 

dengan modal ± 50% dari harga jual, maka keuntungan dari tahap I adalah Rp. 
= 143.150,-  

2.  Produk tahap ke-dua 
Gantungan kunci 5 model x  120 buah x Rp. 1.000,- = Rp. 600.000,- 
Model figura foto untuk souvenir pernikahan ukuran 3x4 cm  sebanyak  200 buah 
Rp. 8.00,- = Rp. 160.000,- 

Jumlah penjualan seluruhnya dari produk tahap II adalah Rp. 760.000,- 
dengan keuntungan Rp. = 380.000,- 
Sedangkan produk tahap ke-tiga sampai penulisan makalah ini belum terjual.    

KESIMPULAN 
Adapun kesimpulan dari kegiatan ini adalah: 

1.  Mahasiswa  pelaksana  kegiatan  PKMK  telah  berhasil  membuat  aneka 
produk kerajinan tangan khas Bengkulu dari kulit lantung dan 
menciptakan model-model baru yang lebih unik. 

2.  Mahasiswa pelaksana kegiatan PKMK telah berhasil memasarkan produk 
kerajinan   tangan  khas  Bengkulu  dari  kulit  lantung  kepada  kalangan 
mahasiswa, dititipkan  pada toko-toko souvenir/cenderamata, dipasarkan 
sendiri dari mulut ke mulut sebagai souvenir pesta pernikahan. 

3.  Adapun  permintaan  produk  terbanyak  adalah  model-model  gantungan 
kunci  dan  figura  foto  ukuran  3x4  cm  yang  dapat  digunakan  sebagai 
souvenir pesta pernikahan.  
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