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ABSTRAK 
Tujuan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKMM) ini 
adalah:  (1)  Terciptanya  remaja  putri  putus  sekolah  mempunyai  pengetahuan 
yang kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terbuang 
percuma yaitu daun lontar menjadi rangka asesoris rumah tangga yang artistic 
dan  bernilai  seni  serta  bernilai  ekonomi,  (2)  Terciptanya  remaja  putri  putus 
sekolah yang terampil membuat rangka rangka asesoris rumah  tangga (tempat 
tissue, vas kembang, dan tutup bosara atau tutup kue) dari kerajinan anyaman 
daun  lontar  yang  artistic  dan  bernilai  seni  serta  bernilai  ekonomi  Khalayak 
sasaran  dalam  program  ini  adalah  kelompok  remaja  putri  putus  sekolah  di 
Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. Metode 
yang digunakan dalam penyampaian materi penyuluhan adalah metode ceramah, 
diskusi dan tanya jawab, untuk pelatihan digunakan  metode demonstrasi. Hasil 
yang dicapai adalah: (1) Remaja putri putus sekolah memiliki pengetahuan dalam 
hal pemanfaatan daun lontar untuk pembuatan rangka asesoris rumah  tangga 
(tempat tissue, vas kembang, dan tutup bosara atau tutup kue) yang artistic dan 
bernilai  seni serta bernilai ekonomi, (2) Remaja putri putus sekolah memiliki 
keterampilan  membuat   rangka  asesoris  rumah  tangga  (tempat  tissue,  vas 
kembang, dan tutup bosara atau tutup kue) dari kerajinan anyaman daun lontar 
yang artistic dan bernilai seni serta bernilai ekonomi.  

Kata Kunci: kerajinan, asesoris rumah tangga, anyaman, daun lontar.  

PENDAHULUAN 
Tanaman   lontar   di   Kabupaten   Soppeng   sangat   banyak   tumbuh   di 

perkebunan  rakyat.  Survei  kami  lakukan  di  Kecamatan  Marioriawa  (Januari 
2005),  ditemukan  bahwa  pohon  lontar  jumlahnya  cukup  banyak  kira-kira 
jumlahnya  5.000 pohon. Sekitar 10 % masyarakat mengambil niranya untuk 
dibuat  tuak kemudian dijual dipinggir jalan. Tiap pohon yang diambil niranya 
oleh masyarakat minimal  2 kali dipanjat dalam 1 hari, dan setiap 2 (dua) bulan 
pohon lontar yang diambil niranya tersebut daun bersama pelepahnya  ditinggal 
begitu saja di sekitar pohon lontar, dan  bahkan masyarakat membuang daunnya 
dan mengambil pelepahnya digunakan sebagai kayu bakar. 

Pada  saat  kami  mengikuti  Kuliah  Kerja  Lapangan  (KKL)  di  lokasi 
(September  2004) kami temukan daun lontar banyak yang tertinggal kering dan 
lapuk disekitar pohon lontar dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan kami 
mengambilnya daun lontar tersebut  dan membawanya ke Makassar. Dan daun 
lontar tersebut kami uji cobakan pada Studio kerajinan Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas  Negeri  Makassar  yaitu  merangkai  dan   menganyamnya  menjadi. 
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tempat tissue, vas kembang, dan tutup bosara (tutup kue), dan hasilnya sangat 
memuaskan. 

Lanjut kami survey di Kelurahan Manorang Salo Kacamatan Marioriawa 
Kabupaten   Soppeng bulan  Januari  2005,  kami  sengaja  membawa  contoh 
kerajinan  anyaman daun lontar yang kami buat dan bahan bakunya kami ambil 
dari lokasi tersebut yaitu:  tempat tissue, vas kembang, dan tutup bosara (tutup 
kue) yang sudah jadi, ternyata ada beberapa remaja putri putus sekolah meminta 
kepada  kami  untuk  diberikan  pelatihan  tentang  pembuatan  tempat  tissue,  vas 
kembang,  dan  tutup  bosara  (tutup  kue)  dari  kerajinan  anyaman  daun  lontar, 
sehingga daun lontar yang bertumpuk di lokasi dapat menjadi barang  bernilai 
ekonomi, agar supaya remaja putri putus sekolah dapat mempunyai kegiatan yang 
bisa bermanfaat bagi remaja putri putus sekolah dan bisa bernilai ekonomi. 

Melihat kenyataan di lapangan dan permintaan  kelompok  remaja  putri 
putus  sekolah di Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten 
Soppeng, maka saya  sebagai mahasiswa yang sementara mengikuti kuliah pada 
Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dimana 
telah kami mendapatkan mata kuliah Rupa dasar,  Nirmana ruang dan Nirmana 
datar yaitu: kerajinan merangkai bahan alam dan bahan buatan,  kami  merasa 
terpanggil  dan  tertarik  untuk  melatih  kelompok  remaja  putri  putus  sekolah 
memanfaatkan daun lontar menjadi kerajinan tempat tissue, vas kembang, dan 
tutup bosara (tutup kue) yang bisa bernilai ekonomi. 

Setelah remaja putri putus sekolah terampil membuat tempat tissue, vas 
kembang, dan tutup bosara (tutup kue) dari anyaman daun lontar memungkinkan 
setiap  remaja  putri  putus  sekolah  dapat  membuat  1  (satu)  buah  benda  dari 
anyaman daun lontar , jadi satu bulan (dianggap 25 hari) dapat dibuat 25 buah/ 
bulan/orang, dengan harga Rp.20.000/buah,  jadi 25 x Rp. 20.000 = Rp. 
500.000. Dan   kira-kira   bahan  yang   digunakan  Rp. 4 000/ buah,   jadi 25 x 
Rp.  4.000  =  Rp.  100.000,-  .  Jadi  dengan  demikian  setiap  remaja  putri  putus 
sekolah setelah  terampil dapat memperoleh penghasilan tambahan/bulan yaitu: 
Rp. 500.000 - Rp. 100.000 =  Rp. 400.000/bulan.. Penghasilan yang didapatkan 
melalui keterampilan kerajinan anyaman  daun  lontar yaitu: tempat tissue, vas 
kembang, dan tutup bosara (tutup kue) ini dapat meningkatkan taraf hidup remaja 
putri putus sekolah dan keluarganya. 

Harapan kami kepada  remaja  putri  putus  sekolah  yang  dilatih  dapat 
terampil. membuat tempat tissue, vas kembang, dan tutup bosara (tutup kue) dari 
kerajinan anyaman daun lontar. Kerajinan daun lontar tersebut dapat dikomsumsi 
keluarga sendiri dan dapat dijual, Dengan demikian kelompok remaja putri putus 
sekolah berpeluang menjadi wirausaha tempat  tissue, vas kembang, dan tutup 
bosara (tutup kue) dari kerajinan anyaman daun lontar yang banyak ditemukan di 
lokasi. Hal ini tentunya akan mengkatkan pendapatan remaja putri putus sekolah 
dan dapat meningkatkan taraf hidupnya beserta keluarganya. 

Oleh  karena   itu   masalah   Program   Kreativitas   Mahasiswa   Pengabdian 
Masyarakat (PKMM) ini adalah sebagai berikut: (1) Daun lontar yang bertumpuk 
disekitar pohon lontar, dan  menjadi kering dan lapuk disekitar pohon di lokasi 
PKMM,  (2)  Daun  lontar  yang  terbuang   percuma  tidak  dimanfaatkan  oleh 
masyarakat  menjadi  barang  yang  bernilai  ekonomi  seperti  tempat  tissue,  vas 
kembang, dan tutup bosara (tutup kue) dari kerajinan anyaman daun lontar,  (3) 
Adanya  pengalaman  tim  kami  sebagai  mahasiswa  arsitektur  yaitu  telah  kami 
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mendapatkan mata kuliah Rupa dasar, Nirmana ruang dan Nirmana datar yaitu: 
kerajinan  merangkai bahan alam dan bahan buatan, dan memanfaatkan limbah 
menjadi  barang  bernilai  ekonomi.  Jadi  dengan  demikian  kami  berkeyakinan 
bahwa  kami  bisa  mengerjaklan  sesuai   dengan  desain,  karena  kami  telah 
mempraktekkan dan menguji cobakannya pada Studio  Kerajian Arsitektur yaitu 
membuat tempat tissue, vas kembang, dan tutup bosara (tutup kue) dari kerajinan 
anyaman  daun  lontar,  sehingga  tidak  menyulitkan  bagi  kami  untuk  membuat 
benda jadi, (4) Adanya permintaan kelompok remaja putri putus sekolah di lokasi 
PKM meminta kepada kami untuk dilatih membuat tempat tissue, vas kembang, 
dan tutup bosara (tutup kue) dari kerajinan anyaman daun lontar yang artistic dan 
bernilai seni serta bernilai ekonomi, (5) Remaja putri putus sekolah di lokasi PKM 
kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan memanfatkan limbah daun lontar 
menjadi bahan pembuatan tempat tissue, vas kembang, dan tutup bosara  (tutup 
kue) dari kerajinan anyaman daun lontar yang dapat bernilai ekonomi, (6) Remaja 
putri putus sekolah di lokasi PKM kurang terampil mendesain tempat tissue, vas 
kembang, dan tutup bosara (tutup kue) dari kerajinan anyaman daun lontar, yang 
artistic dan bernilai seni serta bernilai ekonomi, (7) Remaja putri putus sekolah di 
lokasi PKM kurang terampil membuat  rangka tempat tissue, vas kembang, dan 
tutup bosara (tutup kue) dari kerajinan anyaman daun  lontar, yang artistic dan 
bernilai seni serta bernilai ekonomi, (8) Remaja putri putus sekolah di lokasi PKM 
kurang terampil merakit rangka tempat tissue, vas kembang, dan tutup bosara 
(tutup kue) dari kerajinan anyaman daun lontar, yang artistic dan bernilai seni 
serta bernilai  ekonomi, (9) Remaja putri putus sekolah di lokasi PKM kurang 
terampil pekerjaan finishing rangka tempat tissue, vas kembang, dan tutup bosara 
(tutup kue) dari kerajinan anyaman daun  lontar, yang artistic dan bernilai seni 
serta bernilai ekonomi. 

Tujuan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKMM) 
ini  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Meningkatkan  pengetahuan  remaja  putri  putus 
sekolah di lokasi PKM kurang memanfaatkan limbah daun lontar menjadi bahan 
pembuatan  tempat  tissue,  vas   kembang,  dan  tutup  bosara  (tutup  kue)  dari 
kerajinan anyaman daun lontar yang dapat  bernilai ekonomi, (2) Meningkatkan 
keterampilan remaja putri putus sekolah di lokasi PKM mendesain tempat tissue, 
vas kembang, dan tutup bosara (tutup kue) dari kerajinan anyaman  daun lontar, 
yang  artistic  dan  bernilai  seni  serta  bernilai  ekonomi,  (3)  Meningkatkan 
keterampilan remaja putri putus sekolah di lokasi PKM membuat rangka tempat 
tissue, vas  kembang, dan tutup bosara (tutup kue) dari kerajinan anyaman daun 
lontar, yang artistic dan  bernilai seni serta bernilai ekonomi, (4) Meningkatkan 
keterampilan remaja putri putus sekolah  di lokasi PKM merakit rangka tempat 
tissue, vas kembang, dan tutup bosara (tutup kue) dari  kerajinan anyaman daun 
lontar, yang artistic dan bernilai seni serta bernilai ekonomi, (5) Meninmgkatkan 
keterampilan remaja putri putus sekolah di lokasi PKM pekerjaan finishing rangka 
tempat tissue, vas kembang, dan tutup bosara (tutup kue) dari kerajinan anyaman 
daun lontar, yang artistic dan bernilai seni serta bernilai ekonomi. 

Daun lontar  ternyata  menjadi  masalah  lingkungan. Daun  lontar  yang 
berjatuhan dan berada tidak jauh dari pohon lontar dan menjadi   sampah yang 
tergolong  limbah  sampah  domestic,  Soemarwoto  (1985),  dan  Soerjani  (1987) 
menyatakan bahwa sampah   domestik perlu  dikelolah  sehingga  tidak 
menimbulkan dampak serius  terhadap lingkungan.  Winarno (1986) menyatakan 
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sampah domestic  masih dapat diproses sehingga menjadi  produk yang berguna, 
bernilai seni, dan bernilai  ekonomi. 

Perilaku  manusia mengelolah sampah   (limbah domestic) hanya sebatas 
membuang  ke  lingkungan. Perilaku ini   ternyata   berdampak negative terhadap 
lingkungan (Sarwono,   1992).  Perilaku  manusia  yang  diharapkan dalam 
pengelolaan  sampah adalah adanya  pemanfaatan limbah  (Kualitas Lingkungan 
di  Indonesia 1990).  Lebih lanjut dikatakan  pemanfaatan  limbah sampah  dapat 
menciptakan  lapangan kerja, menimbulkan pertumbuhan ekonomi,  ikut 
melestarikan lingkungan. 

Memanfaatan limbah adalah dapat menimbulkan nilai ekonomi 
masyarakat  (Winarno,  1986).  Sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan oleh 
Winarno tadi. Mentri  Negara KLH (1982) menyatakan  bahwa alternative yang 
baik   dalam pemanfaatan  limbah sampah adalah memanfaatkan menjadi barang 
yang bernilai ekonomi sehingga menimbulkan nilai tambah bagi  masyarakat. 

Hasil laporan Kuliah Kerja Alternatif atau KKA, Akmal B (2004) yaitu 
melatihkan kepada anak panti asuhan putri Attaufiq Kabupaten Barru, yaitu teknik 
menganyam daun lontar untuk pembuatan hiasan ruangan, hasil KKA 
menunjukkan bahwa  limbah daun lontar sangat cocok  dibuat sebagai hiasan 
ruangan dari kerajinan anyaman daun  lontar, dan lain-lain. Karena limbah daun 
lontar apabila dianyam sebagai hiasan ruangan atau cendramata dan dapat bernilai 
seni dan bernilai ekonomi untuk kebutuhan rumah tangga,  hotel,  penginapan, 
restaurant, kave, dan kebutuhan ruangan lainnya. 

Berdasarkan uraian  diatas dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Daun 
lontar merupakan  sampah  domestic  yang  perlu  dikelolah sehingga  tidak 
mencemari  dan  mengotori  lingkungan,  (2)  Limbah  daun  lontar merupakan 
sampah yang dapat dirangkai atau dianyam menjadi cendramata berbagai model 
sehingga menjadi  produk yang bernilai seni dan ekonomi, (3) Pemanfaatan daun 
lontar  menjadi rangka tempat tissue, vas kembang, dan tutup bosara (tutup kue) 
yang  artistic  dan  bernilai  seni  serta   bernilai  ekonomi,  dapat  menciptakan 
lapangan kerja baru bagi masyarakat terutama remaja putri putus sekolah di 
Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng, dan pekerjaan tersebut termasuk 
melestarikan lingkungan. 

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa limbah daun lontar 
yang terbuang percuma dapat dimanfaatkan menjadi suatu karya seni yang artistik 
dan bernilai ekonomi yang tinggi yaitu: rangka tempat tissue, vas kembang, dan 
tutup bosara (tutup kue) dari anyaman daun lontar yang artistic dan bernilai seni 
serta bernilai ekonomi pada manyarakat terutama  remaja putri putus sekolah di 
Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. 

Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  untuk  memberikan  keterampilan 
kerajinan  dari  anyaman daun lontar yang artistic dan bernilai seni serta bernilai 
ekonomi yaitu: tempat  tissue, vas kembang, dan tutup bosara (tutup kue), dan 
lain-lain pada kelompok remaja putri putus sekolah di Kelurahan Manorang Salo 
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.  

METODE PENDEKATAN 
Khalayak sasaran  dalam Program  Kreativitas  Mahasiswa  Pengabdian 

Masyarakat  (PKMM)  ini  adalah  kelompok  remaja  putri  putus  sekolah  di 
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Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng (khalayak 
sasaran yang dilatih langsung). 

Metode utama yang ditempuh dalam kegiatan ini adalah: (1) Pada saat 
pemberian  materi penyuluhan pembuatan desain dan rangka tempat tissue, vas 
kembang, dan tutup bosara (tutup kue) dari anyaman daun lontar yang artistic dan 
bernilai  seni  serta  bernilai  ekonomi  metode  yang  digunakan  adalah;  metode 
ceramah, diskusi, tanya jawab, dan simulasi, (2)  Pada  saat pelatihan membuat 
desain dan rangka tempat tissue, vas kembang, dan tutup bosara (tutup kue) dari 
anyaman daun lontar yang artistic dan bernilai seni serta bernilai ekonomi, metode 
yang digunakan adala: metode  demonstrasi, dan tanya jawab. 

Metode  demonstrasi   digunakan   untuk   mendemonstrasikan   membuat 
desain dan rangka tempat tissue, vas kembang, dan tutup bosara (tutup kue) dari 
anyaman  daun  lontar  yang  artistic  dan  bernilai  seni  serta  bernilai  ekonomi, 
diterangkan dahulu cara memilik  bahan, langkah kerja, dimensi, bahan dan alat 
yang digunakan. Disini khalayak sasaran ikut langsung melakukan, mengerjakan 
setiap  jenis  pekerjaan  bersama  dengan  mahasiswa.  Pada  saat  itu  juga  terjadi 
diskusi, terutama sekali yang menyangkut sistimatika pekerjaan tersebut.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil yang dicapai adalah: (1) Kelompok remaja putri putus sekolah memiliki 

pengetahuan  dalam hal  rangka  tempat  tissue,  vas  kembang,  dan  tutup  bosara 
(tutup kue) dari anyaman daun lontar, yaitu: (a) Memiliki   pengetahuan tentang 
pemilihan  bahan  untuk  rangka  tempat  tissue,  vas  kembang,  dan  tutup  bosara 
(tutup kue) dari anyaman daun lontar: pemilihan daun lontar untuk dibuat rangka 
tempat  tissue,  vas  kembang,  dan  tutup  bosara  (tutup  kue),  (b)   Memiliki 
pengetahuan tentang pembuatan rangka tempat tissue, vas kembang, dan tutup 
bosara (tutup kue) dari anyaman daun lontar yang artistic dan bernilai seni serta 
bernilai  ekonomi  yaitu:  mendesain  dan  gambar  kerja,  merendam  daun  lontar 
selama 2 hari 2 malam,  mengangin-anginkan daun lontar yang sudah direndam, 
membelah-belah daun lontar dengan  menggunakan pisau, memasak daun lontar 
dan memasukkan pewarna sesuai selera, membelah-belah pelepah lontar dengan 
mengambil bagian punggungnya dan bagian perutnya dibuang, membuat rangka 
tempat tissue, vas kembang, dan tutup bosara (tutup kue) dari pelepah daun lontar 
yang sudah dibelah, menganyam daun lontar mulai dati bawah sampai seterusnya, 
finishing,  (2)  Kelompok  remaja  putri  putus  sekolah  memiliki  keterampilan 
membuat rangka  tempat tissue, vas kembang, dan tutup bosara (tutup kue) dari 
anyaman daun lontar, yaitu: (a) Terampil memilih bahan daun lontar, (b) Terampil 
mendesain dan gambar kerja, merendam  daun lontar selama 2 hari 2 malam, 
mengangin-anginkan daun lontar yang sudah direndam,  membelah-belah daun 
lontar  dengan  menggunakan  pisau,  memasak  daun  lontar  dan   memasukkan 
pewarna sesuai selera, membelah-belah pelepah lontar dengan mengambil bagian 
punggungnya dan bagian perutnya dibuang, membuat rangka tempat tissue, vas 
kembang,  dan  tutup  bosara  (tutup  kue)  dari  pelepah  daun  lontar  yang  sudah 
dibelah, menganyam daun lontar mulai dati bawah sampai seterusnya, finishing. 
Selain itu motivasi khalayak sasaran  bersama anggota tim PKMM cukup tinggi 
mengikuti penyuluhan dan pelatihan dari awal sampai selesai. 

Program  Kreativitas  Mahasiswa  Pengabdian  Masyarakat  (PKMM)  ini 
dianggap juga berhasil karena: (1) Khalayak sasaran tidak menemukan kesulitan 
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dalam memahami materi penyuluhan dan pelatihan  yang diberikan, (2) Khalayak 
sasaran  berkeinginan menerapkan membuat rangka tempat tissue, vas kembang, 
dan tutup bosara (tutup  kue) dari anyaman daun lontar pada rumahnya masing- 
masing,  (3)  Khalayak  sasaran  berkeinginan  untuk  menyampaikan  penerapan 
membuat rangka tempat tissue, vas kembang,  dan tutup bosara (tutup kue) dari 
anyaman daun lontar kepada khalayak sasaran yang lain (yang tidak sempat ikut 
penyuluhan dan pelatihan).  

KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan penyuluhan dan pelatihan dilapangan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: (1) Remaja putri putus sekolah  mempunyai inovasi 
dan kreatif  dalam memanfaatkan sumber daya alam dalam hal ini daun lontar 
untuk pembuatan rangka asesoris rumah tangga (tempat tissue, vas kembang, dan 
tutup bosara atau tutup kue) yang artistic dan bernilai seni serta bernilai ekonomi. 
(2) Remaja putri putus sekolah  memiliki pengetahuan dan keterampilan membuat 
rangka asesoris rumah tangga (tempat tissue, vas kembang, dan tutup bosara atau 
tutup kue) dari kerajinan anyaman daun lontar yang artistic dan bernilai seni serta 
bernilai ekonomi. Hal ini didukung oleh adanya masukan-masukan dan diskusi 
dari mahasiswa dan dosen pendamping Hal ini didukung oleh adanya masukan- 
masukan dan diskusi  dengan mahasiswa serta dosen pendamping. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan bahwa program PKMM 
seperti  ini   hendaknya  dilanjutkan  sehingga  menciptakan  remaja  putri  putus 
sekolah dapat: (1) Inovatif  dan kreatif dalam memanfaatkan sumber daya alam 
dalam hal ini daun lontar untuk pembuatan rangka asesoris rumah tangga (tempat 
tissue, vas kembang, dan tutup bosara atau tutup kue)  yang  artistic dan bernilai 
seni serta bernilai ekonomi, (2) Memiliki pengetahuan dan  keterampilan dalam 
memanfaatkan sumber daya alam dalam hal ini daun lontar untuk  pembuatan 
rangka asesoris rumah tangga (tempat tissue, vas kembang, dan tutup bosara atau 
tutup kue) yang artistic dan bernilai seni serta bernilai ekonomi.  
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untuk Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKMM) ini 

3.  Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar, 
Dekan Fakultas Teknik, Ketua Jurusan, Kepala Studio Kerajinan Teknik Sipil 
dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, dan 
Pemerintah Kabupaten Soppeng,  Camat Marioriawa, dan Lurang Manorang 
Salo,  atas  izin  dan  motivasi  yang  diberikan  dalam  pelaksanaan  Program 
Kreativitas Mahasiswa  Pengabdian Masyarakat (PKMM), dan penyelesaian 
laporannya. 

4.  Semua pihak yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu. 
Semoga bantuan, arahan, motivasi, dan budi baik Bapak,Ibu, dan Saudara 

(i) mendapat rahmat disisi Allah, Amin. 
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