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KATA PENGANTAR 

 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan bermaksud membuat Inovasi Untuk meningkatan 

pengetahuan dan keterampilan para pengrajin sehingga mampu menghasilkan produk 

dengan nilai tambah yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi  masyarakat 

Kabupaten Pesawaran. Inovasi produk yang kami rancang adalah Tapis yang berbentuk 

Al Qur’an yang akan dibuatkan museum dengan ini diharapkan dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakan di Kabupaten Pesawaran. 

 

Untuk itu buku panduan pembuatan Al Qur’an tapis Akbar ini dipandang perlu dibuat 

guna memberikan petunjuk bagi semua pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Buku 

panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama agar terjadi keseragaman 

pemahaman, sehingga dapat menghasilkan Al Qur’an tapis Akbar yang memiliki 

kesesuaian, keserasian serta keakuratan yang baik. 

 

KEPALA DINAS 

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

KABUPATEN PESAWARAN 

 

dto 

 

 

SAM HERMAN,SE,.MM 

NIP. 19650117 199001 1 001 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. SEJARAH KAIN TAPIS 

Kain Tapis adalah jenis kain tradisional khas masyarakat Lampung yang terbuat 

dari tenun benang kapas dengan motif, benang perak atau benang emas. Dimana 

kain Tapis ini dapat digunakan oleh pria maupun wanita karena bentuknya yang 

berupa sarung. 

Kain tapis ini memiliki sejarah tersendiri yakni Menurut Van der Hoop, sejak abad 

II Masehi orang-orang Lampung telah menenun kain brokat yang disebut nampan 

(Tampan) dan kain Pelepai. Kedua hasil tenunan tersebut memiliki 2 motif-motif 

seperti motif kait dan konci, pohon hayat dan bangunan yang berisikan roh 

manusia yang telah meninggal, binatang, matahari, bulan, serta bunga melati. 

Setelah melewati rentang waktu yang cukup panjang, akhirnya lahirlah kain tapis 

Lampung. Orang-orang Lampung terus mengembangkan Kain Tapis sesuai 

dengan perkembangan zaman, baik pada aspek teknik dan keterampilan 

pembuatannya, bentuk motifnya, maupun metode penerapan motif pada kain 

dasar Tapis Hiasan-hiasan yang terdapat pada kain tenun Lampung juga memiliki 

unsur-unsur yang sama dengan ragam hias di daerah lain. Hal ini terlihat dari 

unsur-unsur pengaruh tradisi Neolithikum yang memang banyak ditemukan di 

Indonesia. 



Masuknya agama Islam di Lampung, ternyata juga memperkaya perkembangan 

kerajinan tapis ini. Walaupun unsur baru tersebut telah berpengaruh, unsur lama 

tetap dipertahankan. Pertemuan dengan kebudayaan lain tersebut menyebabkan 

terjadinya akulturasi antara unsurunsur hias kebudayaan tempatan (lama) dengan 

unsur-unsur hias kebudayaan asing (baru). Unsur-unsur asing yang datang tidak 

menghilangkan unsur-unsur lama, akan tetapi semakin memperkaya corak, 

ragam, dan gaya yang sudah ada. Berbagai kebudayaan tersebut terpadu dan 

terintegrasi dalam satu konsep utuh yang tidak dapat dipisahkan dan melahirkan 

corak baru yang unik dan khas. Kebudayaan yang memberikan pengaruh pada 

pembentukan gaya seni hias kain tapis antara lain, kebudayaan Dongson dari 

daratan Asia, Hindu-Budha, Islam, dan Eropa. 

Adanya komunikasi dan lalu lintas antar kepulauan Indonesia sangat 

memungkinkan penduduknya mengembangkan suatu jaringan maritim. Dunia 

kemaritiman atau disebut dengan jaman bahari sudah mulai berkembang sejak 

jaman kerajaan Hindu Indonesia dan mencapai kejayaan pada masa pertumbuhan 

dan perkembangan kerajaan-kerajaan islam antara tahun 1500-1700. 

Bermula dari latar belakang sejarah ini, imajinasi dan kreasi seniman pencipta 

jelas mempengaruhi hasil ciptaan yang mengambil ide-ide pada kehidupan sehari-

hari yang berlangsung disekitar lingkungan seniman dimana ia tinggal. 

Penggunaan transportasi pelayaran saat itu dan alam lingkungan laut telah 

memberi ide penggunaan motif hias pada kain kapal. Ragam motif kapal pada kain 



kapal menunjukkan adanya keragaman bentuk dan konstruksi kapal yang 

digunakan. Dalam perkembangannya, ternyata tidak semua suku Lampung 

menggunakan Tapis sebagai sarana perlengkapan hidup. Diketahui suku Lampung 

yang umum memproduksi dan mengembangkan tenun Tapis sebagai sarana 

perlengkapan hidup adalah suku Lampung yang beradat Pepadun. 

Kain Tapis tidak hanya memiliki satu motif saja melainkan memiliki banyak sekali 

motif adapun diantaranya Kain Tapis Motif Gunung, Kain Tapis Motif Lereng-

lereng, dan Kain Tapis Motif Bukit. Tak hanya motif saja melainkan kain Tapis 

dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya Tapis Jung Sarat, Tapis Balak, 

Tapis Raja Medal, Tapis Tuho, Tapis Raja Tunggal, Tapis Kaca, Tapis Laut Andak 

dan sebagainya. 

Kain Tapis Lampung juga memiliki keistimewaan yaitu kerajinan dari kain tapis ini 

dibuat oleh para wanita, baik itu ibu rumah tangga hingga para gadis di Lampung, 

kain tapis ini dibuat untuk tujuan memenuhi adat dari masyarakat Lampung yang 

dianggap sacral dan kain tapis ini dibuat tidak menggunakan mesin, melainkan 

menggunakan alat tenun. Dari keistimewaannya tersebut kain tapis dijadikan 

sebagai ikon atau ciri khas tradisional masyarakat Lampung.  

 

 

 



B. LATAR BELAKAN PEMBUATAN AL QUR’AN TAPIS AKBAR 

Selama ini kegiatan Pengrajin Tapis produk yang dihasilkan masih bersifat 

tradisional dan belum Inovatif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuat 

Inovasi Untuk meningkatan pengetahuan dan keterampilan para pengrajin 

sehingga mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah yang akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi  masyarakat Kabupaten Pesawaran. 

Kain tapis dibuat dengan penuh cinta dengan cara manual menggunakan tenun 

oleh masyarakat lampung khusunya para wanita. Kain tapis juga sudah dikenal 

banyak kalangan dan Negara, sepertinya contohnya tourist yang berkunjung ke 

Indonesia dan singgah di Lampung, biasanya mereka membeli barang yang 

terbuat dari tapis sebagai souvenir khas Lampung.  

Motif-motif yang diaplikasikan dalam kain tapis umumnya mengangkat tema alam, 

terutama flora dan fauna. Ada pula kain tertentu yang mengangkat kehidupan 

rumah tangga seperti pada kain tapis cucuk andak. Selain itu, terdapat perbedaan 

motif yang dipengaruhi asal daerahnya, seperti tapis pepadun, tapis peminggir, 

tapis liwa, dan tapis abung. Motif pada tapis peminggir (pesisir) dominan 

mengangkat flora sementara motif tapis pepadun (pedalaman) cenderung 

sederhana dan kaku. 

Proses pembuatan kain tapis tradisional terbilang rumit dan harus dikerjakan 

secara manual, sehingga pengerjaannya dapat memakan waktu berminggu-

minggu. Hal ini membuat kain tapis memiliki harga yang relatif mahal. Kisaran 



harga kain tapis tradisional amat bervariasi, tergantung kerumitan motif, proporsi 

penggunaan benang emas, dan umur kain tersebut.  

 

Sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah dan agar kain tapis lebih dikenal 

sampai ke manca Negara, diantaranya dengan melakukan pembinaan dan 

berkolaborasi kepada para pengrajin kain tapis yang tersebar di seluruh 

Kabupaten Pesawaran untuk dapat membuat suatu projek besar sebuah inovasi. 

Inovasi produk yang kami rancang adalah Tapis yang berbentuk alqur’an yang 

akan dibuatkan museum dengan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pesawaran dengan sendirinya dapat 

meningkatkan nilai jual produk kerajinan tapis sehingga meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Khususnyap para pengrajin kain Tapis yang tersebar di 

Kabupaten Pesawaran dimana sebagian besar berada di Kecamatan Negeri Katon. 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari pembuatan Al Qur’an Tapis sebagai upaya untuk melestastarikan dan 

mengembangkan budaya yang ada di Indonesia, salah satunya kain khas 

tradisional Lampung khususnya yang ada  di Kabupaten Pesawaran yaitu kain 

tapis, agar kain tapis tersebut dapat lebih menarik., sehingga meningkatkan nilai 

tambah. 



Tujuan pembuatan Al Qur’an Tapis ini diantaranya untuk meningkatkan 

manajemen usaha, untuk permodalan, produksi dan pemasaran serta meningkatkan 

keterampilan pengrajin Tapis agar kain tapis tersebut dapat lebih menarik sehinga 

dapat meningkatkan perekonomian para pelaku Industr Kecil Menengah kerajinan 

Kain Tapis.  

 

  



BAB II 

 AL QUR’AN TAPIS AKBAR 

 

A. CAKUPAN PEMBUATAN AL QUR’AN TAPIS AKBAR 

Pembuatan Al Qur’an Tapis Akbar ini sebagai upaya Pemerintan Kabupaten 

Pesawaran upaya untuk melestastarikan dan mengembangkan kain tapis. Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan sebagai liding sektornya yang bekerja sama 

dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten pesawaran 

serta melibatkan seluruh pelaku Industri Kecil Menengah yang bergerak dibidang 

kerajinan kain tapis yang ada di seluruh kabupaten Pesawaran. 

 

Para pelaku IKM kain tapis banyak tersebar di Kabupaten Pesawaran, yang 

sebagian besar berada di kecamatan Negeri Katon, baik yang bersifat per 

orangan maupun kelompok. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Pesawaran bersana Dekranasda Kabupaten Pesawaran melakukan pembinaan 

dan pendampingan terhadan para pelaku IKM kain tapis dalam pelaksanaan 

pembuatan Al Qur’an Tapis Akbar. 

 

B. PROSES PEMBUATAN AL QUR’AN TAPIS AKBAR 

Proses pembuatan Al Qur’an Tapis Akbar ini, mengingat dikerjakan oleh banyak 

orang dan tersebar di berbagai tempat di Kabupaten Pesawaran, untuk itu agar 

diperoleh hasil yang baik, serta memiliki keseragaman dan kesesuaian sehingga 



dapat disatukan menjadi sebuah Al Qur’an Tapis Akbar yang utuh, maka 

diperlukan untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Ukuran 

Untuk menjamin bentuk dan ukuran yang sama dari setiap lembar kain tapis 

diperlukan adanya keseragaman ukuran. Kain tapis Al Qur’an berukuran        

2m x 3m dengan memanjang dari atas ke bawah atau horizontal. 

 

2. Warna Bahan Dasar 

Warna yang dipakai dalam pembuatan Al Qur’an Tapis Akbar pada dasar kain 

adalah warna hitam dan merah. 

 

 



 

3. Jenis Bahan Dasar 

Jenis bahan dasar yang dipakai dalam pembuatan Al Qur’an Tapis Akbar 

bahan dengan jenis dari tenun benang kapas. 

 

4. Benang 

Untuk pembuatan Al Qur’an Tapis Akbar ini benang yang dipakai adalah 

benang jenis pelintir yg berwarna gold dan menggunakan benang jahit 

sebagai pengikat berwara kuning. 

 

 

 

 



5. Motif 

Tapis Al Qur’an di pinggiran sekelilingnya dihiasi dengan motif Tajuk Sasak, 

sedangkan untuk ditengahnya dihiasi dengan motif Pucuk Rebung. 

 

 

6. Bingkai  

Dari setiap lembar kain tapis Al Quran diberi bingkai agar terlihat lebih jalas 

dan menarik serta mempermudah membaca Al Qur’an nya, yaitu dengan 

diberi bingkai yang teerbuat dari kayu jati yang diukir dengan motif Pucuk 

Rebung. 



 
 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

Buku panduan pembuatan Al Qur’an Tapis Akbar ini dibuat dengan harapan agar dapat 

menjadi pedoman dan mempermudah bagi seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam 

melaksanakan perannya masing-masing, agar pembuatan Al Qur’an Tapis Akbar ini 

masing-masing bagiannya ada kesesuaian dan keserasian secara utuh.  Sehingga 

diharapkan pembuatan Al Qur’an Tapis Akbar ini dapat berjalan dengan baik dan lancar 

serta mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu dengan dilaksanakannya pembuatan 

Al Qur’an Tapis Akbar ini diharapkan dapat semakin memajukan Industri Kecil 

Menengah yang ada di Kabupaten Pesawaran khususnya yang bergerak dibidang 

kerajinan kain tapis. 

 

Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat pada 

pembuatan Al Qur’an Tapis ini dan semoga apa yang kita laksanakan ini mendapat 

Ridho dan Barokah dari Allah SWT.  

 


