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Pengantar

“Halaman Rumah” menjadi landasan berpikir, berdialog, 
dan pengerjaan program-program Tanahindie sejak dua-
tiga tahun terakhir.

Tema ini dipilih berdasarkan kesamaan pengalaman pe-
giat Tanahindie selama mengasuh Kampung Buku, per-
pustakaan yang berdiri sejak 2008 dan dijadikan sebagai 
kolaboratorium dalam meneliti kota.

Pokok pikiran ini memiliki perjalanan mental yang panjang. 
Sebelum mengenal hunian dan labirin beton, masyarakat 
Sulawesi Selatan dan Barat hanya mengenal rumah kayu 
panggung.

Halaman atau pekarangan menjadi ruang hidup. Kon-
struksi rumah panggung, yang menyisakan bukaan tanah 
di bawah dan di sampingnya, menjadi salah satu unsur 
pembentuk kebiasaan menghabiskan waktu lebih banyak 
di halaman ketimbang di ruang-dalam rumah.

Bom Benang 2014 bertema “Benang di Halaman (Yarn on 
Yard)” — Festival dan Workshop Craft pun demikian. Ta-
nahindie bekerja bersama dengan The Ribbing Studio dan 
Komunitas Quiqui dan atas dukungan Kementerian Pen-
didikan dan Kebudayaan melalui program Rumah Budaya 
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Nusantara 2014 mencobakan bagaimana sebuah proyek 
seni diorientasikan ke halaman rumah warga di beberapa 
titik di perkotaan. 
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Bom Benang tahun 2014 bertema “Benang 
di Halaman (Yarn on Yard)”, proyek berkarya 
menggunakan rajutan berbahan baku bena-
ng dan menjadikan halaman rumah sebagai 
galeri. 

Eksplorasi beragam material diujicobakan 
meng gantikan posisi benang rajut yang umum-
nya diketahui beredar di Indonesia. Materi-
materi tersebut berupa t-shirt bekas, tile, kaos 
jersey, kaos kaki bekas, yang didaur ulang atau 
digun ting menjadi gulungan benang. 

Begitu pula bahan alternatif yang tersedia di 
sekitar kita dipakai sebagai media display berupa 
screen printing rusak yang didaur ulang menjadi 
bingkai. Potongan-potongan benang sisa rajutan 
berukuran pendek pun masih digunakan mem-
buat granny square berukuran raksasa untuk 
membalut pohon mangga di halaman Kampung 
Buku. 

Pada tahun ketiga ini, selain seniman rajut asal 

Benang
di Halaman

Never doubt that a small group of thought-
ful committed citizens can change the world. 

Indeed, it is the only thing that ever has.
(Margaret Mead, antropolog)
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Makassar, beberapa karya seniman rajut dari empat kota 
lain seperti Jogjakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang 
turut me nyemarakkan perayaan warga terhadap halaman 
rumah ini. Mereka masing-masing memiliki konsep dan 
pengalaman yang berbeda terhadap ruang bernama hala-
man rumah. 

“Tiga Kucing Penjaga Perpustakaan”, karya Deasy Es-
terina (CO2 Library, Surabaya), merupakan karya rajut 
berbahan dasar benang daur ulang dari kaos kaki bekas 
berbentuk tiga kepala kucing berwarna hitam dengan 
lonceng di leher. Menurut Deasy, tiga kucing ini menemani 
kesehariannya sebagai pustakawan di CO2 Library. 

Tri Utami, seorang mahasiswa dari Semarang, mengirim-
kan karya “Red Warm the Yard” berupa topi knitting ber-
warna merah yang merupakan representasi pengalaman 
Tami terhadap halaman rumah. 

Karya dari luar Makassar berikutnya adalah “The Tangled 
Threads Theory”, karya duo ibu dan anak, Sri Noverina 
Ambarwati dan Agun Pratama (Yogyakarta). Karya berdi-
mensi 65 x 95 cm ini berbahan dasar dengan material 
campuran rotan, tali kur polyester berwarna sembur dan 
benang katun big ply. Karya ini diilhami oleh lima unsur 
pembentukan alam semesta, jimat mitos Indian (dream 
catcher), peribahasa Tiongkok kuno, dan novel karya Dewi 
Lestari, Supernova: Ksatria, Putri dan Bintang Jatuh. 

Pengalaman masa kecil masing-masing perajut terhadap 
halaman dapat dilihat dari karya-karya yang dipamerkan. 
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Salah satu pengalaman masa kecil Alfu Laila Walaila ditu-
angkan dalam karya berupa rajutan sepeda yang digan-
tung di rumah. Ia mengingat dulu ia bisa dengan puas 
bersepeda di halaman rumahnya yang luas dengan pohon 
mangga yang rindang. Rumahnya kini berubah menjadi 
ruko (rumah toko), dengan mengorbankan halaman rumah 
untuk keperluan itu. Hal yang sangat ia sayangkan karena 
anaknya tak dapat lagi menikmati belajar bersepeda se-
bagaimana ia alami dulu.

Saat ini nasib ruang bernama halaman kian terba-
tas karena dipangkas akibat semakin menyempitnya 
lahan di perkotaan. Dipangkasnya halaman men-
gubah keseimbang an alam karena pohon-pohon ikut 
berkurang sehingga burung-burung jarang lagi terden-
gar berkicau di halaman rumah. 

Ini juga menjadi salah satu alasan karya Desei Eka Tris-
nawati berjudul “Rindu Kicauan Burung”, berupa induk 
burung yang tengah memberi makan anaknya di dalam 
sarang ditampilkan pula dalam pameran ini.

Selain karya rajutan, pameran ini juga menampilkan seni 
kewargaan berupa melilit benang. Bagian ini merupakan 
proyek yang diujicobakan pada tahun ketiga Bom Benang. 
Tidak perlu skill khusus untuk berpartisipasi dalam acara 
ini, modalnya hanya satu: mau!

Bom Benang (Yarn Bombing) merupa kan seni ruang pub-
lik yang menggelin ding bak bola salju ke penjuru dunia. 
Belakangan perkembangannya sangat mengejutkan bah-
kan hampir jauh meninggalkan seni ruang publik lainnya. 
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Hal yang paling dianggap mengejutkan dari 
seni ini adalah kemampuannya dalam men-
ciptakan komunitas, mengajarkan pelakunya 
untuk bekerjasama dan bergotong royong 
untuk menyusun satu kekuatan besar yang 
pada akhirnya mendorong pelakunya untuk 
menggali kesadaran ruang, mengadvokasi hak, 
sampai mendorong mengeluarkan pernyataan 
politis. Wabah ini pula membawa orang me-
nyadari bahwa kekuatan besar adalah kekua-
tan bersama yang tidak terpecah-pecah dalam 
kelompok-kelompok kecil.

“Yarn on Yard” mengajak seniman memper-
tanyakan ulang konteks ruang berpameran. Ini 
merupakan ajakan untuk melihat alternatif ruang 
dalam berpameran. Seni ruang publik belakan-
gan ramai dibicarakan dan dikerjakan sebagai 
gelombang baru dalam seni kontemporer. 

Semua seni publik adalah pernyataan poli-
tik. Semangat inilah yang menjadi salah satu 
alasan banyak orang yang keluar dari zona 
pameran indoor menjadi outdoor. Seni ruang 
publik berbasis warga menjadi kekuatan penuh 
dalam menekan keputusan-keputusan politis 
yang tidak sejalan dengan dinamika sosial. Hal 
ini menjadi semacam pemecah kebisuan suara 
orang biasa yang aspirasinya tidak tersampai-
kan melalui jalur-jalur tersedia namun tak dapat 
digunakan. 

Proyek ini mengujicoba aktivitas seni ke 
rumah-rumah tetangga, sekaligus mendekat-
kan karya ke khalayaknya, juga memotong 
jarak antara seniman dan audiens. Tiga hari 
pra-event Yarn on Yard diikuti oleh warga 
sekitar Kelurah an Pandang, Panakkukang, 
Makassar. 
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Respons dari warga beragam, mulai dari 
terheran-heran, bertanya langsung, hingga 
inisiatif pribadi yang memang penasaran ingin 
menghias halaman sendiri sesuai selera. Ada 
warga yang bahkan ingin membuat lilitan 
benang menjadi dekorasi halaman rumah 
demi keperluan acara perjamuan pernikahan 
anaknya. 

Anak-anak, pemuda, sampai orang tua ber-
gabung mengikuti proses melilit benang ini. 
Antusiasme warga dalam acara ini sebenarnya 
di luar dugaan, mengingat selama bertetangga 
kita hanya bertegur sapa sekenanya karena 
kesibukan masing-masing. Ada yang bahkan 
datang sendiri meminta benang untuk meng-
hias halaman rumahnya. Kalangan anak muda 
yang masih malu-malu bergabung diajak 
secara langsung membantu proses ini. 

Mereka bersegera membantu menghias hala-
man masing-masing, bahkan membuat span-
duk Bom Benang dari lilitan benang. Ada yang 
menghias di pagar, di pohon, hingga pagar 
balkon.
Hal ini kemudian menciptakan ruang bagi 
khalayak untuk partisipasi dalam proyek seni, 
sekaligus menyemai hubung an pertetang-
gaan yang cenderung longgar di masyarakat 
perkotaan. Kita harus mengakui bahwa ikatan 
warga kota semakin longgar. Jika tak ada ala-
san yang sangat penting besar kemungkinan 
kita nyaris tak berkomunikasi dengan tetangga 
kita apalagi jika tinggal di kompleks peruma-
han. 

Acara melilit benang ini dapat menjadi cara 
baru bagi warga menyambut perayaan-peray-
aan seperti tujuh belasan atau acara kenduri. 
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Bahwa ada banyak cara untuk melakukan per-
ayaan-perayaan hidup dan tak mesti konsumtif 
sekaligus merapatkan kekuatan berbasis warga. 
Acara berbasis warga ini mengutamakan kego-
tongroyongan hal yang merupakan gairah lama 
orang Indonesia yang ingin kami bangkitkan 
kembali.

Proyek ini bertujuan mengajak khalayak un-
tuk melihat kembali ruang bernama halaman 
rumah. Tidak perlu jauh-jauh untuk melaku-
kan perubah an. Halaman rumah adalah salah 
satu contoh paling mudah dan terjangkau.

Kami percaya, halaman rumah merupakan wa-
dah hampir semua aktivitas. Ruang ini menjadi 
tempat bermain dan ranah berinteraksi manusia 
dan alam. Bagi manusia, halaman/pekaran-
gan sekaligus menjadi ruang berlangsungnya 
intensitas ketegangan ruang pribadi dan ruang 
khalayak. 

 Fitriani A Dalay, kurator Bom Benang 2014
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Konsep

Proyek Bom Benang 2014 ingin membangkitkan lagi 
gairah lama orang Indonesia, yakni semangat gotong  
ro yong. Gairah ini yang kami percaya bisa dikembang-
kan kembali lewat media rajutan dengan model kerja 
kola borasi yang berjejaring. Ini adalah modal sosial 
yang kuat.
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Proyek Bom Benang 2014 diupayakan menjadi seni 
kerakyatan. Para pe ngunjung dan warga sekitar ber-
partisipasi melilit benang di halaman rumah di sekitar 
Kampung Buku, pusat lokasi pa meran Bom Benang 
2014.

Dalam beberapa kali pertemuan, konsep dan gaga-
san dan konsep ini memunculkan interpretasi dalam 
merancang metode kerja Bom Benang 2014.

1  Titik tekan dan perlu dicari tahu adalah ikatan para 
penghuni permukiman yang dalam dugaan beberapa 
peserta curah gagas hanya membutuhkan pemicu 
berlangsungnya pertemuan. 

2  Bom Benang menjadi seni kerakyatan, ranah war-
ga berpartisipasi menjadi seniman. Mereka diharap-
kan ikut melilit benang di halaman rumah warga yang 
sudah disiapkan menjadi areal pameran.

3  Dari tahapan ini dapat diperoleh kesan bahwa ada-
nya ikatan emosional warga terhadap satu kegiatan 
dengan merasa perlu terlibat dalam satu acara, maka 
proses perizinan akan lebih mudah. Proses ini teru-
tama berlangsung pada H-3 waktu pameran, yakni 
7-9 Oktober 2014. 
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4  Para simpatisan dari jaringan 
komunitas dan individu di Makas-
sar rencananya akan diacak 
dalam. Tujuannya semata un-
tuk menguatkan kerja bersama 
antara individu yang ikut dalam 
proses pelilitan benang.

5  Bom Benang mencoba me-
luaskan cakupan menjadi ajang 
berskala lebih besar dari Bom 
Benang 2012 dan Bom Benang 
2013. Untuk itu kemudian di-
setujui untuk mengajak seniman 
rajut luar Makassar.

6  Proses ini kemudian berlang-
sung lebih cair dengan men-
transfer gagasan Bom Benang 
2014 kepada jaringan Kampung 
Buku ke sejumlah komunitas dan 
individu, baik di dalam maupun 
luar Makassar.

13
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Tanahindie menyediakan benang 60 gulung untuk 
para perajut. Sepertinya, dalam kisaran awal, masih 
dalam hitungan cukup. Namun setelah melihat an-
tusiasme warga dan simpatisan dari komunitas dan 
individu jaringan Kampung Buku, dalam perhitungan 
ulang panitia, setidaknya dibutuhkan lagi sekisar 50 
gulung benang untuk proses melilit benang.
Antusiasme warga tampak jelas pada kesediaan 
mereka menyediakan halaman rumah mereka dipakai 
untuk acara Bom Benang.

Dalam pertemuan berikutnya, para inisiator memba-
has teknis pelaksanaan dengan berbekal peta udara 
lokasi Bom Benang 2014.

Proses
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Bagian yang menarik perhatian adalah warga sendiri. 
Dalam proses pelilitan benang selama tiga hari, 
kalangan anak-anak dan remaja sekitar, seperti Sa-
hriah, Ani, Uli, Fadel bersepupu, dan ibu-ibu tetangga 
berinisiatif sendiri meminta bahan untuk dililitkan ber-
sama sejumlah anak kos. Kawasan Kampung Buku 
dan sekitarnya berada di Kecamatan Panakkukang, 
kawasan yang sejak 10 tahun terakhir berkembang 
menjadi sentra bisnis Kota Makassar. 

Bahkan kelompok mahasiswa yang menyewa kamar 
kos di rumah panggung sudut jalan mengerjakan 
lilitan benang di pagar kos-kosan serta keroyokan 
mengerjakan spanduk Bom Benang 2014.
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  Display
  Bom Benang
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Proses ini cukup menguras energi, terutama pemo-
tongan kain untuk menjadi bahan utama proses pe-
lilitan benang di halaman warga. Antusiasme warga 
tidak berbanding dengan bahan yang tersedia. Jum-
lah kain yang harus dipotong sangat banyak, kisaran 
6 kilogram atau dua puluhan meter yang mesti di-
gunting selebar 3-5 cm.

Karya-karya para anggota Quiqui dan seniman rajut 
dari Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya 
dipamerkan di halaman Kampung Buku, pusat berlang-
sungnya beberapa rangkaian acara Bom Benang.



20

1. Pos jaga & palang gerbang; 2. Rumah kos; 3. Rumah Bu Kalling; 4. Rumah kos; 5. Rumah Abdul Jalil; 6. Rumah kos; 7. Rumah Pak Saha-
ruddin; 8. Kampung Buku; 9. Kantor Lurah Pandang; 10. Rumah kos; 11. Rumah Nenek Dede; 12. Rumah Asdy Achmad.

Lokasi Bom Benang 2014, Kelurahan 
Pandang, Kecamatan Panakkukang, 
Makassar.
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1. Pos jaga & palang gerbang; 2. Rumah kos; 3. Rumah Bu Kalling; 4. Rumah kos; 5. Rumah Abdul Jalil; 6. Rumah kos; 7. Rumah Pak Saha-
ruddin; 8. Kampung Buku; 9. Kantor Lurah Pandang; 10. Rumah kos; 11. Rumah Nenek Dede; 12. Rumah Asdy Achmad.
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Jeanne Anwar -- "Peacock in the Garden”

Benang Polister | Hakpen 5 mm

Yunita Maretha  -- "Jamur”

Benang Poslister | Hakpen 5 mm
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Sri Noferina Ambarwati  -- "The Tangled Threads 
Theory”
Material campuran: Rotan, Benang  | Benang : a. Takur 
Polyester Big Ply | Hakpen:  b. Takur Katun Big Ply : 
No. 6 | Dimensi Karya : 65 cm x 95 cm

Fitriawaty Jamaluddin, “Granny’s Fly”
CD Bekas | Benang katun | Benang Polister

Gantungan di pintu untuk menyambut tamu. Hiasan 
gantung di dahan pohon yang setiap angin berhembus 
akan berputar sesuai arah angin.
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Fitriani A Dalay -- "Are You Happy?”
Kain jersey dari pasar pakaian bekas (warisan ibu) | Batu 
Kecubung Kalimantan | Batu hias didaur ulang | Nilon 
| Cermin

Saya selalu yakin pondasi terkuat diri kita berawal dari rumah 
bersama keluarga. Halaman adalah salah satu ruang di mana 
kita bisa berkontemplasi, merasa setara, saling memperhatikan, 
dan berbagi. Karya ini mempertanyakan sejauh mana penting-
nya sebuah ruang bernama halaman rumah bagi masyarakat 
urban.

Mita Sari -- No Title

Pita | Benang Katun | Flanel | Hakpen 6 mm
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Alfu Laila Walaila -- "Kembalikan Halamanku”
Tali Rafia | Benang katun | Benang Polister | Hook 5-6 
mm

Dulu waktu saya kecil, saya dengan bebas bermain sepeda di 
halaman depan rumahku. Dengan kondisi rumahku sekarang 
yang tanpa halaman (karena berwujud ruko) saya bertanya-
tanya nanti di mana anakku akan bermain dengan sepedanya. 
saya rasa, walaupun bukan dalam bentuk ruko, rumah-rumah 
yang ada di makassar sekarang sudah sangat minim hala-
man. dan saya yakin secara tidak langsung, hal itu sangat 
berpengaruh terhadap kreativitas penghuni rumah, terutama 
anak-anak. karya berlatar belakang sebuh rumah yang terlihat 
kecil, serta tidak memiliki halaman. Di rumah tersebut akan 
ada sebuah sepeda menggantung yang ukurannya hampir(atau 
lebih besar dari rumah).

Irma Suryani -- "Menunggu Pak Pos”
Benang Polister | Hakpen 5 mm | Kawat | Kayu

Sejak dulu saya menyukai menulis dan surat-suratan. Za-
man saya SD dan SMP, korespondensi dengan sahabat pena 
sedang booming. Saya biasa mencari sahabat pena di Majalah 
Bobo, kemudian saling berkirim surat dan bertukar foto. Me-
nyenangkan sekali momen ketika menunggu pak pos datang 
dan menebak-nebak adakah surat buat saya. Ada sensasi yang 
berbeda ketika menerima surat dalam bentuk amplop dibanding 
surel seperti saat ini.



35



36

Askariputri Hirlia Primasari -- "Membingkai Hala-
man”
Benang Katun dan Polister | Hakpen 5 mm | Screen 
Sablon Bekas

Bingkai biasanya digunakan untuk memajang foto/gambar/
karya lain yang berkesan, agar lebih indah dipandang. Waktu 
kecil, saya tinggal di rumah dengan halaman yang cukup luas. 
Saya bermain sepuasnya di halaman bersama adik-adik saya 
di halaman tanpa takut tertabrak motor yang lewat. Sesuatu 
yang anak saya sekarang tidak bisa rasakan, karena tidak 
punya halaman rumah luas. Karya rajutan saya ini sebagai 
simbol bahwa saya ingin membingkai dengan indah kenangan-
kenangan masa kecil yang menyenangkan di halaman rumah.

Tenri Pakkua Bungawalia -- "Air Bersih”
Benang polister | Wire | Ember + Slang 
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Fitriani A Dalay -- "How Much is Enough?”

”How Much is Enough?” mempertanyakan kembali seberapa 
banyakkah cukup itu? Semakin kurangnya ruang yang 
bernama halaman rumah membuat kita manusia terisolasi dari 
rasa nyaman dan kemudian berpencar keluar rumah mencari 
kenyamanan akibat berkurangnya ruang untuk bergerak dan 
bersantai seperti halaman rumah.

Nilon + baju oblong bekas | Hakpen 12 mm

Nurhilda Triani  -- "Cheerfull Paisley”
Benang Polister | Hakpen 5 mm
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Fitriawaty Jamaluddin -- Tanpa Judul
Benang Katun | Hakpen 3 mm | Toples bekas

Uun Fairah Haris - Tanpa Judul
Benang Katun | Hakpen 3 mm | Toples bekas
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Desei Eka Trisnawati -- "Rindu Merdunya Kicau 
Burung" 
Benang akrilik + Polister + Benang Katun | Hak-
pen 5 mm

Saya rindu indahnya alam yang sudah diganti jadi hutan 
beton dan besi.

Deasy Esterina -- "Tiga Kucing Penjaga Per-
pustakaan" 
Kaos kaki bekas | Bel | Dakron
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Besti Rahukasmoro -- "Diorama Bunga" 
Benang Akrilik dan Katun | Dakron | Karton bekas

Nur Syamsina -- "The Hope Cart (Keranjang 
Harapan)" 
Benang Katun | Jarum No. 4 | Botol plastik daur 
ulang 
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Fatmawati Tata -- “Rainbow Fence”
Benang Polister | Jarum Knitting No. 4

Fitriawaty Jamaluddin -- “Butting Rainbow”
Benang Katun | Hakpen 5
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Desei Eka Trisnawati, No Title
Benang katun | Hakpen 3 mm

Kerja Bersama, “Bunga Rambat”
Benang katun | Hakpen 3 mm



49



50

Tri Utami, “Red Warms the Yard”
Jarum Sirkular No. 4 US | Benang akrilik

Yunita Maretha, Tanpa Judul
Benang Katun | Pot 
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Jeanne Anwar, Reflection I
Benang Katun | Hakpen 2 mm

Jeanne Anwar, Reflection II
Benang Katun | Hakpen 5-6 mm
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Ratna Masse, “Duduk Merenda dengan Cinta”
Benang Polister | Hakpen 5 mm
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Alfu Laila Walaila lahir Parepare, Sulawesi Selatan, 31 Januari 1984. 
Belajar merajut 2012 karena penasaran bahwa seuntai benang bisa 
diubah menjadi berbagai bentuk. Hal yang kemudian menyadarkan-
nya bahwa dengan merajut bisa memiliki beberapa benda tanpa 
membeli. Mulai menyumbangkan karya untuk Bom Benang II 2013 , 
September 2013, di Taman Segitiga, Makassar.

Askariputri Hirlia Primasari (Ayi) lahir di Yogyakarta, 5 Agustus 
1982. Mulai merajut sejak tahun 2010 di Makassar demi mencari 
kesibukan. Bergiat di Komunitas Quiqui sejak Bom Benang I 
2012.

Besti Rahulasmoro, fiber and performance artist. Bermukim di 
Bandung.

Deasy Esterina pustakawan C2O Library, Jl. Dr. Cipto 20, Sura-
baya.

Desei Eka Trisnawati (Echi) lahir 30 Desember 1985. Mulai mera-
jut sejak kelas 4 SD (1994). Suka menghasilkan karya-karya detail 
dalam ukuran mungil seperti amigurumi berukuran 8 cm. Karyanya 
"Kotis Rumah" menjadi Juara Utama Amigurumi Boneka Nusantara 
II diselenggarakan Rajutan Mama, Oktober 2013. Karyanya yang 
lain, "Pengantin Bugis" menjadi pemenang favorit Contest Home 
Decor II (Rajutan Mama, April 2014). 

Fatmawati Tata lahir di Pinrang 7 April 1985. Alumni Ilmu Komu-
nikasi Universitas Hasanuddin ini sedang menggilai dunia rajut 
dan jahitan. 

Fitriani A. Dalay lahir di Soroako, 3 Agustus 1981. Belajar mera-
jut sejak 2011 sebagai terapi pasca melahirkan, yang kemudian 
berkembang menjadi obsesi membuat karya-karya eksentrik 
lewat eksplorasi berbagai jenis material. 

Biodata
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Fitriawaty Jamaluddin lahir Makassar, 17 April 1991. Alamat: Jalan 
Kajenjeng Dalam 11 No.62 Blok 6 Perumnas Antang, Makassar.

Irma Suryani lahir di Batusitanduk, 31 Mei 1981. Aktif menyum-
bangkan karya sejak Bom Benang I Juni 2012 di Kampung Buku, 
Makassar. Selain merajut, ia sehari-hari aktif di Anging Mammiri, 
komunitas blogger Makassar.

Jeanne Anwar anggota paling senior Quiqui. Ia merajut sejak 
usia 12 tahun. Di sela kesibukannya merajut, ia mentor les privat 
Bahasa Inggris.

Mita Sari seorang perajut yang bermukim Jl. Sisingamangaraja 
No.62 Yogyakarta.

Nur Hilda Triani lahir di Makassar 14 Oktober 1986. Merajut 
sejak tahun 2011. Mulai merajut karena suka dengan hasil rajutan 
dan mulai tertarik untuk membuat sendiri.

Nur Syamsina seorang apoteker. Bermukim di Makassar. Bom 
Benang III merupakan pengalaman pertamanya mengikutkan 
karya rajutan.

Ratna Masse lahir di Pangkep 21 Desember 1980. Mulai merajut 
tahun 2005, meski dasar merajut pernah dipelajari di masa kecil. 

Sri Noferina Ambarwati, bergiat di Komunitas Kruz!, Yogyakarta. 
Alamat: Perum Alam Mulia blok 4/2E, Jl. Godean Km 8,5 Ngawen, 
Sidokarto, Sleman, Yogyakarta.

Tenri Pakkua Bungawalia lahir di Jakarta, 31 Juli 1984. Ibu dua 
anak. Cita-citanya yang belum kesampaian: menjadi Sailormoon.

Tri Utami bergiat di Komunitas Hysteria, Semarang.

Uun Fairah Hanis lahir Jakarta, 13 Juni 1970. Serius merajut 
2010 ketika bermukim di Jepang. Ia tertarik belajar serius lang-
sung pada guru merajut yg benar-benar profesional.

Yunita Maretha lahir 19 Maret 1985. Ia merajut di sela tugasnya 
sebagai dokter gigi. Kini sedang bertugas di Gorontalo. Mengi-
kutkan karya-karyanya sejak Bom Benang II 2013.
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Bom Benang 2014 terselenggara atas kerjasama

Tanahindie
Quiqui

The Ribbing Studio
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program Rumah Budaya Nusantara 2014

Terima kasih kepada
Arkom Makassar, 

Balang, Bantaeng, Sulawesi Selatan
Blogger Anging Mammiri, Makassar

Camane, Makassar
C20 Library, Surabaya
Hysteria, Semarang

Kampung Buku, Makassar
Kedai Buku Jenny, Makassar
Komunitas Ampera, Makassar

Kruz!, Yogyakarta
Lurah Pandang dan staf (Panakkukang), Makassar

Momenio, Makassar
Payo-Payo, Maros, Sulawesi Selatan

Penerbit Ininnawa, Makassar
UKM Seni Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Ungatawwa, Gowa, Sulawesi Selatan
Warga Kompleks Panakkukang Indah (CV Dewi) Makassar 

dan sekitarnya yang berperan aktif di proyek ini.
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Tanahindie
Lembaga nirlaba berdiri sejak 1999, mengutamakan pro-
gram pada kajian dan diskusi, pameran, perisalahan, dan 
penerbitan bertopik beragam ekspresi dan perkembangan 

mutakhir perkotaan.

Quiqui
Quiqui, dalam bahasa Bugis berarti ‘merajut’, nama komu-
nitas yang diinisiasi bersama anggotanya untuk mewadahi 

hobi merajut sekaligus sebagai ruang alternatif dalam 
merespons ruang.

The Ribbing Studio
Inisiatif yang digagas pada 2011 yang diproyeksikan 
mengerjakan dan memamerkan karya-karya fiber arts. 

Profil Organisasi




