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Berkarya – Berdaya : 
Perempuan Penenun di Palu dan Donggala 
Sulawesi Tengah 
 
Oleh Nurlaela Lamasitudju 
Sekjen SKP-HAM Sulawesi Tengah 
 

 
 

Sekilas Tenun Donggala: Bomba dan Subi 

Menenun merupakan "tradisi tua" yang keberadaannya hampir bisa ditemukan di seluruh 
pelosok nusantara. Di Sulawesi Tengah, tradisi menenun di antaranya berkembang di wilayah 
Palu dan Donggala. Kain tenun Donggala, demikian kemudian nama yang lebih dikenal oleh 
masyarakat secara umum. 
 
Berdasarkan teknik menenunnya, kain tenun Donggala terbagi menjadi dua kategori besar: 
tenun bomba, yang pembuatannya menggunakan teknik ikat (pakan); dan tenun subi, yang 
pembuatannya menggunakan teknik songket. Masyarakat Palu dan Donggala, yang sebagian 
besar beretnis Kaili, menyebut Bomba karena ragam hias dan motif tenunnya itu umumnya 
adalah bunga. Bomba sendiri dalam Bahasa Indonesia berarti bunga. 
 

 
Kain tenun Donggala: tenun (ikat pakan) bomba, tenun (songket) subi, dan bomba motif kota 

yang dibuat dengan teknik ikat ganda. 
 
Kain tenun Donggala awalnya dibuat dari bahan katun (kapas), memakai pewarna alami, dan 
menggunakan godokan (alat tenun tradisional) sebagai alat produksinya. Seiring dengan 
tumbuhnya perdagangan dengan dunia luar, karena Donggala adalah salah satu pintu masuk 
ke Sulawesi Tengah lewat jalur laut (ada dua pelabuhan bongkar muat di sana, yaitu 
Pelabuhan Banawa dan Pelabuhan Wani), bahan sutra mulai masuk. Para penenun pun mulai 
beralih menggunakan sutra sebagai bahan tenunnya. Sejak saat itu, tenun bomba dan subi 
dikenal pula sebagai buya sabe atau sarung sutra. Kini, selain tetap ada yang memakai 
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godokan (meskipun jumlahnya relatif sedikit), mereka sudah banyak yang menggunakan alat 
tenun bukan mesin (ATMB) sebagai alat produksinya. 
 

Kain tenun Donggala sempat merasakan masa 
keemasan di sekitar tahun 70—80an. Kala itu, kain 
tenun Donggala banyak dicari dan dipesan oleh 
berbagai kalangan karena kualitas serta ragam hias dan 
motifnya yang khas dan beragam. Umumnya, 
masyarakat Kaili memakai kain (sarung) bomba atau 
subi pada acara-acara adat, pernikahan, dan hari-hari 
besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. 
Masyarakat Kaili akan memiliki semacam prestise 
tersendiri ketika memakai kain bomba atau subi itu. 
 

 
 

Zuhra (penenun dari Wani) dan Sanaria (penenun dari Limoyo). 
Mereka berfoto bersama kain sarung bomba (kumbaja) motif bunga 
matahari (koleksi Nurlaela Lamasitudju). Kain sarung tersebut 
ditenun sekitar tahun 1970-an oleh ibunya Sanaria; sedangkan 
yang mengikat motifnya adalah ibunya Zuhra. Dua orang penenun 
itu dipertemukan (kembali) bersama karya ibunda mereka saat 
mereka turut dalam pelatihan yang diadakan SKP-HAM Sulteng. 
 

 
Di masa keemasan ini, ada cukup banyak sentra usaha tenun di Palu dan Donggala. Begitupun 
dengan para pengrajinnya. Di Dusun Limoyo (Kelurahan Pantoloan Boya, Kota Palu) dan di 
Labuan Panimba (Kabupaten Donggala), misalnya. Kedua wilayah itu bisa disebut sebagai 
sentra pengrajin tenun karena ada begitu banyak perempuan penenun di sana.  Keterampilan 
menenun tersebut mereka dapatkan secara turun-temurun. 
 
Di Limoyo, sampai dengan sebelum krisis 
moneter tahun 1998, hampir setiap rumah di 
dusun itu memiliki alat tenun. Di setiap 
rumah yang ada perempuannya, hampir bisa 
dipastikan si perempuan itu adalah penenun 
atau sekurang-kurangnya bisa menenun. 
Jika dalam satu rumah terdapat lima 
perempuan (ibu dan empat anak 
perempuan), kelima perempuan itu terampil 
menenun. Dalam ingatan mereka, pada saat 
itu di Limoyo jumlah penenunnya lebih  dari 
100 orang. Setiap hari, suara hentakan 
balida ramai terdengar memenuhi dusun. 
Suara hentakan setiap balida di setiap 
rumah itu pun memiliki ciri dan kekhasannya 
masing-masing sehingga mereka bisa 
menduga dan menebak siapa yang sedang 
menenunnya.  
 
Kini, sudah tidak terdengar lagi suasana riuh 
suara balida memenuhi Limoyo. Tradisi 
menenun sudah kian ditinggalkan seiring Sebagian perempuan penenun dari Dusun Limoyo. 
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dengan pamor kain tenun Donggala yang kian hari justru kian meredup. Para pengrajin 
tenunnya pun mulai susut; tidak sedikit yang sudah gulung tikar dan alih profesi. Menurut 
sejumlah pengrajin, alat (terutama sisir tenun) dan bahan (benang sutra) entah mengapa 
menjadi semakin sulit untuk didapatkan. Mereka yang memiliki keterampilan mengikat dan 
mewarnai secara alami sudah semakin sulit dicari. Nyaris hanya beberapa saja anak-anak 
mudanya yang masih mau meneruskan tradisi menenun ini. Di Limoyo, tidak lebih dari 12 
orang penenun yang kini masih tersisa. Begitu pula di Labuan: penenun yang kini masih aktif 
berproduksi tidak lebih hanya tinggal lima orang; dan itu pun praktis hanya berdasar pada 
pesanan. 

 
Kerentanan Perempuan Penenun 

Para perempuan penenun di Limoyo dan Labuan Panimba yang kini masih aktif berproduksi 
sebagian besar adalah keluarga korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966. Sebagai 
bagian dari keluarga korban Peristiwa 1965/1966, mereka tidak luput dari stigma sebagai 
“orang-orang terlibat” dan perlakukan diskriminatif. Pergaulan mereka terbatasi; dan selama 
bertahun-tahun mereka sulit untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan. Bertenun 
adalah salah satu usaha yang, boleh disebut, bisa menyelamatkan mereka selama ini. Mereka 
tetap bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus bersekolah formal, kerjanya bisa dilakukan 
di rumah, tidak memerlukan ijazah, dan memungkinkan untuk tidak bergaul banyak dengan 
masyarakat.   
 

Selama ini, mereka berproduksi 
praktis hanya berdasarkan pesanan. 
Hampir semua pesanan mereka 
dapatkan dari para pemilik toko 
(pemilik modal) yang menjual kain 
tenun Donggala, baik yang ada di Palu 
maupun Donggala.  
 
Para pemilik toko akan memesan 
untuk dibuatkan kain tenun kepada 
para penenun dengan cara 
memberikan benang. Para penenun 
kemudian hanya akan mendapatkan 
upah tenun. Dengan kata lain, mereka 

praktis hanya menjadi "buruh tenun." Nyaris tidak ada (kalau adapun itu hanya satu-dua) 
penenun yang memiliki modal cukup untuk mengembangkan usahanya sendiri. Akibatnya, 
ketergantungan kepada para pemilik toko yang memesan tenunan berlangsung terus-
menerus. Mentalitas yang kemudian terbentuk pada diri mereka pun lambat-laun menjadi 
bergeser: yang pada awalnya bermentalitaskan pengrajin, bergeser menjadi mentalitas buruh, 
yang nyaris hanya bekerja menyelesaikan pesanan, tanpa dibarengi dengan kreativitas dan 
inovasi yang berarti. 
 
Selama bertahun-tahun para perempuan penenun di Limoyo dan Labuan Panimba ini hanya 
menjadi buruh tenun. Upahnya pun terbilang sangat rendah. Untuk satu lembar sarung yang 
butuh pengerjaan selama 1 s.d. 2 bulan, umumnya mereka hanya mendapatkan upah sebesar 
Rp 125.000. Harga sarung itu sendiri, ketika sudah ada di toko, oleh pemilik tokok dijual di 
kisaran harga Rp 900 ribu s.d. satu Rp 1,5 juta (tergantung bahan yang digunakan; yang 
berbahan sutra biasanya akan lebih mahal). 

Rosnah, salah seorang penenun dari Limoyo. Selama ini, 
Rosnah menenun berdasar pesanan toko dengan upah Rp 
125.000 untuk setiap kain (sarung) tenun yang dibuatnya. 



 
 

4 

 
Penghasilan yang rendah dan lesunya permintaan sarung tenun paska-krisis moneter 1998 
menjadikan banyak perempuan penenun meninggalkan alat tenunnya. Mereka kemudian lebih 
memilih menjadi buruh di perusahaan rotan dengan upah Rp 40.000/hari. 
 
Menjadi buruh di perusahaan rotan itu pun tidak serta-merta bisa menyelesaikan persoalan 
ekonomi dan kebutuhan keseharian dari para perempuan penenun ini. Mereka hanya akan 
dibayar jika perusahaan beroperasi saat ada bahan baku rotan masuk ke perusahaan. Tidak 
jarang, meskipun setiap hari mereka datang ke perusahaan dengan berjalan kaki sejuah 12 km, 
mereka harus pulang dengan tangan hampa karena tidak ada antaran rotan yang hari itu 
masuk ke perusahaan.  
 
Sedikit berbeda dengan para perempuan penenun di Limoyo, tiga orang penenun di Labuan 
Panimba lebih aktif berproduksi. Mereka lebih sering mendapatkan pesanan kain dari ibu-ibu 
pejabat yang tinggal di kota Palu. Namun, meskipun mereka aktif berproduksi, terkadang kain 
tenun mereka lambat dibayar. Hal ini pula yang membuat usaha mereka tidak pernah ada 
peningkatan.       

 
Intervensi SKP-HAM Sulteng lewat dukungan Program Peduli 

Meskipun ada begitu banyak penenun yang telah meninggalkan alat tenun mereka dan beralih 
profesi, masih tersisa sejumlah perempuan yang tetap bertahan dan menekuni tenun. Sanaria 
(66 tahun), satu dari 12 penenun yang tersisa di Limoyo, adalah salah satunya.  
 

 
 
 
 
Meskipun hasil  yang didapatkan dari tenun sangat minim, dia tetap menenun agar bisa tetap 
bertahan. Selain karena rasa cintanya terhadap tenun, juga karena nyaris tidak ada lagi yang 
dia bisa kerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

 

Sanaria, warga Limoyo, anak korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966. Perempuan yang 
kini berusia 66 tahun ini tidak pernah berhenti menenun. Dia sudah menenun dari sejak dia 
masih anak-anak. Sebagaimana para penenun lainnya, Sanaria pun selama ini praktis hanya 

menjadi buruh tenun yang mengandalkan pesanan tenun dari toko dengan upah yang rendah. 
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"Saya ini masih kecil sudah mulai batenun diajar mama. Alat tenunku ini masih yang di 
pakai neneku, dipakai lagi mamaku, dipakai lagi sama saya. Belum lahir saya sudah 
ada alat tenun (godogan) ini. Saya betenun ini mulai dari gaji Rp 5.000 sampe Rp 125 
ribu. Biar cuma dapat gaji sedikit tetap saya batenun. Uang sarung itu sudah jadi 12 
tiang rumahku. Biar cuma rumah biasa begitu, tapi ada rumah dari harga sarung."  

— Sanaria, penenun dari Limoyo 

Ayah dari ibu Sanaria yang bernama Lahusen adalah korban pelanggaran HAM Peristiwa 
1965/1966. Di Dusun Limoyo ini mayoritas penduduknya adalah korban Peristiwa 1965/1966. 

Oleh karena mayoritas 
penduduknya adalah korban, 
stigma dan diskriminasi 
memang seolah tidak 
dirasakan oleh korban di 
tempat ini. 
 
Dusun Limoyo yang 
termasuk wilayah Kota Palu 
ini praktis terisolir—atau 
memang sengaja diisolir(?)—
dari daerah lain. Jalannya 
terjal-berbatu dan harus 
melewati sungai yang tidak 
berjembatan (kini, jembatan 
ke Limoyo sedang dibangun). 
Jika hujan lebat, air sungai 

akan meluap. Akibatnya, warga Limoyo tidak ada yang bisa keluar dari dusun dan anak-anak 
pun tidak bisa bersekolah.  
 
Berbeda dengan Limoyo, di Labuan Panimba korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 
adalah minoritas. Satu dari tiga orang penenun aktif di Labuan Panimba adalah Mariana (47 
tahun). Kedua orang tua Mariana adalah korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966.  

 
Mariana belajar menenun sejak dia putus sekolah di kelas 
satu SMP. Pendidikan Mariana harus kandas karena kondisi 
ekonomi keluarga yang kian memburuk saat kedua orang 
tuanya harus menjalani wajib lapor dari tahun 1967 hingga 
1978. Selain karena alasan ekonomi, Mariana juga 
mengalami putus asa karena kebijakan Orde Baru yang 
mendiskriminasi anak korban Peristiwa 1965/1966 untuk 
bisa mengakses pekerjaan.  
 
"Setelah putus sekolah saya mulai belajar batenun 
(menenun), selama ini saya rasa tenun ini sudah 
baselamatkan (menyelamatkan) saya. Tidak ada biaya. 
Orang tua jadi korban. Gaji batenun (menenun) ini bakasih 

(memberi) hidup kami. Ini juga yang saya pakai bakasih (membiayai) sekolah anak-
anakku sekarang." 

— Mariana, penenun dari Labuan Panimba  
 

Beginilah akses jalan menuju Limoyo. Untuk sampai ke Limoyo, kita 
harus melewati sungai (di arah depan foto ini). Ketika kemarau, sungai 
ini memang kering. Namun, ketika musim hujan, aliran sungai ini 
tergolong deras dan tidak jarang airnya sampai meluap. 

Mariana 
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Lewat Program Peduli Tahap II (periode November 2015 s.d. September 2016) kami mulai 
mempertemukan 15 orang penenun dari Limoyo dan Labuan Panimba. Meskipun jarak antara 
kedua kampung ini tidak begitu jauh (kurang lebih 5 KM), namun mereka tidak saling 
mengenal. Dari beberapa kali pertemuan bersama, mereka bersepakat membuat kelompok 
perempuan penenun yang awalnya diberi nama Sabe Limoyo, sebelum kemudian berganti 
nama menjadi Bomba Kumbaja.  
 

 
Sebagian anggota Kelompok Bomba Kumbaja bersama Adinindya dari Lawe Yogyakarta dan Lurah 
Pantoloan Boya saat diadakan pelatihan tenun di Dusun Limoyo, Agustus 2016. Kelompok Bomba 
Kumbaja beranggotakan lebih dari 20 orang, yang sebagian besar berasal dari Limoyo dan Labuan 

Panimba, yang juga merupakan keluarga korban Pelanggaran HAM 1965/1966. Anggota 
kelompoknya terdiri dari para penenun dan para penjahit. 

Tujuan dari pembentukan kelompok ini adalah untuk membangkitkan kembali usaha tenun. 
Selain itu, ada maksud pula untuk membantu agar penenun yang selama ini hanya menjadi 
buruh tenun dapat berkembang menjadi pengrajin tenun.  
 
Sebelumnya, di Limoyo ini memang pernah ada kelompok usaha serupa, yang dibentuk oleh 
Dinas Perindakop Kota Palu. Namun, kelompok tersebut mati suri, tidak ada kegiatan dan 
proses produksi meskipun telah diberikan bantuan dua unit alat tenun bukan mesin (ATBM) 
dan satu bangunan bengkel tenun di dusun itu.  
 
Mandeknya usaha kelompok ini karena tidak ada pendampingan dari Perindakop. Selain itu, 
para penenun yang selama ini terbiasa menggunakan godokan, tidak begitu tertarik berpindah 
ke ATBM, meskipun dengan ATBM pengerjaan (proses produksi) kain bisa lebih cepat. 
Alasannya, mereka menilai kualitas kain yang ditenun menggunakan godokan jauh lebih rapi 
jika dibandingkan dengan ATBM. Selain itu, mereka harus memiliki modal besar jika 
menggunakan ATBM, yang hal itu praktis tidak akan terjangkau oleh mereka.  
 
Untuk mendampingi kelompok perempuan penenun Bomba Kumbaja, kami menjalin kerja 
sama dengan Perkumpulan Lawe dari Yogjakarta. Kerja sama ini dalam bidang peningkatan 
kapasitas penenun terkait pengembangan motif dan kualitas, manajemen usaha, dan 
pengembangan produk tenun menjadi tas, dompet, bandana, dll.. Selain ada penenun, di 
Kelompok Bomba Kumbaja ini sekarang ada juga para penjahit dan pengikat untuk tenun 
bomba.  
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Selama tahun 2016, kami telah dua kali mengadakan 
pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para penenun 
dan para penjahit; sekaligus untuk membuka cakrawala 
kreativitas agar mereka pun mulai menggagas 
pengembangan berbagai produk berbahankan kain 
tenun. Dari dua kali pelatihan, kami telah mulai 
memasarkan hasil produknya.  
 
Kami juga telah menggelar pameran mini yang kala itu 
berkesempatan dikunjungi oleh Dirjen Industri Kecil dan 
Menengah (IKM) dan Dinas Perindakop Propinsi Sulawesi 
Tengah. Kami pun mengunjungi Perindakop Kota Palu 
dan Donggala untuk memperkenalkan hasil karya kami; 
sekaligus menyampaikan permasalahan seputar usaha 
tenun, terutama yang dihadapi oleh para perempuan 
penenun di kedua wilayah dampingan kami tersebut.  
 
Lewat pendampingan SKP-HAM Sulteng dengan 
dukungan Program Peduli, para penenun itu sekurang-
kurangnya kini sudah mendapatkan upah yang 
dipandang layak sesuai kesepakatan di antara mereka. 
Produksi dan pemasaran hasil produk Kelompok Bomba 
Kumbaja akan dibantu oleh Lavea, sebuah unit usaha 

yang khusus dibentuk untuk mengelola produk tenun dan berbagai kembangannya, dan akan 
bekerja sama dengan Koperasi Matuvu yang sebelumnya telah didirikan SKP-HAM Sulteng. 

 
Sebagian produk yang dihasilkan dalam pelatihan dan pameran mini yang kemudian digelar di akhir 

pelatihan, Mei 2016. Produk-produk semacam inilah yang kini tengah kami kembangkan dan 
diproduksi oleh Kelompok Bomba Kumbaja; dan dipasarkan oleh unit usaha Lavea yang bekerja sama 

dengan Koperasi Matuvu bentukan SKP-HAM Sulawesi Tengah. 

Sanaria bersama Adinindya dari Lawe 
Yogya berdiskusi soal motif saat 
pelatihan tenun dan jahit untuk 
meningkatkan kapasitas yang diadakan 
SKP-HAM Sulteng, Mei 2016. 
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Selain kelayakan upah yang sesuai kesepakatan penenun, sistem penjualan yang ditawarkan 
oleh Lavea adalah bagi hasil: jika penjualan kain tenun yang dibuat oleh seorang penenun 
melebihi harga standar, kelebihan harga jual itu sebagian akan dikembalikan lagi kepada 
penenunnya sebagai bentuk apresiasi dan insentif. Di samping itu, kami akan senantiasa 
menyertakan nama penenun berikut kisah singkat tentang hidup mereka di masing-masing 
produk tenun yang dihasilkan. 
 
Ini adalah satu upaya kami agar terbangun "perdagangan yang adil", sekaligus untuk memacu 
kreativitas dan inovasi mereka dalam membuat desain dan meningkatkan kualitas hasil tenun 
dan berbagai produk lainnya. Cara ini pun harapannya akan bisa mendorong mereka untuk 
kembali pada mentalitas mereka sebagai pengrajin tenun, bukan sebagai buruh tenun semata. 
 
Dengan berkarya, akan berdaya. Demikian harapan terbesarnya. 
 

* * * 


