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REGENERASI BUDAYA TEN UN SUTERA MELALUI

PEMBELAJARAN INFORMAL

lnanna

ina.unm@gmail.com

ABSTRAK

Kebedanjutan budaya tenun sutera sangat tergantung pada kemampuan masyarakat Bugis

Wajo untuk mempertahankan dan menumbuhkembangkan unsur kebudayaan tersebut,
sehingga menjadi suatu keharusan untuk membelajarkan kepada generasi selanjutnya dalam

lingkungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran

budaya tenun sutera dalam lingkungan keluarga masyarakat Bugis Wajo dan manfaat ekonomi
dari kegiatan pertenunan sutera. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan
dokumentasi. Analisis data menggunakan empat alur kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya proses
pembelajaran dalarn lingkungan keluarga yang diberikan kepada anak sebagai upaya
pelestarian kain tenun sutera. Aktivitas menenun dapat membantu perekonomian keluarga
dan mengentaskan kemiskinan masyai'akat di pedesaan.

Kata kLrnci. budaya tenun sutera, pembelajaran informal

- 
Makalah dipresentasikan pada Seminar lnternasional Pendidikan Berbasis Etnopedagogi
di HotelAria Barito Banjarmasin, 14 November 2015.
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I. PENDAHULUAN

Lestarinya suatu kebudayaan sangat tergantung dari cara menumbuhkembangkan

unsur kebudayaan tersebut. Setiap masyarakat akan melakukan seleksi terhadap setiap unsur

kebudayaan yang mereka miliki. Unsur kebudayaan yang dianggap tidak relevan akan diabaikan.

Sebaliknya unsur kebudayaan yang dianggap dapat memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam

kehidupan akan selalu dipertahankan dan dikembangkan mengikuti waktu, tempat cian saran

pendukungnya. Oleh karena itu suatu kebudayaan tidak oapat dipisahkan dari manusia sebagai

makhluk berbudaya, karya manusia sangat besar pengaruhnya untuk mempertahankan dan

meiestarikan suatu kebudayaan (Sukardia, 2012).

Kebudayaan yang dijunjung dan dipertahankan oleh seluruh warga desa Pakkanna

kecamatan Tanasitolo kabupaten Wajo adalah kerajinan kain tenun sutera. Kabupaten'vVajo,

letaknya sekitar 250 km dari kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan, sejak dulu dikenal sebagai

kota niaga karena masyarakatnya yang sangat piawai dalam berdagang. Selain dikenal sebagai

kota niaga, tenunan sutera yang dalam bahasa lokal (Bugis-Makassar) disebut dengan "tennun

sabbe" menjadikan Wajo dikenal hingga ke mancanegara (Armayani, dkk, 2009).

lndustri kerajinan tenun sutera merupakan aktivitas ekonomi masyanakat di Wajo yang

diwariskan secara turun-temurun melalui proses pembelajaran dalam lingkungan keluarga. Pada

mulanya usaha budaya menenun kain sutera merupakan keterampilan yang diperoleh melalui

proses sosialisasi dalam keluarga. Namun, setelah kain tenun sutera digemari oleh masyarakat di

luar kabupaten Wajo, maka masyarakat berusaha meningkatkan kualitas tenun tradisional mulai

dari proses produksi, distribusi sampai pada manajemen pengelolaan usaha.

Ketergantungan masyarakat pada sektor ini begitu tinggi baik pengusaha, pengrajin

dan pekerja sehingga industri tenun sutera merupakan pusat ekonomi masyarakat di Kabupaten

Wajo. Kegiatan dan pengetahuan menenun yang sudah berlangsung sejak abad Xlll sampai

pada saat ini pada masyarakat Bugis merupakan sebuah kearifan lokal yang dapat dipahami

sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai

baik, yang melekat dalam kehidupan masyarakat Bugis dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Pengetahuan seperti ini berkembang dalam lingkup lokal, menyesuaikan dengan kondisi dan

kebutuhan masyarakat. Pengetahuan ini juga merupakan hasil kreativitas dan inovasi atau uji

coba secara terus-menerus dengan melibatkan masukan internal dan pengaruh eksternal

dalam usaha untuk menyesuaikan dengan kondisi baru setempat (Syukur, 2013).

Kegiatan menenun dapat dilihat sebagai sebuah akumulasi pengalaman kolektif dari

generasi ke generasi yang bersifat dinamis dan selalu berubah terus menerus mengikuti

perkembangan jaman. Oleh karena itu, untuk keberlanjutan usaha dan penerusan nilai-nilai

budaya lokalyang ada pada masyarakat, maka menjadi suatu keharusan untuk membelajarkan

kepada anak-anak generasi selanjutnya dalam lingkungan keluarga yang mengandung

sejumlah pengetahuan. Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan

yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri untuk menghadapi masalah-masalah yang

terkait dengan interaksi manusia dan lingkungan sekitarnya.

I 4-n'.'.-



II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan

metode analisis deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di desa Pakkanna kecamatan Tanasitolo

sebagai sentra pengembangan kegiatan pertenunan di kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi

Selatan. Sasaran penelitian adalah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha tenun yang

berrnukim di lokasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan

snowballing sampling. Dalam pemilihan informan, teknik purposive sampling dan snowballing

sampling digunakan secara bersamaan.

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara (indepth interview), observasi

partisipasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan empat alur kegiatan yaitu

pengumpulan data, reduksidata, penyajian data dan penarikan kesimpulan-kesimpulan/verifikasi

(Miles & Huberman; 1994, Moleong, 2014).

III. PEMBAHASAN

3.1 Makna Budaya Menenun Dalam Masyarakat Bugis Wajo

Kegiatan menenun sebagai produk kebudayaan pada masa awal kemunculannya

diperuntukkan bagi kepentingan upacara adat dan kerajaan, karena itu adalah rasional jika
dikatakan Tosora merupakan pusat pertenunan pertama di Wajo. Fenomena tersebut sejalan
dengan temuan Maxwell (2003) bahwa kain tenun Asia adalah salah satu bentuk seni yang
paling kuat dan menarik. Orang Wajo pada awalnya menenun untuk memenuhi kebutuhan di
lingkungan keluarga. Kain sarung dibuat untuk dipakai sehari-hari, kemudian menghadiri
upacara adat, misalnya perkawinan dan kenduri. Para penenun menjalankan aktivitasnya di
rumah. Di antara hasil tenun tersebut, terdapat juga untuk kebutuhan pelayaran, rnisalnya kain
layar perahu (Kartiwa, 2007).

Makna kain tenun sutera bagi pemilik kebudayaan Bugis yaitu kain tenun sebagai
pakaian untuk menutup tubuh dalam menahan pengaruh dari alam sekitar, kain tenun dapat
dijadikan sebagai hadiah, kain tenun digunakan dalam upacara adat Bugis. Budaya menenun
pada masyarakat Bugis sampai saat ini masih bertahan karena tidak terlepas dari kuatnya adat
istiadat yang mereka anut sebagaifalsafah hidup. Realitas ini dijumpai pada kehidupan sehari-
hari masyarakat Bugis yang masih menggunakan kain tenun dalam bentuk sarung sutera (/rpa
sabbe) pada acara pernikahan (mappabbotting) dan (mapparota) yaitu upacara menerima
menantu baru beserta keluarganya, dengan memberikan lipa (sarung) kepada menantu
perempuan sebagai tanda bahwa mereka menjadi bagian dari keluarganya. Sarung sutera
(lipa sabbe)juga digunakan pada acara adat seperti mappadendang dan mattojang (tradisi
bolasaoraja)yaitu acara pertemuan keturunan parara)a+ajasenusantara yang diselenggarakan
pada satu rumah kayu yang cukup besar.

Upacara lain yang menggunakan lipa sabbe adalah mappaci. Upacara ini dilakukan
untuk mendapatkan restu bagi calon pengantin, terdapat tujuh susun sarung sutera dilipat di
atas meja kecil dan calon pengantin meletakkan kedua telapak tangannya di atas daun pisang
yang telah disusun di atas sarung sutera. Setiap orang tua dan kerabat pengantin bergantian

laa+aa E
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memberikan restu dengan membubuhkan daun pacar pada telapak tangan calon pengantin.

Saat ini sebagian masyarakat Bugis Wajo dalam kehidupan sehari-harinya masih terikai dengan

kegiatan sakral.

Sutera asli biasa digunakan untuk acara formal sedangkan untuk informal mereka

menggunakan bahan baku viscose yakni sutera dan katun. Harga kain dengan benang sutera

asli lebih mahal dibandingkan dengan kain bukan sutera. Beberapa corak dan motif sarung

sutera khas Wajo yang dihasilkan seperti; bali are, balo renni, balo kette, cora subbi, lobang,

mappagiling, dan pucu' sikadang.

Keterbatasan alat tenun gedogan yang digunakan oleh pengrajin sutera, maka tahun

1951 terjadi revolusi dalam hal penggunaan alat tenun di kaiangan masyarakat Bugis Wajo,

Hal ini ditandai dengan penggunaan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). ATBM masuk di

kabupaten V/ajo dibawa oleh dua orang sahabat yaitu AkilAmin dan lbrahim Daeng Manrapi.

Keduanya merupakan pedagang antar pulau yang membeli ATBM di wilayah Gersik Jawa

Timur sekaligus membawa tenaga teknis dari Gersik untuk mengajarkan masyarakat Wajo

menggunakan ATBM. Sistem tenun gedogan yang masih tradisional menggunakan alat-alat

yang sangat sederhana. Sedangkan pada sistem ATBM walaupun belum menggunakan mesin

sebagai pendukung pertenunan tersebut, namun sudah muiai mengarah pada pengelolaan

yang semakin cepat.

Penggunaan ATBM di Kabupaten Wajo semakin berkembang melalui seorang tokoh

perempuan dan bangsawan Bugis bernama datu Hj. Muddariyah Petta Balla' Sari. Tahun

1965, beliau mendatangkan ATBM dari Thailand sekaligus mendatangkan tenaga teknis yang

mengajarkan penggunaan alat tenun tersebut kepada masyarakat di Kabupaten Wajo. Melalui

prakarsa Datu Hj. Muddariah Petta Balla'Sari (Ranreng Tua Wajo) sehingga memacu ketekunan

dan wawasan kreativitas masyarakat dan pengrajin tenun gedogan lainnya untuk
mengembangkan kegiatan pertenunan di Kabupaten Wajo dengan mengadopsiATBI/ tersebut

(Armayani, dkk, 2009). Para gadis-gadis desa dipanggil ke rumah Petta Balla'Sari untuk belajar

menggunakan ATBM. Dengan semakin banyak gadis yang pintar menggunakan ATBM, maka

semakin tersebarlah penggunaan ATBM dalam kegiatan pertehunan pada masyarakat di Wajo.

Gejala ini memacu masyarakat untuk menggiatkan industri kerajinan tenun dengan

melakukan inovasi terhadap produksi mereka sehingga pengrajin pertenunan Sutera tidak
hanya menghasilkan kain sarung tetapi sudah mampu memproduksi produk kain lain seperti

kain motif tekstur dalam bentuk kain putih dan warna, maupun kain yang di tenun dengan

memadukan benang sutera dengan bahan serat lainnya sehingga memberikan banyak pilihan

bagi para peminat produk sutera. Sentra kerajinan sutra di Wajo telah menyediakan berbagai

macam motif kain sutra. Motif kain sutra yang diproduksi bervariasi yaitu motif batik, bergaris-
garis, bergambar, lagosi dan payet (Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, 2014).

E lrarrra.
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3.2 Pelestarian Kain Tenun Sutera Melalui Pembehjaran dalam Lingkungan Keluarga.

Prosesi internalisasi, sosialisasi dan enkulturasi merupakan proses pembelajaran

yang berhubungan dengan perkembangan suatu kebudayaan. Menenun sebagai suatu bentuk

kebudayaan bagi masyarakat Bugis Wajo perlu dijunjung dan dipertahankan melalui pewarisan

budaya tersebut kepada generasi selanjutnya, khususnya pada kaum perempuan. Pekerjaan

menenun lebih dekat menjadi milik perempuan karena memerlukan ketekunan, kesabaran

dan ketelitian, syarafsyarat tersebut hanya terdapat pada kaum perempuan, sehingga yang

dianggap paling pantas untuk mengerjakan pekerjaan menenun adalah kaum perempuan.

Keterampilan menenun adalah semacam local genius yang dimiliki oleh etnis Bugis

(Nawawi dan Gustami ,2002). Setiap anak gadis yang lahir di Kabupaten VVajo akan mengalami

suatu proses pembelajaran dalam lingkungan keluarganya. Salah satu proses pembelajaran

yang terjadi secara alami adalah membuat kain dengan cara menenun. Menenun dianggap

sebagai bagian dari kehidupan perempuan di daerah tersebut. Setiap perempuan sejak kanak-
kanak yaitu duduk di bangku SD telah memperoleh pengalaman langsung dari ibunya sebagai
pengrajin kain tenun sutera.

Wawancara dengan pengrajin tenun sutera ibu Hartati yang sejak kelas 5 SD telah
belajar untuk bertenun dan sampai saat ini (umur 28 tahun) bekerja sebagai penenun pada
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Akil Amin, milik bapak Muhammad Hatta Akil di desa
Pakkanna kecamatan Tanasitolo kabupaten Wajo, kunjungan di lokasi penelitian tanggal 20
Agustus 20'15 jam 09.00-11.00, diperoleh data sebagai berikut:

Sejak dini, anak-anak di desa ini selalu dibawa oleh orang tuanya ke area pertenunan
karena orang tua bekerja sebagai pengrajin tenun sabbe (sutera). Rata-rata anak gadis di desa
ini pintar bertenun karena mewarisi secara turun temurun dari orang tua mereka. Awalnya
anak-anak melihat orang tua bertenun, sehingga muncul rasa ingin tahu dan sekaligus ingin
mencoba, lama kelamaan memanfaatkan waktu istirahat orang tuanya, anak-anak kemudian
mengganti orang tuanya melanjutkan kegiatan pertenunannya, sehingga anak-anak dianggap
mengganggu dan merusak motif tenunan, dalam bahasa lokal disebut (Maddoca),hasil tenunan
yang tadinya sudah rapi motifnya menjadi rusak sehingga kemba!i orang tuanya memperbaiki.
Proses itu berlangsung terus menerus hingga mereka mampu dengan sendirinya dapat
bertenun sendiri dan menghasilkan kain sutera (l.IV.WWC. HR.03).

Kebiasaan menenun terus dilanjutkan setelah mereka menjadi ibu rumah tangga. Di
samping untuk mengisi waktu lowong, sekaligus juga hasilnya dapat digunakan untuk membantu
ekonomi keluarga terutama pada musim paceklik. Tradisi menenun sangat kuat hingga
bertahan dari generasi ke generasi. Aktivitas menenun sepintas tampak sebagai suatu kegiatan
sambilan yang seolah-olah hanya merupakan aktivitas pengisi waktu luang bagi kaum
perempuan pada masyarakat Bugis Wajo, namun apabila ditelusuri secara mendalam ternyata
aktivitas menenun yang dilakukan oleh kaum perempuan di Wajo mengandung sejumlah nilai.
Pe(ama, menenun mempunyai nilai kedisiplinan. Setiap anak perempuan yang lahir, sejak
kecil sudah ditanamkan sifat kedisiplinan yang tinggi dengan cara mempelajari aturan yang
berhubungan dengan aktivitas menenun. Kedua, menenun mempunyai nilai estetika. Motif-
motif yang tergambar pada kain tenun tidak hanya sekedar mengikuti perkembangan pasar,

?uara r
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tetapi sebagian besar masih terikat oleh nilai tradisonal yang dikembangkan. Ketiga, menenun

rnempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi inilah yang secara tidak langsung mengangkat derajat

perempuan dari sektor domestik ke sektor publik.

Dalam perkembangannya, proses pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak

di Wajo baik perempuan maupun laki-laki tidak hanya sebatas menghasilkan kain sutera saja,

tetapi mereka diajari mulaidari kegiatan penyediaan bahan baku benang sutera mentah sampai

pada kegiatan pemasaran produk sutera terutama bagi anak-anak yang tidak berkesempatan

untuk melanjutkan pendidikan. Anak-anak membantu orang tua mereka ketika pulang sekolah

atau waktu libur dengan terlibat mengambil bagian pada kegiatan penyediaan bahan baku

benang sutera seperti kegiatan degumming dan macceilo (memutihkan dan mewarnai benang),

mabbebbe (mengikat molif), malukkaJukka (membuka ikatan motif), dan terkadang anak-anak

yang putus sekolah, bersama orang tua mereka mengikuti kegiatan pameran,

Proses pendldikan ekonomi dalam keluarga pengusaha sutera tidak diberikan secara ,

terstruktur, pendidikan tersebut didapat anak melalui pengalaman mereka sejak dini yang

melihat kebiasaan atau aktirritas rutin yang dilakukan oleh orang tua mereka. Pengalaman

hidup orang', tua yang bekerja sebagai pengrajin sutera untuk mencukupi kebutuhan hidup

rumah tangga, merupakan pengetahuan yang diperoleh secara alamiah dan juga merupakan

keterampilan yang menjadi isi pembelajaran yang dapat diadopsi secara langsung oleh anak.

Pekerjaan mencari nafkah melalui kegiatan menenun kain sutera sangat mudah ditiru oleh

anak-anak pengrajin kain sutera sebab mereka dapat mempraktikkan secara langsung dalam

kehidupan sehari-hari.

3.3 Manfaat Ekonomi Kegiatan Menenun

Kegiatan menenun bagi orang Bugis Wajo, disamping memiliki manfaat sosial dan

kultural, juga memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat Bugis. Manfaat ekonomis kegiatan

menenun kain sutera muncul untuk memenuhi permintaan masyarakat secara luas. Dalam

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga orang Bugis Wajo memiliki filosofis hidup yaitu "te//u

bessldtpake" (tiga besi yang dipakai) dalam mencari rezeki. Maksud filosofis tersebu! adalah;

Pertama, Bapak sebagai pencari nafkah utama yang berprofesi sebagai petani, nelayan, dan

pedagang. Kedua, lbu bertugas membantu suami mencari rezeki melalui kegiatan menenun.

Ketiga, anak laki- laki dan perempuan bertugas membantu kedua orang tua mencari rezeki.

Pelibatan semua anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi keluarga adalah upaya untuk

menopang kelangsung kehidupan ekonomi keluarga (Syukur, 20'13).

Kegiatan pertenunan merupakan kegiatan yang mampu menggerakkan roda
perekonomian masyarakat di Kabupaten Wajo. Berbagai lapisan masyarakat menggantungkan

nasibnya pada kegiatan tenun. Sebagian dari masyarakat penenun diWajo menjadikan kegiatan
tenun sebagai sumber mata pencaharian pokok dan sebagian lainnya menjadikan sebagai

lrearua,



pekerjaan sampingan yang mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Aktivitas menenun

Kecamatan

Nilai
bahan

baku
(Rp.000)

Unit
usaha

Tenaga

kerja
(rang)

Nilai
investasi
(Rp.000)

Nilai
produksi
(Rp.000)

Nilai
tambah

(Rp.000)

Sabbangparu

Tempe

Pammana

Takkalalla

Sajoanging

Majauleng

Tanasitolo

Belawa

Maniangpajo

Pitumpanua

Bola

Keera

Penrang

Gilireng

25 8.838

3.250.388

115.993

30.865

t52.766

676.97 4

6.335.489

39.660

60.573

509

813

461

16.200

5.854

2t.726.100

3t.7 41.'^90

1.850.000

3.025.000

4.100.000

17.825.000

57 .485.3 ,15

450.000

2.287.500

437.500

1.312.500

175.000

1.417.500

437.500

12.017.500

t8.405.720

517.500

880.000

1.250.000

7.865.000

31.369.000

202.500

587.500

105.c00

315.000

35.000

770.000

105.000

9.708.600

13.335'.470

1 .3 32.500

2.145.000

2.850.000

9.960.000

26.116.375

247.500

1.700.000

332.500

997.500

140.000

647.500

332.500

570

1.504

647

203

243

981

1.156

64

145

7

10

5

199

12

1.074

5.358

852

289

359

t.289

7.416

142

2t5

9

l8

7

270

98

Jumlah 5.806 r'7 .396 10.945.389 144.2'lO.165 j4.424.720 69.845.445

di kabupaten Wajo ditunjukkan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Data Pertenunan Kabupaten Wajo Tahun 2014

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Wajo, 20]4

Berdasarkan tabel 1 terdapat 5.806 unit usaha yang memproduksi kain sutera maupun

non-sutera. Serapan tenaga kerja untuk kegiatan pertenunan gedogan sebesar 17.396 orang.

Nilai investasi sebesar Rp. 10.945 milyar dengan nilai produksi kain yang dihasilkan sebesar

Rp. 144,270 milyar. Nilai bahan baku terdiri dari benang mentah sutera dan zat pewama sebesar

Rp.74.424 milyar. Nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan pertenunan di Kabupaten Wajo

pada tahun 2014 sebesar Rp. 69.845 milyar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertenunan di Wajo sebagai model

kemandirian ekonomi masyarakat menjadi potensi ekonomi di kabupaten Wa.io yang telah

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu kegiatan industri

pertenunan sutera telah menjadi sumber pendapatan masyarakat dan menggerakan ekonomi

kerakyatan di pedesaan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka

mengentaskan kemiskinan di pedesaan.

Kegiatan pertenunan di Wajo setidaknya juga memberikan lapangan kerja dan

tambahan penghasilan bagi 91 orang pengrajin pemintalan benang yang mempekerjakan 822

orang tenaga kerja. lndustri pemintalan benang di Kabupaten Wajo berkembang dalam beberapa

'ltcaua
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tingkatan jika dilihat dari segi operasionalnya yaitu menggunakan alat reeling dengan sistem

manual, semi mekanis, dan semi otomatis (Armayani, et.al: 2009). Terdapat 274 unit pemintal

benang yang mampu menghasilkan benang sutera mentah (belum siap tenun) sebanyak 6.389

kg pertahun, dan selanjutnya benang sutera tersebut harus melalui proses penggintiran (fwrsfing)

untuk mendapatkan benang sutera siap tenun.

Selain pengrajin tenun sutera terdapat juga pedagang pengumpul yang mengambil

manfaat ekonomis dari kegiatan pertenunan di Kabupaten Wajo. Pedagang ikut mengambil

bagian mulai dari kegiatan hulu yaitu penyediaan bibit tanaman murbey dan bibit ulat sutera,

pembelian dan penjualan kokon dan benang sutera sampai kepada pembelian dan penjualan

kain tenun sutera. Demikian strategis posisi kegiatan pertenunan di Kabupaten Wajo yang memiliki

backward-lingkages dan forward-lingkages yang cukup panjang dari kegiatan di bagian hulu

hingga hilir sehingga memberikan added value bagi pendapatan daerah di kabupaten Wajo.

IV. PENUTUP

Arus globalisasi yang memungkinkan pesatnya perkembangan teknologi dapat

berakibat hilangnya identitas kain tenun sutera. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan

menumbuhkembangkan budaya menenun kain sutera pada masyarakat Bugis Wajo maka
perlu pewarisan secara turun temurun kepada generasi selanjutnya, baik laki-laki maupun
perempuan melalui proses pembelajaran dalam lingkungan keluarga. Proses pembelajaran

harus dilakukan secara komprehensif yaitu mulai dari penyediaan bahan baku benang sutera
mentah sampai pada kegiatan pemasaran produk sutera terutama bagi anak-anak yang tidak
berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Banyaknya tantangan yang dihadapi
memungkinkan kain tenun sutera tidak mampu bersaing dengan kain-kain produk teknologi
modern, sehingga diperlukan upaya dari segenap stakehotder persuteraan yang ada seperti
pengrajin, pengusaha, instansi pemerintah dan lembaga pemberdayaan untuk berkomitmen
melestarikan kain tenun sutera dengan memadukan aspek ekonomi dan warisan budaya leluhur
serta mengutamakan kemajuan persuteraan di kabupaten Wajo sebagai daerah penghasil

sutera yang berkualitas sehingga dapat memberikan kemaslahatan dan kontribusi peningkatan

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan.
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