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M ahasisw a U M Y  Kenalkan  

Kain Tenun Buton
YOGYAKARTA -  Mahasiswa 
Pendidikan Bahasa Inggris 
(PBI) Universitas Muhamma
diyah Yogyakarta (UMY) An- 
dini Claudia mendapat ke
sempatan mewakili Indonesia 
pada ajang Young Southeast 
Asian Leaders Initiative 
(YSEALI). Pada ajang inter
nasional tersebut, mahasiswa 
angkatan 2 013 ini memperke
nalkan kain tenun khas 
Buton.

“Dalam YSEALI 2017, saya 
mengangkat tema Social En- 
trepreneurship Program de
ngan ide mengembangkan pa
sar kain tenun Buton. Ide pro
yek saya ini berjudul Buton 
Weaving. Alasan saya ingin 
mengangkat kain tenun khas 
Pulau Buton ini karena kain 
tersebut telah menjadi ciri ter
sendiri bagi Pulau Buton,” kata 
Andini kemarin.

Andini menjelaskan, pro
ses pembuatan kain tenun

Buton memakan waktu yang 
cukup lama dan mengguna
kan teknik yang tidak mudah. 
Hal itulah yang menjadikan 
kain tenun tersebut sarat 
dengan kualitas. Sayangnya, 
proses pembuatan yang lama 
dan rumit tersebut tidak ber
banding lurus dengan harga 
jualnya.

“Dibandingkandengankain 
tenun etnis lainnya di Indone
sia, hargakain tenun Buton jauh 
lebihmurah. Karenaitulah, saya 
pribadi punya keinginan agar 
kain tenun Buton ini mampu 
merambah pasar luar negeri 
sehingga bisa mengangkat har
ga dari kain tenun ini sendiri,” 
kata Andini.

Andini mengatakan, selain 
jangkauan pasar yang tidak 
luas, keberlangsungan kain te
nun Buton sendiri juga menjadi 
perhatiannya. Persoalan yang 
dihadapi untuk menjaga keles
tarian kain tenun Buton adalah

tidak adanya regenerasi pene
nun.

YSEALI 2017 diadakan di 
Arizona State University, 
Amerika Serikat, pada 18 
Maret-24 April 2107. Kegia
tan yang diikuti antara lain 
kelas bisnis, pengembangan 
kepemimpinan, tur edukasio- 
nal ke instansi pengembangan 
bisnis dan kemanusiaan, sam
pai melakukan kegiatan suka
relawan pelayanan masyara
kat.

Kepala Biro Humas dan 
Protokol UMY Ratih Heming- 
tyas MA mengatakan, pihak 
kampus selalu mendukungber- 
bagai aktivitas mahasiswa, baik 
untuk berkiprah di tingkat na
sional maupun internasional. 
Dengan hadirnya Andini di 
YSEALI 2017 diharapkan 
mampu menginspirasi maha
siswa lainnya untuk eksplorasi 
kemampuan diri.
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