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5ejM&\lat 
Kampung .i·Tli atau "Kumpi Ambon", adalah keramat 

orang Jakarta asli, Ambon adalah nenek moyang masyarakat 

kampung ambon yang pertama dimakamkan di kampung ambon. 

Dan kini oleh ahli warisnya, keramat Kumpi Ambon dirawat dengan 
baik bahkan diberi sesajian berupa berbagai jenis kembang pada -
waktu tertentu. 

1990 Kampung Ambon di Cengkareng, Jakarta Barat, menjadi surga bagi -
pemburu narkoba. Apapun tersedia di sana, 24 jam : Shabu, ekstasi, dan Putaw. 
Silih berganti digerebek, bisnis narkoba tetap semarak. Negara seperti tak berdaya -
disana. Kampung Ambon telah menjadi pasar narkoba sejak 1990-an. Dulu hanya 
ganja dijual, tapi sejak 2002 jenis yang dijajakan kian beragam. 

1998 Kebon singkong Klender, Jakarta Timur menjadi kawasan padat huni 
dengan gang-gang sempit di kanan dan kiri jalan, menjadi wilayah 
lokalisasi, dan kawasan dengan banyak tawuran. PASCA KERUSUHAN 
Kawasan kebon singkong berubah menjadi Kampung Pertanian yang 
letaknya masih berada di Klender, Jakarta Timur. 

2010 _ Badan Narkotika Nasional !BNNI menggelar pembinaan dan pemben 
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;t7k�:;,� 20161 Komplek Permata dan Kampung Pertanian membuktikan mereka 

mampu berwira usaha secara mandiri dan menghasilkan produk 
kreativitas yang mempunyai daya saing dikancah lnternasional. 



Kat a Pengantar 
Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Katalog produk hasil kerajinan masyarakat Kampung Permata 

ini sebagai bukti nyata bahwa telah terjadi proses transformasi 

kehidupan sosial masyarakat di Kampung Permata yang se
mula identik dan dekat dengan narkoba. kini mulai menam

pakan arah perubahan sebagai kampung yang sehat, kreatif 

dan produktif. Upaya transformasi ini harus terus dibina dan 

dikembangkan oleh BNN bersama seluruh stakeholder supaya 

kehidupan masyarakat menjadi lebih baik serta tidak kembali 

terpengaruh dan terjerat "permain" para sindikat narkoba. 
Bahkan tidak menutup kemungkinan, Kampung Permata dapat 

menjadi sentra produksi atau menjadi pusat unggulan usaha 

rakyat di DKI Jakarta. 
Saya sangat berharap kepada berbagai pih a k  baik 

pemerintah daerah, swasta dan masyarakat d a p a t  

turut serta dalam upaya mensukseskan proses trans

formasi kehidupan masyarakat, bukan hanya di Kampung 

Permata melainkan di berbagai wilayah rawan narkoba. 

Mengingat. para sindikat narkoba terus mengembangkan 
basis-basis pusat peredaran narkoba di berbagai kawasan 

dan membangun sistem simbiosis mutualisme dengan 

masyarakat setempat. Hal inilah yang harus terus dilawan 

dan dicegah s�aya tidak terus meluas dan masyarakat 
semakin permisif dengan tindak kejahatan narkoba yang terjadi 

dilingkungannya. 
Terakhir, khusus kepada seluruh masyarakat Kampung 

Permata agar terus berkarya dan berinovasi mengembangkan 

produk-produk kerajinan dan selalu menjaga Kampung bersih 

dari tindak kejahatan narkoba. Selamat atas karya-karyanya, 
semoga dapat memberikan nilai tambah bagi kita semua. 

Jakarta, Mei 2016 
Kepala BNN 

Drs. Budi Waseso 



Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Semua orang punya kesempatan untuk meraih 

kesuksesan termasuk warga binaan KomP.!,ek Permata. 

Dari hasil karya mereka, dapat meng�s1lkan uang 

sebagai pemasukan keluarga. 

Dengan upaya dan hasil karya mereka dapat merubah 

status hidup mereka kepat'la kehidupan yang lebih baik 

serta tujuan yang jelasjkan membuat kemajuan. 

Jakarta. Mei 2016 
Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN 

Dr. Bacht1ar H. Tarnbunan. SH. MH 



Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Katalog hasi\ karya Komplek Permata. Jakarta Barat 

ada\ah sebuah upaya untuk menginformasikan dan 

memasarkan produk-produk yang dihasilkan dari 

para warga binaan BNN, khususnya Komplek Permata 

Dari katalog ini dapat diketahu· karya-karya yang 

sudah dihasi\kan untuk meniti jalan kehidupan dan 

m e n g u b a h  k e a d a a n  y a n g  lebih b a i k. 

Me\a\ui katalog ini akan menjadi "jembatan" bagi 

mereka sehingga kehidupan akan bermakna dan 

mendapatkan kesuksesan. 

Jakarta, Mei 2016 
Ketua APRINDO 

Roy. H. Mandey 
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PROD UK 
UNGGULAN 

Tas-Dompet-Botol Hias 
Piring Lukis-Vas Bunga-Pot Hias 
Meja Hias-Kursi Hias-Lampu Hias 
Tudung Saji-Kotak Tissue-Hiasan Dinding DLL 
*Serta Berbagai Macam Produk Sablon 





BAHAN 
- Tas Kecil - Lem (Giuel 
- T issue Motif/Kain Perea - Piring 
- Gunting - Pernis 
- Kuas - Sponge 

CARA MEMBUAT 
a. Siapkan tas 
b. Siapkan kain perca/tissue bermotif 

TAS ANYAMAN 
BOTEGA 

c. Gunting kain perca tersebut sesuai pola yang diinginkan 
d. Kain perca di ulas dengan lem kemudian dijemur supaya kering 

e. Jika sudah kering gunting gambar yang diinginkan/digunting 
blok sesuai bentuk clucth tersebut. 

f. Lem kain perca tersebut dan tempelkan pada media, keringkan 
g. Ulas lem lagi, keringkan 
h. Varnish di ulang beberapa kali supaya mengkilat. 



TAS 
ANYAMAN 
TIKAR 



BAHAN 
- Tas Besarl - Lem !Giuel 
- Tissue Motif/Kain Perea 
- Gunting 
- Kuas 

- Piring 
- Pernis 
-Sponge 

CARA MEMBUAT 
a. Siapkan tas 
b. Siapkan kain perca/tissue bermo if 

TAS ANYAMAN 
TIKAR 

c. Gunting kain perca tersebut sesuai pola yang diinginkan 

d. Kain perca di ulas dengan lel)l kemudian dijemur supaya kering 

e. Jika sudah kering guntin[f"gambar yang diinginkan/digunting 
blok sesuai bentuk clucth tersebut. 

f. Lem kain perca tersebut dan tempelkan pada media, keringkan 
g. Ulas !em lagi, keringkan 
h. Varnish di ulang beberapa kali supaya mengkilat. 



DOMPET ·�-�-

ANYAMA 
TIKAR 



-Lem (Glue) DOMPET 
ANYAMAN 
TIKAR 

BAHAN 
-Dompet Besar/Sedang/Kecil 
-Tissue Motif/Kain Perea 
-Gunting 
-Kuas 

-Piring 
-Pernis 
-Sponge 

CARA MEMBUAT <Q� 
a. Siapkan tas 
b. Siapkan kain perca/tissue bermotif 
c. Gunting kain perca tersebut sesuai po\a yang diinginkan 
d. Kain perca di ulas dengan \em kemudian dijemur supaya kering 

e. Jika sudah kering gu�ng gambar yang diinginkan/digunting 
blok sesuai bentuk clucth tersebut. 

f. Lem kain perca tersebut dan tempe\kan pada media, keringkan 
g. Ulas \em lagi, keringkan 
h. Varnish di ulang beberapa kali supaya mengkilat. 



Q 
BOTOL 
HI AS 



BOTOLHIAS 
BAHAN 
- Botol bekas (Besar/Keci\1 - Lem (G\uell 

Berwarna-warni - Piring 
- Gunting - Pernis 
- Kuas - Sponge 

CARA MEMBUAT 
a. Botol di cat dasar putih dengan sponge 

- Aneka warna Cat 
Acrylic 

- Tali Tambang Jerami 
- Lem Tembok 

b. Keringkan. dicat menggunakan kuas dengan teknik kris/kros 
c. ZigZag 
d. Leher botol hias tali tam,bang jerami 

e. Gunting kain perca yang sudah dioles lem dan kering 
f. Lem pada tempat yang diinginkan 

g Kemudian dipernis kemudian dijemur 
h. Botol hias dapat diperagakan. 



PI RING 
LUKIS 



BAHAN 
- Piring 
- Gunting 
- Lem (G\uel 

- Lem (G\uell 
- Piring P lastik 
- Pernis 
-Sponge 
- Kain perca/kertas/tissue 

Ber motif 

CARA MEMBUAT 
a. Piring di berikan \em 
b. Tempel Perea 
c. Aplikasikan Cracking Gel 

PI RING LUKIS 
-Cat acrylic aneka 

warna (Gold dan Putihl 

- Cat M (Putih/Whitel 

d. Aplikasikan warna yang diinginkan 

e. Aplikasikan dengan warna gold 

f. Aplikasikan dengan warna putih 
g. Selesai. 











VAS 
LUKIS 



BAHAN 
-Vas Bunga 
- Gunting 
- Kuas 
- Lem !G\uell 

- Lem !Giuell 
- Piring Plastik 
- Pernis 
-Sponge 

- Kain perca/kertas/tissue 
Bermotif 

CARA MEMBUAT 

VAS LUKIS 
- Cat acrylic aneka 

warna !Silver dan Putihl 

- Cat Air !Putih/Whitel 

a. Vas bunga di berikan lem 
b. Temp el Perea bagian dalam vas 

c. Aplikasikan Cracking Gel 

d. Aplikasikan warna lain 

e. Aplikasikan dengan warna silver 

f. Aplikasikan dengan warna putih 
g. Selesai 



A 
POT 
HI AS 



BAHAN 
-Pot Bunga 
- Gunting 
- Kuas 

- Piring Plastik 
- Pernis 
-Sponge 

POT HI AS 
- Cat acrylic aneka 

warn a 

- Lem IGiuell - Kain perca/kertas/tissue 

Bermotif 

CARA MEMBUAT 
a. Pot dicap dasar menggunakan te�ik blok, sponge/sea sponge 
b. Motif gambar digunting lbunga atau dilipat 
c. Kemudian diatur pada pot bunga sebelum dilem 
d. Setelah rapi pot bunga dijemur 
e. Setelah kering pot bunga di pernis 
f. Pot bunga bermotif siap diperagakan 

g. Selesai. 





BAHAN 
- Talenan 
- Sponge 
- Cat Air ! Putih/Whitel 
- Lem !Giuel 

CARA MEMBUAT 

TALENAN HIAS 
- Celemek - Kertas kado/kalender/kain perca 
- Varnish Tissue bermotif 
- Cat acrylic aneka 

warn a 

a. Talenan dicat putih dengan ditotol !Kanan,kiri,dan pinggirl 
dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan dipegang ujungnya, dan jangan 
kebanyakan air 

c. Setelah dicat. dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
Sponge memakai 3 warna dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/kain perca dipotong sesuai dengan yang diinginkan 
e. Kemudian di tempe\ pada talenan 

f. Potong/gunting ga(llbar sesuai dengan selera di letakkan 
pada medianya, sebelumnya di beri !em dahulu secara 
tipis. kemudian dijemur, setelah kering talenan di pernis. 



� 
VAS 
SERB A 
GUNA � 

�cz; 



BAHAN 
-Vas Kaleng 
- Cat Air IPutihl 
- Kuas 
-Lem IGiuel 
- Tissue Basah 

-Varnish 
- Sponge 

- Kain perca/kertas/tissue 
Bermotif 

CARA MEMBUAT 

VAS �D�� 
- Cat acrylic aneka 

warn a 

-Celemek 
- Kertas kado, Kalender/Kain 
Perca(Tissue Bermotif 

a. Vas kaleng dicat putih dengan ditotoiiKanan,kiri,dan pinggirl 

dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan dipegang ujungnya, dan 

jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat , dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 3 warna dan dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/kain perca dipotong sesuai dengan yang 

diinginkan 
e. Kemudian ditempel pada vas kaleng 

f. Potong/gunting gambar sesuai dengan selera diletakkan 
pada medianya, sebelumnya diberi tem dahutu secara 
tipis, kemudian dijemur, setelah kering vas kateng baru diperni 





BAHAN 
·- Vas kaleng - Varnish 
- Cat Air IPutihl - Sponge 
- Lem IG\uel - Celemek 
- Tissue Basah - Cat acrylic aneka 

warn a 

CARA MEMBUAT 
a. Vas kaleng dicat putih dengan ditotol IKanan,kiri,dan pinggirl 

dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan dipegang ujungnya, dan 
jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat . dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 3 warna dan dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/kain perca dipotong sesuai dengan yang 
diinginkan 

f. Potong/gunting gambar sesuai dengan se\era diletakkan 
pada medianya, sebelumnya diberi lem dahulu secara 
tipis. kemudian dijemur. setelah kering vas kaleng baru dipernis. 





"SEHAT 
Kuafs 

��tNTAR '�$ 
TA�PA NARkoBA" 

-KEPALA BNN. BUD/ WASESO-









BAHAN 
- Meja 
- Cat Air !Putihl 
- Lem !Giuel 
- Tissue Basah 

- Varnish 
- Sponge 
- Celemek 
- Cat acrylic aneka 

warn a 

CARA MEMBUAT 

MEJA 
BELAJAR 
ANAK 

a. Meja dicat putih dengan ditotol !Kanan,kiri,dan pinggirl 
dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan dipegang ujungnya, dan 
jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat , dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 3 warna <:Jan dengan cara ditotol meratc 

d. Tissue motif/kain perca dtpotong sesuai dengan yang 
diinginkan 

f. Potong/gunting gambar sesuai dengan selera diletakkan 
pada medianya, sebelumnya diberi lem dahulu secara 
tipis, kemudian dijemur, setelah kering meja baru dipernis. 





BAHAN 
- Kursi - Varnish - Gunting 
- Cat Air !Putihl - Sponge - Kuas 
- Lem !Giuel - Celemek 
- Tissue Basah - Cat acrylic aneka 

warn a 

CARA MEMBUAT 

KURSI 

H�AS 
a. Kursi dicat putih d<?ngan ditotol ! Kanan,kin,dan pinggirl 

dengan sponge 

b. Sponge dilipat/dite,kuk dengan dipegang ujungnya, dan 
jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat , dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 2 warna dan dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/kain perca dipotong sesuai dengan yang 
diinginkan 

f. Potong/gunting 9ambar sesuai dengan selera diletakkan 
pada medianya, se·belumnya diberi lem dahulu secara 
tipis, kemudian dijemur, setelah kering kursi baru dipernis. 





BAHAN 
- Tudung Saji 
- Cat Air (Putihl 
- Lem (Giuel 
- Tissue Basah 

- Varnish - Gunting 
- Sponge - Kuas 
- Celemek 
- Cat acrylic aneka 

warn a 

TUDUNG 
SAJ 

CARA MEMBUAT 
a. Tudung saji dicat putih dengan ditotol (Kanan,kiri,dan pinggirl 

dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan dipegang ujungnya, dan 
jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat , dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 3 warna dan dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/kain perca{ipotong sesuai dengan yang 
diinginkan 

f. Potong/gunting gambar sesuai dengan selera diletakkan 
pada medianya, sebelumnya diberi lem dahulu secara 
tipis, kemudian dijemur, setelah kering tudung saji baru dipernis. 





BAHAN 
- Kotak Tissu - Varnish - Gunting 
- Cat Air (Putihl - Sponge - Kuas 

KOTAK 
TISSU 

- Lem (Giuel - Celemek - Kertas Kado, Kalender/ Kain Perea 
- Tissue Basah - Cat acrylic aneka 
- Tissue Bermotif warna 

CARA MEMBUAT 
a. Kotak tissu dicat putih dengan ditotol ( Kanan.klri.dan pinggirl 

dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan dipeg og ujungnya, dan 
jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat . dijemur. u lang i pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 3 warna dan dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/kain perca ipotong sesuai dengan yang 
diinginkan 

f. Potong/gunting gambar sesuai dengan selera diletakkan 
pada medianya, sebelumnya diberi lem dahulu secara 
tipis, kemudian dijemur, setelah kering kotak tissu baru dipernis. 



pq 
HIASAN 
OINOING 
OAR! BAKI 



BAHAN 
- Cat Air (Putihl - Sponge - Gunting 
- Lem (Giuel - Celemek - Kuas 

HI AS AN 
DINDIN� DARI BAKI 

- Tissue Bermotif - Cat acrylic aneka 
- Varnish warna - Nampan Besar/sedang/kecil 

CARA MEMBUAT 
a. Siapkan media 
b. Sponging 1 dengan warna dasar putih 
c. Ambil warna yang disukai dan ditaruh pada media ditambal 

gelombang medium 
d. Ratakan dengan cling wrap menggunakan tangan 
e. Keringkan 
f. Tempel dengan kain perca 
g Varnish 





'DUNIA INPA� 
TANpAj��"RkoBA" 

-DEPUT'pPEMBERDA YAAN MASYARAKAT BNN, 

�- BACHTIAR H. TAMBUNAN-









CERET 
BAHAN 

TANAMAN 
HI AS - Ceret Tanaman - Sponge - Gunting 

- Cat Air IPutihl - Celemek - Kuas 
- Lem IGiuel - Cat acrylic aneka 
- Varnish warna - Kertas kado, kalender/kain perca 

- TISSUe Bermot1f 

CARA MEMBUAT 
a. Ceret Tanaman dicat putih dengan ditotol IKanan,kiri,dan pinggirl 

dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan dipegang ujungnya, dan 
jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat . dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 3 warna dan dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/ kain perca dipotong sesuai dengan yang 
diinginkan 

f. Potong/gunting gambar sesuai dengan selera diletakkan 
pada medianya, sebelumnya diberi lem dahulu secara 
tipis. kemudian dijemur. setelah kering ceret tanaman baru dipernis. 



� 
LUKISAN 
KANVAS 

20 



BAHAN 
- MDF - Lem - Cat acrylic aneka 
- Kanvas - Celemek warna 
- Cat Air ! Putih/Whitel - Sponge 

- Gunt1ng - Pernis 

CARA MEMBUAT 
a. Siapkan MDF Kanvas 

lUKISAN 
KANVAS 
2 0 

b. Potong semua perca kecil-kecil sesuai bentuk yang diinginkan 
c. Tempel pada kanvas 

d. Tulis tentang Anti Narkoba 
e. Varnish 





BAHAN 
- Jam dinding - Sponge - Gunting 
- Lem - Celemek - Kuas 
- Tissue Bermotif- Cat acrylic aneka 

JAM 
OINOING 

- Varnish warna - Alat Koord Grind 
- Cat Air !Putihl - Kertas Kado, Kalender/Kain 

Perca/Tissu Bermotif 
CARA MEMBUAT 
a. Siapkan media 
b. Sponging 1 dengan warna dasar putih 
c. Ambit warna yang disukai dan ditaruh pada media ditambal 

gelombang medium 
d. Ratakan dengan cling wrapJnenggunakan tangan 
e. Keringkan 
f. Tempel dengan kain perca 

g. Varnish 



CENTONG 
HAS 



BAHAN 
- Centong 
- Cat Air IPutihl 
- Lem 

- Varnish 

CENTONG 
- Sponge - Gunting 
- Celemek - Kuas HI AS 

- Cat acrylic aneka 
warna - Kertas kado, kalen�kain perca 

- TISSUe Bermot1f 

CARA MEMBUAT 
a. Centong dicat putih dengan ditotoliKanan,kiri,dan pinggirl 

dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan ctjpegang ujungnya, dan 
jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat . dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 3 warna dan dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/kain perca dipotong sesuai dengan yang 
diinginkan 

f. Potong/gunting gambar sesuai dengan selera diletakkan 
pada medianya, sebelumnya diberi lem dahulu secara 
tipis, kemudian dijemur, setelah kering centong baru dipernis. 



� 
lAMPU 

HAS '�� 



BAHAN 
- Lampu Meja 

- Cat Air IPutihl 
- Lem 
- Varnish 

lAMPU 
- Sponge - Gunting 
- Celemek - Kuas HI AS 
- Cat acrylic aneka 

warna - Kertas kado, kalender/ kain perca 
- Tissue Bermot1f 

CARA MEMBUAT 
a. Lampu Meja dicat putih dengan ditotol IKanan,kiri,dan pinggirl 

dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan dipegang ujungnya, dan 
jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat , dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 3 warna dan dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/kain perca dipotong sesuai dengan yang 
diinginkan 

f. Potong/gunting gambar sesuai dengan selera diletakkan 
pada medianya, sebelumnya diberi lem dahulu secara 
tipis, kemudian dijemur, setelah kering lampu meja baru dipernis. 



J1l 
SABLON �-

KAOS � 



BAHAN 
- Pasta 
- Obat afdruk 

- Pigmen 
- Harter 

- Ulano 5 
- Lakban 
- Rakel 
- Screen 

CARA MEMBUAT 

SABlON 
- Coater 
- Sendok 
- Semprotan 

- Meja afdruk 
- Meja catok 

- Mesin press 
KA�� 

- Hairdryer 
- Triplek 

a. Screen di oles dengan obat afdruk secara merata, kemudian tempel 
desain untuk di afdruk pada screen 

b. Tunggu beberapa saat, Setelah screen tercetak desain, 
semprot pola desain pada screen depgan hati-hati dan teliti 
agar hasil afdruk sempurna. 

c. Setelah screen siap, tuangkan cat diatas screen 
d. Gosok merata cat yang ada pada screen dengan menggunakan rakel 
e. Setelah media tercetak sablon, gunakan hairdyer agar cat cepat kering 
f. Agar hasil lebih kuat gunakan mesin press. 
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5ejM&\lat 
Kampung .i·Tli atau "Kumpi Ambon", adalah keramat 

orang Jakarta asli, Ambon adalah nenek moyang masyarakat 

kampung ambon yang pertama dimakamkan di kampung ambon. 

Dan kini oleh ahli warisnya, keramat Kumpi Ambon dirawat dengan 
baik bahkan diberi sesajian berupa berbagai jenis kembang pada -
waktu tertentu. 

1990 Kampung Ambon di Cengkareng, Jakarta Barat, menjadi surga bagi -
pemburu narkoba. Apapun tersedia di sana, 24 jam : Shabu, ekstasi, dan Putaw. 
Silih berganti digerebek, bisnis narkoba tetap semarak. Negara seperti tak berdaya -
disana. Kampung Ambon telah menjadi pasar narkoba sejak 1990-an. Dulu hanya 
ganja dijual, tapi sejak 2002 jenis yang dijajakan kian beragam. 

1998 Kebon singkong Klender, Jakarta Timur menjadi kawasan padat huni 
dengan gang-gang sempit di kanan dan kiri jalan, menjadi wilayah 
lokalisasi, dan kawasan dengan banyak tawuran. PASCA KERUSUHAN 
Kawasan kebon singkong berubah menjadi Kampung Pertanian yang 
letaknya masih berada di Klender, Jakarta Timur. 

2010 _ Badan Narkotika Nasional !BNNI menggelar pembinaan dan pemben 

2
014 5��:�t!

a
����t���r�a:s�,

o
�������,fs

u
��:�:'ak�t

a
���u

k
k
o
����e:;

mata 
kelompok usaha guna memperoleh kredit IKM Undustri Kecil Mene
ngahJ.Badan Narkotika Nasional fBNN> juga menggelar pembinaan 
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;t7k�:;,� 20161 Komplek Permata dan Kampung Pertanian membuktikan mereka 

mampu berwira usaha secara mandiri dan menghasilkan produk 
kreativitas yang mempunyai daya saing dikancah lnternasional. 



Kat a Pengantar 
Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Katalog produk hasil kerajinan masyarakat Kampung Permata 

ini sebagai bukti nyata bahwa telah terjadi proses transformasi 

kehidupan sosial masyarakat di Kampung Permata yang se
mula identik dan dekat dengan narkoba. kini mulai menam

pakan arah perubahan sebagai kampung yang sehat, kreatif 

dan produktif. Upaya transformasi ini harus terus dibina dan 

dikembangkan oleh BNN bersama seluruh stakeholder supaya 

kehidupan masyarakat menjadi lebih baik serta tidak kembali 

terpengaruh dan terjerat "permain" para sindikat narkoba. 
Bahkan tidak menutup kemungkinan, Kampung Permata dapat 

menjadi sentra produksi atau menjadi pusat unggulan usaha 

rakyat di DKI Jakarta. 
Saya sangat berharap kepada berbagai pih a k  baik 

pemerintah daerah, swasta dan masyarakat d a p a t  

turut serta dalam upaya mensukseskan proses trans

formasi kehidupan masyarakat, bukan hanya di Kampung 

Permata melainkan di berbagai wilayah rawan narkoba. 

Mengingat. para sindikat narkoba terus mengembangkan 
basis-basis pusat peredaran narkoba di berbagai kawasan 

dan membangun sistem simbiosis mutualisme dengan 

masyarakat setempat. Hal inilah yang harus terus dilawan 

dan dicegah s�aya tidak terus meluas dan masyarakat 
semakin permisif dengan tindak kejahatan narkoba yang terjadi 

dilingkungannya. 
Terakhir, khusus kepada seluruh masyarakat Kampung 

Permata agar terus berkarya dan berinovasi mengembangkan 

produk-produk kerajinan dan selalu menjaga Kampung bersih 

dari tindak kejahatan narkoba. Selamat atas karya-karyanya, 
semoga dapat memberikan nilai tambah bagi kita semua. 

Jakarta, Mei 2016 
Kepala BNN 

Drs. Budi Waseso 



Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Semua orang punya kesempatan untuk meraih 

kesuksesan termasuk warga binaan KomP.!,ek Permata. 

Dari hasil karya mereka, dapat meng�s1lkan uang 

sebagai pemasukan keluarga. 

Dengan upaya dan hasil karya mereka dapat merubah 

status hidup mereka kepat'la kehidupan yang lebih baik 

serta tujuan yang jelasjkan membuat kemajuan. 

Jakarta. Mei 2016 
Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN 

Dr. Bacht1ar H. Tarnbunan. SH. MH 



Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Katalog hasi\ karya Komplek Permata. Jakarta Barat 

ada\ah sebuah upaya untuk menginformasikan dan 

memasarkan produk-produk yang dihasilkan dari 

para warga binaan BNN, khususnya Komplek Permata 

Dari katalog ini dapat diketahu· karya-karya yang 

sudah dihasi\kan untuk meniti jalan kehidupan dan 

m e n g u b a h  k e a d a a n  y a n g  lebih b a i k. 

Me\a\ui katalog ini akan menjadi "jembatan" bagi 

mereka sehingga kehidupan akan bermakna dan 

mendapatkan kesuksesan. 

Jakarta, Mei 2016 
Ketua APRINDO 

Roy. H. Mandey 
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PROD UK 
UNGGULAN 

Tas-Dompet-Botol Hias 
Piring Lukis-Vas Bunga-Pot Hias 
Meja Hias-Kursi Hias-Lampu Hias 
Tudung Saji-Kotak Tissue-Hiasan Dinding DLL 
*Serta Berbagai Macam Produk Sablon 





BAHAN 
- Tas Kecil - Lem (Giuel 
- T issue Motif/Kain Perea - Piring 
- Gunting - Pernis 
- Kuas - Sponge 

CARA MEMBUAT 
a. Siapkan tas 
b. Siapkan kain perca/tissue bermotif 

TAS ANYAMAN 
BOTEGA 

c. Gunting kain perca tersebut sesuai pola yang diinginkan 
d. Kain perca di ulas dengan lem kemudian dijemur supaya kering 

e. Jika sudah kering gunting gambar yang diinginkan/digunting 
blok sesuai bentuk clucth tersebut. 

f. Lem kain perca tersebut dan tempelkan pada media, keringkan 
g. Ulas lem lagi, keringkan 
h. Varnish di ulang beberapa kali supaya mengkilat. 



TAS 
ANYAMAN 
TIKAR 



BAHAN 
- Tas Besarl - Lem !Giuel 
- Tissue Motif/Kain Perea 
- Gunting 
- Kuas 

- Piring 
- Pernis 
-Sponge 

CARA MEMBUAT 
a. Siapkan tas 
b. Siapkan kain perca/tissue bermo if 

TAS ANYAMAN 
TIKAR 

c. Gunting kain perca tersebut sesuai pola yang diinginkan 

d. Kain perca di ulas dengan lel)l kemudian dijemur supaya kering 

e. Jika sudah kering guntin[f"gambar yang diinginkan/digunting 
blok sesuai bentuk clucth tersebut. 

f. Lem kain perca tersebut dan tempelkan pada media, keringkan 
g. Ulas !em lagi, keringkan 
h. Varnish di ulang beberapa kali supaya mengkilat. 



DOMPET ·�-�-

ANYAMA 
TIKAR 



-Lem (Glue) DOMPET 
ANYAMAN 
TIKAR 

BAHAN 
-Dompet Besar/Sedang/Kecil 
-Tissue Motif/Kain Perea 
-Gunting 
-Kuas 

-Piring 
-Pernis 
-Sponge 

CARA MEMBUAT <Q� 
a. Siapkan tas 
b. Siapkan kain perca/tissue bermotif 
c. Gunting kain perca tersebut sesuai po\a yang diinginkan 
d. Kain perca di ulas dengan \em kemudian dijemur supaya kering 

e. Jika sudah kering gu�ng gambar yang diinginkan/digunting 
blok sesuai bentuk clucth tersebut. 

f. Lem kain perca tersebut dan tempe\kan pada media, keringkan 
g. Ulas \em lagi, keringkan 
h. Varnish di ulang beberapa kali supaya mengkilat. 



Q 
BOTOL 
HI AS 



BOTOLHIAS 
BAHAN 
- Botol bekas (Besar/Keci\1 - Lem (G\uell 

Berwarna-warni - Piring 
- Gunting - Pernis 
- Kuas - Sponge 

CARA MEMBUAT 
a. Botol di cat dasar putih dengan sponge 

- Aneka warna Cat 
Acrylic 

- Tali Tambang Jerami 
- Lem Tembok 

b. Keringkan. dicat menggunakan kuas dengan teknik kris/kros 
c. ZigZag 
d. Leher botol hias tali tam,bang jerami 

e. Gunting kain perca yang sudah dioles lem dan kering 
f. Lem pada tempat yang diinginkan 

g Kemudian dipernis kemudian dijemur 
h. Botol hias dapat diperagakan. 



PI RING 
LUKIS 



BAHAN 
- Piring 
- Gunting 
- Lem (G\uel 

- Lem (G\uell 
- Piring P lastik 
- Pernis 
-Sponge 
- Kain perca/kertas/tissue 

Ber motif 

CARA MEMBUAT 
a. Piring di berikan \em 
b. Tempel Perea 
c. Aplikasikan Cracking Gel 

PI RING LUKIS 
-Cat acrylic aneka 

warna (Gold dan Putihl 

- Cat M (Putih/Whitel 

d. Aplikasikan warna yang diinginkan 

e. Aplikasikan dengan warna gold 

f. Aplikasikan dengan warna putih 
g. Selesai. 











VAS 
LUKIS 



BAHAN 
-Vas Bunga 
- Gunting 
- Kuas 
- Lem !G\uell 

- Lem !Giuell 
- Piring Plastik 
- Pernis 
-Sponge 

- Kain perca/kertas/tissue 
Bermotif 

CARA MEMBUAT 

VAS LUKIS 
- Cat acrylic aneka 

warna !Silver dan Putihl 

- Cat Air !Putih/Whitel 

a. Vas bunga di berikan lem 
b. Temp el Perea bagian dalam vas 

c. Aplikasikan Cracking Gel 

d. Aplikasikan warna lain 

e. Aplikasikan dengan warna silver 

f. Aplikasikan dengan warna putih 
g. Selesai 



A 
POT 
HI AS 



BAHAN 
-Pot Bunga 
- Gunting 
- Kuas 

- Piring Plastik 
- Pernis 
-Sponge 

POT HI AS 
- Cat acrylic aneka 

warn a 

- Lem IGiuell - Kain perca/kertas/tissue 

Bermotif 

CARA MEMBUAT 
a. Pot dicap dasar menggunakan te�ik blok, sponge/sea sponge 
b. Motif gambar digunting lbunga atau dilipat 
c. Kemudian diatur pada pot bunga sebelum dilem 
d. Setelah rapi pot bunga dijemur 
e. Setelah kering pot bunga di pernis 
f. Pot bunga bermotif siap diperagakan 

g. Selesai. 





BAHAN 
- Talenan 
- Sponge 
- Cat Air ! Putih/Whitel 
- Lem !Giuel 

CARA MEMBUAT 

TALENAN HIAS 
- Celemek - Kertas kado/kalender/kain perca 
- Varnish Tissue bermotif 
- Cat acrylic aneka 

warn a 

a. Talenan dicat putih dengan ditotol !Kanan,kiri,dan pinggirl 
dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan dipegang ujungnya, dan jangan 
kebanyakan air 

c. Setelah dicat. dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
Sponge memakai 3 warna dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/kain perca dipotong sesuai dengan yang diinginkan 
e. Kemudian di tempe\ pada talenan 

f. Potong/gunting ga(llbar sesuai dengan selera di letakkan 
pada medianya, sebelumnya di beri !em dahulu secara 
tipis. kemudian dijemur, setelah kering talenan di pernis. 



� 
VAS 
SERB A 
GUNA � 

�cz; 



BAHAN 
- Vas Kaleng 
- Cat Air IPutihl 
- Kuas 
- Lem IGiuel 
- Tissue Basah 

- Varnish 
- Sponge 

- Kain perca/kertas/tissue 
Bermotif 

CARA MEMBUAT 

VAS �D�� 
- Cat acrylic aneka 

warn a 
- Celemek 
- Kertas kado, Kalender/Kain 
Perca(Tissue Bermotif 

a. Vas kaleng dicat putih dengan ditotoiiKanan,kiri,dan pinggirl 
dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan dipegang ujungnya, dan 
jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat , dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 3 warna dan dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/kain perca dipotong sesuai dengan yang 
diinginkan 

e. Kemudian ditempel pada vas kaleng 

f. Potong/gunting gambar sesuai dengan selera diletakkan 
pada medianya, sebelumnya diberi tem dahutu secara 
tipis, kemudian dijemur, setelah kering vas kateng baru diperni 





BAHAN 
·- Vas kaleng - Varnish 

- Cat Air IPutihl - Sponge 
- Lem IG\uel - Celemek 

- Tissue Basah - Cat acrylic aneka 
warn a 

CARA MEMBUAT 
a. Vas kaleng dicat putih dengan ditotol IKanan,kiri,dan pinggirl 

dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan dipegang ujungnya, dan 
jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat . dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 3 warna dan dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/kain perca dipotong sesuai dengan yang 
diinginkan 

f. Potong/gunting gambar sesuai dengan se\era diletakkan 
pada medianya, sebelumnya diberi lem dahulu secara 
tipis. kemudian dijemur. setelah kering vas kaleng baru dipernis. 





"SEHAT 
Kuafs 

��tNTAR '�$ 
TA�PA NARkoBA" 

-KEPALA BNN. BUD/ WASESO-









BAHAN 
- Meja 
- Cat Air !Putihl 
- Lem !Giuel 
- Tissue Basah 

- Varnish 
- Sponge 
- Celemek 
- Cat acrylic aneka 

warn a 

CARA MEMBUAT 

MEJA 
BELAJAR 
ANAK 

a. Meja dicat putih dengan ditotol !Kanan,kiri,dan pinggirl 
dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan dipegang ujungnya, dan 
jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat , dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 3 warna <:Jan dengan cara ditotol meratc 

d. Tissue motif/kain perca dtpotong sesuai dengan yang 
diinginkan 

f. Potong/gunting gambar sesuai dengan selera diletakkan 
pada medianya, sebelumnya diberi lem dahulu secara 
tipis, kemudian dijemur, setelah kering meja baru dipernis. 





BAHAN 
- Kursi - Varnish - Gunting 
- Cat Air !Putihl - Sponge - Kuas 
- Lem !Giuel - Celemek 
- Tissue Basah - Cat acrylic aneka 

warn a 

CARA MEMBUAT 

KURSI 

H�AS 
a. Kursi dicat putih d<?ngan ditotol ! Kanan,kin,dan pinggirl 

dengan sponge 

b. Sponge dilipat/dite,kuk dengan dipegang ujungnya, dan 
jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat , dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 2 warna dan dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/kain perca dipotong sesuai dengan yang 
diinginkan 

f. Potong/gunting 9ambar sesuai dengan selera diletakkan 
pada medianya, se·belumnya diberi lem dahulu secara 
tipis, kemudian dijemur, setelah kering kursi baru dipernis. 





BAHAN 
- Tudung Saji 
- Cat Air (Putihl 
- Lem (Giuel 
- Tissue Basah 

- Varnish - Gunting 
- Sponge - Kuas 
- Celemek 
- Cat acrylic aneka 

warn a 

TUDUNG 
SAJ 

CARA MEMBUAT 
a. Tudung saji dicat putih dengan ditotol (Kanan,kiri,dan pinggirl 

dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan dipegang ujungnya, dan 
jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat , dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 3 warna dan dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/kain perca{ipotong sesuai dengan yang 
diinginkan 

f. Potong/gunting gambar sesuai dengan selera diletakkan 
pada medianya, sebelumnya diberi lem dahulu secara 
tipis, kemudian dijemur, setelah kering tudung saji baru dipernis. 





BAHAN 
- Kotak Tissu - Varnish - Gunting 
- Cat Air (Putihl - Sponge - Kuas 

KOTAK 
TISSU 

- Lem (Giuel - Celemek - Kertas Kado, Kalender/ Kain Perea 
- Tissue Basah - Cat acrylic aneka 
- Tissue Bermotif warna 

CARA MEMBUAT 
a. Kotak tissu dicat putih dengan ditotol ( Kanan.klri.dan pinggirl 

dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan dipeg og ujungnya, dan 
jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat . dijemur. u lang i pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 3 warna dan dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/kain perca ipotong sesuai dengan yang 
diinginkan 

f. Potong/gunting gambar sesuai dengan selera diletakkan 
pada medianya, sebelumnya diberi lem dahulu secara 
tipis, kemudian dijemur, setelah kering kotak tissu baru dipernis. 



pq 
HIASAN 
OINOING 
OAR! BAKI 



BAHAN 
- Cat Air ( Putihl - Sponge - Gunting 
- Lem (Giuel - Celemek - Kuas 

HI AS AN 
DINDIN� DARI BAKI 

- Tissue Bermotif - Cat acrylic aneka 
- Varnish warna - Nampan Besar/sedang/kecil 

CARA MEMBUAT 
a. Siapkan media 
b. Sponging 1 dengan warna dasar putih 
c. Ambil warna yang disukai dan ditaruh pada media ditambal 

gelombang medium 
d. Ratakan dengan cling wrap menggunakan tangan 
e. Keringkan 
f. Tempel dengan kain perca 
g Varnish 
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CERET 
BAHAN 

TANAMAN 
HI AS - Ceret Tanaman - Sponge - Gunting 

- Cat Air IPutihl - Celemek - Kuas 
- Lem IGiuel - Cat acrylic aneka 
- Varnish warna - Kertas kado, kalender/kain perca 

- TISSUe Bermot1f 

CARA MEMBUAT 
a. Ceret Tanaman dicat putih dengan ditotol IKanan,kiri,dan pinggirl 

dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan dipegang ujungnya, dan 
jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat . dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 3 warna dan dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/kain perca dipotong sesuai dengan yang 
diinginkan 

f. Potong/gunting gambar sesuai dengan selera diletakkan 
pada medianya, sebelumnya diberi lem dahulu secara 
tipis. kemudian dijemur. setelah kering ceret tanaman baru dipernis. 



� 
LUKISAN 
KANVAS 

20 



BAHAN 
- MDF - Lem - Cat acrylic aneka 
- Kanvas - Celemek warna 
- Cat Air !Putih/Whitel - Sponge 

- Gunt1ng - Pernis 

CARA MEMBUAT 
a. Siapkan MDF Kanvas 

lUKISAN 
KANVAS 
2 0 

b. Potong semua perca kecil-kecil sesuai bentuk yang diinginkan 
c. Tempel pada kanvas 

d. Tulis tentang Anti Narkoba 
e. Varnish 





BAHAN 
- Jam dinding - Sponge - Gunting 
- Lem - Celemek - Kuas 
- Tissue Bermotif- Cat acrylic aneka 

JAM 
OINOING 

- Varnish warna - Alat Koord Grind 
- Cat Air !Putihl - Kertas Kado, Kalender/Kain 

Perca/Tissu Bermotif 
CARA MEMBUAT 
a. Siapkan media 
b. Sponging 1 dengan warna dasar putih 
c. Ambit warna yang disukai dan ditaruh pada media ditambal 

gelombang medium 

d. Ratakan dengan cling wrapJnenggunakan tangan 
e. Keringkan 
f. Tempel dengan kain perca 

g. Varnish 



CENTONG 
HAS 



BAHAN 
- Centong 
- Cat Air IPutihl 
- Lem 

- Varnish 

CENTONG 
- Sponge - Gunting 
- Celemek - Kuas HI AS 

- Cat acrylic aneka 
warna - Kertas kado, kalen�kain perca 

- TISSUe Bermot1f 

CARA MEMBUAT 
a. Centong dicat putih dengan ditotoliKanan,kiri,dan pinggirl 

dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan ctjpegang ujungnya, dan 
jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat . dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 3 warna dan dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/kain perca dipotong sesuai dengan yang 
diinginkan 

f. Potong/gunting gambar sesuai dengan selera diletakkan 
pada medianya, sebelumnya diberi lem dahulu secara 
tipis, kemudian dijemur, setelah kering centong baru dipernis. 



� 
lAMPU 

HAS '�� 



BAHAN 
- Lampu Meja 

- Cat Air IPutihl 
- Lem 
- Varnish 

lAMPU 
- Sponge - Gunting 
- Celemek - Kuas HI AS 
- Cat acrylic aneka 

warna - Kertas kado, kalender/ kain perca 
- Tissue Bermot1f 

CARA MEMBUAT 
a. Lampu Meja dicat putih dengan ditotol IKanan,kiri,dan pinggirl 

dengan sponge 

b. Sponge dilipat/ditekuk dengan dipegang ujungnya, dan 
jangan kebanyakan air 

c. Setelah dicat , dijemur, ulangi pengecatan dengan teknik 
sponge memakai 3 warna dan dengan cara ditotol merata 

d. Tissue motif/kain perca dipotong sesuai dengan yang 
diinginkan 

f. Potong/gunting gambar sesuai dengan selera diletakkan 
pada medianya, sebelumnya diberi lem dahulu secara 
tipis, kemudian dijemur, setelah kering lampu meja baru dipernis. 
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BAHAN 
- Pasta 
- Obat afdruk 

- Pigmen 
- Harter 

- Ulano 5 
- Lakban 
- Rakel 
- Screen 

CARA MEMBUAT 

SABlON 
- Coater 
- Sendok 
- Semprotan 

- Meja afdruk 
- Meja catok 

- Mesin press 
KA�� 

- Hairdryer 
- Triplek 

a. Screen di oles dengan obat afdruk secara merata, kemudian tempel 
desain untuk di afdruk pada screen 

b. Tunggu beberapa saat, Setelah screen tercetak desain, 
semprot pola desain pada screen depgan hati-hati dan teliti 
agar hasil afdruk sempurna. 

c. Setelah screen siap, tuangkan cat diatas screen 
d. Gosok merata cat yang ada pada screen dengan menggunakan rakel 
e. Setelah media tercetak sablon, gunakan hairdyer agar cat cepat kering 
f. Agar hasil lebih kuat gunakan mesin press. 
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mator 
Joko Purnomo, S. 
08129666749 




