MACAM DAN JENIS SENI KERAJINAN
DI KABUPATEN KLUNGKUNG BALI
I
PENGANTAR
Aktivitas membuat barang-barang kerajinan terdapat dan tersebar diseluruh Kabupaten di
Bali. Salah satunya adalah Kabupaten Klungkung yang konon merupakan daerah pusat kerajaan
dari seluruh kerajaan yang ada di Bali, serta dikabarkan sebagai tempat mengungsinya para
Brahmana Hindu, seniman dan perajin Majapahit ke Bali, ketika Kerajaan Majapahit ditundukan
oleh Kerajaan Demak Islam pada tahun 1515 (Ten Kate, 2004:080). Para seniman, perajin,
Brahmana Hindu Jawa inilah gerangan membawa keemasan kerajaan Gelgel pada abad ke-17,
dengan kemegahan istana yang dihias luar biasa. Bukti faktual yang masih utuh dapat dilihat
sampai saat ini adalah “kertagosa” berupa sebuah puri kerajaan yang penuh dihiasi dengan
karya-karya seniman dan perajin. Oleh sebab itu daerah Klungkung dikatakan sebagai pusat
seniman, perajin, serta berkembangnya kesenian pertama di Bali.
Kekayaan dan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Klungkung, serta
didukung oleh sebagian masyarakatnya yang berkecimpung dibidang pariwisata menjadikan
daerah Klungkung semakin dikenal di dunia luar. Kekayaan dan potensi yang tersebar di
berbagai sentra industri kerajinan dapat dijadikan andalan yang signifikan untuk menunjang
perekonomian masyarakatnya. Industri kreatif yang digalakkan Presiden Susilo Bambang
Yudoyono pertengahan 2007 di Jakarta Convention Center (JCC) bukanlah sesuatu yang baru di
kalangan masyarakat Klungkung. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan bahan dan inisiatif para
perajin untuk membuat barang kerajinan dengan menggunakan bahan yang “mungkin”
dianggapnya sebagai bahan limbah. Selain itu para perajin juga sudah dan terus meredesain
bentuk-bentuk kerajinan kreatif dan inovatif.
Berdasarkan survei awal ada beberapa sentral kerajinan dalam keberlanjutannya sangat
memprihatinkan dan dapat diasumsikan terputus generasi. Keprihatinan tetap menyelubungi
kehidupan seni kerajinan yang memerlukan keuletan yang penuh rutinitas. Keragaman maupun
variasi bentuk, material, dan fungsi ganda yang melekat pada kerajinan merupakan kekayan atau
aset daerah yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan. Upaya pelestarian lewat pemetaan
adalah solusi yang tepat untuk mengetahui kualitas maupun kuantitas kerajinan yang tersebar
khususnya di daerah/kabupaten Klungkung.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipakai sebagai format atau bingkai untuk
mengetahui lebih detail dan mendalam tentang macam dan jenis kerajinan, sistem dan teknik
kerja yang diterapkan, serta adakah yang mendominasi jenis kerajinan tertentu pada daerah
kecamatan di Kabupaten Klungkung. Hal ini sangat perlu dilakukan penelitian dan pemetaan
dengan pendekatan suvei.

A. Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menginventarisasikan
berbagai macam bentuk dan jenis seni kerajinan yang terdapat di Kabupaten Klungkung. Secara
khusus sesuai dengan permasalahan, penelitian ini bertujuan:
1. Mengetahui macam dan jenis seni kerajinan yang tersebar di desa-desa terpencil daerah
Kabupaten Klungkung.
2. Mengetahui teknik kerja yang diterapkan para perajin dalam memproduksi barang-barang
kerajinan.
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3. Mengetahui jenis kerajinan yang unggulan dan mendominasi pada daerah kecamatan di
Kabupaten Klungkung.
B. Manfaat
Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1. Menambah pengalaman, pengatahuan, dan wawasan dalam memahami berbagai
macam, jenis, teknik, dan bahan serta perkembangan seni kerajinan di Kabupaten
Klungkung.
2. Sebagai sumber referensi dalam bentuk data base dalam menunjang mata kuliah
studio kriya, apresiasi, dan mata kuliah cenderamata Jurusan Kriya Seni FRSD ISI
Denpasar.
3. Memberikan informasi dan data yang konprehensip tentang berbagai jenis produk
seni kerajinan yang terdapat di daerah terpencil Kabupaten Klungkung.

C. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Pemetaan
Sebelum menjelaskan referensi yang melandasi penelitian ini, perlu disampaikan sekilas
pengertian ”pemetaan” untuk menghindari kerancuan dalam pemahaman. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia ( 2002: 867), dijelaskan bahwa, kata ”pemetaan ” berasal dari kata dasar
”peta” yang berarti gambaran atau lukisan pada kertas yang menunjukan letak tanah, sungai,
laut, gunung dan sebagainya. ”Peta” juga memiliki arti representasi melalui gambar dari suatu
daerah yang menyatakan sifat seperti batas daerah, permukaan denah. Lebih lanjut dijelaskan
kata ”Pemetaan” berarti proses, cara, atau pembuatan peta.
Terkait dengan arti kata ”Pemetaan”, menurut pendapat lain menjelaskan ”pemetaan”
adalah proses pengukuran, perhitungan dan penggambaran permukaan bumi (terminologi
geodesi) dengan menggunakan cara dan atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa
softcopy maupun hardcopy peta yang berbentuk vektor maupun raster. (Wikipedia bahasa
Indonesia, Ensiklopedia bebas, www. Com).
Konsep pemetaan awalnya berasal dari hasil karya Daid Ausubel, yang kemudian
dikembangkan oleh Joseph D Novak di Cornell. Konsep pemetaan gerakan pembelajaran yang
disebut “konstruktivisme”. Pada umumnya konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan
awal digunakan sebagai dasar untuk mempelajari pengetahuan yang baru. Lebih lanjut dijelaskan
konsep pemetaan mengidentifikasi cara berpikir, cara melihat hubungan antara pengetahuan
(www. Utc. edu/teaching-Resource-Center ).
Menurut Rudolf W. Matindas menerangkan bahwa, pemetaan di Indonesia telah
dilakukan sejak tahun 1965, terakumulasi dalam wadah organisasi “Badan Koordinasi Survei
dan Pemetaan Nasional yang disingkat “Bakosurtanal” yang dipertegas dengan keputusan
Presiden No.23, tanggal 7 September 1965. Bakosutranal berfungsi melakukan survei dan
memetakan, serta menginventarisasi sumber-sumber alam dalam rangka menunjang
pembangunan nasional. Lebih lanjut Rudolf menguraikan fungsi pemetaan adalah menyeleksi
data, memperlihatkan ukuran, menunjukan lokasi relatif, dan memperlihatkan bentuk
(Wikipedia, www. Com).
Terpaut dengan topik penelitian yang berjudul “Macam dan Jenis Seni Kerajinan di
Kabupaten Klungkung” perlu dijelaskan kata demi kata guna menghindari biasnya penapsiran.
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Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan kata “macam” dapat berarti rupa atau keadaan suatu
benda kerajinan yang mempunyai bentuk lebih dari satu, mempunyai kesamaan pada warna,
teknik, dan bentuk. sedangkan kata “jenis” dapat berarti suatu benda yang mempunyai sifat-sifat
atau keadaan yang sama. Berikut kata “seni” diartikan kecakapan batin (akal) yang dapat
mengadakan atau menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kerajinan dapat berarti barang-barang
hasil pekerjaan tangan. (Poerwadarminta, 1986: 415, 617, 917,792). Kabupaten Klungkung
adalah salah satu pemerintahan tingkat II di Bali bagian timur yang memiliki 4 (empat)
Kecamatan yaitu Kecamatan Klungkung, Dawan, Banjarangkan, dan Nusa Panida.
Bertalian dengan pengertian “seni” dalam Insiklopedi Indonesia (1984: 3081) “seni”
diartikan penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa orang, dilahirkan dengan perantara
alat-alat komunikasi ke dalam bentuk yang ditangkap indera pendengar (seni suara), penglihatan
(seni lukis, patung, ukir dan sebagainya); sedangkan “ukir” mengandung pengertian gambar
hiasan dengan bagian-bagian cekung (kruwikan) dan bagian-bagian yang cembung (buledan),
yang menyusun suatu gambar yang indah. Pengertian ini berkembang hingga dikenal seni ukir
yang merupakan seni membentuk gambar pada kayu, batu atau bahan lain, termasuk relief yang
diciptakan meliputi berbagai tema.
Berpijak pada paparan pengertian di atas, maka pemetaan yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah proses representasi atau penggambaran dan mengiventarisasi bentuk
pekerjaan tangan manusia (benda kerajinan) di Kabupaten Klungkung, dengan pendekatan suvei.
2. Pengertian Kerajinan
Kehadiran seni kerajinan tidak lepas dari kebutuhan hidup manusia sehari-hari.
(Couto,1993:5). Karena dalam produksi barang-barang kebutuhan tadi ada unsur keindahan,
kemenarikan, keunikan, dan kerajinan dipandang sebagai karya seni yang khas dan
diklasifikasikan sebagai benda pakai (applaid Art). Dalam perkembangan selanjutnya, seni
kerajinan bukan hanya dipandang sebagai benda pakai, tetapi ada juga yang hanya sebagai
hiasan dan cenderamata. Bentuk-bentuk benda pakai dibuat dalam ukuran kecil (minor art).
Pengertian kerajinan menurut Kusnadi menjelaskan, Kunt Nijverheid dalam bahasa
Belanda dapat diterjemahkan atau diartikan “seni” (Kunt) yang dilahirkan oleh sifat rajin, (Ijver)
dari manusia. Lebih lanjut dijelaskan pembuatan seni kerajinan bukanlah dilahirkan oleh sifat
rajin dalam arti Ijver (lawan dari malas), tetapi lahir dari sifat terampil atau kepringgelan tangan
manusia. Makna rajin yang sesuai dengan seni kerajinan dalam arti rapi, terampil berdasarkan
pengalaman kerja yang menghasilkan keahlian atau kemahiran kerja dalam profesi tertentu.
(Kusnadi,1983: 11).
Istilah seni kerajinan diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dan
membutuhkan keterampilan tertentu. Dalam Ensiklopedi Indonesia dijelaskan, bahwa seni
kerajinan tangan merupakan jenis kesenian yang menghasilkan berbagai barang perabotan,
hiasan atau barang-barang lain yang artistik, terbuat dari kayu, logam, emas, perak, gading, dan
sebagainya. Hasil suatu seni kerajinan tangan disebut juga seni Guna (Shadily, 1983: 1749).
Menurut Soeroto, seni kerajinan merupakan usaha produktif di sektor nonpertanian baik untuk
mata pencaharian utama maupun sampingan, oleh karenanya merupakan usaha ekonomi, maka
usaha seni kerajinan dikategorikan ke dalam usaha industri (Soeroto, 1993: 20). Melalui tradisi
kecil telah lahir istilah “Kerajinan” sebagai sebutan hasil karya yang diciptakan para “perajin”.
Adapun dimana tempat mereka melakukan kegiatannya disebut “Desa Kerajinan”, oleh
karenanya istilah ini lebih memasyarakat. (Gustami,1991,2).
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Seni kerajinan memiliki latar belakang historis berangkat dan berkembang dalam kategori
tradisional, yang berlandaskan pada persepsi wawasan keselarasan dan keseimbangan hidup.
Tujuan perwujudan cipta seni yang serba simetris, selaras dan seimbang, sehingga menjadi
harmonis (Gustami, 1991: 99). Lebih lanjut dijelaskan bahwa seni kerajinan umumnya tidak
dilahirkan untuk ketinggian keindahannya, akan tetapi dilahirkan untuk melayani kebutuhan
praktis manusia sehari-hari, sedangkan produk seni kriya terutama di masa lalu, sekalipun juga
terkait dengan kegunaan praktis, tetapi nilai estetis, simbolik dan spiritualnya luluh bahkan
berada di atas fungsi fisiknya (Gustami, 1991: 101).
Dengan demikian, seni kerajinan lahir dari sifat rajin, terampil atau keprigelan tangan
manusia, yang dapat menghasilkan benda-benda pakai maupun benda-benda hias, baik sebagai
benda penghias interior maupun benda hias eksterior. Oleh karena itu seni kerajinan di samping
memiliki nilai guna juga memiliki nilai-nilai budaya.
3. Pengertian Kriya
Hampir setengah abad istilah Kriya telah digunakan dalam pendidikan Akademik, namun
demikian sampai sekarang pengertian kriya masih selalu menjadi perdebatan bagi para ahli
dengan interprestasinya sendiri-sendiri. Para ahli mengkaji Kriya dari berbagai pandangan
dengan berbagai argumentasi yang berbeda, sehingga berimplikasi pada pemahaman serta
orientasi penciptaan produk kriya yang berbeda pula. Sulitnya menentukan difinisi kriya yang
akurat juga disebabkan oleh perkembangan produk kriya yang sangat pesat seiring dengan
perkembangan ilmu dan teknologi serta seni itu sendiri. Di samping itu cakupan kriya yang
sangat luas serta kreativitas para kriyawan dalam mencipta sangat kreatif dan inovatif, sangat
menyulitkan para ahli untuk mendefinisikan kriya secara universal karena akan selalu
bersinggungan dengan seni-seni yang lainnya.
Melalui tradisi besar telah lahir istilah kriya untuk menyebut hasil seni yang diciptakan.
Senimannya disebut “Abdi Dalem Kriya” yang dewasa ini lebih dikenal dengan sebutan
“kriyawan”. Adapun dimana para kriyawan melakukan pekerjaannya dikukuhkan dengan
sebutan “Kriyan”. Suatu nama yang dapat ditemukan di daerah: Yogyakarta, Surakarta, Cirebon,
Jepara, dan daerah Jawa lainnya.
Kriya juga disebut seni terapan (applied art) yaitu seni terap yang dibuat dengan teknik
ketrampilan yang tinggi untuk mencapai ciri-ciri dekoratif ( A.S. Hombay,1963:144)
Dalam bahasa Inggris kata yang berhubungan dengan makna „kriya‟ ditemukan dalam
arti „handycraft‟ yaitu berarti pertukangan/keprigelan/ketrampilan tangan. Disini keprigelan,
menunjuk keahlian atau ketrampilan yang dapat menghasilkan benda. Sedangkan kata
„craftsman‟ berarti tukang, ahli, juru, seniman yang mempunyai keahlian tertentu sehingga dapat
menghasilkan benda misalnya pengkriya/kriyawan, pelukis, pemahat,dsb. Disamping itu ada
juga „craftsmanship‟ berarti keahlian atau ketrampilan (John M. Echols dan Hasan shadily
1993:153,288).
Pemahaman kriya secara konvensional adalah kriya sebagai produk kreativitas yang
ditunjang dengan kemampuan tangan manusia dan tumbuh dari lingkungan budaya tertentu yang
bertumpu pada tradisi, mempunyai sifat etnis, folkloris, dan vernacular. Kriya selalu melibatkan
unsur tempat asal, ketrampilan tangan tinggi, kreatifitas, tradisi dan lingkungan. Secara
tradisional kriya selalu disosialisasikan dengan daerah penghasilnya.
4

Seni kriya memiliki tedensi sebagai barang guna atau applied art karena seni kriya
bermula dari pembuatan benda-benda yang diciptakan manusia untuk menyandang fungsi guna
dalam kehidupan sehari-hari. Seni kriya berorientasi pada keindahan atau memiliki fungsi
dekoratif
D. METODE PENELITIAN
1. Desain Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan ini berbentuk penelitian kwalitatif. Penelitian yang berjudul
“Macam dan Jenis Seni Kerajinan Di Kabupaten Klungkung” dilakukan di 3 (tiga) Kecamatan
yang dianggap representatip sebagai wilayah penelitian, yaitu Kecamatan Klungkung,
Banjarangkan, dan Dawan. Oleh karena 3 (tiga) kecamatan ini produktif di bidang seni
kerajinan. Fenomena kerajinan yang diungkap mencakup bentuk, jenis, teknik produksi dan
varietas kerajinan yang mendominasi di daerah Kecamatan Kabupaten Klungkung sebagai
variabel penelitian. Subyek dalam penelitian ini yakni para perajin, sedangkan obyek penelitian
adalah produk seni kerajinan hasil para perajin.
2. Populasi dan Cara Pengambilan Sampel
Populasi penelitian ini adalah semua pengrajin yang ada di Daerah Kabupaten Tingkat II
Klungkung yang terdiri dari unit-unit usaha rumah tangga, yang berada didaerah kecamatan.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini mengunakan teknik porposive sampling (sampel
bertujuan).
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sampel dalam penelitian ini
adalah 15 unit usaha rumah tangga unggulan yang terdapat di 3 (tiga) daerah kecamatan
Kabupaten Klungkung, dengan pertimbangan unit usaha unggulan ini memenuhi kreteria
populasi yang berkenaan dengan sumber daya manusia, seniman, perajin, perajin ahli, perajin
buruh, dan pengusaha.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam upaya untuk memperoleh data penelitian secara maksimal ditempuh melalui studi
pustaka, observasi, wawancara, dan perekaman.
4. Analisis Data
Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi berbagai tahapan. Pertama, identifikasi
data, mengumpulkan data verbal dan data visual, baik yang diperoleh melalui studi pustaka,
observasi, maupun wawancara. Kedua, klasifikasi data yaitu memilih atau mengelompokkan data
yang telah teridentifikasi sesuai dengan jenis dan sifat data. Ketiga, seleksi data yaitu
menyisihkan data yang tidak relevan dan kurang berkontribusi terhadap kebutuhan pokok
pembahasan. Tahap ke empat, melakukan analisis sesuai dengan teori yang telah ditetapkan,
dengan menggunakan analisis tekstual dan kontekstual untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk
karya tulis ilmiah.
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II
PEMBAHASAN
Secara geografis, Kabupaten Klungkung terletak pada posisi titik koordinat 115°,
21‟28‟-115° 37‟ 43‟‟ bujur timur dan 8° 27‟ 37‟‟-80° 49‟ 00‟‟ lintang selatan, dengan batas-batas
wilayah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gianyar, sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Bangli dan Karangasem, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem,
Selat Lombok, dan sebelah selatan berbatasan dengan samudra Hindia.
Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten paling kecil diantara sembilan
Kabupaten/kota yang ada di Propinsi Bali setelah kota Denpasar. Secara fisik wilayah Kabupaten
Klungkung dengan luas wilayah 315 Km2 sepertiganya (112,16 Km2 atau 11,16 Ha) terletak
didaratan pulau Bali dan dua pertiganya (202, 84 Km2 atau 20,284 Ha) merupakan wilayah
kepulauan yaitu pulau Nusa Panida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan.
Wilayah Kabupaten Klungkung secara administrasi terdiri dari 4 (empat) kecamatan
yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Dawan, dan Kecamatan
Nusa Panida. Secara keseluruhan Kabupaten Klungkung terdiri atas 53 (limapuluh tiga) Desa
Dinas dan 6 ( Desa Kelurahan) yang terbagi atas 106 (seratus enam) banjar.
Secara umum mata pencaharian penduduknya mayoritas bergelut dibidang seni kerajinan,
disamping bertani sawah dan berkebun sebagai pekerjaan sambilan. Dikatakan mayoritas karena
hampir 50% penduduknya bergayut pada bidang kerajinan seperti kerajinan tenun songket, tenun
warna alam, perak, tembaga/kuningan, cenderamata, keris, pajeng/payung, ider-ider, melukis
wayang dan lainnya. Beberapa penduduknya ada pula sebagai pegawai negeri dan swasta seperti
guru, pegawai kantor, perbankkan dan sebagainya. Aktivitas kerajinan tersebut di atas terdapat
dan tersebar di desa-desa terpencil yang berada di 3 (tiga) daerah kecamatan, yang masingmasing memiliki model produk kerajinan yang mendominasi dan sebagai potensi unggulan.
1. Macam dan Jenis Seni Kerajinan Di Kecamatan Klungkung
Kecamatan Klungkung merupakan kecamatan yang terletak di jantung kota Semarapura,
memiliki luas 29,50 Km2 yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan dan 12 (duabelas) Desa. Secara
umum mata pencaharian penduduknya disamping bertani sawah dan berkebun, sebagian besar
penduduknya bergayut di bidang kerajinan. Berbagai macam dan jenis kerajinan yang dimiliki
seperti; kerajinan plongsong peluru, perak, uang kepeng, gerabah, dan wayang Kamasan,
terdapat di desa Kamasan. Jenis kerajinan tenun songket di desa Gelgel, kerajinan tenun warna
alam di desa Tegak, kerajinan batok kelapa, pajeng/payung, kain prada di desa Paksebali, dan
kerajinan pelepah pisang di desa Satra.
a. Lukisan Tradisional Kamasan
Melukis tradisional wayang Kamasan mulai eventif sejak zaman pemerintahan Dalem
Waturenggong. Hal ini disebabkan Raja menaruh perhatian dan memberikan pengayoman
terhadap perkembangan kesenian, seperti seni tari, lukis, kerajinan dan sebagainya. Khususnya
seni lukis tradisional wayang Kamasan diabadikan untuk kepentingan agama yaitu menghias
pura seperti hiasan parba, kober, umbul-umbul, ider-ider dan lainnya.
Tema-tema yang dilukiskan lebih dominan berhubungan dengan mitologi, hikayat para
dewa-dewa, dan dogeng atau cerita rakyat. Diduga tidak jauh berbeda dengan tema-tema relief
wayang yang terdapat pada peninggalan Candi-Candi yang ada di Jawa Timur, khususnya Candi
Penataran dan Candi Surawana bentuk wayangnya merupakan prototipe wayang Bali (Tista,
1986: 146).
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Sejalan dengan perkembangan pengetahuan para seniman, serta dibarengi dengan
meroketnya perkembangan industri pariwisata berpengaruh terhadap pengembangan seni lukis
wayang tradisional Kamasan. Dalam memenuhi kebutuhan pasar seni lukis wayang tradisional
Kamasan ini, diterapkan pada benda-benda sovenir/cenderamata sebagai hiasan dalam upaya
meningkatkan daya tarik, dan daya jual tanpa meninggalkan seni budaya setempat.
Teknik penerapan lukisan wayang tradisonal Kamasan, pada barang-barang
sovenir/cenderamata tidak jauh berbeda dengan teknik melukis di atas kain atau kanvas yaitu;
pertama membuat sket dengan pensil, kemudian diwarnai dengan teknik sigar/gradasi,
berikutnya dikontur (nyawi), dan terakhir di finishing dengan bahan pelapis clear Glos
khususnya pada barang soevenir berbahan dasar dari kayu dan bambu. Bahan pewarna yang
digunakan adalah warna buatan pabrik yaitu warna acrelyk, astoro, dan aga. Berbeda dengan
bahan pewarna untuk melukis di atas kavas yang menggiurkan warna alam dari batu pere, kincu,
tulang, dan ancur (bahan perear) atau lem mote.
b. Seni Kerajinan Tenun Ikat
Demikian juga dengan seni kerajinan tenun Ikat tidak lagi merupakan barang langka dan
sangat akrab dalam kehidupan masyarakat Bali, oleh karena kerajinan ini merupakan warisan
para nenek moyang yang telah ada sejak zaman neolithicum. Aktivitas menenun ini masih tetap
eksis dilakoni, dan merupakan mata pencaharian pokok bagi sebagaian masyarakat Kecamatan
Klungkung. Jenis tenun yang dikembangkan adalah “tenun ikat warna alami” yang terdapat di
desa Tegak, dan “tenun songket di desa Gelgel.
Kain tenun tradisional yang berkembang di lokasi tersebut di atas, ada dua macam yaitu
kain tenun ikat tradisional (Endek) yang proses pembuatannya dengan menggunakan alat
ATBM (alat tenun bukan mesin) dan kain tenun songket dengan proses menenun secara
tradisional (alat tenun cacag). Kain tenun ikat endek dan kain tenun songket dengan pewarna
alami khas kabupaten Klungkung memang merupakan bagian dari seni keindahan tenun ikat
yang sudah terkenal sejak lama. Kain endek juga merupakan salah satu kain Bali yang kini amat
populer di Indonesia. Kain ini ditenun dengan teknik ikat, suatu teknik tenun yang dikenal secara
luas di seluruh Indonesia. Disamping berfungsi sebagai kain upacara keagamaan, kini kain endek
mulai populer sebagai bahan kemeja nasional. Kain songket juga amat populer dalam masyarakat
Bali. Songket merupakan istilah teknik untuk menambahkan suatu pola pada suatu bahan dengan
mengisi benang tambahan. Benang tersebut dapat dimasukkan keseluruh bidang atau hanya
menutupi bagian-bagian tertentu dari suatu kain. Pekerjaan menenun di dua lokasi yaitu di
Banjar Tengah desa Tegak dan desa Gelgel Klungkung ini, telah dilakukan secara turun temurun
dari nenek, ibu sampai pada anak dan cucunya Perajin ini lebih berperanan terhadap pelestarian
dan kelangsungan nilai budaya tradisional, lebih bersifat konservatif terhadap nilai warisan
leluhur.
c. Seni Kerajinan Logam
Seni Kerajinan Logam secara garis besar di daerah Klungkung terdiri dari kerajinan
pande besi, kerajinan kuningan serta kerajinan mas dan perak. Kerajinan pande besi lebih
banyak memproduksi produk perlengkapan peralatan rumah tangga. Namun ada juga beberapa
pande besi di daerah Kusamba kecamatan Dawan Klungkung yang khusus memproduksi keris.
Sementara untuk kerajinan kuningan, mas dan perak lebih banyak berkembang di daerah
Kamasan, dan desa Budaga. Macam dan jenis produk yang dihasilkan beraneka ragam.
Khususnya di lingkungan Banjar Pande desa Kamasan, perajin lebih banyak memproduksi
produk kerajinan perak berupa peralatan upacara keagamaan seperti, bokor, sangku, wanci,
payung pagut, dan lain-lain.
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Sejalan dengan perkembangan seni kerajinan mas dan perak, di desa Kamasan juga
berkembang kerajinan kuningan. Munculnya, diawali dengan perjalanan almarhum I Made Sekar
dari Banjar Pande Kaler, yang memperkaya lingkup kreatifitasnya dalam mengerjakan kerajinan
tatah kuningan dengan media ” Kelongsong Peluru”. Kelongsong Peluru adalah kelongsong atau
tabung dari bahan kuningan, merupakan bekas kulit peluru yang tertinggal pada bagian
pangkalnya.
Aktitivitas membuat kerajinan dengan bahan logam/logam kuningan tidak hanya digeluti
oleh masyarakat desa Kamasan, namun juga ditekuni oleh masyarakat desa Budaga.
Desa Budaga merupakan salah satu desa sentra seni kerajinan, yang telah
mengembangkan seni kerajinan logam kuningan secara turun temurun. hampir sebagian besar
masyarakat di desa ini bermatapencaharian sebagai perajin, untuk memenuhi kebutuhan
perekonominya. Beraneka bentuk produk telah dihasilkan baik produk untuk sarana upacara
agama, maupun bentuk produk yang berfungsi sebagai hiasan. Awal perkembangan kerajinan
logam kuningan ini, membuat peralatan untuk sarana upacara keagamaan seperti Genta, tempat
bija (tempat beras suci), tempat tirta (air Suci) dan bermacam senjata nawasanga sebagai
perlengkapan upacara yang disesuaikan dengan tempatnya dalam pengider buana, dipergunakan
di pura atau pemerajan.
Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pariwisata di Bali, perajin didesa Budaga
sangat kreatif dalam mengembangkan bentuk-bentuk produk baru yang lebih inovatif. Sekarang
ini di desa Budaga berkembang bentuk produk berupa bola mimpi (Dream Ball). Bola mimpi
dimaksud adalah produk yang bentuknya menyerupai bola berbunyi nyaring terdengar dari
gesekan butir-butir pelor timah yang ada didalamnya. Produk ini dibuat disamping berfungsi
sebagai hiasan, juga dibuat sebagai asesoris seperti anting-anting, leontin, gelang dan gantungan
kunci.
d. Seni Kerajinan Pis Bolong
Seni Kerajinan Pis Bolong pun berkembang di desa Kamasan. Penggunaan Pis Bolong
sebagai material seni kerajinan merupakan salah satu upaya konservasi dan pengembangan
budaya Bali, serta mengantisipasi pis bolong asli (pis bolong dari Cina), yang keberadaannya
semakin langka. Khususnya di Bali, pis bolong sangat diperlukan oleh masyarakat hindu untuk
kepentingan upacara yadnya, karena hampir disetiap upakara mempergunakan pis bolong yang
menurut keyakinan masyarakat Hindu mengandung signifikansi simbolis. Hal tersebut,
menyulut
perajin di Kamasan mencatak uang kepeng/pis bolong baru dalam upaya
mengantisivasi kelangkaan bahan baku. Idea dan inisiatif ini dilakukan oleh UD Kamasan di
desa Kamasan Klungkung. Dimana kerajinan pis bolong yang diproduksi modelnya tidak jauh
berbeda dengan pis bolong yang pada umumnya beredar selama ini. Akan tetapi perbedaannya,
pis bolong yang diproduksi memiliki ciri khas tersendiri dengan menggunakan motif hurup Bali.
Banyak macam dan jenis produk yang telah diproduksi dengan memanfaatkan pis bolong
sebagai materialnya. Sekarang ini telah menjadi bidang profesi yang banyak diminati oleh
sebagian penduduk Kamasan, karena bidang ini sangat menjanjikan dalam memenuhi tuntutan
perekonomian.
Saat ini jangkauan pasar, seni kerajinan pis bolong tidak hanya pasar lokal namun telah meluas
keberbagai kota di Indonesia dan memasuki pasar internasional. Dengan berbagai bentuk, motif,
gaya, dan lain-lainnya yang mendominasi produk-produk baru, bentuk-bentuk non tradisional.
Karya seni kerajinan pis bolong lebih menekankan estetis, sehingga mampu memacu
pertumbuhan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat pendukungnya.
Aktivitas yang dilakukan perajin untuk menghasilkan suatu produk juga tidak sematamata atas dasar kepentingan ekonomi atau praktis, intensitas dan kesungguhan untuk membuat
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suatu produk bukan sekedar instingtif, melainkan juga melibatkan ranah rasa, kepekaan rasa,
intelektual dan emosionalitas. Artinya secara intelektual mereka menggunakan pengalaman dan
pengetahuan yang dimiliki untuk menghasilkan suatu produk yang dikehendaki. Pelibatan
dimensi-dimensi semacam itu telah terbukti dalam berbagai produk yang dihasilkan utamanya
produk seni kerajinan pis bolong. Walaupun pada tahap awal, aktivitas bidang ini berskala kecil
dengan jumlah yang terbatas, akan tetapi sekarang ini telah menjadi bidang profesi yang banyak
diminati oleh sebagian penduduk Kamasan, karena bidang ini sangat menjanjikan dalam
memenuhi tuntutan perekonomian.
e. Seni Kerajinan Gerabah
Sentra kerajinan gerabah masih tetap bertahan, yang proses pembuatannya masih
menggunakan teknik konvensional. Desa Tojan merupakan satu satunya daerah di kecamatan
Klungkung yang masih mempertahankan dan melestarikan pembuatan gerabah secara tradisional
ini. Perajin yang masih membuat produk gerabah hanyalah ibu-ibu rumah tangga. Produk yang
dibuat kebanyakan diperuntukkan untuk perlengkapan sarana upacara keagamaan, sehingga
kerajinan gerabah ini bisa bertahan sampai sekarang. Adapun macam dan jenis produk yang
paling dominan diproduksi merupakan perlengkapan sarana upakara agama seperti, caratan,
coblong, jun tandeg, keren, paso, dan lain lainnya.
Dalam penyediaan bahan baku tanah liat, perajin di desa Tojan sering membeli atau
mendatangkan tanah liat dari daerah Tulikup Gianyar. Tanah liat yang mereka gunakan termasuk
jenis yang kasar dan lunak. Dalam mengolah tanah liat, perajin menggunakan teknik yang
sangat sederhana hanya dicampur pasir dan air, kemudian diinjak injak untuk mencapai
plastisitas tanah. Tanah liat yang telah diolah, sebelum digunakan untuk pembentukan masih ada
satu hal yang harus dilakukan yaitu peremasan yang tujuannya untuk menghilangkan gelembung
gelembung udara yang ada didalamnya, dengan cara menekan dan menggulungnya berulangulang menggunakan kedua telapak tangan. Tanah liat yang dipakai untuk pembentukkan pada
umumnya dalam kondisi plastik.
Teknik pembentukan gerabah ini menggunakan teknik calcalan dengan cara pencetanpencetan atau pembuatan pilinan-pilinan dengan kedua telapak tangan. Dengan teknik ini tanah
liat bisa ditempelkan, disambung atau disusun menjadi suatu bentuk tertentu. Tahap berikutnya
adalah pengeringan, pada umumnya dilakukan dalam dua tahap, tahap menganginkan dan tahap
penjemuran. Pengeringan harus dilakukan dengan hati-hati agar semua bagian benda
menghasilkan kekeringan yang merata.
Apabila tahap menganginkan selesai baru kemudian benda-benda tersebut dijemur
langsung dibawah sinar matahari selama kurang lebih sampai dua hari. Dalam tahap inipun letak
benda harus selalu diubah-ubah atau dibalik-balikkan sampai keringnya rata pada seluruh
permukaan. Sesaat setelah tahap pengeringan, biasanya benda-benda yang telah kering benar
langsung dibakar. Hal ini lebih menguntungkan dalam pembakarannya karena bisa berlangsung
lebih cepat dan hasil pembakarannya pun tak dikhawatirkan akan retak atau pecah.
Sesuai amatan di lapangan proses pembakaran gerabah di desa Tojan dilakukan dalam
alam terbuka. Dengan menggunakan bahan bakar berupa kayu bakar, jerami, sabut atau
tempurung kelapa dan daun pisang yang kering. Penutupan dengan jerami dilakukan sekitar
setengah jam dan akhirnya pembakaran pun selesai. Pada keesokan harinya baru dibongkar
dengan melongsorkan abu jerami sedikit demi sedikit. Produk gerabah siap dipasarkan.
Demikian juga dengan kerajinan pelepah pisang. Ketrampilan tangan mempunyai
peranan yang besar dalam kerajinan karena memberikan nilai tambah pada suatu produk,
sehingga dianggap mempunyai nilai yang berbeda terhadap produk masinal (mesin). Hal ini
mengantarkan desa Satra sebagai sentra kerajinan pelapah pisang. Beraneka ragam jenis dengan
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bentuk yang bervariasi telah diproduksi seperti .adress book, album foto, figura foto, deary, dan
hiasan dinding.
Mencermati proses pengerjaannya nampak sederhana dengan penerapan teknik kolase
(menepelkan), serta lebih dominan menonjolkan ketrampilan tangan.

2. Macam dan Jenis Seni Kerajinan di Kecamatan Dawan.
Secara geografis Kecamatan Dawan terletak di bagian timur Ibu Kota Semarapura
berbatasan dengan Kabupaten Karangasem, yang memiliki luas wilayah 37,38 Km2 yang terdiri
dari 12 (dua belas) desa. Selain letaknya yang sangat strategis di pesisir pantai bagian timur Kota
Klungkung yaitu pantai Kusamba, yang menghubungkan kepulauan Nusa Penida dan Nusa
Ceningan. Dawan sangat terkenal dengan obyek wisata “Pura Goa Lawah”-nya. Sepanjang tahun
Pura Goa Lawah tidak pernah sepi pengunjung. Oleh karena Pura ini sebagai tempat peyucian
para leluhur seluruh masyarakat Bali tatkala melaksanakan upacara ngasti.
Ditinjau dari kondisi alam yang terdiri dari pegunungan dan dataran kering
mengindikasikan mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar bertani kebun seperti kebun
pisang, kebun kelapa, jagung, cabai dan lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan, Dawan adalah
penghasil kelapa dan pisang terbanyak dibagian timur Semarapura. Selain berkebun sebagian
penduduknya berprofesi sebagai perajin yaitu perajin keris, batok kelapa. Macam dan jenis
kerajinan yang ada di Kecamatan Dawan dapat dijabarkan sebagai berikut;
a. Seni Kerajinan Tempurung/Batok Kelapa
Batok kelapa bagi masyarakat Satriya adalah sesuatu yang tidak asing lagi, karena sejak
dahulu kala batok kelapa ini sudah sangat akrab dengan kehidupannya. Sebelum dikenalnya alatalat rumah tangga pabrikasi, batok kelapa di manfaatkan untuk peralatan dapur seperti sendok,
piring, gayung, dan sebagainya. Selain sebagai peralatan dapur, juga digunakan untuk
perlengkapan upacara keagamaan. Bagi sebagian masyarakat banjar Satriya dalam menopang
perekonomian untuk bertahan hidup bergayut pada batok kelapa, yang diolah sedemikian rupa
menjadi barang kerajinan. Jenis-jenis produk kerajinan itu seperti bokor (wadah buah), bokor
kecil (tempat bunga), saab (penutup), tempayan, wakul, gentong dan lainnya.
Menurut keterangan A.A. Putu Weda perajin batok kelapa yang masih getol dengan
profesinya menerangkan, munculnya kerajinan batok kelapa yang menyerupai uang kepeng ini
sejak tahun 2000-an, terinspirasi dari rajutan uang kepeng yang diabdikan untuk kepentingan
keagamaan seperti salang, dewa-dewi, pis lekeh dan sebagainya.
Mengamati produk yang dihasilkan nampak cukup rumit dan memerlukan waktu cukup
lama dalam pengerjaannya. Kerumitan itu nampak dari proses merajut satu-persatu keping
tempurung yang telah dibubut menyerupai uang kepeng. Rajutan tempurung itu mengikuti pola
atau rangka yang telah di bentuk sebelumnya dengan bahan rotan. Menurut Wida, merajut satu
bentuk bokor dengan diameter 80 cm. memerlukan waktu 5 - 7 hari, bokor kecil 2 (dua)hari, dan
saab 1/2 (setengah) hari.
Keunikan dan keindahan muncul dari perpaduan warna tempurung yang hitam kecoklatancoklatan, coklat muda menambah daya tarik dan menambah nilai estetik yang berimplikasi
terhadap nilai jualnya.
Ditinjau dari bahan khususnya batok kelapa tidak menjadi masalah, karena mudah
didapat di lingkungan sekitar perajin, serta didukung oleh potensi alam Kecamatan Dawan
penghasil kelapa terbanyak di belahan timur Semarapura. Sesuai amatan di lapangan yang
menjadi kendala para perajin batok kepala di Banjar Satriya adalah bahan rotan yang belakang
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ini harganya cukup mahal, dan sulitnya pemasaran. Semetara ini, pemasarannya hanya
menjangkau pasar lokal. Maksudnya konsumen atau pembelinya kebanyakan penduduk lokal.
Jenis-jenis produk tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
b. Seni Kerajinan Keris
Keris yang merupakan benda kebudayaan asli Indonesia, di Bali diperkirakan berasal dari
zaman Majapahit dan sebelumnya. Senjata pusaka ini adalah bukti kemampuan teknik tempa
besi campuran yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak jaman Hindu.
Senjata ini adalah hasil karya empu atau pande yang memiliki kemampuan teknik menempa
keris yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan spiritual yang ikut menentukan kualitas mutu
keris.
Kekhususan keris terletak pada dua mata bilah yang tajam, disamping teknik
pembuatannya yang hanya dapat dicapai melalui sistim tempa lipat. Penciptaan keris yang
dilakukan melalui teknologi tempa lipat yaitu dengan cara dilipat, dibakar, dan ditempa secara
berulang-ulang, pada gilirannya melahirkan bilah keris dengan pamor yang sangat indah, unik
dan karakteristik. Pamor keris adalah hasil teknik menempa yang khas menimbulkan hiasan pada
dinding mata keris.
Sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan perubahan sosial serta kemajuan
teknologi, fungsi, bentuk maupun cara pembuatan mengalami perkembangan juga. Bentuk keris
Bali sangat mementingkan unsur keindahan atau seninya, itulah sebabnya keris Bali sangat indah
baik hiasan maupun bentuknya.
Kerajinan keris yang berkembang di kabupaten Klungkung termasuk kerajinan yang
langka, karena hanya dapat ditemui di Banjar Pande desa Kusamba. Pekerjaan sebagai perajin
keris (pande ) telah dilakoni oleh I Ketut Mudra, yang telah diwariskan oleh ayahnya Jro
Mangku Wija.
c. Seni Kerajinan Kain Prada
Tradisi membuat kain prada salah satunya terdapat di daerah Klungkung, yang
keberadaannya masih eksis dan mendapat tempat di tengah masyarakat pendukungnya. Sentrasentra kerajinan kain prada ini terdapat di daerah pedesaan terpencil Paksebali, Kecamatan
Dawan. Seperti misalnya di banjar Satria dapat diketahui sebagian masyarakatnya menekuni
kerajinan kain prada, yang pada awalnya aktivitas ini berlangsung hampir di setiap rumah dan
keluarga, dikerjakan oleh kaum perempuan untuk mengisi waktu senggang, disela-sela kegiatan
rutinnya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena melihat usaha pembuatan kain prada ternyata
mempunyai prospek yang cukup menjanjikan, terutama dalam hal finansial, aktivitas pembuatan
produk kerajinan akhirnya juga di tekuni oleh kaum laki-laki, bahkan ada yang menjadikannya
pekerjaan pokok atau profesi.
Produk yang dihasilkan kebanyakan berupa sarana perlengkapan upacara agama berupa
ider-ider, payung (tedung), langse, wastra, kampuh, ulon dan yang lainnya. Namun produk yang
paling dominan dibuat berupa ider-ider dan payung (tedung untuk perlengkapan sarana upacara).
Melihat produk kerajinan tersebut di atas, nampak proses pengerjaannya terutama pada
kain prada nampak sangat sederhana dan melalui beberapa tahapan dengan sistem kerja
borongan. Tahap-tahap kerja yang dimaksud adalah pertama, membuat pola atau motif dengan
cara disoder untuk memudahkan pemasangan warna prada, oleh karena bahan dasar yang
digunakan adalah kain bludru, jika kain dasarnya tidak menggunakan kain bludru motif atau pola
di seket dengan pensil; kedua, pemasangan warna prada dengan cara dipoleskan memakai alat
kuas pada permukaan pola/motif. Pemasangan prada ini dapat dilakukan oleh kaum wanita dan
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laki-laki. Bahan prada yang digunakan adalah warna prada cair. Penerapan teknik pengerjaan
lebih menonjolkan keterampilan tangan.
Sangat berbeda dengan proses pengerjaan tedung (payung) nampak lebih rumit dengan
teknik konvensional, dan hanya sebagian pekerjaan menggunakan alat mesin seperti menjahit,
membuat tangkai payung dengan mesin bubut. Teknik pembuatan payung, diawali dengan
membuat tangkai payung dengan menggunakan bahan kayu albesia, dikerjakan oleh kaum lakilaki. Dilanjutkan membuat kerangka payung dengan menggunakan kayu, bambu dan benang
sebagai pengikat. Apabila kerangka payung telah selesai dikerjakan, langkah berikutnya dengan
merakit kain satin, katun, atau bludru pada kerangka payung. Pemakaian dari masing-masing
jenis kain tersebut tergantung pesanan, tentunya dengan harga dan kwalitas yang berbeda-beda.
Perakitan kain pada kerangka payung juga dilakukan dengan cara dijahit menggunakan mesin
jahit. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar jarum tidak patah karena tersentuh
bambu.
Proses selanjutnya adalah pembuatan rumbai-rumbai payung dengan cara merajutan
benang wool. Warna benang disesuaikan dengan warna kain yang digunakan, agar diperoleh
keserasian dan keharmonisan warna payung. Langkah terakhir, adalah penerapan ornamen pada
payung dengan cara penempelan atau pengolesan prada.
3. Macam dan Jenis Seni Kerajinan di Kecamatan Banjarangkan
Banjarangkan merupakan sebuah kecamatan kecil yang terletak di belahan sisi barat kota
Semarapura, berbatasan dengan Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar. Wilayah Kecamatan
Banjarangkan memiliki luas 45,73 Km2 terdiri dari 13 (tiga belas) desa. Menilik kondisi alam
lingkungannya yang mendatar nampak panorama persawahan yang luas di belahan sisi selatan
dan sisi utaranya mengisyaratkan mata pencaharian penduduknya bertani sawah. Selain sebagai
petani, sebagian penduduknya berprofesi sebagai, pegawai negeri, swasta, pengusaha, dan
sebagian kecil bergelut di bidang kerajinan. Berbagai macan jenis kerajinan yang dimiliki
Kecamatan Banjarangkan seperti kerajinan gong di desa Tihingan, kuningan di desa Budaga,
batok kelapa di desa Banjarangkan, peralatan rumah tangga di Desa Getakan.
a. Kerajinan Gong
Bagi masyarakat Tihingan membuat gong/gambelan merupakan aktivitas dan rutinitas
kesehariannya, sehingga sangat terkenal baik lokal, nasional dan internasional karena
keahliannya membuat instrumen gambelan gong yang terbuat dari bahan logam kerawang.
Keahlian ini diwariskan oleh para leluhur mereka yang telah berabad-abad lamanya menjadikan
desa Tihingan terkenal sebagai pusat pande Gong. Hampir 80 % masyarakatnya menggayutkan
hidupnya pada kerajinan membuat instrumen gambelan gong ini.
Teknik yang diterapkan perajin masih konvensional, hanya sebagian kecil dikerjakan
dengan peralatan modern/mesin seperti menghaluskan permukaan bilah. Bahan-bahan yang
digunakan untuk membuat gambelan adalah logam kerawang seperti kuningan, tembaga, dan
perunggu. Kadangkala dicampur perak dan sedikit emas untuk memperoleh kwalitas suara yang
lebih bagus. Menurut Pande I Wayan Mustika menjelaskan, untuk menseting nada tidak bisa
menggunakan alat mesin, harus dengan alat tradisional dan pengerjaanya-pun dengan teknik
konvesional. Oleh karena proses mencari nada sangat sulit , membutuhkan kejelian dan
pendengaran yang tajam, dan waktu yang tenang (wawancara, 23 Agustus 2009).
Lebih lanjut dijelaskan, belakang ini perajin gambelan semakin sulit dalam penyediaan
bahan baku, karena meningginya harga bahan baku merupakan kendala signifikan terhadap
mengecilnya produksi. Selain itu, lesunya pasaran juga menjadi kendala menurunnya kavasitas
produksi. Walaupun demikian perajin gambelan di Desa Tihingan masih tetap kesehariannya
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disibukan oleh aktivitas memperbaiki gambelan, karena pecah, bilah batah, dan melaras. Hal ini
disebabkan karena hampir seluruh desa, kecamatan yang ada di Bali memiliki barungan
gambelan.
b. Seni Kerajinan Batok Kelapa
Kerajinan batok kelapa di Kabupaten Klungkung bukan hanya di tekuni oleh masyarakat
desa Satriya, tetapi juga digeluti oleh sebagian masyarakat banjar Nesa, desa Banjarangkan,
Kecamatan Bajarangkan. Secara geografis letak banjar Nesa disebelah sisi utara Kecamatan
Banjarangkan. Ditinjau dari segi fisik, kondisi alamnya yang mendatar dan terjal nampak indah
dari panorama susunan petak-petak sawah yang letaknya berdampingan dengan tempat tinggal
penduduk setempat, mengindikasikan aktivitas penduduknya bertani sawah. Selain bertani
beberapa penduduknya ada pula yang menekuni bidang kerajinan sebagai mata pecaharian
kesehariannya.
Yande Batok adalah pigur perajin asal banjar Nesa yang mengantungkan sepenuh
hidupnya pada batok/tempurung kelapa. Batok kelapa bagi Yande adalah barang yang sangat
berharga, tidak lagi merupakan barang limbah pengganti kayu bakar. Terinspirasi dari bentukbentuk barang silam serta prabotan pabrikasi, Yande mengolah batok kelapa sedemikian sangat
menarik, sederhana, dan artistik, seperti celengan, asbak, gayung, termos, tempat gula, tas batok,
tempat bolpoint, sendok mangkuk, salang dan sebagainya, sehingga memiliki perbedaan dengan
produk perajin batok kelapa di desa Satriya.
Lantaran kepiawaiannya menggarap batok kelapa menjadikan sosok Yande dikagumi
oleh masyarakat banjar Nesa, dan hampir setengah lebih masyarakat Nesa bekerja sebagai
perajin batok kelapa di perusahaannya, baik dari anak-anak-remaja, dan dewasa. Sejak
berdirinya perusahaan kerajinan batok kelapa yang diberi nama “Yande Batok Made To Order”
sekitar tahun 2000-an, membawa keseharian masyarakat Nesa disibukan oleh aktivitas
mendulang nafkah dengan mengolah batok kelapa, yang berimplikasi pada berkurangnya jumlah
pengangguran di Kecamatan Banjarangkan, serta mampu mengangkat tarap perekonomian
masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah, pada khususnya Kabupaten Klungkung.
Mencermati proses pengerjaannya nampak sederhana, oleh karena dibantu dengan
alat-alat mesin seperti, grender, boor, sander dan sebagainya, hanya saja untuk mengeluarkan
daging kelapa masih menggunakan alat konvesional. Jenis- jenis kelapa yang digunakan hanya
buah kelapa yang ranum, sehingga menghasilkan batok yang warnanya coklat tua, coklat
kehitaman, serta memiliki nilai artistik. Menurut Yande menuturkan, belakangan ini bahan
batok kelapa sudah sulit ditemui disekitar lingkungan Kabupaten Klungkung, walaupun
Kecamatan Dawan penghasil kelapa terbanyak di belahan timur Semarapura masih belum
mencukupi. Dalam upaya mengatasi bahan baku Yande mendatangkan batok dari luar daerah
seperti Tabanan, Karangasem, dan Negara.

III
Kesimpulan
Mengacu pada hasil penelitian ternyata ditemukan beragam aktivitas dan produk
kerajinan yang tersebar di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung. Berbagai
macam produk kerajinan seperti, kerajinan klongsong peluru, pis bolong (uang kepeng), perak,
cenderamata di desa kamasan. Kerajinan gerabah di desa tojan, tenun songket di desa gelgel,
kerajinan kuningan/ bola mimpi di desa Budaga, pelepah pisang di desa Satra, dan kerajinan
tenun warna alam di desa Tegak Kecamatan Klungkung. Macam produk kerajinan seperti tedung
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(payung), kain prada, tempurung terdapat di desa Satriya, dan kerajinan keris terdapat di desa
Kusamba Kecamatan Dawan. Sedangkan kerajinan gong di desa Tihingan, batok/tempurung
kelapa di desa Banjarangkan, kecamatan Banjarangkan. Pruduk-produk kerajinan tersebut di
atas bukan hanya untuk konsumsi pariwisata, tetapi lebih pada konsumsi masyarakat lokal,
sehingga aktivitas membuat barang kerajinan di Kabupaten Klungkung tetap eksis.
Proses produksi barang-barang kerajinan tersebut, secara umum para perajin, ternyata
menerapkan teknik dan peralatan konvensional, hanya sebagian kecil prosesnya dibantu dengan
peralatan masinal. Maka, produk yang dihasilkan lebih
menonjolkan pekerjaan tangan (handwoork), sehingga nampak memiliki nilai artistik dan estetik
yang masif. Nilai estetik merupakan bagian esensial yang perlu diperhitungkan secara matang,
oleh karena dapat menambah daya tarik dan daya jual sebuah produk.
Berbagai macam produk kerajinan yang ada di masing-masing kecamatan daerah
Kabupaten Klungkung, terbukti memiliki produk yang mendominasi serta identitas tersendiri
sebagai aset unggulan, seperti di Kecamatan Klungkung produk kerajinan yang lebih
mendominasi adalah wayang kamasan, tenun songket, klonsong peluru, dan bola mimpi; di
kecamatan Dawan kerajinan keris, kain prada dan tedung (payung); sedangkan kerajinan gong
lebih dominan di kecamatan Banjarangkan.
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Tempat tisu. Dan tempat permen Bahan, kayu, bambu dan rotan, produksi Suciarmi,
( Foto:I WayanMudra)

Kain tenun songket warna alam dan songket dengan penerapan motif tumbuh-tumbuhan,
motif binatang yang ditampilkan dalam bentuk-bentuk geometris. (Foto: Ni Kadek Karuni)

Bokor perak dan pelongsong peluru dengan penerapan motif wayang, kekarangan dan pepatran.
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Beraneka jenis dan macam bentuk dream Ball
dipergunakan sebagai asesoris
Wakul sebagai sarana upakara agama

Keren

Berbagai macam dan jenis produk tedung

Album Foto

Produk Ider-ider dengan bahan bludru
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Gamelan yang telah diukir

Kaki tiga seseh, Mangkok Bunga, Mangkok Ikan, dam
Mangkok Isi empat Besi
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