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ABSTRAK
KAJIAN KOMPARASI KERAJINAN GERABAH DI DESA JASRI
KABUPATEN KARANGASEM DAN DI DESA TOJAN KABUPATEN
KLUNGKUNG BALI
Kajian komparasi kerajinan gerabah ini dilakukan karena keberadaannya
memprihatinkan, jika dilihat dari segi jumlah perajin, wawasan, peralatan, dan
jenis-jenis gerabah yang diproduksi dikedua desa tersebut. Kurangnya minat dari
generasi muda untuk melanjutkan dan melestarikan kerajinan gerabah yang telah
diwariskan secara turun-temurun. Jenis-jenis gerabah yang di produksi masih
terbatas untuk upacara keagamaan dan peralatan rumah tangga.
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui komparasi potensi
kerajinan gerabah di Desa Jasri dan di Desa Tojan, serta dapat meningkatkan
kembali wawasannya mengenai bentuk, jenis dan proses gerabah yang akan
diproduksi, sehingga dari segi pemasaran dan produksinya lebih bervariatif dan
diminati oleh banyak kalangan, dimana minat dari generasi muda dan instansi
terkait untuk melirik prospek gerabah tradisional lebih dipertimbangkan lagi.
Metode yang digunakan deskriptif kualitatif , Analisis dari komparasi yang
dibahas dengan teknik pengumpulan data: studi literature, observasi, wawancara,
dokumentasi dan online. Perbandingan kerajinan gerabah di kedua desa tersebut
antara lain:
Perajin di desa Jasri lebih banyak dibandingkan di Desa Tojan, dan didominasi
oleh kaum wanita. Mengenai bahan baku dan pengolahannya: perajin sama-sama
memperoleh bahan baku dari daerah lain, dan pengolahannya mengunakan tanah
lempung tunggal (tanpa campuran bahan lainnya). Proses Pembentukan:
perbedaannya terlihat dari proses pembentukan yang menggunakan peralatan
putar sederhana atau tradisional. Jenis-jenis Produksi: gerabah di Desa Jasri lebih
variatif dibandingkan gerabah Tojan. Proses Pembakaran: perajin di Desa Jasri
pengasapannya diluar tungku sedangkandan di Desa Tojan pengasapannya di atas
tungku. Pemasaran: perajin di Desa Jasri dan di Desa Tojan sama-sama
memasarkan produk gerabahnya melalui pasar tradisional dan pemesanan. Harga:
perajin di Desa Jasri dan di Desa Tojan membedakan harga gerabah dari besar
kecil dan kerumitan pembuatannya.
Kesimpulan: perajin di Desa Jasri dan di Desa Tojan memiliki perbedaan
dalam hal: jumlah perajin, proses pembentukan, peralatan, jenis produk dan
persamaanya dalam bidang pengolahan bahan, beberapa jenis produk dan
pemasaran.
Kata kunci : Komparasi, Gerabah, Jasri, Tojan
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ABSTRACT
THE COMPARISON STUDY OF POTTERY IN JASRI VILLAGE,
KARANGASEM DISTRICT AND IN TOJAN VILLAGE, KLUNGKUNG
DISTRICT, BALI
The comparative study of pottery is conducted because of it concerned of
the number of artisans, insights, tools, and other types of pottery produced in the
two villages. Lack of interest from the younger generation to continue and
preserve the craft of pottery that have been passed down from generation to
generation. The types of pottery produced was limited to religious ceremonies and
household appliances.
The purpose and benefits of this study was to determine the potential of
comparative pottery in the Jasri village and the Tojan village, and widen the
insight into the form, type and process of pottery to be produced, so it is followed
in by various marketing and production mix which is attractive to many, where as
the interests from young people and relevant agencies are derived the prospect of
more traditional pottery from.
The method used qualitative descriptive, comparative analysis of the data
collection techniques are discussed: the study of literature, observation,
interviews, documentation, online in both villages are:
Craftsman: Craftsmen in the Jasri village are more than Tojan village, and is
dominated by the woman. Raw materials and processing: Craftsman equally
obtain raw materials from other areas and the processing of single clay use
(without mixture of other ingredients). Methods of shaping: The difference is
using a simple potter’s wheel or a traditional one. The types of production: pottery
in the village of Jasri more varied than Tojan pottery. Firing processes: Craft in
the Jasri village do the firing process outside the kiln, while in the village of Tojan
do the firing process inside the kiln. Marketing: Craft in the Jasri village and the
Tojan village equally market their products through traditional markets and direct
orders. Pricing: Craft in the Jasri village and the Tojan village define the price
based on the size and process dificulties.
Conclusion: Craft in the Jasri village and the Tojan village have
differences in terms of: The number of artisans, the process of formation,
equipment, product type and equality in the field of materials processing, several
types of products and marketing.
Keywords: Comparison, Pottery, Jasri, Tojan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
Secara giografis pada tiap-tiap daerah di Bali, sudah pasti memiliki perbedaan
dan ciri khas tersendiri, hal tersebut dapat dilihat dari pesona alam, tradisi, mata
pencarian, dan kondisi alam yang dimiliki. Seperti halnya di Desa Jasri Kabupaten
Karangasem (Amlapura) dan di Desa Tojan Kabupaten Klungkung (Semarapura),
memiliki pesona alam pantai dan lahan agraris, sedangkan desa Tojan hanya
memiliki lahan agraris saja yang digunakan sebagai lahan pertanian dan
perkebunan. Di kedua desa ini berkembang kerajinan gerabah tradisional.
Kerajinan tradisional gerabah tersebut sudah ada dan diwariskan secara turuntemurun oleh pendahulu mereka. Gerabah yang dibuat kebanyakan digunakan
sebagai peralatan upacara keagamaan dan peralatan rumah tangga, namun dibalik
itu semua, banyak orang yang belum mengetahuai mengenai kerajinan gerabah
tradisional yang dimiliki dan diwariskan secara turun-temurun oleh pendahulu
mereka yang ada di Desa Jasri dan Tojan.
Dari hasil penelusuran dan survey yang dilakukan di Desa Jasri dan Desa
Tojan, keberadaan para perajin gerabah tersebut memprihatinkan, karena jumlah
perajin yang menekuni kerajinan ini semakin berkurang. Perajin yang
mengerjakan kegiatan kerajinan ini kebanyakan orang yang berusia lanjut,
sedangkan keberadaan generasi muda hampir tidak ada yang menekuni pekerjaan
ini, hal tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan kerajinan ini, sedikit
demi sedikit mulai ditinggalkan dan dikhawatirkan mengalami kepunahan.
Benda-benda gerabah sebagai salah satu kerajinan yang berfungsi sebagai
pemenuhan kebutuhan rumah tangga perkembangannya masih eksis ditengah
melimpahnya produk yang terbuat dari bahan plastik dan logam yang memiliki
kekuatan, bentuk dan warna menarik, pembuatannya menggunakan teknologi
modern. Tetapi benda-benda gerabah ini masih dipertahankan oleh masyarakat
1

pendukungnya. Eksistensi kerajinan gerabah di Desa Jasri ini, menurut beberapa
sumber maupun penelusuran dan pengamatan penulis, keberadaannya mempunyai
nuansa tradisional dilihat dari proses dan teknik pengerjaannya.
Bali dengan mayoritas penduduknya yang beragama Hindu mempengaruhi
perkembangan kerajinan ini. Begitu pula dengan pembuatan gerabah yang
diproduksi di Jasri masih ada relevansinya dengan kebutuhan akan sarana upacara
keagamaan khususnya agama Hindu. Seperti yang digunakan pada upacara Pitra
Yadnya, Dewa yadnya, Manusia yadnya, Rsi yadnya, Buta yadnya dan sebagainya
Ada pun jenis-jenis kerajinan gerabah yang dibuat oleh perajin di Jasri
seperti:periuk, pane, caratan , kekeb, kumba carat, coblong dan jalikan.
Dari kesemua jenis gerabah yang disebutkan diatas dapat ditemui didalam
pelaksanaan upacara tertentu bagi umat Hindu maupun dalam kebutuhan rumah
tangga khususnya di Bali. (I Made Suparta, hal 11),(http://www.isidps.ac.id/berita/macam-dan-jenis-seni-kerajinan-di-kabupaten-karangasem)
.
Internet
Suatu hal yang sangat menarik bila dilihat dari kehidupan perajin yang masih
menekuni pekerjaan ini, kebanyakan dilakukan oleh kaum wanita yang sudah
berumah tangga dan bahkan ada yang sudah memasuki lansia. Keberadaan
generasi muda untuk meneruskan pekerjaan ini tidak ada, namun patut
dibanggakan keinginan para perajin untuk meneruskan kerajinan gerabah masih
dikerjakan dan digunakan oleh masyarakat Bali untuk prasarana upacara agama
khususnya umat Hindu.
Perkembangan kerajinan gerabah di Desa Tojan keberadaannya hampir sama
dengan perajin di Desa Jasri. Perajin di Desa Tojan Kaler Kecamatan Klungkung,
kondisi kerajinan gerabah di desa ini terlihat memprihatinkan, karena pelakunya
sudah berkurang dan tergambar wajah kemiskinan. Hal tersebut terlihat dari
keberadaan perajin gerabah yang hingga saat ini hanya berjumlah satu sentra saja.
Kendala untuk meneruskan kerajinan gerabah ini, disebabkan tidak adanya minat
dari generasi muda untuk mau meneruskan pekerjaan tersebut. Dikalangan
generasi muda ada anggapan bahwa, menekuni pekerjaan sebagai perajin gerabah
terlalu berat dari proses pembuatan dan keuntungan tidak sesuai dengan beratnya
pekerjaan yang dilakukan.
2

Jenis-jenis produk yang dibuat di Desa Tojan antara lain benda-benda untuk
keperluan upacara seperti:coblong, payuk pere, senden dan sebagainya.
Selain jenis-jenis gerabah diatas pengerajin Tojan juga mengerjakan alat
peleburan perak, yang dipesan oleh perajin perak yang tumbuh banyak di
Kabupaten Klungkung. Kondisi perajin yang sudah tua merupakan kendala untuk
berkembang lebih maju, walaupun peluang untuk berkembang masih terbuka.
(I Wayan Mudra, hlm. 9), (http://www.isi-dps.ac.id/berita/perajin-tua-pembuatgerabah-tojan).
Dari penjelasan diatas, penulis sekaligus sebagai peneliti merasa perlu untuk
mengadakan penelitian atau kajian terhadap kedua sentra perajin gerabah tersebut.
Dengan harapan akan mendapatkan jawaban dari permasalahan mengenai
keterpurukan perkembangan kerajinan di kedua desa ini. Misalnya apakah
disebabkan dari perajin sendiri yang memiliki keterbatasan wawasan mengenai
gerabah, sehingga dari perkembangan produk yang diproduksi sebatas
perlengkapan untuk upacara agama dan kebutuhan rumah tangga, kurangnya atau
tidak adanya pengarahan dan penyuluhan dari instansi terkait atau faktor-faktor
lainnya.
Apa bila faktor-faktor penyebab keterpurukan bagi perajin gerabah tradisional
yang disebutkan diatas sudah terpenuhi atau dijalankan. Kemungkinan prospek
pemasaran dan jenis produk gerabah tersebut dapat diterima dikalangan lokal dan
mancanegara, sehingga nantinya keberadaan kedua desa tersebut dan ciri khas
gerabahnya dapat dikenal. Sehingga minat dari generasi mudapun akan terpacu
untuk melanjutkan dan melestarikan kerajinan gerabah yang sudah diwariskan
secara turun temurun.
Dari hasil penelitian ini, akan diketahui kajian komparasi (perbandingan)
kedua sentra kerajinan gerabah tersebut. Sehingga dapat dianalisis faktor-faktor
yang menyebabkan kondisi perajin gerabah yang ada di desa Jasri Kabupaten
Karangasem

maupun

di

Desa

Tojan

Kabupaten

Klungkung dikatakan

memprihatinkan.
1.2 Pengertian Judul
Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda atau salah pengertian tentang judul
“ Kajian Komparasi Kerajinan Gerabah Di Desa Jasri, Kabupaten Karangasem
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Dan Di Desa Tojan Kabupaten Klungkung Bali ”, maka dirasa perlu memberikan
penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan didalamnya.
a. Kajian merupakan analisa, amatan, riset, study, dan penyelidikan ( Wahyu
Utara, 2012:30).
b. Komparasi merupakan perbandingan ( Windy Novia, S.PD, 2010:40)
c. Kerajinan merupakan hasil karya keterampilan yang dikerjakan dengan
tangan ( Agnes Yulinawati, 1983:5)
d. Gerabah merupakan

istilah yang dikenal dengan keramik tradisional

sebagai hasil dari kegiatan kerajinan masyarakat pedesaan dari tanah liat,
ditekuni secara turun temurun. Gerabah juga disebut keramik rakyat,
karena mempunyai ciri pemakaian tanah liat bakaran rendah dan teknik
pembakaran sederhana (Oka, I.B, 1979:9)
e. Desa merupakan sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan;
kampung (diluar kota); dusun (W.J.S. Poerwadarminta, 1985:246)
f. Jasri merupakan nama tempat atau objek penelitian yang terletak di
kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem.
g. Kabupaten merupakan daerah yang dikepalai oleh bupati (W.J.S.
Poerwadarminta, 1985:429)
h. Karangasem merupakan nama tempat dan kota yang menjadi kabupaten
dari desa Jasri.
i. Tojan merupakan nama tempat atau objek penelitian yang terletak di
kabupaten klungkung
j. Klungkung merupakan nama tempat dan kota yang menjadi kabupaten dari
desa Tojan.
k. Bali merupakan nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan
nama pulau terbesar yang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Ibu kota
provinsinya ialah Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini.
Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali
4

terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil senibudayanya. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau
Seribu Pura. (http://id.wikipedia.org/wiki/Bali)
1.3 Kesimpulan Judul
Menganalisis perbandingan kerajinan gerabah yang dilakukan atau dikerjakan
oleh perajin gerabah, yang ada di Desa Jasri Kabupaten Karangasem dengan
perajin gerabah yang ada di Desa Tojan Kabupaten Klungkung.
1.4 Permasalahan
Berdasarkan kenyataaan bahwa kerajinan gerabah tradisional Bali pada
umumnya dapat dikatakan berkembang pesat sesuai dengan laju pertumbuhan
pariwisata. Berbeda kalau dilihat secara mendalam perajin di Desa Jasri dan Desa
Tojan, belum dapat dikatakan berkembang pesat. Perjin masih banyak
kekurangannya sehingga kerajinan gerabah di kedua desa tini mengalami
kepunahan.
Permasalahan pokok perajin ini adalah masalah kurangnya kepedulian
generasi

muda

dan

instansi

terkait

untuk

menjaga,

meneruskan

dan

mengembangkan kerajinan gerabah yang sudah diwariskan secara turun-temurun.
Begitu dengan bentuk desain yang masih minim, keterampilan perajin yang
menyangkut peralatan, bahan baku, permodalan dan keadaan sosial masyarakat,
serta masih banyak permasalahan lain yang berpengaruh pada perkembangan
keramik di kedua desa tersebut.
Sehing perlu kiranya dilakukan sebuah kajian komparasi kerajinan gerabah
dari kedua desa tersebut sehingga ditemukan solusi-solusi yang bias membantu
memecahkan permasalaha yang di jelaskan diatas.

1.5 Batasan Masalah
Pada Kajian Komparasi Kerajinan Gerabah Di Desa Jasri Kabupaten
Karangasem Dan Di Desa Tojan Kabupaten Klungkung ini, dijelaskan
perbandingan-perbandingan mengenai perajin, bahan baku, proses pembuatan,
jenis-jenis produk yang dibuat, desain, pembakaran, pemasaran dan harga.
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1.6 Tujuan Dan Manfaat
1.6.1

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Mengetahui keberadaan dan komparasi dari perajin yang ada di kedua desa
tersebut.
b. Mengetahui komparasi dari bahan baku dan proses pengolahan yang ada di
kedua desa tersebut.
c. Mengetahui komparasi dari segi proses pembuatan gerabah yang
dilakukan oleh kedua desa tersebut.
d. Mengetahui komparasi dan jenis-jenis produk yang dibuat oleh kedua desa
tersebut.
e. Mengetahui komparasi bentuk desain gerabah yang ada di kedua desa
tersebut.
f. Mengetahui komparasi dan proses pembakaran yang dilakukan oleh kedua
desa tersebut.
g. Mengetahui komparasi dan cara pemasaran yang dilakukan kedua desa
tersebut.
h. Mengetahui komparasi harga produk yang di jual di kedua desa tersebut.

1.6.2

Manfaat yang diharapkan dari kajian komparasi ini adalah:

a. Bagi Pengerajin.
Dapat meningkatkan kembali wawasannya mengenai bentuk, jenis dan
proses gerabah yang akan diproduksi, sehingga dari segi pemasaran dan
produksinya lebih bervariatif dan diminati oleh banyak kalangan, dimana
minat dari generasi muda dan instansi terkait untuk melirik prospek
gerabah tradisional lebih dipertimbangkan lagi.
b. Bagi masyarakat dan instansi terkait
Menjadi prospek yang baik dan kebanggaan tersendiri dari masyarakat dan
instansi terkait terhadap kelebihan yang dimiliki dari hasil kerajinan
gerabah tradisional yang sudah diwariskan oleh pendahulu mereka yang
hanya dimiliki oleh beberapa daerah tertentu yang memiliki ciri khasnya
masing-masing, yang akan mejadikan desa atau daerah tersebut dikenal
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oleh banyak orang, baik nasional maupun mancanegara yang nantinya
akan menjadi sumber devisa bagi daerah tersebut.
c. Bagi Mahasiswa.
Mendapatkan wawasan baru mengenai gerabah, karena dengan kajian
komparasi kerajinan gerabah di kedua desa tersebut, wawasan mahasiswa
mengenai gerabah lebih terbuka lagi. Walaupun dari penggunaan peralatan
dan proses dilakukan secara sederhana,namun tidak semua sentra gerabah
yang ada pada masing-masing daerah yang ada di Bali, memiliki kesamaan
dari segi bahan baku, proses pembuaatan, finising, ornament, pembakaran,
pemasaran, dan memiliki ciri khas tersendiri dari masing-masing daerah
tersebut.
d. Bagi Lembaga.
Menambah perbendaharaan perpustakaan mengenai keramik pada
umumnya dan gerabah pada khususnya. Serta penanganan dari pihak
lembaga untuk lebih banyak mengadakan penelitian dan survey terhadap
daerah yang memiliki kerajinan tradisional yang mengalami keterpurukan
dan kepunahan, sehingga dapat dicarikan solusi dan penanganannya.

1.7 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini untuk mendapatkan gambaran secara umum
tentang materi yang terkandung di dalamnya, maka akan diuraikan bab demi bab,
yang pada dasarnya tiap-tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab antara lain:

BAB I. Pendahuluan
Menguraikan tentang garis-garis besar dari keseluruhan permasalahan yang
ada, maksud dan tujuan penulisan, masalah dan batasannya, tujuan dan manfaat,
dan sistematika penulisan.
BAB II. Tinjauan Pustaka
Menguraikan tentang garis-garis besar dari keseluruhan permasalahan
yang ada, maksud dan tujuan penulisan, masalah dan batasannya, tujuan, manfaat
dan sistematika penulisan.
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BAB III. Metode Penelitian
Dalam bab ini akan diuraikan tentang jalannya penelitian dilapangan,
mendapatkan data-data untuk menguji kebenaran hipotesa, yang menguraikan
tentang perajin, bahan baku, proses pembentukan, pembakaran, jenis-jenis produk,
pemasaran dan harga di kedua desa tersebut.
BAB IV. Pembahasan
Dalam bab ini merupakan pembahasan dari data-data yang diperoleh akan
membahas komparasi kerajinan gerabah tradisional yang ada di Desa Jasri
kabupaten Karangasem dan di Desa Tojan kabupaten Klungkung Bali. Antara lain
adalah: perajin, bahan baku, proses pembuatan, bentuk desain, pembakaran, jenisjenis produk yang dibuat,pemasaran dan harga produk.
BAB V. Penutup,
Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari tulisan dan saran-saran sebagai
langkah pemecahan masalah yang ada.
Daftar Pustaka.
Dalam penulisan daftar pustaka menggunakan sistem Harvard.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Keramik Tradisional Bali
Ditinjau dari beberapa daerah yang ada di Bali, seni kerajinan keramik
tradisional berbahan tanah liat ini, terlihat masih bertahan, dengan sistem
pembuatannya secara tradisional baik alat, maupun cara pengerjaannya. Pekerjaan
sebagai perajin semata-mata melanjutkan warisan tradisi yang diterima secara
turun-temurun.
Kerajinan keramik tardisional di Bali sudah dikenal sejak lama, hal ini dapat
dilihat dari hasil penggalian yang dilakukan oleh para ahli purbakala di beberapa
tempat di Bali, seperti ditemukannya periuk dalam keadaaan pecahan maupun
utuh dan benda-benda yang berupa manik-manik kornalin, perunggu dan yang
lainya. Kalau dilihat dari tehnik pembuatannya masih sangat sederhana, kesemua
dari barang-barang tersebut ditemukan diluar sarkopagus.
Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa keramik tradisional pada dasarnya
dibuat untuk keperluan upacara keagamaan dan alat keperluan rumah tangga
seperti: paso, pane dan lainya, yang didasari pula oleh suatu landasan kepercayaan
bahwa kehidupan sebagai pengerajin keramik tradisional merupakan anugerah
dari para Dewa yang selalu mereka hormati seperti pada masyarakat
Basangtamiang, Jasi dan Pejaten.
Dengan perkembangan kepariwisataan di Bali dan terbukanya masyarakat bali
dengan dunia luar, penggelut kerajinan pun mulai tumbuh dan berkembang pesat.
Dari sekian banyak kerajinan yang ada di Bali, salah satunya adalah keramik
tradisional Bali mengalami beberapa kemajuan terutama dibutuhkan benda-benda
sebagai pelengkap interior dan eksterior yang dipergunakan untuk perlengkapan
hotel dan rumah tinggal. Sentra-sentra kerajinan keramik di Bali seperti : di Desa
Kapal, Pejaten, Binoh, dan sebagainya telah berkembang pesat, seperti yang di
sebutkan oleh A.A.Gede Putra Agung.
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Desa Pejaten, para perajin keramik menciptakan motif baru yang dipelopori
oleh orang Tionghoa bernama Key It tinggal di Tabanan sejak tahun 1973, ia
banyak membantu perkembangan keramik tradisional di desa tersebut, dengan
memberi petunjuk-petunjuk kepada beberapa orang pengerajin dalam membuat
berbagai motif dan bentuk baru yang kira-kira cocok dengan selera pariwisata
asing yang berkunjung ke Bali. (A.A.Gede Putra Agung,1977/1978:19).
Mengacu pendapat tersebut, menurut I Wayan Mudra, perkembangan
kerajinan di Desa pejaten justru berkurang membuat produk-produk untuk
kepentingan upacara keagamaan. Perajin saat ini lebih fokus membuat produkproduk untuk kebutuhan hotel dan konsumen luar negeri. Perajin berproduksi
dengan menggunakan teknik cetak dengan bahan gift. Hasilnya produk dapat
dibuat sama dan ukurannya dapat dibuat lebih besar dibandingkan menggunakan
teknik putar. Dalam proses pembakaran perajin menggunakan tungku keramik api
berbalik. Di desa pejaten para perajin gerabah memiliki sifat lebih terbuka untuk
menerima masukan dari berbagai pihak. Sehingga hasil-hasil kerajinan keramik di
desa ini lebih bervariatif dan memiliki ciri khas tersendiri.
Kerajinan keramik di Pejaten lebih pesat berkembang dari pada di Basang
tamiang dan desa Kapal. Hal tersebut dikarenakan perajin gerabah di desa Pejaten,
sudah mulai mengunakan peralatan dan metode yang lebih moderen dan memiliki
patung inovasi yang menjadi ikon (Patung Kuturan) di bandingkan dengan perajin
di desa Basangtamiang. Seperti yang di ungkapkan oleh I Wayan Mudra pada
penjelasan di atas.
Wujud karya di Desa Pejaten lebih banyak berwujud patung, salah satu patung
inovasi yang menjadi ikon perajin ini disebut dengan “Patung Kuturan”. Patung
ini menjadi ciri khas produk patung gerabah di Desa Pejaten. (I Wayan Mudra,
2010:2),
(http://www.isi-dps.ac.id/berita/studi-eksistensi-gerabah-tradisionalsebagai-warisan-budaya-di-bali-2).
Disamping perkembangan kerajinan gerabah di Desa Pejaten, di Desa
Basangtamiang pun perkembang kerajinan ini memiliki cerita unik berupa mitos
yang dipercaya oleh masyarakat setempat, seperti yang diungkapkan oleh Citra
Martini di banjar Basangtamiang ada suatu kepercayaan sebagai “Prima Kausa”
yang memberi gaya hidup kepada perkembangan kerajinan keramik tradisional.
Kepercayaan ini berkaitan dengan Pura Dalam Bangun Sakti, dimana masyarakat
Basangtamiang hidup sebagai perajin keramik adalah merupakan anugerah dari
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Ida Bhatara Dalam Bangun Sakti yang selalu mereka hormati. Hal ini
berhubungan dengan
mempercepat pengetahuan dalam pembuatan keramik tersebut dapat dilakukan
dengan mengadakan upacara permohonan kepada Sanghyang Ibu Pertiwi yang
bersemayam di Pura tersebut. Kepercayaan ini dapat mendorong minat
masyarakat dalam perkembangan keramik tradisional khususnya di desa
Basangtamiang. ( Pande Nyoman. Citra Martini, 1992/1993: 13-14).
Berbeda halnya dengan di desa Jasi dan di desa Tojan yang mana kerajinan
gerabah atau keramik tradisional yang dikerjakan sampai sekarang, tidak ada
unsur kepercayaan seperti yang dimiliki desa Basangtamiang. Menekuni
pekerjaan membuat gerabah oleh perajin di kedua desa yang menjadi objek
penelitian, dikerjakan karena mereka sudah mendapatkan dari pendahulunya dan
masih mengerjakannya karena umat hindu membutuhkan alat upakara yang
terbuat dari tanah liat, sebagai pelengkap dalam upacara keagamaan. Disamping
membuat benda-benda untuk upacara perajin juga membuat benda-benda rumah
tangga.

2.1.1

Pengertian Dan Sejarah Perkembangan Keramik Tradisional Bali

Menurut Bernard S. Myers, keramik berasal dari kata Yunani “Keramos” yang
berarti benda-benda terbuat dari tanah liat dan dalam pembuatannya melalui
proses Pembakaran (Myers,1969:429). Istilah lain menyebutkan bahwa keramik
adalah segala macam benda yang terbuat dari tanah liat atau batuan non metal dan
organik dengan dibakar sehingga pijar dan kemudian menjadi keras.
Menurut Dagobart D. Renus dan Harry G. Schrickel dalam buku Encyclopedia
Of The Art, bahwa didalam metologi Yunani keramos adalah putra dari Dewa
Ariaduc (Ariadne) Dewa Bacchus, merupakan Dewa pelindung dari perajin
keramik (Runes,1946:151). Dikatakan bahwa orang Yunani percaya kepada
banyak Dewa dimana setiap pekerjaan atau kegiatan yang berhubungan dengan
kebutuhan hidup manusia ada Dewa-Dewanya yang selalu membantu dan
melindunginya. (Agus Mulyadi Utomo,2010:4-5).

Di dalam batasan keramik ada yang menyebutkan istilah gerabah yang berupa
periuk, genteng, batu bata yang kebanyakan diproduksi oleh para pengerajin
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keramik di pedesaan. Dalam ilmu purbakala (arkeologi) ada disebutkan istilah
kereweng yang berupa pecahan-pecahan periuk yang ditemukan pada tempattempat pemakaman pada jaman Prasejarah yang sering ditemukan di luar
sarkopagus seperti jembung, pring-piring, periuk dan yang lainnya. Dikenakan
juga istilah dalam bahasa Inggris yaitu (Pottery).(A.A. Gede Putra Agung,
1977/1978:9)
Dari beberapa pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa pengertian
keramik merupakan cakupan untuk semua benda yang terbuat dari tanah liat yang
mengalami suatu pembentukan, pengeringan dan dilanjutkan dengan pembakaran
sampai pada proses penggelasan atau pengelasiran. Tahapan akhir pengglasiran
tidak mutlak pada benda keramik.Pengertian gerabah atau keramik tradisional
hanya mempergunakan bahan dari tanah liat yang dibakar dengan suhu rendah dan
tehnik pembuatan sangat sederhana dan dikerjakan secara turun-temurun.

2.1.2 Sejarah Perkembangan Keramik Tradisional Bali
Sejarah perkembangan keramik tradisional Bali melalui beberapa masa yaitu:
a. Masa Bali Kuno
Berdasarkan hasil penggalian yang dilakukan oleh para ahli purbakala di
beberapa tempat di Bali, membuktikan bahwa masyarakat Bali sudah mengenal
pembuatan barang-barang keramik dari tanah liat yang dihubungkan dengan bekal
kubur seperti tempat makanan dan minuman. Dengan ditemukannya upacara
penguburan sejak jaman Paleolitikum dengan menyertakan bekal kubur. Bendabenda bekal kubur tersebut ditemukan pada sarkopagus di Bali yang disertai
dengan jasad. Seperti yang diungkapkan oleh A.A. Gede Putra Agung,
Sebagian besar dari benda-benda tersebut terdiri dari benda-benda yang
terbuat dari perunggu, manik-manik kornalin, pragmen-pragmen besi, pragmen
barang tanah bakar (pottery) yang pada umumnya benda tersebut ditemukan di
luar sarkopagus yang tersimpan dalam periuk-periuk yang menjadi bekal kubur
bagi mereka yang meninggal (A.A. Gede Putra Agung, 1977/1978:10) .
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Gambar Foto 1: Periuk

Gambar Foto 2 : Kendi

Gambar Foto 1-2: Beberapa gerabah bekal kubur periuk dan kendi, koleksi dari museum Bali.
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar 2012

Bersamaan dengan masa Megalitikum dan Perunggu, gerabah dibutuhkan
sebagai sarana pemujaan arwah nenek moyang, selain sebagai peralatan rumah
tangga. Benda kubur berupa tempayan gerabah, manik-manik perunggu,
sarkofagus batu, telah menjadi kebutuhan keagamaan dan perlambangan
pemujaan arwah yang berkembang.
Begitu pula dengan penemuan benda-benda gerabah yang ditemukan di pantai
Cekik Gilimanuk oleh R.P. Soejono, yang sudah diberi hiasan tali dan jaring
dengan tehnik cap. (Agus Mulyadi Utomo, 2007:49).
Melihat dari perkembangan sejarah, penulis melihat bahwa peranan bendabenda yang terbuat dari tanah liat begitu berarti bagi masyarakat, terutama
masyarakat yang memeluk agama Hindu , karena peralatan benda-benda upacara
ini masih dibutuhkan sampai sekarang.
b. Masa Hindu Budha
Pada jaman sejarah Hindu di Bali telah ditemukan di Pejeng ( Gianyar)
sejumlah peninggalan berupa stupika-stupika kecil dan materai-materai dari tanah
liat. Seperti yang diungkapkan oleh A.A. Gede Putra Agung, disebutkan bahwa:
Perkembangan agama Budha memberikan pengaruh, ditunjukkan bahwa telah
berkembang agama Budha. Stupika-stupika kecil yang ditemukan berukuran ± 420 cm, cara pembuatannya dengan memakai cetakan dari perunggu. Bagian
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bawah dari stupika-stupika itu berisi materai-materai dari tanah liat yang
berbentuk bulat tipis (gepeng) dan permukaannya dicap dengan ikrar agama
Budha. (A.A. Gede Putra Agung, 1977/1978:10).

Gambar Foto 3 : Stupika-stupika kecil

Gambar Foto 4 : Materai-materai

Gambar Foto 3-4: Stupika-stupika kecil dan materai-materai dari tanah liat yang ditemukan pada
masa Hindu Budha, koleksi museum Bali.
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar 2012.

Fungsi dari materai-materai itu sampai sekarang belum jelas, sementara para
ahli berpendapat bahwa benda-benda tersebut hanya sebagai kenang-kenangan
atau tanda mata pada waktu melakukan kunjungan suci ke tempat suci agama
Budha.Peninggalan berikutnya ditemukan di Pura Maospahit Denpasar berupa
patung tanah bakar (terracotta), berdasarkan peninggalan yang tua di Pura itu
kemungkinan ada yang berasal dari jaman Majapahit akhir abad 14-15, .(A.A.
Gede Putra Agung, 1977/1978: 11).
Menurut Citra Martini, dilihat dari segi bentuk maupun motif patung terracotta
memperlihatkan gaya yang masih sangat sederhana, bentuk bibir agak tebal, mata
bulat, mimik muka keras dan tajam seolah-olah mengandung ekspresi kekuatan
(sakti). Sehingga dapat diklasifikasikan pada patung-patung Dewa atau manusia
yang mempunyai sifat-sifat magis religius dan dapat juga digolongkan sebagai
patung relegius.

c. Masa Hindu
Kebudayaan Hindu mengalami perkembangan yang lebih mantap, kerajinan
tanah liat semakin menurun digantikan dengan material batu padas dan kayu,
dipandang dari sudut penggunaannya lebih kuat dan tidak pecah atau rusak.
Perubahan materi menyebabkan teknik pembuatannya berubah yaitu dari tehnik
cacalan berubah ke tehnik pahat sehingga gapura-gapura, hiasan pada pura-pura,
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pembuatan patung-patung dan sebagainya, semuanya dikerjakan dengan tehnik
pahat, sehingga mulailah seni pahat tumbuh dan berkembang.
Pemakaian barang-barang keramik tradisional tetap berkembang dengan
pemakaian kerajinan lainnya karena barang-barang kerajinan keramik tetap
berfungsi pada masyarakat sebagai sarana peralatan upacara keagamaan seperti
upacara Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Manusia Yadnya. Kaitan keseniaan di Bali
dengan agama Hindu yang dianut oleh masyarakat di Bali satu dengan lainnya
tidak dapat dipisahkan sebab antara kesenian dan Agama mempunyai hubungan
erat, baik dari fungsi maupun sistem kepercayaannya.
Bagi umat Hindu di Bali fungsi benda gerabah banyak berkaitan dengan
pelaksanaan suatu upacara Agama Hindu misalnya sebagai tempat tirta (coblong),
tempat perapian (pasepan), tempayan (paso, pane), periuk (payuk), gentong,
tempat air (caratan) dan lain-lain. Hampir setiap upacara keagamaan di Bali
dipergunakan benda keramik. Hal ini dikarenakan ada beberapa alat upacara yang
tidak bisa digantikan dengan benda berbahan plastik.
Dalam agama Hindu digariskan bahwa: Perlengkapan untuk upacara dapat
dipergunakan batil emas atau periuk dari tanah, karena upacara bukan khusus
untuk orang kaya dan miskin saja, maka agar terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat, unsur tanah bisa digunakan sebagai pengganti unsur emas. (Agnes
Yulinawati, 1983:18)
Melihat fenomena tersebut, sudah sewajarnyalah sebagai generasi penerus
wajib mempertahankan dan mengembangkan kerajinan ini, tidak hanya sebatas
sebagtai

sarana

perlengkapan

upacara

keagamaan

saja,

tetapi

lebih

mengembangkan bentuk-bentuk yang lebih bervariatif.

2.1.3

Keramik Tradisional Dalam Kehidupan Masyarakat Bali

Pada pelaksanaan upacara keagamaan dalam kehidupan masyarakat di Bali,
yang menyangkut keagamaan dan seni tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.
Keduanya sudah menjadi sesuatu yang mentradisi dalam kehidupan mereka.
Seni tradisional memegang peranan penting di lingkungan masyarakat yakni:
sebagai karya seni religious (sebagai sarana pelengkap upacara) dan seni pakai
(sebagai pelengkap kebutuhan hidup sehari-hari), sebagai salah satu identitas
budaya lokal, mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma
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yang dibuat, disepakati oleh masyarakat lokal, sebaagai pendidikan, hiburan, serta
mengapresisasikan seni tradisional pada kalangan masyarakat luas.(Made
Bambang Oka Sudira, 2010:53).
Ditinjau dari segi kegunaannya, keramik tradisional dalam kehidupan
masyarakat Bali dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Keramik Sebagai Pelengkap Upacara
Barang kerajinan keramik tradisional sebagai hasil kebudayaan di Bali
mempunyai kaitan yang erat dengan Agama yaitu sebagai perlengkapan alat-alat
upacara seperti periuk, hampir setiap persembahyangan di Bali di temukan sangku
untuk tempat air suci (Tirta) demikian juga di dalam upacara adat kematian atau
penguburan mayat. Di dalam pembakaran mayat penggunaan periuk atau jun pare
tidak pernah terlupakan. Di daerah Bali utara payuk pare ini dikenal dengan payuk
kedas (payuk bersih).
Alat upacara lainnya yang sering dipakai di masyarakat adalah pada upacaraupacara adat dan keagamaan adalah pedupaan yang dikenal dengan nama
pasepan. Pasepan yang umum dipakai di masyarakat adalah yang sama bentuknya
dengan dulang, pasepan seperti ini banyak dikerjakan oleh perajin di Desa Jasi,
Banyuning dan Pejaten.
Dalam pelaksanaan upacara keagamaan di Bali ada beberapa bentuk dan motif
pasepan seperti yang diungkapkan oleh Citra Martini, antara lain:
Pasepan dengan motif singa bersayap dipergunakan untuk upacara Dewa
Yadnya yang dibawa oleh seorang Pemangku pada waktu Betara Melasti. Motif
singa bersayap juga dipergunakan pada waktu melakukan upacara Manusia
Yadnya seperti upacara potong gigi, perkawinan dan sebagainya. Pasepan motif
garuda dipergunakan untuk upacara Pitra Yadnya, yaitu pada waktu melakukan
upacara Ngaben. Pasepan motif Detya (raksasa) dipergunakan untuk upacara Buta
Yadnya, antara lain upacara Mecaru. Pasepan motif Wisnu di atas burung garuda
dipergunakan untuk upacara Rsi Yadnya. Pembuatan motif-motif pasepan yang
telah disebutkan di atas sudah dikenal dan dikerjakan sejak lama di Desa Jasi
Karangasem, (Pande Nyoman Citra Martini, 1992/1993: 22).
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Gambar Foto 5 : Pengasepan dengan bentuk Singa Bersayap
Gambar Foto 5: Pengasepan dengan bentuk Singa Bersayap, ciri khas dari Desa Jasri
Sumber : Dokumentasi Ali Akbar 2012

Masih banyak lagi macam-macam bentuk dan alat-alat upacara dari kerajinan
keramik tradisional di beberapa daerah di Bali, karena setiap daerah cukup banyak
pilihan bentuk dengan istilah yang berbeda-beda. Seperti jenis bentuk gerabah
untuk perlengkapan upacara yang dibuat di Desa Jasri antara lain adalah: Jun toyo,
pekekeh, coblong, dan pengasepan, sedangkan jenis gerabah yang dikerjakan di
Desa Tojan adalah: Coblong, payuk, jun, dan pekandelan.

2. Keramik Sebagai Pelengkap Rumah Tangga
Barang-barang kerajinan keramik tradisional sebagai peralatan rumah tangga
dapat ditemukan pada masyarakat pedesaan seperti gentong sebagai tempat air,
keren, kulub, periuk dan yang lainnya.
Kalau diamati dalam pembuatan alat-alat perlengkapan rumah tangga pada
masing-masing daerah perajin keramik memiliki kekhususan seperti Desa Jasi,
hampir semua perajin keramik membuat periuk, di Desa Banyuning membuat
gentong dan cobek, di Desa Pejaten membuat genteng dan di Desa Tegalsaat sama
dengan di Desa Basang tamiang yaitu membuat caratan dan celengan.
Adapun dasar kekhususan dalam memilih barang produksi sampai sekarang
belum jelas, tapi ada yang berpendapat bahwa semata-mata hanya sebagai warisan
(tradisi) ada pula yang bertitik tolak pada faktor ekonomi yaitu karena melayani
pesanan.
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Pemakaian barang-barang keramik sebagai alat-alat perlengkapan rumah
tangga dapat pula kita hubungkan dengan sistem kolektif gotong-royong yang
dimiliki oleh masyarakat di Bali terutama dalam hubungannya dengan upacara
adat warga desa atau banjar ketika akan (ngelawar) memasak bersama kemudian
makan bersama. Sehingga banyak kita lihat di pura-pura disimpan alat-alat
perlengkapan memasak dari keramik atau gerabah.
Ada beberapa pendapat dari para perajin gerabah di Desa Jasri bahwa alat-alat
perlengkapan keramik tradisional seperti periuk, cobek dan sebagainya sulit
digantikan dengan perlengkapan yang lebih modern seperti dengan bahan plastik
atau aluminium karena menyangkut masalah rasa masakan.

3. Keramik Sebagai Benda Seni
Bali merupakan salah satu tujuan wisata dengan berbagai keunikan yang
dimiliki baik dari segi agama (adat istiadat) pemandangan alam maupun bentuk
arsitekturnya.
Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, maka sewajarnya jika Bali memiliki
sarana penunjang pariwisata yang lengkap baik ditinjau dari aspek giografi,
agama, sosial budaya dan sosial ekonomi. Seni kerajinan merupakan salah satu
sarana pemenuhan pariwisata, khususnya seni kerajinan keramik yang mengalami
perkembangan cukup pesat, sebagai benda seni baik dalam bentuk maupun motif
hiasan.
Laju pariwisata sangat berpengaruh terhadap para perajin guna pengembangan
desain baru seperti patung cili, tempat lilin dan lain sebagainya. Semua ini sangat
menunjang kegiatan pariwisata dalam pemenuhan benda hias. Ditinjau dari
keanekaragaman bentuk, sangatlah menarik para wisatawan dalam dan luar negeri
yang datang ke Bali. Di samping itu kemajuan dalam bidang kreasi seni sejalan
pula dengan kemajuan kebudayaan yang selalu mengikuti perkembangan
masyarakat. Keadaan seperti ini menimbulkan kreasi untuk merubah fungsi dari
beberapa jenis barang kerajinan perlengkapan rumah tangga menjadi alat hias
seperti pemakaian gentong, yang biasa dipakai sebagai tempat menyimpan beras
atau air, kini dirubah fungsinya untuk pot bunga dengan penambahan dekorasi.
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2.2 Tinjauan Khusus Keramik Tradisional Jasri Dan Tojan
Keramik tradisional disebut gerabah, salah satu dari beberapa jenis
keramik yang sudah dikenal oleh generasi terdahulu. Perajin gerabah banyak
ditemukan di daerah pedesaan. Pada umumnya perajin tersebut berkelompok
dalam melaksanakan aktivitasnya, dimana potensi bahan merupakan penunjang,
diantaranya tanah liat (lempung).
Kelompok-kelompok pembuat gerabah biasanya membentuk suatu pusat atau
tempat untuk beraktivitas yang biasa di sebut dengan sentra industri gerabah atau
keramik. Beberapa industri gerabah di Bali sudah mengalami perkembangan,
namun yang ada di desa Jasi kabupaten Karangasem dan di desa Tojan kabupaten
Klungkung belum bisa dikatakan menonjol, hal tersebut dikarenakan kerajinan
gerabah di kedua desa ini hanya sebatas kerajinan geragah tradisional yang biasa
di gunakan untuk keperluan dan kelengkapan upacara agama dan peralatan rumah
tangga saja. Mengingat Karangasem dan Klungkung merupakan daerah wisata,
maka sewajarnya kerajinan gerabah tersebut perlu di kembangkan lagi.
Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kerajinan gerabah salah
satunya adalah dengan cara:
a. Menonjolkan ciri khas yang ada di kedua desa tersebut.
b. Membuat bentuk dan desain yang lebih bervariatif.
c. Mau

menerima

masukan

khususnya

tentang

gerabah

dan

perkembangannya.
d. Selalu mencoba hal-hal yang baru tentang gerabah, dan masih banyak hal
lain yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kerajinan gerabah
tersebut.

2.1.1

Potensi Desa

a. Desa Jasri
Desa Jasri merupakan salah satu dari 3 desa yang ada di kelurahan Subagan,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Keadaan giografis di desa ini
merupakan lahan agraris dan lahan bahari. Penduduk desa tersebut bekerja di
bidang pertanian, ladang dan nelayan sebagai mata pencarian tetap. Dibalik semua
itu sebagian penduduk Jasri memiliki aktifitas lain dari aktifitas pokoknya sebagai
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petani dan nelayan, khususnya bagi kaum wanita, yaitu mengerjakan kerajinan
gerabah sebagai warisan dari pendahulu mereka, yang masih dikerjakan oleh
wanita setengah baya maupun tua renta, yang mana keberadaan perajin gerabah
masih dapat ditemukan di desa tersebut hingga sekarang.

b. Desa Tojan
Desa Tojan Merupakan salah satu dari 13 desa yang ada di kelurahan
Semarapura Kaja, Kecamatan Kelungkung, Kabupaten Kelungkung. Keadaan
giografis di desa ini merupakan lahan agraris, penduduk desa tersebut bekerja di
bidang pertanian dan ladang sebagai mata pencarian tetap. Keberadaan perajin
gerabah hingga saat ini hanya ditemukan hanya satu sentra saja yang masih aktif
dalam mengerjakan pekerjaan tersebut.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menganut paham
fenomenologis dan postpositivisme. Menurut pandangan Edmund Hussel, Martin
Heidegger, dan Marleau Ponty, pelopor aliran fenomologi, sebuah aliran filsafat
yang mengkaji penampakan maupun fenomena yang mana antara fenomena dan
kesadaran tidak terisolasi satu sama lain melainkan selalu berhubungan secara
dealektis.
Seperti yang dijelaskan oleh Burhan Bungin mengenai format deskriptif
kualitatif, dapat disebut juga dengan kuasi kualitatif, di mana kuasi kualitatif
tersebut sifatnya yang tidak terlalu mengutamakan makna, sebaliknya,
penekanannya pada deskriptif menyebabkan format deskriptif kualitatif lebih
banyak menganalisis permukaan data, hanya memperhatikan proses-proses
kejadian suatu fenomena, bukan kedalaman data ataupun makna data. Walaupun
demikian, deskriptif kualitatif mengadopsi cara berpikir induktif untuk
mengimbangi cara berpikir deduktif.
Maka dari pandangan pelopor aliran fenomologi tersebut dapat disimpulkan
bahwa penelitian yang mengunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk
menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai
fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian,
dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat,
model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.
(Burhan Bungin, 2008 : 68).
Pada metode penelitian deskriptif kualitatif ini akan membahas mengenai
komparasi atau perbandingan yang ada di Desa Jasri Kabupaten Karangasem dan
di Desa Tojan Kabupaten Klungkung, diantaranya mengenai: Perajin, bahan baku,
proses pembuatan, jenis-jenis produk, pembakaran, pemasaran dan harga di kedua
desa tersebut.
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Latar Belakang:
Keterpurukan Perajin Gerabah Di Desa
Jasri Dan Di Desa Tojan

Permasalahan:
Tujuan:
Bagaimana kajian komparasi
kerajinan gerabah di Desa Jasri
kabupaten Karangasem dan di Desa
Tojan Kabupaten Klungkung

Metode:
Deskriptif Kualitatif
Metode Pengumpulan Data:
Studi Literatur
Observasi
Wawancara
Dokumentasi
Online

Ingin Mengetahui Perbandingan Yang
Ada Pada Kedua Perajin Gerabah
tersebut

PerbandingaYang Ingin
Diketahui Dari penelitian ini :
Perajin, Bahan Baku, Proses
Pembuatan, Jenis-jenis Produk,
Pembakaran, Pemasaran, Harga

Gambar Foto 6 : Desain Penelitian
Sumber Dokumen: Mudra I Wayan, 2012

Keterangan:
Subjek penelitian: Dimana data melekat
Objek penelitian: Perbandingan yang di cari
Sumber Data: - Perajin
-

Produk gerabah
Jasri dan Tojan

-

Buku

-

Internet
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3.1.1

Metode Pengumpulan Data

a. Metode observasi
Metode observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena
yang diselidiki, guna mengumpulkan data yang bersifat fisik dengan cara
mencatat secara sistematis. Pengamatan dalam penelitian ini adalah
melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai perbandingan
kerajinan gerabah yang ada di desa Jasri dan di desa Tojan, antara lain
mengenai Bahan baku, pengerajin dan proses pembuatan diantaranya: proses
pengolahan bahan baku, proses pembentukan, jenis-jenis produk, motif
ornamen, finising, proses pembakaran dan pemasaran dari kedua desa
tersebut.

b. Metode Wawancara
Metode wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan
mengadakan tanya jawab terhadap kedua pihak yang dikerjakan dengan
sistematik dan berlandaskan penelitian.Wawancara yang dilakukan pada
penelitian ini dilakukan dengan para pengerajin gerabah di kedua desa
tersebut, pedagang, dan pihak-pihak terkait yang erat hubungannya dengan
masalah yang akan dibicarakan untuk melengkapi data yang diperlukan.

c. Metode Literatur (Studi Kepustakaan)
Metode kepustakaan dilakukan untuk memperoleh tiori-tiori yang terkait
dari beberapa buku bacaan yang memiliki resensi dan hubungan pengertian
tentang gerabah, reverensi tentang kerajinan gerabah di kedua desa tersebut,
baik dari, buku, koran, maupun dari skripsi-skripsi terdahulu, serta tinjauan
lain yang mendukung kepustakaan dalam penelitian ini yang dilakukan dengan
cara browsing di internet yang ada hubungannya dengan kerajinan gerabah
dikedua desa tersebut.

d. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan cara pengambilan
gambar berupa foto-foto tentang kerajinan gerabah di desa Jasri dan di desa
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Tojan, baik dari pengerajin, proses pembuatan, jenis produk, dan sebagainya
yang berkaitan dengan kerajinan gerabah di kedua desa tersebut.

3.1.2

Instrumen Penelitian

Mengingat batasan kemampuan dalam pengamatan, maka dalam penelitian ini
penulis dibantu dengan beberapa peralatan seperti:
1. Alat tulis untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dari
literatur serta mencatat segala sesuatu yang terjadi pada saat pengamatan
berlangsung.
2. Kamera digital Olympus U 820, dan SLR EOS Canon 500D untuk
mendokumentasikan segala sesuatu yang dikerjakan oleh pengerajin
gerabah yang ada di kedua desa tersebut, diantaranya jenis-jenis produk
yang dimiliki, proses pembuatan yang sedang berlansung dari awal hingga
akhir dan sebagainya, yang berkaitan dengan hal tersebut.

3.1.3

Metode Analisa

Metode analisa adalah upaya bekerja dengan data, mengorganisir data menjadi
satuan untuk dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola,
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang
dideskripsikan, yaitu menyajikan data-data berupa komparasi yang dimiliki oleh
perajin gerabah yang ada di desa Jasri dan di desa Tojan, antara lain mengenai:
pengerajin, bahan baku, proses pembentukan, jenis-jenis produk, desain, proses
pembakaran, pemasaran, dan harga produk dari kedua desa tersebut.

3.3 Proses Penelitian
Dalam melakukan kajian penulis melakukan beberapa persiapan agar nantinya
penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Adapun beberapa persiapan
yang dilakukan antara lain:

3.3.1 Persiapan Penelitian
1. Diawali dengan persiapan pengumpulan data literature berupa buku-buku
yang

berkaitan dengan penyusunan skripsi ini sebagai landasan tiori.
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2. Membuat dan memenuhi kebutuhan administrasi instansi seperti surat ijin
survey.
3. Membuat pertanyaan-pertanyaan yang dipakai sebagai pedoman wawancara
yang ditujukan kepada kedua pengerajin yang ada di kedua desa tersebut.
4. Mempersiapkan alat tulis, kamera digital dan sarana lain sebagai penunjang
penelitian.

3.3.2 Pelaksanaan Penelitian
Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian adalah:
1. Melakukan survey penelitian dengan mencari keberadaan lokasi kerajinan
gerabah yang ada di kedua desa tersebut.
2. Mengadakan wawancara tentang keberadaan kerajinan gerabah di kedua
desa tersebut.
3. Meneliti dan mengambil dokumentasi yang dilakukan perajin gerabah di
kedua desa tersebut, antara lain dari proses pembuatan gerabah yang
dilakukan dari awal hingga akhir proses pembuatan, jenis-jenis produk
yang dibuat, bentuk desain, pemasaran, dan harga produk yang ada di
kedua desa tersebut.

3.4 Analisa Data Pengamatan
Analisa dalam penelitian disajikan secara desriptif. Kaitannya dengan data
yang dikumpulkan dengan penelitian desriptif menggunakan observasi serta
analisis dan interpretasi data berupa komparasi kerajinan gerabah yang ada di desa
Jasri dan di desa Tojan berupa, perajin, bahan baku, proses pembentukan, jenisjenis produk yang dibuat, bentuk desain, pembakaran, pemasaran, dan harga
produk.
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BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Komparasi Kerajinan Gerabah Di Desa Jasri Dan Di Desa Tojan
4.1.1

Perajin

a. Perajin Desa Jasri
Desa Jasri merupakan salah satu desa di Karangasem yang merupakan
kabupaten yang terletak di ujung paling timur pulau Bali. Secara astronomis,
kabupaten ini berada pada posisi 8000’00 – 8041’37,8 lintang selatan dan
115035’9,8 – 115054’8,9 bujur timur yang membuatnya beriklim tropis layaknya
wilayah lain di provinsi Bali. Adapun batas wilayah Kabupaten Karangasem
adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan laut Bali, sebelah selatan
berbatasan dengan samudera Indonesia, Sebelah barat berbatasan dengan
Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng, sebelah timur berbatasan dengan
selat Lombok. (http://karangasemkab.bps.go.id/index.php/kondisi-geografis).
Penuturan dari I Wayan Lame (perajin Desa Jasri), perajin gerabah di Desa
Jasri kebanyakan wanita yang sudah berusia 45-75 tahun keatas. Pendidikan
perajin maksimal Sekolah Dasar, bahkan banyak yang tidak pernah sekolah.
Jumlah keseluruhan dari perajin gerabah yang ada didesa jasri berjumlah 25
perajin yang masih aktif melakukan pekerjaan tersebut. Jumlah perajin tersebut
terdapat di enam banjar yang di bawahi oleh dua kepala lingkungan yakni Jasri
Kelod dan Jasri Kaje.
Perajin gerabah mendapatkan pengetahuan membuat gerabah dari orang
tuanya. Mereka mengajarkan pembuatan peralatan untuk upacara agama Hindu
dan rumah tangga, dan pekerjaan tersebut dikerjakan hingga sekarang.

b. Perajin Desa Tojan
Desa Tojan merupakan salah satu desa di Kabupaten Klungkung yang
merupakan kabupaten yang paling kecil dari 9 (sembilan) kabupaten dan kodya di
Bali, terletak diantara 115 ° 27 ' - 37 '' 8 ° 49 ' 00 ''. Lintang selatan dengan batas26

batas disebelah utara Kabupaten Bangli. Sebelah timur Kabupaten Karangasem,
sebelah barat Kabupaten Gianyar, dan sebelah selatan samudra India, dengan luas
: 315 Km ². Wilayah Kabupaten Klungkung sepertiganya ( 112,16 Km ²) terletak
diantara pulau Bali dan dua pertiganya ( 202,84 Km ² lagi merupakan kepulauan
yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Menurut penggunaan
lahan di Kabupaten Klungkung terdiri dari lahan sawah 4.013 hektar, lahan kering
9.631 hektar, hutan negara 202 hektar, perkebunan 10.060 hektar dan lain-lain
7.594 hektar. (http://www.klungkungkab.go.id/main.php?go=profil).
I Wayan Kuti menuturkan bahwa perajin Desa Tojan yang ada pada saat ini
berjumlah satu sentra yang terdiri dari tiga orang perajin , yaitu dua wanita tua
berumur sekitar 75 tahun keatas dan satu wanita setengah baya berumur sekitar 50
keatas yang masih ada hubungan keluarga. Pendidikan yang tertinggi dari para
perajin Tojan adalah Sekolah Dasar dan sebagian lagi tidak pernah mengeyang
sekolah. Pengetahuan tentang membuat gerabah meraka dapatkan dari orang tua
mereka, yakni membuat peralatan untuk kebutukan upacara keagamaan khususnya
umat Hindu, yang masih mereka lakukan hingga saat ini.

4.1.2 Asal Mula Gerabah Di Desa Jasri Dan Di Desa Tojan
Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan para perajin di Desa Jasri
dan di Desa Tojan mengenai sejarah dan asal mula gerabah yang ada di desa
mereka, tidak ada satu pun dari perajin yang dapat memberikan keterangan kapan
asal mula kerajinan gerabah tersebut ada. Menurut Perajin asal Desa Jasri di
antaranya : Ni Wayan Wita, Ni Wayan Name dan Ni Wayan Murniari, Kerajinan
gerabah yang mereka tekuni selama ini sudah ada dan mereka warisi dari
pendahulu mereka. Begitu juga pengakuan yang dikatakan oleh perajin gerabah
Desa Tojan diantaranya: Ni Wayan Kuti, Ni Ketut Sengkeg, kerajinan gerabah
tersebut sudah ada dan diwariskan dari pendahulu mereka, hingga keberadaan dan
kegiatan tersebut masih dilaksanakan hingga saat ini.
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Gambar 7: Perajin Jasri

Gambar 8: Perajin Tojan

Gambar 7-8: Perajin Desa Jasri dan Desa Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 2012

c. Komparasi perajin Desa Jasri dan Desa Tojan
1. Jumlah perajin di Desa Jasri lebih banyak dibandingkan dengan jumlah
yang ada di Desa Tojan, namun keduanya didominasi oleh kaum wanita.
2. Sentra yang ada di Desa Jasri berjumlah lebih banyak dibandingkan
dengan yang ada di Desa Tojan.
3. Kemampuan perajin Desa Jasri dan Tojan hanya terbatas pada pembuatan
perlengkapan upacara agama Hindu dan perlengkapan kebutuhan rumah
tangga di Bali.
4. Pendidikan tertinggi perajin yang ada di Desa Jasri dan Tojan adalah
Sekolah Dasar, sedangkan yang lainnya tidak sempat mengenyam
pendidikan.

4.1.2

Bahan Baku

a. Bahan baku di desa Jasri
Bahan baku tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah di desa ini
tidak dapat ditemukan di desa tersebut melainkan diperoleh atau di beli di desa
Seraya. Harga tanah lempung tersebut di beli seharga Rp. 135.000 per mobil pik
upnya, bahan baku tersebut diperoleh jika ada yang menjajakannya langsung atau
dengan cara membeli langsung ke desa Seraya. Kualitas dari tanah lempung dari
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Seraya memiliki elastisitas yang baik tanpa di campur dengan materi lain seperti:
serbuk paras, batu bata, maupun lainnya, sehingga dapat membentuk besar
maupun tinggi gerabah sesuai dengan bentuk yang diinginkan.

b. Bahan baku di desa Tojan
Bahan baku tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah di desa ini
tidak dapat ditemukan di desa tersebut melainkan diperoleh atau di beli di desa
Keramas. Harga tanah lempung tersebut di beli seharga Rp. 250.000-300.000 per
mobil truknya, bahan baku tersebut diperoleh dengan cara membeli langsung ke
desa Keramas. Kualitas dari tanah lempung dari Keramas memiliki elastisitas
yang kurang baik, maka perajin gerabah Tojan mengalami kendala dalam
membentuk gerabah dengan bentuk besar dan tinggi, seperti gentong dan
sebagainya. Sehingga jenis gerabah yang bisa dibuat hanya sebatas gerabah untuk
keperluan upacara tertentu saja.

Gambar 9: Tanah Jasri

Ganbar 10: Tanah Tojan

Gambar 9-10: Tanah Jasri dan Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 2012

c. Komparasi bahan baku yang ada di Desa Jasri dan Desa Tojan
1. Perajin di Desa Jasri dan Tojan sama-sama tidak memiliki tanah liat atau
lempung untuk dijadikan bahan baku gerabah. Bahan baku gerabah
diperoleh dengan cara membeli. Perajin Desa Jasri memperoleh tanah dari
Desa Seraya sedangkan di Desa Tojan memperoleh dari Desa Keramas.
2. Kualitas bahan baku, di Desa Jasri memiliki elastisitas yang baik sehingga
dapat membuat benda gerabah dengan bentuk yang lebih besar dan tinggi,
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sedangkan di Desa Tojan elastisitas tanahnya kurang baik sehingga tidak
bisa membuat benda gerabah yang lebih besar dan tinggi.
3. Harga bahan baku, di Desa Jasri lebih mahal dibandingkan dengan di Desa
Tojan.

4.1.3

Proses Pengolahan Tanah di Desa Jasri dan di Desa Tojan

a. Proses pengolahan tanah di desa Jasri
Proses pengolahan tanah di Desa Jasri tidak perlu mencampur dengan bahan
lain seperti serbuk padas, camot, bata, pasir dan yang lainnya, karena keadaan
tanahnya sudah cukup plastis. Proses pengolahanya adalah sebagai berikut:

Gambar 11: Penjemuran tanah

Gambar 12: Penumbukan

Gambar 13: Penjemuran tanah

Gambar 14: Penumbukan

Gambar 11,12,13,14; Proses pengolahan tanah di Desa Jasri
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 11, 2011, 12,13dan 14 2012.
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1. Penjemuran tanah, di Desa Jasri di dalam penjemuran tanah yang dialasi
kertas semen maupun plastik dilakukan untuk memisahkan tanah dari
sampah dan krikil, sebelum masuk pada tahap penumbukan tanah.
2. Penumbukan tanah yang dilakukan di Desa Jasri mengunakan alat berupa
batu atau pun kayu yang dialasi dengan kertas semen maupun karung
plastik yang dilakukan berulang kali hingga tanah menjadi halus dan siap
untuk disaring atau di ayak.
3. Pengayakan tanah yang dilakukan di Desa Jasri menggunakan ayakan
yang terbuat dari bambu yang tidak terlalu rapat.
4. Pencampuran adonan yang dilakukan di Desa Jasri menggunakan air yang
dituangkan secaraq sedikit demi sedikit di atas papan penguletan agar
adonan tidak terlalu keras ataupun lembek dan di diamkan selama
semalam sehingga nantinya mudah untuk melakukan pembentukan.

b. Proses pengolahan tanah di Desa Tojan.
Di desa Tojan, dalam pengolahan bahan mentah atau tanah liat tidak perlu
mencampur dengan bahan lain seperti serbuk padas, camot,bata,pasir dan yang
lainya, karena keadaan tanahnya sudah cukup plastis. Proses pengolahanya adalah
sebagai berikut:

Gambar 15: Penjemuran tanah

Gambar 16: Penumbukan
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Gambar 17: Penjemuran tanah

Gambar 18: Penumbukan

Gambar 15,16,17,18; Proses pengolahan tanah di Desa Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 15,16,17, 18 2012.

1. Penjemuran tanah, proses yang di lakukan di Desa Tojan adalah tanah
yang di jemur dialasi kertas semen dan plastik untuk memisahkan sampah
dan kerikil, sebelum masuk pada tahap menumbukan.
2. Penumbukan tanah yang dilakukan di Desa Tojan menggunakan lesung
dari batu, dilakukan berulang kali hingga menjadi halus kemudian diayak.
3. Pengayakan tanah yang dilakukan di desa Tojan mengunakan ayakan yang
terbuat dari bambu dan dilapisi saringan yang terbuat dari kawat di
atasnya.
4. Pencampuran adonan yang dilakukan di desa Tojan mengunakan air yang
di tuangkan sedikit demi sedikit yang dilakukan di dalam besek ayaman
yang terbuat dari bambu agar adonan tidak terlalu keras maupun lembek
dan di diamkan selama semalam.
Dari hasil pengematan penulis, pengolahan tanah yang lebih bagus dan
waktunya lebih efesien adalah: pengolahan tanah yang dikerjakan di Desa Jasri
lebih bagus, Hal tersebut dikarenakan penguletannya dilakukan sedikit demi
sedikit diatas papan penguletan, sehingga adonan benar-benar tercampur dan
menghasilkan elastisitas yang baik. Sedangkan Desa Tojan memiliki waktu yang
lebih efesien, pada proses penyaringan dan pengadonanya dikerjakan didalam
besek yang dapat menampung tanah lebih banyak sehingga pengerjaannya lebih
cepat.
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4.1.4 Alat-alat Dan Perlengkapan pengolahan bahan
1. Alat-alat yang digunakan dalam pengolahan tanah di desa Jasri adalah
sebagai berikut:
-

Batok kelapa, fungsinya untuk meletakkan bahan baku di atas
kertas semen atau karung plastik untuk di jemur dan untuk
menuangkan air dalam proses pengadonan.

-

Kertas semen atau karung plastik, fungsinya untuk alas
menjemur dan menumbuk bahan baku.

-

Batu atau kayu, fungsinya untuk menumbuk bahan baku.

-

Ayakan dari bambu, fungsinya untuk mengayak bahan baku.

-

Papan kayu, fungsinya digunakan sebagai alas untuk mengulat
adonan.

-

Plastik, fungsinya untuk menutupi hasil adonan dan menjaga
kelembaban adonan.

2. Alat-alat yang digunakan untuk proses pengolahan bahan baku yang di
gunakan di desa Tojan adalah sebagai berikut:
-

Batok kelapa, fungsinya untuk meletakkan bahan baku di atas
kertas semen atau karung plastik untuk di jemur dan untuk
menuangkan air dalam proses pengadonan.

-

Kertas semen atau karung plastik, fungsinya untuk alas
menjemur dan menumbuk bahan baku.

-

Lesung dari batu, fungsinya untuk menumbuk bahan baku.

-

Ayakan dari bambu, fungsinya untuk mengayak bahan baku.

-

Saringan dari kawat, fungsinya untuk mengayak bahan baku.

-

Besek ayaman dari bambu, fungsinya digunakan sebagai alas
untuk mengulat adonan.

-

Plastik, fungsinya untuk menutupi hasil adonan dan menjaga
kelembaban adonan.
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c. Komparasi pengolahan bahan baku dan alat yang di gunakan di Desa
Jasri dan di Desa Tojan.
1. Proses pengolahan tanah atau bahan baku
a. Perajin di Desa Jasri dan Tojan sama-sama tidak memberikan campuran
seperti serbuk camot, padas, pasir dan sebagainya dalam mencampur
bahan baku.
b. Perajin di Desa Jasri dan Tojan sama-sama menjemur tanah dengan alas
kertas semen atau karung plastik, agar dapat memisahkan kerikil dan
sampah.
c. Perajin di Desa Jasri memiliki perbedaan di dalam penumbukan tanah,
yakni menggunakan batu atau kayu dan dialasi karung plastik, sedangkan
di Desa Tojan, menggunakan lesung dari batu.
d. Perajin di Desa Jasri memiliki perbedaan dalam penyaringan tanah yakni
menggunakan ayakan dari anyaman bambu saja, sedangkan yang
dilakukan di Desa Tojan, menggunakan ayakan dari anyaman bambu dan
dialasi dengan ayakan dari kawat.
e. Perajin di Desa Jasri memiliki berbedaan dari segi alat yang digunakan
dalam proses pencampuran adonan yakni menggunakan alas dari papan
untuk mengulet di dalam proses pencampuran, sedangkan yang dilakukan
di Desa Tojan, menggunakan besek dari anyaman kayu.

2. Alat-alat dan perlengkapan pengolahan tanah
Alat-alat yang digunakan dalam pengolahan tanah banyak memiliki
persamaan, hanya beberapa alat yang membedakan antara lain:
a. Perajin di Desa Jasri menggunakan batu atau kayu dan karung plastik
sebagai alasnya untuk menumbuk dan menghaluskan bahan baku,
sedangkan di Desa Tojan menggunakan lesung dari batu.
b. Perajin di Desa Jasri menggunakan ayakan dari anyaman bambu di dalam
proses pengayakan, sedangkan di Desa Tojan, menggunakan ayakan dari
anyaman bambu yang di alasi ayakan dari kawat.
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4.1.5

Proses Pembentukan gerabah di Desa Jasri dan di Desa Tojan

a. Proses pembentukan gerabah di Desa Jasri
Dalam proses pembentukan barang gerabah di desa Jasri melalui tahapan
sebagai berikut:

Gambar 19: tanah yang sudah di ulet

Gambar 20: Proses pembentukan

Gambar 21: Proses penjemuran dengan cara diangin-anginkan
Gambar 19,20,21; Proses pembentukan di Desa Jasri
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 19,20,21 2012
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1. Perajin di Desa Jasri dalam proses penguletan dilakukan untuk membuat
bahan baku menjadi satu atau rata dengan unsure-unsur yang terkandung
didalamnya dan menghindari terjadinya gelembung udara agar mudah
dalam proses pembentukan dan pembakaran.
2. Perajin di Desa Jasri dalam proses pembentukan yang dilakukan adalah,
meletakkan adonan tanah yang sudah di ulet diatas meja putaran
tradisional dari kayu ( pengusehan) yang dialasi dengan kain keras atau
kaku, gunanya untuk membentuk benda-benda yang berbentuk silinder
dengan bantuan kain tipis untuk menghaluskan permukaan gerabah, dan
untuk meletakkan gerabah yang sudah dibentuk keatas papan untuk
dijemur adalah dengan cara menarik kain keras atau kaku yang menjadi
alas sebelumnya.
3. Perajin di Desa Jasri dalam proses penjemuran yang dilakukan adalah
dengan cara diangin-anginkan atau tidak dijemur langsung dibawah
matahari, fungsinya agar tidak terjadi keretakan atau pecah ketika di
jemur.

b. Proses pembentukan gerabah di Desa Tojan adalah sebagai berikut:

Gambar 22: tanah yang sudah di ulet

Gambar 23: Proses pembentukan
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Gambar 24: Proses penjemuran dibawah sinar matahari langsung
Gambar 22,23,24; Proses pembentukan di Desa Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 22,23,24, 2012

1. Ngulet tanah: Proses penguletan tanah di Desa Tojan dalam penguletan
tanah juga memiliki kesamaan dalam prosesnya, yakni mengulet tanah
hingga menjadi satu atau rata dengan unsur-unsur yang ada didalamnya
dan menghindari terjadinya gelembung udara, agar mudah di dalam proses
pembentukan dan pembakaranya.
2. Membentuk: Proses pembentukan yang di lakukan di Desa Tojan adalah,
meletakkan adonan yang sudah di ulet di atas meja well tangan yang sudah
di modivikasi dengan kayu sebagai alas di atasnya, gunanya untuk
membentuk benda yang berbentuk silinder dengan bantuan kain tipis
untuk menghaluskan permukaan gerabah, dan memindahkan benda yang
sudah di bentuk di atas papan atau triplek untuk di jemur adalah
memotong dengan benang nilon.
3. Penjemuran: Proses penjemuran yang dilakukan di Desa Tojan adalah,
menjemurnya langsung di bawah sinar matahari, fungsinya agar benda
gerabah yang sudah di bentuk cepat kering.
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c. Komparasi Proses Pembentukan gerabah di Desa Jasri dan di Desa
Tojan
1. Perajin di Desa Jasri dalam proses penguletan bahan baku memiliki
persamaan dengan perajin di Desa Tojan yakni mengulet tanah hingga
menjadi satu atau rata dengan unsure-unsur yang ada didalamnya dan
menghindari terjadinya gelembung udara, agar mudah di dalam proses
pembentukan dan pembakaran.
2. Perajin di Desa Jasri dalam proses pembentukan memiliki persamaan dengan
perajin di Desa Tojan yang membedakan hanya pada segi peralatan yakni:
Perajin di Desa Jasri mengunakan alat pemutaran dari tangan yang terbuat
dari kayu (pengusehan), untuk membuat benda berbentuk silinder dan
didalam meletakkan adonan yang akan diputar dialasi dengan kain yang kaku
atau keras. Sedangkan yang dilakukan di Desa Tojan adalah menggunakan
meja whell tangan dari besi yang dimodifikasi dengan kayu sebagai alas
untuk meletakkan adonan yang akan di bentuk silinder.
3. Perajin di Desa Jasri dalam pross penjemuran dilakukan dengan cara di
angin-anginkan atau dijemur di tempat yang teduh, agar resiko retak ata
pecah sedikit. Sedangkan penjemuran yang dilakukan di Desa Tojan dengan
cara dijemur langsung sdibawah sinar matahari, risiko retak atau pecah
kemungkinannya ada.
Dari hasil pengamatan penulis, proses pembentukan gerabah yang lebih
bagus dan waktung lebih efesien adalah: proses pembentukan yang dilakukan di
Desa Jasri. Hal tersebut terlihat dari besarnya diameter alat putar yang dimiliki,
sehingga mempermudah dalam pembentukan benda-benda yang lebih besar dan
proses penjemurannya dilakukan dengancara diangin-anginkan, sehingga resiko
benda untuk pecah maupun retak lebih sedikit dan dapat menghasilkan gerabah
lebih cepat dan banyak, di bandingkan Desa Tojan yang menggunakan meja whell
berdiameter kecil dan tidak dapat mebuat benda-benda yang lebih besar. Begitu
pula dengan proses penjemurannya yang dilakukan di bawah sinar matahari
langsung, yang memiliki resiko pecah maupun retak.
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4.1.6

Jenis-jenis Produk Yang Dibuat Di Desa Jasri Dan Di Desa Tojan

a. Produk perlengkapan upacara agama Hindu yang di buat di Desa
Jasri

Pasepan di Desa Jasri

Pasepan di Desa Tojan

Gambar 25: tanah yang sudah di ulet

Gambar 26: Proses pembentukan

Nama: Pasepan
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat api suci
Ukuran: Tinggi 11.5 cm, Lebar 14 cm
Harga: Rp. 4.500 rupiah

Nama: Pasepan
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat api suci
Ukuran: Tinggi 11.5 cm, Lebar 14 cm
Harga: Rp. 4.500 rupiah

Gambar 25,26: Pasepan di Desa Jasri dan Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 25,26, 2012

Komparasi pengasepan Desa Jasri dan Tojan ditinjau dari elemen-elemen
keseniruaan:
1. Bentuk dari kedua pasepan tersebut adalah simetris, dimana unsur dari
garisnya berbentuk lingkaran yang memiliki volume. Komparasi dari segi
bentuk dan garis pasepan Tojan lebih halus dibandingkan Jasri
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2. Volume pada pasepan berperanan penting dalam menampung sesuatu di
dalamnya, yang bias dilihat dari besar, kecil dan dalamnya volume yang
dimiliki. Komparasi dari volume pasepan Desa Tojan lebih besar dan
dalam untuk menampung api suci dibandinkan Desa Jasri.
3. Tekstur dari kedua pasepan tersebut menentukan keseriusan dan ketelitian
parajin dalam melakukan finising suatu produk. Komparasi tekstur
pasepan yang ada pada Desa Tojan lebih halus dibandingkan Desa Jasri.
4. Warna pada garabah ditentukan dari baik atau tidaknya kualitas dari
pewarna pere yang digunakan (pewarna yang digunakan berasal dari tanah
merah). Komparais warna pasepan Desa Jasri lebih merah dibandingkan
Desa Tojan.
5. Fungsi pasepan di kedua desa tersebut sama-sama sebagai tempat api suci.
6. Harga pasepan Desa Tojan lebih mahal dikarenakan betuknya lebih besar
dan finising yang halus dibandingkan Desa Jasri.
7. Dari estetika, pada gambar pasepan diatas Desa Tojan lebih indah dilihat
dari segi bentuk, dimana bentuk yang ditampilkan terlihat ramping pada
bagian bawah dan melebar pada bagian atas , dan pada mulut benda
terlihat dibuat begitu rapi, ditinjau dari segi kehalusan atau teksturnya
begitu rapi karena proses finisingnya, dibandingkan pasepan Desa Jasri
yang hanya memiliki kelebihan dekorasi tempel pada bagian kaki dan di
tepi lingkaran atasnya, .
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Gambar 27: Pasepan Jasri
Nama: Pasepan
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat api suci
Ukuran: Tinggi 9 cm, Lebar 16 cm
Harga: Rp. 2.500 rupiah

Gambar 28: Pasepan Jasri
Nama: Pasepan
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat api suci
Ukuran: Tinggi 24 cm, Lebar 20.5 cm
Harga: Rp. 25.000 rupiah

Gambar 27,28: Pasepan di Desa Jasri
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 27,28, 2012
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Komparasi pasepan Desa Jasri dan Tojan:
Jenis pasepan Desa Jasri lebih bervariatif dari segi harga dan bentuk seperti;
bentuk silinder dan singa dibandingkan Desa Tojan yang berbentuk silinder saja.
Estetika pasepan Desa Jasri dapat dilihat dari segi bentuk yang lebih variatif, dan
penggunaan warana berbahan kapur. Pasepan motif singa bersayap tersebut
menampilkan kesan kuno atau primitive, bentuknya abstrak, spontan dan
kesederhanaan dipergunakan pada waktu melakukan upacara, Manusia Yadnya
seperti upacara potong gigi, perkawinan dan sebagainya. Singa bersayap yang
juga disebut Ambara Raja, sebagai simbol ritual singa bersayap diartikan sebagai
simbol ketangkasan dan kekuasaan. Bentuk singa bersayap sering dapat ditemui
sebagai menyangga angkul-angkul di tiap-tiap pura maupun pada acara ngaben
dan sebagainya. (ht t p: //www.scribd.com /doc/ 49238482/ R ag am-Hi as Arsit ektur -Tradisional -Bal.) hlm

Coblong di Desa Jasri

Coblong di Desa Tojan

Gambar 29: Pasepan Jasri

Gambar 30: Pasepan Jasri

Nama: Coblong
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat air suci
Ukuran: Tinggi 5.5 cm, Lebar 8 cm
Harga: Rp. 500 rupiah

Nama: Coblong
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat air suci
Ukuran: Tinggi 3.5 cm, Lebar 7.5 cm
Harga: Rp. 500 rupiah

Gambar 29,30: coblong di Desa Jasri dan Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 27,28, 2012
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Komparasi coglong Desa Jasri dan Tojan ditinjau dari elemen-elemen
kesenirupaan:
1. Bentuk dari kedua coblong tersebut adalah simentris, dimana unsur dari
garisnyaberbentuk lingkaran yang memiliki volume. Komparasi dari segi
bentuk dan garis coblong Tojan lebih halus dibandingkan Jasri. Namun
dari segi ukuran tepi permukaannya coblong Jasri lebih besar
dibandingkan Desa Tojan.
2. Volume pada coblong berperanan penting dalam menampung sesuatu di
dalamnya, yang bias dilihat dari besar, kecil dan dalamnya volume yang
dimiliki. Komparasi dari volume coblong Desa Jasri lebih besar untuk
menampung air suci dibandingkan Desa Tojan.
3. Tekstur dari kedua coblong tersebut menentukan keseriusan dan ketelitian
perajin dalam melakukan finising suatu produk. Komparasi tekstur
coblong yang ada pada Desa Tojan lebih halus dibandingkan Desa Jasri.
4. Warna pada gerabah ditentukan dari baik atau tidaknya kualitas dari
pewarna pere yang digunakan (pewarna yang digunakan berasal dari tanah
merah). Komparasi warna coblong Desa Jasri lebih merah dibandingka
Desa Tojan.
5. Fungsi coblong di kedua desa tersebut sama-sama sebagai tempat air suci.
6. Harga coblong di Desa Jasri dan Desa Tojan memiliki kesamaan.
7. Dari segi estetika pada gambar coblong diatas, Desa Jasri lebih indah
dilihat dari segi bentuk, dimana bentuk yang ditampilkan terlihat lebih
lebar pada tepi bibirnya sehingga mempermudah dan lebih praktis untuk
memasukkan tangan pada proses pengambilan air suci, dan dapat
menampung air suci lebih banyak karena bentuknya volumenya lebih
besar, dibandingkan coblong Desa Tojan yang menonjolkan dari segi
kehalusan finisingnya saja.
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Payuk Menyonyo di Desa Jasri

Payuk Menyonyo di Desa Tojan

Gambar 31: Payuk menyonyo Jasri

Gambar 32: Pakuk menyonyo Tojan

Nama: Payuk menyonyo
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat air suci
Ukuran: Tinggi 10 cm, Lebar 11.5 cm
Harga: Rp. 9.000 rupiah

Nama: Payuk menyonyo
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat air suci
Ukuran: Tinggi 8.5cm, Lebar 11.5 cm
Harga: Rp. 5.000 rupiah

Gambar 31,32: payuk menyonyo di Desa Jasri dan Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 31,32, 2012

Komparasi payuk menyonyo Desa Jasri dan Desa Tojan ditinjau dari elemenelemen kesenirupaan:
1. Bentuk dari kedua payuk menyonyo tersebut adalah simetris, dimana
unsur dari garisnya berbentuk lingkaran yang memiliki volume.
Komparasi dari segi bentuk dan garis payuk menyonyo Tojan lebih halus
dibandingkan Jasri. Perbedaanya payuk menyonyo Desa Jasri terletak pada
ukurannya yang lebih besar dan tempat keluarnya air yang diletakkan
dibawah sedangkan Desa Tojan ukurannya lebih kecil dan tempat
keluarnya air berada di tengah-tengah.
2. Volume pada payuk menyonyo berperanan penting dalam menampung
sesuatu di dalamnya, yang bias dilihat dari besar, kecil dan dalamnya
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volume yang dimiliki. Komparasi dari volume payuk menyonyo Desa Jasri
lebih besar untuk menampung air suci dibandingkan Desa Tojan.
3. Tekstur dari kedua payuk menyonyo tersebut menentukan keseriusan dan
ketelitian perajin dalam melakukan finising suatu produk. Komparasi
tekstur coblong yang ada pada Desa Tojan lebih halus dibandingkan Desa
Jasri.
4. Warna pada gerabah ditentukan dari baik atau tidaknya kualitas dari
pewarna pere yang digunakan (pwearna yang digunakan berasal dari tanah
merah). Komparasi warna payuk menyonyo Desa Jasri lebih merah
dibandingkan Desa Tojan.
5. Fungsi payuk menyonyo di kedua desa tersebut sama-sama sebagai tempat
air suci.
6. Harga payuk menyonyo di Desa Jasri lebih mahal dibandingkan Desa
Tojan.
7. Dari estetika pada gambar diatas, payuk menyonyo Desa Jasri lebih indah
dari segi bentuk, dimana bentuk yang ditampilkan lebih seimbang proporsi
atas dan bawahnya. Begitu pula dengan keperaktisan penempatan bentuk
keluarnya air diletakkan dibawah sehingga pada proses penuangan air suci
dapat keluar semuanya tanpa sisa dan dapat menampung air suci lebih
banyak dikarenakan bentuknya lebih besar dibandingkan Desa Tojan yang
hanya memiliki kehalusan dari segi finisingnya saja, dan tidak memiliki
keperatisan pada penuangan air suci, dikarenakan penempatan bentuk
keluarnya air diletakkan ditengah-tengahnya sehingga pada proses
penuangan akan menyisakan air suci didalamnya. Begitu pula dengan
bentuknya yang lebih kecil shingga tidak dapat menampung air suci
dengan maksimal.
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Caratan di Desa Jasri

Caratan di Desa Tojan

Gambar 34: Caratan Tojan

Gambar 33: Caratan Jasri

Nama: Caratan
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat air suci
Ukuran: Tinggi 9 cm, Lebar 5.5 cm
Harga: Rp. 500 rupiah

Nama: Caratan
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat air suci
Ukuran: Tinggi 8.5 cm, Lebar 5 cm
Harga: Rp. 500 rupiah

Gambar 33,34: caratan di Desa Jasri dan Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 33,34, 2012

Komparasi caratan Desa Jasri dan Tojan ditinjau dari elemen-elemen
kesenirupaan:
1. Bentuk dari kedua caratan tersebut adalah simetris, dimana unsur dari
garisnya berbentuk lingkaran yang memiliki volume. Komparasi dari segi
bentuk dan garis caratan Tojan lebih halus dibandingkan Jasri.
Perbedaanya caratan Desa Tojan terletak pada ukurannya yang lebih besar
dinandingkan Desa Jasri.
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2. Volume pada payuk menyonyo berperanan penting dalam menampung
sesuatu di dalamnya, yang bias dilihat dari besar, kecil dan dalamnya
volume yang dimiliki. Komparasi dari volume payuk menyonyo Desi Jasri
lebih besar untuk menampung air suci dibandingkan Desa Tojan.
3. Tekstur dari kedua caratan tersebut menentukan keserusan dan ketelitian
perajin dalam melakukan finising suatu produk. Komparsi tekstur caratan
yang ada pada Desa Tojan lebih halus dibandingkan Desa Jasri.
4. Warna pada ditentukan dari baik atau tidaknya kualitas dari pewarna pere
yang digunakan (pewarna yang digunakan berasal dari tanah merah).
Komparasi warna caratan Desa Jasri lebih merah dibandingkan Desa
Tojan.
5. Fungsi caratan di kedua desa tersebut sama-sama sebagai tempat air suci.
6. Harga caratan di Desa Jasri memiliki kesamaan dengan Desa Tojan.
7. Dari estetika pada gambar diatas, caratan Desa Tojan lebih indah dilihat
dari segi bentuk, dimana bentuk yang ditampilkan terlihat ramping pada
bagian atas dan melebar pada bagian bawah , dan pada permukaan atasnya
benda terlihat dibuat begitu rapi, ditinjau dari segi kehalusan atau
teksturnya terlihat begitu rapi karena proses finisingnya. Begitu juga
dengan bentuk proporsi volumenya yang lebih besar sehingga dapat
menampung air suci lebih banyak, dibandingkan caratan Desa Jasri, yang
bentuk proporsi volumenya memiliki keseimbangan dan lebih kecil
sehingga tidak dapat menampung air suci lebih banyak.
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Teren di Desa Jasri

Teren di Desa Tojan

Gambar 35: Teren Jasri

Gambar 36: Teren Tojan

Nama: Teren
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat memasak
Ukuran: Tinggi 22 cm, Lebar 21 cm
Harga: Rp. 15.000 rupiah

Nama: Teren
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat memasak
Ukuran: Tinggi 7 cm, Lebar 8 cm
Harga: Rp. 1.000 rupiah

Gambar 35,36: teren di Desa Jasri dan Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 35,36, 2012

Komparasi teren Desa Jasri dan Desa Tojan ditinjau dari elemen-elemen
kesenirupaan:
1. Bentuk dari kedua teren tersebut adalah simetris, dimana unsur dari
garisnya berbentuk lingkaran yang memiliki volume. Komparasi dari segi
bentuk dan garis teren Jasri lebih halus dibandingkan Tojan. Perbedaanya
teren Desa Jasri terletak pada ukurannya yang lebih besar dibandingkan
Desa Tojan.
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2. Volume pada teren berperanan penting dalam menampung sesuatu di
dalamnya, yang bisa dilihat dari besar, kecil dan dalamnya volume yang
dimiliki. Komparasi dari volume teren Desa Jasri lebih besar untuk
menampung kayu perapian dibandingkan Desa Tojan.
3. Tekstur dari kedua teren tersebut menentukan keseriusan dan ketelitian
perajindalam melakukan finising suatu produk. Komparasi tekstur teren
yang ada pada Desa Jasri lebih halus dibandingkan Desa Tojan.
4. Warna pada garabah ditentukan dari baik atau tidaknya kualitas dari
pewarna pere yang digunakan (pewarna yang digunakan berasal dari tanah
merah). Komparasi warna teren Desa Jasri lebih merah dibandingkan Desa
Tojan.
5. Fungsi teren di Desa Jasri sebagain peralatan upacara keagamaan dan
rumah tangga sedangkan Desa Tojan hanya sebagai simbolisasi untuk
peralatan upacara keagamaan saja.
6. Harga teren di Desa Jasri lebih mahal dibandingkan dengan Desa Tojan.
7. Dari estetika pada gambar di atas, teren Desa Jasri Lebih indah dari segi
bentuk, dimana bentuk yang ditampilkan terlihat lebih seimbang pada
bagian atas dan melebar pada bagian bawah, dan pada keseluruhan benda
dibuat lebih rapi, ditinjau dari segi kehalusan atau tekstur terlihat begitu
rapi karena proses finisingnya. Begitu pula dengan dekorasinya yang
menggunakan tehnik tempel dan tekan yang diterapkan di atas dan pada
tempat meletakkan bara, dan bentuknya yang lebih besar, sehingga
keperaktisannya bisa digunakan untuk perlengkapan upacara keagamaan
dan digunakan untuk perlengkapan rumah tangga juga, dibandingkan Desa
Tojan yang menggunakan dekorasi tempel dan toreh pada sisi atasnya saja
dan bentuk yang lebih kecil sehingga digunakan untuk perlengkapan
upacara saja dan tidak bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga.
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Penyanyahan di Desa Jasri

Penyanyahan di Desa Tojan

Gambar 37: Penyanyahan Jasri

Gambar 38 Penyanyahan Tojan

Nama: Penyanyahan
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat menggoreng
Ukuran: Tinggi 7cm, Lebar 33 cm
Harga: Rp. 9000 rupiah

Nama: Penyanyahan
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat memasak
Ukuran: Tinggi 3 cm, Lebar 10 cm
Harga: Rp. 1000 rupiah

Gambar 37,38: teren di Desa Jasri dan Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 37,38, 2012

Komparasi penyanyahan Desa Jasri dan Tojan ditinjau dari elemen-elemen
kesenirupaan:
1. Bentuk dari kedua penyanyahan tersebut adalah simetris, dimana unsur
dari garismya berbentuk lingkaran yang memiliki volume. Komparasi dari
segi bentuk dan garis penyanyahan Jasri lebih halus dibandingkan Tojan.
Perbedaanya Desa Jasri terletak pada ukurannya yang lebih besar
dibandingkan Desa Tojan.
2. Volume pada penyanyahan berperanan penting dalam menamung sesuatu
di dalamnya yang bias dilihat dari besar, kecil dan dalamnya volume
yangdimiliki. Komparasi dari volume penyanyahan Desa Jasri lebih besar
untuk menampung sesuatu yang akan digoreng dibandingkan Desa Tojan.
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3. Tekstur dari kedua penyanyahan tersebut menentukan keseriusan dan
ketelitian perajin dalam melakukan finising suatu produk. Komparasi
tekstur penyanyahan yang ada pada Desa Jasri lebih halus dibandingkan
Desa Tojan.
4. Warna pada berabah ditentukan dari baik atau tidaknya kualitas dari
pewarna pere yang digunakan (pewarna yang digunakan berasal dari tanah
merah). Komparasi warna penyanyahan Desa Jasri lebih merah
dibandingkan Desa Tojan.
5. Fungsi penyanyahan di Desa Jasri sebagai peralatan upacara keagamaan
dan rumah tangga sedangkan Desa Tojan hanya sebagai simbolisasi untuk
peralatan upacara keagamaan saja.
6. Harga penyanyahan di Desa Jasri lebih mahal dibandingkan dengan Desa
Tojan.
7. Dari estetika pada gambar diatas, penyanyahan Desa Jasri lebih indah
dilihat dari segi bentuk, dimana bentuk yang ditampilkan terlihat besar
pada bagian proporsi volumenya yang bisa menampung sesuatu untuk
digoreng atau dimasak, dari segi keperaktisannya dapat digunakan sebagai
perlengkapan upacara keagamaan dan sebagai peralatan rumah tangga.
Begitu pula jika ditinjau dari segi kehalusan atau teksturnya terlihat begitu
rapi karena proses finisingnya. Dari segi dekorasi mengunakan teknik
tempel untuk memberikan tangkai pegangan pada penyanyahan yang
diletakkaan di sisi luarnya. Dibandingkan dengan Desa Tojan yang ukuran
bentuk proporsi volumenya lebih kecil, dan dari segi keperaktisannya,
hanya bisa digunakan untuk perlengkapan upacara keagamaan saja dan
tidak bisa digunakan sebagai peralatan rumah tangga. Dari segi dekorasi
tangkai pegangan penyanyahan di letakkan di dalam.
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Pulu di Desa Jasri

Pulu di Desa Tojan

Gambar 39: Pulu Jasri

Gambar 40: Pulu Tojan

Nama: Pulu
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat air suci
Ukuran: Tinggi 7 cm, Lebar 10 cm
Harga: Rp. 2.500 rupiah

Nama: Pulu
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat air suci
Ukuran: Tinggi 5.5cm, Lebar 8.5 cm
Harga: Rp. 1.000 rupiah

Gambar 39,40: teren di Desa Jasri dan Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 39,40, 2012

Komparasi pulu Desa Jasri dan Desa Tojan ditinjau dari elemen-elemen
kesenirupaan:
1. Bentuk dari kedua pulu tersebut adalah simetris, dimana unsur dari
garisnya berbentuk lingkaran yang memiliki volume. Komparasi dari segi
bentuk dan garis pulu Jasri lebih halus dibandingkan Tojan. Perbedaanya
pulu Desa Jasri terletak pada ukurannya yang lebih besar dibandingkan
Desa Jasri.
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2. Volume pada pulu berperanan penting dalam menampung sesuatu di
dalamnya, yang bias dilihat dari besar, kecil dan dalamnya volume yang
dimiliki. Komparasi dari volume pulu Desa Jasri lebih besar untuk
menampung air suci dibandingkan Desa Tojan.
3. Tekstur dari kedua pulu tersebut menentukan keseriusan dan ketelitian
perajin dalam melakukan finising suatu produk. Komparasi tekstur pulu
yang ada pada Desa Jasri lebih halus dibandingkan Desa Tojan.
4. Warna pada gerabah ditentukan dari baik atau tidaknya kualitas dari
pewarna pere yang digunakan ( pewarna yang digunakan berasal dari
tanah merah). Komparasi warna pulu Desa Jasri lebih merah dibandingkan
Desa Tojan.
5. Fungsi pulu di Desa Jasri dan Tojan sebagai tempat air suci.
6. Harga pulu di Desa Jasri lebih mahal dibandingkan dengan Desa Tojan.
7. Dari estetika pada gambar diatas, pulu Desa Tojan lebih indah dilihat dari
segi bentuk, dimana bentuk yang ditampilkan telihat ramping pada bagian
atas kebawah, ditinjau dari segi kehalusan atau teksturnya terlihat begitu
rapi karena proses finisingnya. Dari segi keperaktisannya lebih praktis
dikarenakan bentuk bibirnya lebihn lebih besar sehingga memudahkan
untuk mengambil air suci, dibandingkan Desa Jasri yang hanya
menampilkan

proporsi

bentuk

volume

yang

lebih

besar

dan

keperaktisannya kurang dari segi bibir untuk mengambil air suci lebih
kecil, sehingga tidak dapat memasukkan tangan dengan leluasa. Begitu
pula dengan kelebihan yang dimiliki dari segi warna pulunya yang lebih
merah dibandingkan Tojan.
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Cobek di Desa Jasri

Cobek di Desa Tojan

Gambar 41: Cobek Jasri

Gambar 42: Cobek Tojan

Nama: Cobek
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat air, sesajen, telur
Ukuran: Tinggi 8 cm, Lebar 27 cm
Harga: Rp. 4.000 rupiah

Nama: Pulu
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat air, sesajen, telur
Ukuran: Tinggi 7 cm, Lebar 21 cm
Harga: Rp. 2.000 rupiah

Gambar 39,40: teren di Desa Jasri dan Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 39,40, 2012

Komparasi cobek Desa Jasri dan Tojan ditinjau dari elemen-elemen kesenirupaan:
1. Bentuk dari kedua cobek tersebuk adalah simetris, dimana unsur dari
garisnya berbentuk lingkaran yang memiliki volume. Komparasi dari segi
bentuk dan garis cobek Jasri lebih halus dibandingkan Tojan. Perbedaanya
cobek Desa Jasri terletak pada ukurannya yang lebih besar dibandigkan
Desa Jasri.
2. Volume pada cobek berperanan penting dalam menamung sesuatu di
dalamnya, yang bias dilihat dari besar kecil dan dalamnya volume yang
dimiliki. Komparasi dari volume cobek Desa Jasri lebih besar untuk
menampung air suci atau sesajen dibandigkan Desa Tojan.
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3. Tekstur dari kedua cobek tersebut menentukan keseriusan dan ketelitian
perajin dalam melakukan finising suatu produk. Komparasi tekstur cobek
yang ada pada Desa Jasri lebih halus dibandingkan Desa Tojan.
4. Warna pada gerabah ditentukan dari baik atau tidaknya kualitas dari
pewarna pere yang digunakan (pewarna yang digunakan berasal dari tanah
merah). Komparasi warna cobek Desa Jasri lebih merah dibandingkan
Desa Tojan.
5. Fungsi cobek di Desa Jasri digunakan untuk air suci, sesajen dan
digunakan sebagai perlenkapan rumah tangga sedangkan Tohan sebagai
tempat air suci atau sesajen saja.
6. Harga Cobek di Desa Jasri lebih mahal dibandigakn dengan Desa Tojan.
7. Dari estetika keindahan pada gambar diatas, cobek Desa Jasri lebih indah
dilihat dari segi bentuk, dari bentuk yang ditampilkan terlihat lebih
ramping pada bagian atas ke bawah, dan pada permukaan bibirnya lebih
rapi, ditinjau dari segi kehalusan atau teksturnya terlihat begitu rapi karena
proses finisingnya. Dari segi warna lebih merah dan lebih praktis untuk
menaruh sesuatu didalamya karena memiliki proporsi volume bentuk yang
besar dan memiliki ukuran yang lebih bervariatif. Sehingga dapat memilih
ukuran yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan, dibandingkan Desa
Tojan yang proporsi bentuk volumenya lebih kecil, dan tidak dapat
meletakkan sesuatu lebih banyak. Kelebihan yang dimiliki terletak dari
pewarnaan yang mengahasilkan pola garis pada bentuk cobeknya.
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Jenis-jenis produk lain jang dibuat di Desa Jasri dan ditak diproduksi di Desa
Tojan adalah sebagai berikut:

Gambar 43: Kekeb Jasri
Nama: Cobek
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat air, sesajen, telur

Gambar 44 Panggangan sate Jasri
Nama: Cobek
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat air, sesajen, telur

Gambar 43,44: teren di Desa Jasri dan Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 43,44, 2012
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Gambar 45: Pot bunga Jasri
Nama: Pot bunga
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat bunga

Gambar 46: Pot bunga gantung Jasri
Nama: Pot bunga gantung
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat bunga

Gambar 43,44: teren di Desa Jasri dan Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 43,44, 2012
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Gambar 47: Sangkut Jasri
Nama: Sangku
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat air suci

Gambar 48: Pauk Jasri
Nama: Payuk
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat air suci
Gambar 47,48: teren di Desa Jasri dan Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 47,48, 2012
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Gambar 49: Gentong Jasri
Nama: Gentong
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat air atau beras

Gambar 50: Pengaklakan Jasri
Nama: Pengaklakan
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat membuat kue laklak
Gambar 49,50: teren di Desa Jasri dan Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 49,50, 2012
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Jenis-jenis prodik lain yang dibuat di Desa Tojan dan tidak diproduksi di
Desa Jasri adalah sebagai berikut:

Gambar 51: Cobek mebatis Tojan
Nama: Cobek mebatis
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat bije

Gambar 52: Cobek bengor Tojan
Nama: Cobek bengor
Bentuk: Silinder
Fungsi: Tempat bije

Gambar 51,52: teren di Desa Jasri dan Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar, 51,52, 2012
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4.1.5 Proses Pembakaran
a. Proses pembakaran yang dilakukan di Desa Jasri
Jenis pembakaran gerabah yang dilakukan di Jasri menggunakan tungku
lading, pempakaran ini dilakukan di ruang terbuka paupun ditegalan. Pada
proses ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan antara lain:

Gambar 53: Prses pengasapan

Gambar 55 proses pembakaran

Gambar 54: Proses penataan tungku lading

Gambar 56: Proses pengangkatan setelah di bakar

Gambar 53, 54, 55, 56: Proses pembakaran gerabah di Desa Jasri
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar Gambar 53, 54, 55, 56 2012

1. Sebelum masuk pada tahap pembakaran, hal yang dilakukan oleh perajin
Jasri adalah memanasi gerabah yang sudah dilapisi dengan pere, dengan
cara diasapi dan meletakkan gerabah ditelungkupkan dan disusun diatas
sabut kelapa yang dibakar, fungsinya agar bagain dalam gerabah menjadi
kering dan tidak lembab.
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2. Proses yang dilakukan dalam menyiapkan tungku pembakaran adalah
melapisi tempat pembakaran tersebut dengan daun pisang, fungsinya agar
gerabah tidak menjadi hitam atau gosong dan meletakkan sabut kelapa,
ranting bamboo, penataan gerabah yang dilakukan berulang kali sebelum
di tutupi oleh jerami kemudian di bakar.
3. Proses pembakaran tungku ladang setelah di lapisi oleh jerami. Waktu
yang dibutuhkan dalam proses pembakaran tergantung dari besar kecilnya
ukuran gerabah yang akan dibakar, benda yang berukuran kecil waktu
yang dibutuhkan adalah 1 jam, sedangkan yang berukuran besar berkisar
antara 2-3 jam saja.
4. Proses perajin di Desa Jasri dalam pengangkatan gerabah yang sudah di
bakar, menggunakan besi atau kayu yang panjang untuk mengambil
gerabah yang sudah matang.

b. Proses pembakaran yang dilakukan di Desa Tojan.
Jenis pembakaran gerabah yang dilakukan di Tojan menggunakan tungku
lading, pembakaran ini dilakukan di ruang terbuka atau halaman ruman. Pada
proses ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan antara lain:

Gambar 57: Proses pengasapan

Gambar 58: Proses penyusunan
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Gambar 59: Proses pembakaran

Gambar 60: Proses pengangkatan gerabah

Gambar 57, 58, 59, 60: Proses pembakaran gerabah di Desa Tojan
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar Gambar 57, 58, 59, 60 2012

1. Proses perajin di Desa Tojan dalam pengasapan yang dilakukan dengan
cara membakar daun dan ranting kering di bawah gerabah yang sudah di
susun.
2. Proses penyusunan di atas tungku ladang yang tersusun oleh batu dan
pecahan gerabah sebagai penyangganya.
3. Proses perajin di Desa Tojan dalam meletakkan jerami diatas gerabah yang
sudah dipanasi dengan daun kering.
4. Proses pengangkatan benda gerabah

yang sudah melalui tahap

pembakaran.

c. Komparasi Proses Pembakaran di Desa Jasri dan di Desa Tojan.
1. Proses Pengasapan perajin di Desa Jasri dilakukan di luar tungku
sedangkan perajin di Desa Tojan di atas tungku.
2. Perajin di Desa Jasri melapisi tungku pembakaran dengan daun pisang,
rantikg, sabut kelapa dan jerami pada proses pembakar, sedangkan di Desa
Tojan janya di susun di atas tunku dan dilapisi jerami.
3. Perajin di Desa Jasri mengunakan ranting, sabut kelapa dan jerami dalam
proses pembakaran, sedangkan di Desa Tojan hanya mengunakan jerami.
4. Perajin di Desa Jasri gengunakan kayu atau besi panjang dalam
pengambilan gerabah yang suda di bakar, sedangkan di Desa Tojan
mengunakan supit.
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Pengamatan penulis mengenai pembakaran yang lebih bagus dan efesien
dalam pembakaran dan menghasilkan kematangan benda gerabah lebih baik
adalah: Pembakaran yang dilakukan perajin Desa Jasri, karena pada proses
penumpukan gerabah dan sabut kelapa dilakukan secara berurutan dan dilapisi
oleh jerami secara merata dibandingkan pembakaran yang dilakukan oleh perajin
Desa Tojan yang hanya menumpukkan gerabah tanpa disisipkan sabut kelap dan
hanya dilapisi jerami diatas tumpukan gerabah pada pembakarannya.

4.1.7

Pemasaran

Pemasaran produk yang dilakukan oleh perajin gerabah tradisional pada
unumnya adalah menjajakannya di pasar-pasar tradisional, dikios-kios kecil
maupun melalui pemesanan yang diberikan dari orang-orang sekitar untuk
keperluan prasarana upacara keagamaa bagi umat Hindu khusushnya di Bali,
maupun jenis-jenis barang tertentu, sesuai dengan keinginan pemesan.

a. Pemasaran produk-produk yang dilakukan oleh perajin gerabah Jasri
adalah memasarkanya ke pasar tradisional Karangasem dan Bebandem,
maupun melalui pemesanan.
b. Pemasaran produk-produk yang dilakukan oleh perajin gerabah Tojan
adalah memasarkannya ke pasar tradisional Klunkung maupun melalui
pemesanan.

Gambar 61: Pasar tradisional Karangasem

Gambar 62: Pasar tradisional Klungkung

Gambar 61, 62: Gerabah di pasar tradisional
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar Gambar 61, 62 2012
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c. Komparasi Pemasaran yang dilakukan di Desa Jasri dan di Desa Tojan:
Perajin di Desa Jasri dan perajin di Desa Tojan memiliki persamaan dalam
proses pemasaran, yakni di jual di pasar-pasar dan melalui pemesanan.
Pengamatan penulis mengenai pemasaran yang ada di pasar tradisional
Karangasem tampat penjual gerabah memiliki tempat khusus, berkelompok pada
satu tempat yang disediakan, di bandingkan penjual gerabah di pasar tradisional
Klungkung yang tempatnya terpisah dan memiliki jarak yang berbeda dari satu
dengan lainnya.

4.1.8

Harga
a. Perajin di Desa Jasri dalam proes penjualan, harga gerabah di
bedakan dari segi bentuk besar kecil dan kerumitan pembuatannya.
b. Perajin di Desa Tojan dalam proses penjualan, harga gerabah di
bedakan dari segi bentuk besar kecil dan kerumitan pembuatanya.
c. Komparasi yang di lakukan oleh perajin di Desa Jasri dan Tojan.
d. Perajin di Desa Jasri dan Tojan memiliki persamaan dalam proses
penjualan dan harga.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan data dan pembahasan mengenai kajian komparasi kerajinan
gerabah di Desa Jasri kabupaten Karangasem dan di Desa Tojan kabupaten
Klungkung Bali, Dabat di tarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Perajin
Jumlah perajin dan sentra di Desa Jasri lebih banyak di bandingkan dengan
perajin di Desa Tojan, dan yang melakukan kerajinan gerabah di dominasi
oleh kaum wanita. Kemampuan dan wawasan terbatas pada pembuatan
perlenkapan upacara agama Hindu dan perlenkapan kebutuhan rumah
tangga di Bali. Pendidikan tertinggi adalah Sekolah Dasar, sedangkan
yang lainnya tidak sempat mengenyam penditikan.

2. Bahan baku
Perajin di Desa Jasri dan Tojan sama-sama tidak memiliki tanah liat atau
lempung untuk di jadikan bahan baku gerabah. Bahan baku di peroleh di
daerah lain. Kualitas bahan baku, di Desa Jasri memiliki elastisitas yang
baik sehingga dabat membuat benda gerabah dengan bentuk yang lebih
besar dan tinggi, sedangkan di Desa Tojan kurang baik sehingga tidak bias
membuat benda gerabah yang lebih besar dan tinggi. Harga bahan baku, di
Desa Jasri lebih mahal dibandingkan dengan di Desa Tojan.

3. Pengolahan bahan baku dan alat yang di gunakan.
Perajin di desa Jasri dan Desa Tojan tidak memberikan campuran seberti
serbuk padas, camot, pasir, dan sebagainya dalam mencamupr bahan baku.
Proses penjemur tanah dilakukan dengan alas kertas semen atau karung
plasti agar dabat memisahkan kerikil dan sampah. Perajin di Desa Jasri
memiliki perbedaan di dalam penumpukan tanah, yakni menggunakan batu
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atau kayu dan dialasi karung plastik, sedangkan di Desa Tojan,
mengunakan Lesung dari batu.

Perajin di Desa Jasri memiliki perbedaan dalam penyaringa tanah yakni
menggunakan ayakan dari ayaman bambu saja, sedangkan di Desa Tojan,
menggunakan ayakan dari ayaman bambu dan dialasi dengan ayakan dari
kawat. Perajin di Desa Jasri memiliki berbedaan dari segi alat yang
digunakan dalam proses pencamuran adonan yakni mengunakan alas
papan untuk mengulet di dalam proses pencamuran, sedangkan di Desa
Tojan mengunakan besek dari ayaman kayu.

Alat-alat yang digunakan dalam pengolahan tanah banyak memiliki
persamaan, hanya beberapa alat yang membedakan antara lain:
Perajin di Desa Jasri mengunakan batu atau kayu dan karung plastic
sebagai alasnya untuk menembuk dan menghaluskan bahan baku,
sedangkan di Desa Tojan mengunakan lesung dari batu. Perajin di Desa
Jasri mengunakan ayakan dari anyaman bamboo di dalam proses
pengayakan, sedangkan di Desa Tojan, menggunakan ayakan dari
anyaman bamboo yang di alasi ayakan dari kawat.

4. Proses pembentukan
Perajin di Desa Jasri dalam proses penguletan bahan baku memiliki persamaan
dengan perajin di Desa Tojan yakni mengulet tanah hingga menjadi satu atau rata
dengan unsure-unsur yang ada didalamnya dan menghindari terhadinya
gelembung udara, agar mudah di dalam proses pembentukan dan pembakaranya.
Perajin di Desa Jasri dalam proses pembentukan memiliki persamaan dengan
perajin di Desa Tojan, yang membedakan hanya pada segi peralatan yakni:
Perajin di Desa Jasri mengunakan alat pemutaran dari tangan yang terbuat dari
kayu (Pengusehan), untuk membuat benda berbentuk silinder dan didalam
meletakkan adonan yang akan diputar dialasi dengan kain yang kaku atau keras.
Sedangkan yang dilakukan di Desa Tojan adalah menggunakan meja well tangan
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dari besi yang dimodivikasi dengan kayu sebagai alas untuk meletakkan adonan
yang akan di bentuk silinder.
Perajin di Desa Jasri dalam proses penjemuran dilakukan dengan cara di
angin-anginkan atau dijemur di tempat yang teduh, agar resiko retak atau pecah
sedikit. Sedangkan penjemuran yang dilakukan di Desa Tojan dengan cara di
dijemur langsung di bawah sinar matahari, resiko retak atau pecah
kemungikannya ada.

5. Jenis-jenis barang yang di produksi
a. Bentuk pengasepan di Desa Jasri lebih banyak dan variatif dari segi
benuk, ukuran, dekorasi dan harga. Sedangkan di Desa Tojan bentuk dan
ukurannya lebih sedikit. Finising di Desa Tojan lebih halus dibandingkan
Desa Jasri.
b. Coblong di Desa Jasri dari segi ukuran, bentuk lebih besar dibandigkan
dengan coblong di Desa Tojan. Finising Coblong Desa Tojan lebih halus
dibandingkan Desa Jasri.
c. Payuk menyonyo di Desa Jasri dari segi bentuk ukuran lebih besar dan
harga lebih mahal di bandigkan dengan Desa Tojan. Finisingnya lebih
halus Desa Tojan dibandingkan Desa Jasri.
d. Caratan di Desa Jasri lebih kecil dari segi ukuran dibandingkan Desa
Tojan. Finishing Desa Tojan lebih halus dibandingkan Desa Jasri.
e. Teren di Desa Jasri lebih besar dari ukuran dan bentuknya, dibandigkan
di Desa Tojan. Finising Desa Jasri lebih halus dibandingkan Desa Tojan.
f. Penyanyahan di Desa Jasri lebih besar dari bentuk, ukuran dan harga
mahal dibandigkan Desa Tojan. Finising lebih halus di Desa Jasri
dibandingkan Desa Tojan.
g. Pulu di Desa Jasri dari segi ukuran, bentuk lebih besar dan harga lebih
mahal dibandingkan dengan Desa Tojan.
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h. Cobek di Desa Jasri dari segi bentuk, ukuran lebih besar dan harga lebih
mahal, dibandingkan dengan di Desa Tojan. Finising di Desa Jasri lebih
halus dibandingkan Desa Tojan.

6. Proses pembakaran
a. Proses Pengasapan perajin di Desa Jasri dilakukan di luar tungku sedangkan
perajin di Desa Tojan di atas tungku.
b. Perajin di Desa Jasri melapisi tungku pembakaran dengan daun pisang,
ranting, sabut kelapa dan jerami pada proses pembakaran, sedangkan di Desa
Tojan hanya di susun di atas tunku dan dilapisi jerami diatas tumpukan
gerabah.
c. Perajin di Desa Jasri mengunakan ranting, sabut kelapa dan jerami dalam
proses pembakaran, sedangkan di Desa Tojan hanya mengunakan jerami.
d. Perajin di Desa Jasri mengunakan kayu atau besi panjang dalam
pengambilan gerabah yang sudah di bakar, sedangkan di Desa Tojan
mengunakan supit.
7. Pemasaran
Perajin di Desa Jasri dan perajin di Desa Tojan memiliki persamaan dalam
proses pemasaran, yakni di jual di pasar-pasar dan melalui pemesanan.

8. Harga
Perajin di Desa Jasri da Tojan memiliki persamaan dalam proses penjualan
dan harga ang dibedakan dari segi ukuran dan kerumitan pembuatannya.

5.2 Saran
Untuk menjaga dan melestarikan kerajinan gerabah yang sudah diwariskan
secara turun-temurun di Desa Jasri dan di Desa Tojan, peran dari generasi muda
dan instansi terkait sangat diharapkan. Bagi generasi muda agar tetap menjaga dan
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meneruskan kerajinan tersebut dari kepunahan, sedangkan bagi instansi terkait
agar lebih sering mengadakan penyuluhan dan bimbingan kepada perajin
memgernai perkembangan gerabah, pemasaran dan perkembangan tidak tertinggal
jauhrospek kedepannya.
Bagi perajin di Desa Jasri dan di Desa Tojan untuk lebih terbuka dalam
menerima masukan dari konsumen maupun instansi terkait yang ada hubungannya
dengan gerabah, agar wawasan dan perkembangan tidak tertinggal jauh dengan
perajin gerabah lainnya di Bali, mencari dan bereksperimen terhadap hal-hal yang
baru, baik dari segi bentuk desain dan finisingnya. Disamping itu dapat
membentuk kelompok dan perkumpulan pada tiap-tiap banjar sehingga dapat
membentuk koprasi dan dabat mendatangkan pelatihan-pelatihan maupun instansi
terkait mengenai wawasan tentang gerabah lebih luas dan mendalam.
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Nara Sumber
Perajin Desa Jasri:
1. Ni Wayan Wita
2. Ni Wayan Name
3. Ni Wayan Murniari
Perajin Desa Tojan:
1. Ni Wayan Kuti
2. Ni Ketut Sengkeg
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LAMPIRAN

Gambar 63: Penulis dan perajin Desa Tojan

Gambar 64: Sentra kelompok Desa Jasri

Gambar 65: Lokasi sentra gerabah Desa Tojan

Gambar 66: Lokasi sentra gerbah Desa Jasri

Gambar 67: Tungku pembakaran Desa Tojan

Gambar 68: Alat putar gerabah Jasri yang
didapat dari bantuan instansi terkait

Gambar 63, 64,65,66,67,68: lampiran
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar Gambar 63, 64,65, 66,67,68 2012

73

Gambar 69: Peta lokasi Desa Jasri

Gambar 70: Peta lokasi Desa Tojan

Gambar 69, 70: Gerabah di pasar tradisional
Sumber: Dokumentasi Ali Akbar Gambar 69, 70 2012
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