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ABSTRACT
This study intended to reaveal and map various art crafts products owned by Second
Level Regency of Klungkung, which spread in districts area. Therefore it would need an
approachment called approachment survey, includes qualitative research in the organization.
The data is collected through a literature studies, observations, interviews to collect verbal and
secondary data. Related with visual data collected by shooting it. The data is then codified,
categorized, reduced, then analyzed it with descriptive analytic techniques.
The results of this study showed, that the various productivity and activities of crafts that
spread in remote rural areas, in each district of Klungkung Regency. Various kinds of handicraft
products such as, crafts klongsong bullets, pis bolong (kepeng money), silver, souvenirs in the
village of Kamasan. Earthenware at tojan village, songket Gelgel village, brass craft / dream
ball at Budaga village, bananas stem in the village of Satra, and natural color of woven crafts at
Tegak village Klungkung District. Handicraft products such as tedung (umbrella), prada cloth,
shell there in Satriya village, and keris crafts in the village of Kusamba, Dawan District. While
in Tihingan village there is a gong craft, coconut shell in Banjarangkan village, subdistrict
Banjarangkan. Those handicraft products above is not only for tourist consumption, but more on
local consumption associated with religious interests, so further it would make the crafts
activities in Klungkung regency still exist.
The production of goods / handicraft process in generally the craftsmen was applying a
conventional techniques and equipment, only a small part assisted by the maximum equipment
process. Thus, the handycraft results of the product is more conspicuous, which appears more
artistic with a massive and aesthetic value.
Various kinds of handicraft products in each subdistrict of Klungkung regency, proven
to be a product that dominates its own identity as well as leading assets, such as in the District of
Klungkung handicraft products dominated here are the puppet Kamasan, songket, klonsong
bullets, and the ball dreams, in Dawan district there are Keris, prada fabrics and tedung
(umbrella) crafts, while gong crafting dominate at Banjarangkan districts.

Key words: arts crafts, Klungkung.
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ABSTRAK
Penelitian ini bermaksud menugungkap dan memetakan berbagai macam produk seni
kerajinan yang dimiliki Daerah Kabupaten Tingkat II Klungkung, yang tersebar di wiayah
kecamatan. Oleh karena itu diperlukan pendekatan, yakni pendekatan survei, temasuk dalam
wadah penelitian kwalitatif. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi,
wawancara untuk mengumpulkan data verbal dan sekunder. Terkait data-data visual
dikumpulkan dengan pemotretan. Data tersebut kemudian dikodifikasi, dikategorikan, direduksi,
selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa beragam aktivitas dan produktivitas kerajinan
yang tersebar di wilayah pedesaan terpencil, yang terdapat di tiap-tiap kecamatan, daerah
Kabupaten Klungkung. Berbagai macam produk kerajinan seperti, kerajinan klongsong peluru,
pis bolong (uang kepeng), perak, cenderamata di desa kamasan. Kerajinan gerabah di desa
tojan, tenun songket di desa gelgel, kerajinan kuningan/ bola mimpi di desa Budaga, pelepah
pisang di desa Satra, dan kerajinan tenun warna alam di desa Tegak Kecamatan Klungkung.
Macam produk kerajinan seperti tedung (payung), kain prada, tempurung terdapat di desa
Satriya, dan kerajinan keris terdapat di desa Kusamba Kecamatan Dawan. Sedangkan kerajinan
gong di desa Tihingan, batok/tempurung kelapa di desa Banjarangkan, kecamatan Banjarangkan.
Pruduk-produk kerajinan tersebut di atas bukan hanya untuk konsumsi pariwisata, tetapi lebih
pada konsumsi masyarakat lokal terkait dengan kepentingan keagamaan, sehingga aktivitas
membuat barang kerajinan di Kabupaten Klungkung tetap eksis.
Proses produksi barang-barang kerajinan tersebut, secara umum para perajin, ternyata
menerapkan teknik dan peralatan konvensional, hanya sebagian kecil prosesnya dibantu dengan
peralatan masinal. Maka, produk yang dihasilkan lebih
menonjolkan pekerjaan tangan (handwoork), sehingga nampak memiliki nilai artistik dan estetik
yang masif.
Berbagai macam produk kerajinan yang ada di masing-masing kecamatan daerah
Kabupaten Klungkung, terbukti memiliki produk yang mendominasi serta identitas tersendiri
sebagai aset unggulan, seperti di Kecamatan Klungkung produk kerajinan yang lebih
mendominasi adalah wayang kamasan, tenun songket, klonsong peluru, dan bola mimpi; di
kecamatan Dawan kerajinan keris, kain prada dan tedung (payung); sedangkan kerajinan gong
lebih mendominasi kecamatan Banjarangkan.

Kata kunci: seni kerajinan, klungkung.
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BAB I
PENDHULUAN
A. Latar Belakang
Kriya yang lebih dikenal dengan istilah kerajinan mempunyai daya tarik dan
tetap menarik sekaligus sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, sudah dikenal
sejak zaman Bali Kuno. Pada masa itu istilah perajin disebut dengan “amahat ;
pemahat, citrakara; pelukis, mecadar ; tukang tenun, citralekha; tukang jarit kajang,
gulasi bujur; tukang besi, mamangkudu; tukang jelub, sulpika mas; pande mas,
tambra; pende tembaga, dan kangsa; pende perunggu (Tista, 1998: 29-30). Julukanjulukan tersebut di atas membuktikan, bahwa usaha para perajin sejak dahulu telah
merupakan kewirausahaan dan dipergunakan untuk mata pencaharian oleh para
perajin pada zaman itu. Keahlian dalam membuat barang-barang kerajinan ini
diwariskan secara turun-temurun oleh perajin kepada anak-cucunya, sehingga masih
tetap berlansung dari zaman ke zaman, dan mengalami perkembangan yang sangat
berarti bagi kehidupan masyarakat Bali pada umumnya dan perajin pada khususnya.
Aktivitas membuat barang-barang kerajinan tersebut di atas, terdapat dan
tersebar diseluruh Kabupaten di Bali. Salah satunya adalah Kabupaten Klungkung
yang konon merupakan daerah pusat kerajaan dari seluruh kerajaan yang ada di Bali,
serta dikabarkan sebagai tempat mengungsinya para Brahmana Hindu, seniman dan
perajin Majapahit ke Bali, ketika Kerajaan Majapahit ditundukan oleh Kerajaan
Demak Islam pada tahun 1515 (Ten Kate, 2004:080). Para seniman, perajin,
Brahmana Hindu Jawa inilah gerangan membawa keemasan kerajaan Gelgel pada
abad ke-17, dengan kemegahan istana yang dihias luar biasa. Bukti faktual yang
masih utuh dapat dilihat sampai saat ini adalah “kertagosa” berupa sebuah puri
kerajaan yang penuh dihiasi dengan karya-karya seniman dan perajin. Oleh sebab itu
daerah Klungkung dikatakan sebagai pusat seniman, perajin, serta berkembangnya
kesenian pertama di Bali.
Bukti faktual tersebut di atas menjadikan Klungkung sebagai salah satu
potensi obyek wisata andalan Bali, yang kaya akan benda-benda bersejarah, serta
sistem tata ruang dan adat-istiadat yang tidak dijumpai di kabupaten lainnya di
1

Bali. Kelebihan yang dimiliki Kabupaten Klungkung selain

seni lukis wayang

tradisinal gaya Kamasan yang sangat terkenal di dunia internasional, juga terdapat
banyak

macam dan jenis kerajinan yang bertebaran di setiap kecamatan/desa

terpencil yang jarang dijangkau wisatawan manca negara.
Kehidupan masyarakat yang disupremasi lingkungan kraton mengkondisikan
masyarakatnya sangat terbuka dan santun

dalam kesehariannya, serta mudah

menerima pengaruh budaya luar. Hal ini berimplikasi terhadap tumbuhnya berbagai
seniman-seniman atau sangging, dan perajin yang kini masih tetap getol dibidangnya
masing-masing. Didukung oleh alam lingkungan berbukit yang subur kaya akan
material yang dapat dimanfaatkan sebagai material kerajinan, sehingga muncul
jenis-jenis kerajinan baru sesuai dengan permintaan pasar (para wisatawan). Kondisi
ini memungkinkan dapat memperkaya berbagai macam dan jenis kerajinan yang ada
di Kabupaten Klungkung. Tidak dapat dipungkiri, pengaruh seni apapun bentuk dan
jenisnya, sampai saat ini di Kabupaten Klungkung “masih” diterima sepanjang tidak
merusak/merugikan para perajin. Adanya kesadaran untuk beraktivitas dan
berkreativitas diberbagai bidang jenis kerajinan dapat dijadikan peluang sekaligus
tantangan baru bagi masyarakat perajin di Klungkung untuk mengoptimalkan potensi
yang dimilikinya.
Kekayaan dan potensi sumber daya alam yang dimiliki

Kabupaten

Klungkung, serta didukung oleh sebagian masyarakatnya yang berkecimpung
dibidang pariwisata menjadikan daerah Klungkung semakin dikenal di dunia luar.
Kekayaan dan potensi yang tersebar di berbagai sentra industri kerajinan dapat
dijadikan andalan yang signifikan untuk menunjang perekonomian masyarakatnya.
Industri kreatif yang digalakkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pertengahan
2007 di Jakarta Convention Center (JCC) bukanlah sesuatu yang baru di kalangan
masyarakat Klungkung. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan bahan dan inisiatif
para perajin untuk membuat barang kerajinan dengan menggunakan bahan yang
“mungkin” dianggapnya sebagai bahan limbah. Selain itu para perajin juga sudah
dan terus meredesain bentuk-bentuk kerajinan kreatif dan inovatif.
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Berdasarkan pengamtan penulis, Klungkung

tidak pernah absen tampil

dalam ajang pameran PKB yang diselenggarakan pemerintah Propinsi setiap tahun,
dan mengalami peningkatan baik secara kwantitas maupun secara kwalitas. Apa yang
dipamerkan di arena PKB 2009 di Taman Budaya Denpasar belum sesuai dengan
realitas di lapangan. Kecamatan Klungkung yang terkenal dengan kerajinan logam,
pelosong peluru, seni lukis wayang tradisional dan kain songket, Kecamatan Dawan
terkenal dengan kerajinan keris, Kecamatan Banjarangkan terkenal dengan kerajinan
cenderamata dari tempurung, Kecamatan Nusa penida

terkenal dengan rumput

lautnya, oleh karena masyarakatnya mayoritas sebagai petani rumput laut, dan jarang
masyarakatnya mendulang nafkah melalui seni kerajinan.
Selain seni kerajinan yang telah dikenal secara luas di kalangan masyarakat
umum, jenis kerajinan lainnya juga masih banyak yang belum teridentifikasi di
kantong-kantong/sentra industri yang cukup banyak dan tersebar dipelosok
Kabupaten Klungkung. Berdasarkan survei awal ada beberapa sentral kerajinan
dalam keberlanjutannya sangat memprihatinkan dan dapat diasumsikan terputus
generasi. Keprihatinan tetap menyelubungi kehidupan seni kerajinan yang
memerlukan keuletan yang penuh rutinitas. Keragaman maupun variasi bentuk,
material, dan fungsi ganda yang melekat pada kerajinan merupakan kekayan atau
aset daerah yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan. Upaya pelestarian
lewat pemetaan adalah solusi yang tepat

untuk mengetahui kualitas maupun

kuantitas kerajinan yang tersebar khususnya di daerah/kabupaten Klungkung.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipakai sebagai format atau bingkai
untuk mengetahui lebih detail dan mendalam tentang produk seni kerajinan yang
terdapat di daerah terpencil Kabupaten Klungkung, sangat perlu dilakukan penelitian
dan pemetaan dengan pendekatan suvei.
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B. Identipikasi dan Lingkup Masalah
Berbagai macam jenis seni kerajinan yang ada di Kabupaten Klungkung
merupakan hasil aktivitas dan kreativitas, sekaligus sebagai mata pencaharian pokok
masyarakatnya. Dalam eksistensinya seni kerajinan ini mengalami diversifikasi
produk dalam beberapa aspek, seperti bentuk, fungsi, dan proses, berkontribusi
terhadap pengayaan jenis kerajinan dan meningkatkan pendapatan daerah. Untuk
mengetahui dan memahami berbagai jenis produk tersebut, perlu dilakukan
penelitian dan pemetaan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kerajinan yang ada di
Kabupaten Klungkung.
C. Rumusan Masalah Penelitian
Beragamnya jenis kerajinan yang tersebar di setiap desa/kecamatan di
Kabupaten Klungkung yang belum sepenuhnya tercatat/terpetakan merupakan
realita yang cukup problematis yang perlu dicarikan solusinya. Adapun masalahmasalah yang muncul dalam penelitian/pemetaan berbagai macam dan jenis
kerajinan yang tersebar di Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:
1. Macam dan jenis kerajinan apa saja yang ada di daerah kabupaten tingkat
II Klungkung.
2. Bagaimana Sistem dan teknik kerja yang diterapkan oleh masing individu
atau kelompok perajin di Kabupaten Klungkung.
3. Adakah yang mendominasi jenis kerajinan tertentu pada daerah kecamatan
di Kabupaten Klungkung.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Pemetaan
Sebelum menjelaskan referensi yang melandasi penelitian ini, perlu
disampaikan sekilas pengertian ”pemetaan” untuk menghindari kerancuan dalam
pemahaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 2002: 867), dijelaskan bahwa,
kata ”pemetaan ” berasal dari kata dasar ”peta” yang berarti gambaran atau lukisan
pada kertas yang menunjukan letak tanah, sungai, laut, gunung dan sebagainya.
”Peta” juga memiliki arti representasi melalui gambar dari suatu daerah yang
menyatakan sifat seperti batas daerah, permukaan denah. Lebih lanjut dijelaskan kata
”Pemetaan” berarti proses, cara, atau pembuatan peta.
Terkait dengan arti kata ”Pemetaan”, menurut pendapat lain menjelaskan
”pemetaan” adalah proses pengukuran, perhitungan dan penggambaran permukaan
bumi (terminologi geodesi) dengan menggunakan cara dan atau metode tertentu
sehingga didapatkan hasil berupa softcopy maupun hardcopy peta yang berbentuk
vektor maupun raster. (Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas, www.
Com).
Konsep pemetaan awalnya berasal dari hasil karya Daid Ausubel, yang
kemudian dikembangkan oleh Joseph D Novak di Cornell. Konsep pemetaan gerakan
pembelajaran yang disebut “konstruktivisme”. Pada umumnya konstruktivisme
menyatakan bahwa pengetahuan awal digunakan sebagai dasar untuk mempelajari
pengetahuan yang baru. Lebih lanjut dijelaskan konsep pemetaan mengidentifikasi
cara berpikir, cara melihat hubungan antara pengetahuan (www. Utc. edu/teachingResource-Center ).
Menurut Rudolf W. Matindas menerangkan bahwa, pemetaan di Indonesia
telah dilakukan sejak tahun 1965, terakumulasi dalam wadah organisasi “Badan
Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional yang disingkat “Bakosurtanal” yang
dipertegas dengan keputusan Presiden No.23, tanggal 7 September 1965.
Bakosutranal berfungsi melakukan survei dan memetakan, serta menginventarisasi
sumber-sumber alam dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Lebih lanjut
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Rudolf menguraikan fungsi pemetaan adalah menyeleksi data, memperlihatkan
ukuran, menunjukan lokasi relatif, dan memperlihatkan bentuk (Wikipedia, www.
Com).
Terpaut dengan topik penelitian yang berjudul “Macam dan Jenis Seni
Kerajinan di Kabupaten Klungkung” perlu dijelaskan kata demi kata guna
menghindari biasnya penapsiran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan kata
“macam” dapat berarti rupa atau keadaan suatu benda kerajinan yang mempunyai
bentuk lebih dari satu, mempunyai kesamaan pada warna, teknik, dan bentuk.
sedangkan kata “jenis” dapat berarti suatu benda yang mempunyai sifat-sifat atau
keadaan yang sama. Berikut kata “seni” diartikan kecakapan batin (akal) yang dapat
mengadakan atau menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kerajinan dapat berarti
barang-barang hasil pekerjaan tangan. (Poerwadarminta, 1986: 415, 617, 917,792).
Kabupaten Klungkung adalah salah satu pemerintahan tingkat II di Bali bagian
timur yang memiliki 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Klungkung, Dawan,
Banjarangkan, dan Nusa Panida.
Bertalian dengan pengertian “seni” dalam Insiklopedi Indonesia (1984: 3081)
“seni” diartikan

penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa orang,

dilahirkan dengan perantara alat-alat komunikasi ke dalam bentuk yang ditangkap
indera pendengar (seni suara), penglihatan (seni lukis, patung, ukir dan sebagainya);
sedangkan “ukir” mengandung pengertian gambar hiasan dengan bagian-bagian
cekung (kruwikan) dan bagian-bagian yang cembung (buledan), yang menyusun
suatu gambar yang indah. Pengertian ini berkembang hingga dikenal seni ukir yang
merupakan seni membentuk gambar pada kayu, batu atau bahan lain, termasuk relief
yang diciptakan meliputi berbagai tema.
Berpijak pada paparan pengertian di atas, maka pemetaan yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah

proses representasi atau penggambaran dan

mengiventarisasi bentuk pekerjaan tangan manusia (benda kerajinan) di Kabupaten
Klungkung, dengan pendekatan suvei.
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B. Pengertian Kerajinan
Kehadiran seni kerajinan tidak lepas dari kebutuhan hidup manusia
sehari-hari. (Couto,1993:5). Karena dalam produksi barang-barang kebutuhan tadi
ada unsur keindahan, kemenarikan, keunikan, dan kerajinan dipandang sebagai karya
seni yang khas dan diklasifikasikan sebagai benda pakai (applaid Art). Dalam
perkembangan selanjutnya, seni kerajinan bukan hanya dipandang sebagai benda
pakai, tetapi ada juga yang hanya sebagai hiasan dan cenderamata. Bentuk-bentuk
benda pakai dibuat dalam ukuran kecil (minor art).
Pengertian kerajinan menurut Kusnadi menjelaskan, Kunt Nijverheid dalam
bahasa Belanda dapat diterjemahkan atau diartikan “seni” (Kunt) yang dilahirkan
oleh sifat rajin, (Ijver) dari manusia. Lebih lanjut dijelaskan pembuatan seni
kerajinan bukanlah dilahirkan oleh sifat rajin dalam arti Ijver (lawan dari malas),
tetapi lahir dari sifat terampil atau kepringgelan tangan manusia. Makna rajin yang
sesuai dengan seni kerajinan dalam arti rapi, terampil berdasarkan pengalaman kerja
yang menghasilkan keahlian atau kemahiran kerja dalam profesi tertentu.
(Kusnadi,1983: 11).
Sejalan dengan sambutan ketua Himpunan Perajin Indonesia yang disampaikan
dalam pembukaan Konprensi dan Pameran Kerajinan Internasional di Taman Mini
Indonesia Indah pada tanggal 20 Agustus 1985, yang di lansir Mertanadi (2003: 14)
Dalam sambutan itu terlontar pernyataan bahwa, kerajinan merupakan suatu
keterampilan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun sebagai warisan
naluri yang hingga kini masih dimiliki oleh bangsa Indonesia, memiliki ciri yang
khas, dan erat kaitannya dengan adat, budaya, dan tradisi. Walaupun sambutan ini
telah disampaikan 24 tahun lalu, tetapi kiranya masih relevan digunakan sebagai
pijakan pemahaman tentang seni kerajinan.
Istilah seni kerajinan diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan tangan
dan membutuhkan keterampilan tertentu. Dalam Ensiklopedi Indonesia dijelaskan,
bahwa seni kerajinan tangan merupakan jenis kesenian yang menghasilkan berbagai
barang perabotan, hiasan atau barang-barang lain yang artistik, terbuat dari kayu,
logam, emas, perak, gading, dan sebagainya. Hasil suatu seni kerajinan tangan
disebut juga seni Guna (Shadily, 1983: 1749). Menurut Soeroto, seni kerajinan
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merupakan usaha produktif di sektor nonpertanian baik untuk mata pencaharian
utama maupun sampingan, oleh karenanya merupakan usaha ekonomi, maka usaha
seni kerajinan dikategorikan ke dalam usaha industri (Soeroto, 1993: 20). Melalui
tradisi kecil telah lahir istilah “Kerajinan” sebagai sebutan hasil karya yang
diciptakan para “perajin”. Adapun dimana tempat mereka melakukan kegiatannya
disebut “Desa Kerajinan”, oleh karenanya istilah ini lebih memasyarakat.
(Gustami,1991,2).
Seni kerajinan memiliki latar belakang historis berangkat dan berkembang
dalam kategori tradisional, yang berlandaskan pada persepsi wawasan keselarasan
dan keseimbangan hidup. Tujuan perwujudan cipta seni yang serba simetris, selaras
dan seimbang, sehingga menjadi harmonis (Gustami, 1991: 99). Lebih lanjut
dijelaskan bahwa seni kerajinan umumnya tidak dilahirkan untuk ketinggian
keindahannya, akan tetapi dilahirkan untuk melayani kebutuhan praktis manusia
sehari-hari, sedangkan produk seni kriya terutama di masa lalu, sekalipun juga terkait
dengan kegunaan praktis, tetapi nilai estetis, simbolik dan spiritualnya luluh bahkan
berada di atas fungsi fisiknya (Gustami, 1991: 101).
Dengan demikian, seni kerajinan lahir dari sifat rajin, terampil atau
keprigelan tangan manusia, yang dapat menghasilkan benda-benda pakai maupun
benda-benda hias, baik sebagai benda penghias interior maupun benda hias eksterior.
Oleh karena itu seni kerajinan di samping memiliki nilai guna juga memiliki nilainilai budaya.

C. Pengertian Kriya
Hampir setengah abad istilah Kriya telah digunakan dalam pendidikan
Akademik, namun demikian sampai sekarang pengertian kriya masih selalu menjadi
perdebatan bagi para ahli dengan interprestasinya sendiri-sendiri. Para ahli mengkaji
Kriya dari berbagai pandangan dengan berbagai argumentasi yang berbeda, sehingga
berimplikasi pada pemahaman serta orientasi penciptaan produk kriya yang berbeda
pula. Sulitnya menentukan difinisi kriya yang akurat juga disebabkan oleh
perkembangan produk kriya yang sangat pesat seiring dengan perkembangan ilmu
dan teknologi serta seni itu sendiri. Di samping itu cakupan kriya yang sangat luas
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serta kreativitas para kriyawan dalam mencipta sangat kreatif dan inovatif, sangat
menyulitkan para ahli untuk mendefinisikan kriya secara universal karena akan
selalu bersinggungan dengan seni-seni yang lainnya.
Melalui tradisi besar telah lahir istilah kriya untuk menyebut hasil seni yang
diciptakan. Senimannya disebut “Abdi Dalem Kriya” yang dewasa ini lebih dikenal
dengan sebutan “kriyawan”. Adapun dimana para kriyawan melakukan pekerjaannya
dikukuhkan dengan sebutan “Kriyan”. Suatu nama yang dapat ditemukan di daerah:
Yogyakarta, Surakarta, Cirebon, Jepara, dan daerah Jawa lainnya.
Kriya juga disebut seni terapan (applied art) yaitu seni terap yang dibuat
dengan teknik ketrampilan yang tinggi untuk mencapai ciri-ciri dekoratif ( A.S.
Hombay,1963:144)
Kriya merupakan kata has dan asli indonesia yang bermakna keahlian ,
kepiawian, kerajinan, dan ketekunan. Seni kriya merupakan karya seni rupa
Indonesia asli yang mempunyai akar yang kuat, dan mempunyai ciri has yang unik
dan eksotis.Pembagian jenis kriya biasanya berdasarkan bahan dan teknik
pembuatannya, yaitu kriya kayu dengan teknik pahat atau ukir, kriya logam dengan
teknik wudulan, filligre, dan tuang atau cor, kriya bamboo dengan teknik ukir dan
anyaman, kriya rotan dengan teknik ikat dan anyaman, kriya tekstil dengan teknik
batik , sablon dan tenun dan lain-lain. (Nooryan Bahari,2008,86).
Dalam bahasa Inggris kata yang berhubungan dengan makna ‘kriya’
ditemukan dalam arti ‘handycraft’ yaitu berarti pertukangan/keprigelan/ketrampilan
tangan. Disini keprigelan, menunjuk keahlian atau ketrampilan yang dapat
menghasilkan benda. Sedangkan kata ‘craftsman’ berarti tukang, ahli, juru, seniman
yang mempunyai keahlian tertentu sehingga dapat menghasilkan benda misalnya
pengkriya/kriyawan, pelukis, pemahat,dsb. Disamping itu ada juga ‘craftsmanship’
berarti keahlian atau ketrampilan (John M. Echols dan Hasan shadily 1993:153,288).
Pemahaman kriya secara konvensional adalah: kriya sebagai produk
kreativitas yang ditunjang dengan kemampuan tangan manusia dan tumbuh dari
lingkungan budaya tertentu yang bertumpu pada tradisi, mempunyai sifat etnis,
folkloris, dan vernacular. Kriya selalu melibatkan unsur tempat asal, ketrampilan
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tangan tinggi, kreatifitas, tradisi dan lingkungan. Secara tradisional kriya selalu
disosialisasikan dengan daerah penghasilnya.
Kriya adalah bentuk budaya dari pra industri yang masih dapat hadir sampai
masa kini, meskipun dalam kontek yang berbeda. Sebagai produk budaya pra industri
kriya diciptakan untuk keperluan khusus yang lebih banyak untuk keperluan
seremonial yang sering disebut karya kriya “Adihluhung”. Padanan pada jaman
renaesance adalah “ High Culture”. Sedangkan karya yang dibuat untuk kebutuhan
fropan yang disebut dengan “ Mass Culture”. Benda-benda ini mempunyai tujuan
pragmagtis dan mempunyai manfaat praktis. (Widagdo,1999,6.)
Kata “ Kriya” dalam bahasa Indonesia berarti pekerjaan ( kerajinan tangan).
Di dalam bahasa Inggris disebut craft yang berarti energi atau kekuatan. Kemudian
istilah ini diartikan sebagai keterampilan dan dikaitkan dengan sebuah prosesi
tertentu seperti yang terlihat dalam craftsworker (penerajin). Pada kenyataannya
bahwa seni kriya sering dimaksud sebagai karya yang dihasilkan karena skill atau
ketrampilan seseorang. Kita tahu bahwa semua kerja dan ekspresi seni membutuhkan
ketrampilan. Dalam tradisi Jawa dikenal sebutan kegunan. Dijelaskan dalam kamus
Bausastra

Jawa

definisi

kegunan

adalah

kepinteran/yeyasan

ingkang

adipeni/Wudaring pambudi nganakake kaendahan gegambaran, kidung, ngukir-ukir.
Penjelasan itu menunjukkan posisi dan pentingnya ketrampilan dalam membuat
benda sehari-hari, karena itu apabila karya seni dalam penciptaannya tidak didasari
dengan kepekaan dan ketrampilan yang baik, maka karya tersebut tidak bisa
dinikmati sebagai karya seni. (Bandem,2002,1).
Seni kriya memiliki tedensi sebagai barang guna atau applied art karena seni
kriya bermula dari pembuatan benda-benda yang diciptakan manusia untuk
menyandang fungsi guna dalam kehidupan sehari-hari. Seni kriya berorientasi pada
keindahan atau memiliki fungsi dekoratif.
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian
Secara

umum

penelitian

ini

bertujuan

untuk

mengungkap

dan

menginventarisasikan berbagai macam bentuk dan jenis seni kerajinan yang terdapat
di Kabupaten Klungkung. Secara khusus sesuai dengan permasalahan, penelitian ini
bertujuan:
1. Mengetahui macam dan jenis seni kerajinan yang tersebar di desa-desa
terpencil daerah Kabupaten Klungkung.
2. Mengetahui teknik kerja yang diterapkan para perajin dalam memproduksi
barang-barang kerajinan.
3. Mengetahui jenis kerajinan yang unggulan dan mendominasi pada daerah
kecamatan di Kabupaten Klungkung.

B. Manfaat
Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1. Menambah pengalaman, pengatahuan, dan wawasan dalam memahami
berbagai macam, jenis, teknik, dan bahan serta perkembangan seni
kerajinan di Kabupaten Klungkung.
2. Sebagai sumber referensi dalam bentuk data base dalam menunjang mata
kuliah studio kriya, apresiasi, dan mata kuliah cenderamata Jurusan Kriya
Seni FRSD ISI Denpasar.
3. Memberikan informasi dan data yang konprehensip tentang berbagai jenis
produk seni kerajinan yang terdapat di daerah terpencil Kabupaten
Klungkung.
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BAB IV
METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah cara yang dipergunakan dalam pengumpulan data
untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian ini sangat penting karena
pemilihan metode juga menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan, sehingga
diperoleh suatu kenyataan yang objektif dan ilmiah. Di samping itu melalui metode
penelitian ini, sebagai acuan dalam melakukan pemecahan masalah sehingga
menghasilkan kajian yang representatif.
A. Desain Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan ini berbentuk penelitian kwalitatif. Penelitian
yang berjudul “Macam dan Jenis Seni Kerajinan Di Kabupaten Klungkung”
dilakukan di 3 (tiga)

Kecamatan yang dianggap representatip sebagai wilayah

penelitian, yaitu Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, dan Dawan. Oleh karena 3
(tiga) kecamatan ini produktif di bidang seni kerajinan. Fenomena kerajinan yang
diungkap mencakup bentuk, jenis, teknik produksi dan varietas kerajinan yang
mendominasi di daerah Kecamatan Kabupaten Klungkung sebagai variabel
penelitian. Subyek dalam penelitian ini yakni para perajin, sedangkan obyek
penelitian adalah produk seni kerajinan hasil para perajin.

B. Populasi dan Cara Pengambilan Sampel
Populasi penelitian ini adalah semua pengrajin yang ada

di Daerah

Kabupaten Tingkat II Klungkung yang terdiri dari unit-unit usaha rumah tangga,
yang berada didaerah kecamatan. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan
topik penelitian, berkaitan dengan macam, jenis, teknik produksi, dan varietas
kerajinan yang mendominasi setiap kecamatan, maka pengambilan sampel dalam
penelitian ini mengunakan teknik porposive sampling (sampel bertujuan). Menurut
Hadari Nawawi menjelaskan, bahwa pengambilan sampel ini tidak didasarkan
jumlah, tetapi diambil sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan
tujuan penelitian. (Nawawi, 1983:156). Sejalan dengan itu, Mats Alvesson dan Kaj
Sköldberg mengemukakan dua langkah utama dalam pengambilan sampel, yaitu:
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pertama,

memperkecil

perbedaan

antara

kelompok

dengan

tujuan

untuk

mempermudah penemuan kategori dasar yang diselidiki; kedua memaksimalkan
perbedaaan antara kelompok, bertujuan untuk menemukan kategori penyelidikan
dalam cakupan yang lebih luas. Tetapi secara implisit tergantung pada permasalahan
dan tujuan studi. (Alvesson dan Sköldberg, 2000: 27).
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sampel dalam
penelitian ini adalah 15 unit usaha rumah tangga unggulan yang terdapat di 3 (tiga)
daerah kecamatan Kabupaten Klungkung, dengan pertimbangan unit usaha unggulan
ini memenuhi kreteria populasi yang berkenaan dengan sumber daya manusia,
seniman, perajin, perajin ahli, perajin buruh, dan pengusaha.
C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam upaya untuk memperoleh data penelitian secara maksimal ditempuh
melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan perekaman.
1. Studi Pustaka
Studi pustaka (library research) digunakan untuk mengumpulkan data
penelitian melalui sumber tertulis, antara lain buku, jurnal, majalah, artikel, dan
sebagainya yang terkait dengan objek penelitian, untuk mengumpulkan data yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian. Instrumen yang digunakan berupa buku
catatan dan alat tulis. Sumber-sumber pustaka ini dapat dilacak di perpustakaan
lembaga pendidikan, Dinas Kebudayaan Daerah, dan perpustakaan umum.

2. Observasi
Observasi dilakukan secara langsung pada kegiatan membuat barang
kerajinan pada unit-unit usaha yang sudah ditentukan, baik tentang proses
pembuatan, keadaan usaha dan produk yang dihasilkan, guna memperoleh
pemahaman terhadap objek yang diteliti, termasuk pengambilan gambar yang
diperlukan. Melalui langkah ini diperoleh data tingkat variasi produk yang dicapai
termasuk macam, jenis, dan varietas produk yang memdominasi di daerah
kecamatan. Instrumen yang digunakan adalah buku catatan dan alat perekam visual
(fotografi). Sasaran observasi adalah unit usaha rumah tangga unggulan.
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3. Wawancara
Wawancara dilakukan pada informan yang dipandang memiliki kompetensi
dan memahami permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan pada informan di
antaranya seniman, perajin ahli, perajin buruh dan pengusaha. Pola wawancara
mengikuti teknik tidak berstruktur tetapi terpimpin. Teknik tidak berstruktur yang
dipilih dimaksudkan agar peneliti dapat dengan bebas menyatakan butir-butir
pertanyaan kepada informan. Bebas tidak berarti ngawur tetapi terpimpin atau terarah
sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang telah digariskan dalam pedoman
wawancara. Instrumen yang digunakan adalah tape reccorder.
4. Analisis Data
Setelah data dapat dikumpulkan, selanjutnya dilakukan kegiatan pengolahan
data. Proses ini sering disebut “analisis data”, yaitu deskriptif ekspolarative dan
deskriptif developmental. (Suharsimi Arikunto, 1989: 195-196). Dalam proses
penelitian yang dilakukan lebih mengarah pada sifat eksploratif, karena bertujuan
untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Peneliti hanya ingin
mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan macam, jenis, teknik produksi, dan
varietas kerajinan yang mendominasi pada daerah penelitian.
Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi berbagai tahapan. Pertama,
identifikasi data, mengumpulkan data verbal dan data visual, baik yang diperoleh
melalui studi pustaka, observasi, maupun wawancara. Kedua, klasifikasi data yaitu
memilih atau mengelompokkan data yang telah teridentifikasi sesuai dengan jenis
dan sifat data. Ketiga, seleksi data yaitu menyisihkan data yang tidak relevan dan
kurang berkontribusi terhadap kebutuhan pokok pembahasan. Tahap ke empat,
melakukan analisis sesuai dengan teori yang telah ditetapkan, dengan menggunakan
analisis tekstual dan kontekstual untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk karya tulis
ilmiah.
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BAB V
PEMBAHASAN
MACAM DAN JENIS SENI KERAJINAN DI KABUPATEN KLUNGKUNG
A. Demografi Daerah Tingkat II Kabupaten Klungkung
Secara geografis, Kabupaten Klungkung terletak pada posisi titik koordinat
115°, 21’28’-115° 37’ 43’’ bujur timur dan 8° 27’ 37’’-80° 49’ 00’’ lintang selatan,
dengan batas-batas wilayah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gianyar,
sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bangli dan Karangasem, sebelah timur
berbatasan dengan Kabupaten Karangasem, Selat Lombok, dan sebelah selatan
berbatasan dengan samudra Hindia.
Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten paling kecil diantara sembilan
Kabupaten/kota yang ada di Propinsi Bali setelah kota Denpasar. Secara fisik
wilayah Kabupaten Klungkung dengan luas wilayah 315 Km2 sepertiganya (112,16
Km2 atau 11,16 Ha) terletak didaratan pulau Bali dan dua pertiganya (202, 84 Km2
atau 20,284 Ha) merupakan wilayah kepulauan yaitu pulau Nusa Panida, Nusa
Lembongan, dan Nusa Ceningan.
Wilayah Kabupaten Klungkung secara administrasi terdiri dari 4 (empat)
kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung, Kecamatan
Dawan, dan Kecamatan Nusa Panida. Secara keseluruhan Kabupaten Klungkung
terdiri atas 53 (limapuluh tiga) Desa Dinas dan 6 ( Desa Kelurahan) yang terbagi atas
106 (seratus enam) banjar.
Secara umum mata pencaharian penduduknya mayoritas bergelut dibidang
seni kerajinan, disamping bertani sawah dan berkebun sebagai pekerjaan sambilan.
Dikatakan mayoritas karena hampir 50% penduduknya bergayut pada bidang
kerajinan

seperti

kerajinan

tenun

songket,

tenun

warna

alam,

perak,

tembaga/kuningan, cenderamata, keris, pajeng/payung, ider-ider, melukis wayang
dan lainnya. Beberapa penduduknya ada pula sebagai pegawai negeri dan swasta
seperti guru, pegawai kantor, perbankkan dan sebagainya. Aktivitas kerajinan
tersebut di atas terdapat dan tersebar di desa-desa terpencil yang berada di 3 (tiga)
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daerah kecamatan, yang masing-masing memiliki model produk kerajinan yang
mendominasi dan sebagai potensi unggulan.
B. Macam dan Jenis Seni Kerajinan Di Kecamatan Klungkung
Kecamatan Klungkung merupakan kecamatan yang terletak di jantung kota
Semarapura, memiliki luas 29,50 Km2 yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan dan 12
(duabelas) Desa. Secara umum mata pencaharian penduduknya disamping bertani
sawah dan berkebun, sebagian besar penduduknya bergayut di bidang kerajinan.
Berbagai macam dan jenis kerajinan yang dimiliki seperti; kerajinan plongsong
peluru, perak, uang kepeng, gerabah, dan wayang Kamasan, terdapat di desa
Kamasan. Jenis kerajinan tenun songket di desa Gelgel, kerajinan tenun warna alam
di desa Tegak, kerajinan batok kelapa, pajeng/payung, kain prada di desa Paksebali,
dan kerajinan pelepah pisang di desa Satra. Jenis-jenis kerajinan tersebut di atas
dapat dijabarkan sebagai berikut;
1. Lukisan Tradisional Kamasan
Melukis tradisional wayang Kamasan mulai eventif sejak zaman
pemerintahan Dalem Waturenggong. Hal ini disebabkan Raja menaruh perhatian dan
memberikan pengayoman terhadap perkembangan kesenian, seperti seni tari, lukis,
kerajinan dan sebagainya. Khususnya seni lukis tradisional wayang Kamasan
diabadikan untuk kepentingan agama yaitu menghias pura seperti hiasan parba,
kober, umbul-umbul, ider-ider dan lainnya. Melukis wayang Kamasan ini awal
munculnya disebut melukis wong-wongan; wong artinya manusia; wong-wongan arti
banyak manusia (Kanta,1978: 9). Melukis wong-wongan ini berbentuk wayang di
atas kain serupa dengan lukisan wayang beber yang terdapat di daerah Pacetan Jawa
Timur.
Tema-tema yang dilukiskan lebih dominan berhubungan dengan mitologi,
hikayat para dewa-dewa, dan dogeng atau cerita rakyat. Diduga tidak jauh berbeda
dengan tema-tema relief wayang yang terdapat pada peninggalan Candi-Candi yang
ada di Jawa Timur, khususnya Candi Penataran dan Candi Surawana bentuk
wayangnya merupakan prototipe wayang Bali (Tista, 1986: 146). Seperti pada karyakarya para seniman Kamasan di bawah ini, dapat dicermati tema hikayat para dewa
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kahyangan hadir dengan komposisi berjejer merupakan pengewantahan sastra Hindu
yang mengandung nilai filsafat agama. Ditinjau dari komposisi karya tersebut tidak
jauh berbeda dengan seni lukis wayang beber di Pacetan Jawa Timur. Namun,
perbedaannya nampak jelas pada bentuk-bentuk wayangnya. Wayang

Kamasan

dilukiskan lebih mendekati bentuk manusia; sedangkan wayang beber Pacetan
bentuknya lebih panjang atau dipajangkan, tidak menyerupai bentuk manusia.

Gb. 1. Seni Lukis Wayang Tradisional Kamasan dimanfaat untuk
hiasan parba/dinding. (anonim) koleksi Kertagosa.

Gb. 2. Seni Lukis Wayang Tradisional Kamasan, Karya I Nyoman
Mandra, Judul: Tebusala, koleksi I Nyoman Mandra
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Seiring dengan kemajuan zaman, sejalan dengan perkembangan pengetahuan
para seniman, serta dibarengi dengan meroketnya perkembangan industri pariwisata
berpengaruh terhadap pengembangan seni lukis wayang tradisional Kamasan. Dalam
memenuhi kebutuhan pasar seni lukis wayang tradisional Kamasan ini, diterapkan
pada benda-benda sovenir/cenderamata sebagai hiasan dalam upaya meningkatkan
daya tarik, dan daya jual tanpa meninggalkan seni budaya setempat. Upaya
pengembangan seni lukis tradisional wayang Kamasan ini, dilakukan oleh I Made
Sondra, dan Ni Wayan Suciarmi. Mereka awalnya adalah seniman-seniwati yang
bergelut dibidang seni lukis wayang Kamasan. Macam dan jenis produk barangbarang sovenir/cenderamata tersebut seperti; kipas, dopet, payung, tempat lilin,
tempat perhiasan, besek, helm dan lainya.

Gb.3

Gb.3, 4. Kipas, bahan bambu dan blacu. Produksi perajin Suciarmi
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Gb. 5. Tempat tisu. Bahan, bambu dan rotan, produksi Suciarmi,
( Foto:I WayanMudra)

Gb. 6. Tempat perhiasan. Bahan, kayu, produksi I Made Sondra,
(Foto: I Waya Mudra)

Gb. 7. Tempat permen. Bahan, bambu, batok kelapa, dan kayu, produksi I
Made Sondra, (Foto: I Wayan Mudra)
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Gb. 8. Besek. Bahan bambu, produksi Suciarmi, (Foto: I Wayan Mudra)

Gb. 9. Helm, produksi Suciarmi (Foto: I Made Berata)

Gb. 10. Payung dan telor, produksi Ni Wayan Sriwedari (Foto: I Made Berata)
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Teknik penerapan lukisan wayang tradisonal Kamasan, pada barang-barang
sovenir/cenderamata tidak jauh berbeda dengan teknik melukis di atas kain atau
kanvas yaitu; pertama membuat sket dengan pensil, kemudian diwarnai dengan
teknik sigar/gradasi, berikutnya dikontur (nyawi), dan terakhir di finishing dengan
bahan pelapis clear Glos khususnya pada barang soevenir berbahan dasar dari kayu
dan bambu. Bahan pewarna yang digunakan adalah warna buatan pabrik yaitu warna
acrelyk, astoro, dan aga. Berbeda dengan bahan pewarna untuk melukis di atas kavas
yang menggiurkan warna alam dari batu pere, kincu, tulang, dan ancur (bahan
perear) atau lem mote.

Gb. 11. Bahan pewarna (Foto: I Made Berata)

Gb. 12. Produk kerajinan dari bambu yang akan di lukis (Foto: I Made Berata)
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2. Seni Kerajinan Tenun Ikat
Sesungguhnya kerajinan tenun tidak lagi merupakan barang langka dan
sangat akrab dalam kehidupan masyarakat Bali, oleh karena kerajinan ini merupakan
warisan para nenek moyang yang telah ada sejak zaman neolithicum. Aktivitas
menenun ini masih tetap eksis dilakoni, dan merupakan mata pencaharian pokok
bagi sebagaian masyarakat Kecamatan Klungkung. Jenis tenun yang dikembangkan
adalah “tenun ikat warna alami” yang terdapat di desa Tegak, dan “tenun songket di
desa Gelgel.
Penggunaan pewarna dalam industri cukup luas, yaitu mulai dari industri
makanan, kosmetik, tekstil, kerajinan, cat, tinta dan sebagainya. Dengan
menggunakan pewarna, seseorang atau industri dapat berkreasi menghasilkan sesuatu
yang menarik konsumen, baik berupa lukisan, kerajinan, tekstil, makanan dan
sebagainya.
Pada awalnya jenis pewarna yang digunakan berasal dari alam. Umumnya
pewarna berasal dari ektrak tanaman (nabati) dan beberapa dari produk hewani.
Kisaran warna yang diperoleh dari alam umumnya terbatas. Pewarna alam adalah zat
warna (pigment) yang dapat diperoleh dari tumbuhan, hewan, ataupun sumbersumber mineral. Zat pewarna ini telah sejak dahulu digunakan dan diterima sebagai
bahan tambahan yang tidak berbahaya.
Sejarah awal penggunaan pewarna alam sangat menarik, yaitu diantaranya:
1). Zaman Mesir Kuno mummi dibungkus dengan kain yang diberi pewarna yang
berasal dari sejenis tanaman (madder); 2). Iskandar Yang Agung mengelabui tentara
Persia dengan menggunakan pewarna merah yang kemungkinan berasal dari ekstrak
tanaman madder yang mengandung senyawa alizarin, sehingga prajuritnya kelihatan
seperti mengalami luka-luka parah.; 3)Pewarna indigo yang berwarna biru tua telah
dikenal sejak 4000 tahun yang lalu, sewaktu bangsa Romawi menyerang Inggris
mereka menemukan bahwa suku bangsa Inggris Kuno tubuhnya ditato dengan
pewarna indigo; dan 4) Orang Cina sejak dahulu kala menggunakan pewarna angkak
supaya daging bebek, ayam atau babi berwarna merah menyala.
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Pewarna alam mulai bergeser penggunaanya sejak

tahun 1800-an, yaitu

setelah ditemukankanya cara sintesa pewarna secara kimiawi, seperti sintesa indigo
pada tahun 1897. Keunggulan dari warna sintetis adalah harganya lebih murah
karena dapat diproduksi secara massal dan memiliki sifat tahan luntur warna.
Berkembangnya produksi indigo sintetis menyebabkan penggunaan indigo alam oleh
industri tekstil menurun. Pada tahun 1914 konsumsi indigo alam di dunia menurun
sampai hanya tinggal 4% dari total konsumen indigo. (DEKRANAS,1999, 1)
Dewasa ini ada kecendrungan dari konsumen

internasional

untuk

menghidupkan kembali penggunaan pewarna alam. Hal ini disebabkan karena
banyak pewarna sistetis yang tadinya dianggap aman

bagi kesehatan ternyata

mempunyai dampak negative dan juga tidak ramah lingkungan. Permintaan dunia
terhadap pewarna alam semakin meningkat. Walaupun sulit mendapatkan angka
pasti ekspor pewarna alam dari Indonesia, karena data perdagangannya tidak
memisahkan dengan jelas antara pewarna alam dan pewarna sintetis.
Perubahan pada mode dan selera dalam dua dasawarsa terakhir membuat
minat orang pada zat warna alami yang prosesnya konvensional dan memerlukan
banyak waktu menjadi bangkit kembali. Zat warna alami akan menghasilkan suatu
warna dengan corak, kecemerlangan dan kepekatan yang khas dan unik serta tidak
mungkin diduplikasi. Dalam dunia mode keunikan merupakan suatu hal yang dicari
baik oleh seniman batik, tenun, perancang maupun penikmatnya. Penggunaan zat
warna alam masih diyakini lebih aman dari pada zat warna sintetis, karena sifatnya
yang non karsinogen, teknologi pembuatan dan penggunaan yang relative sederhana.
Hal ini menyulut pengembangan warna alami pada kain tenun ikat dan tenun songket
yang terdapat di desa Tegak dan Gelgel.
Kain tenun tradisional yang berkembang di lokasi tersebut di atas, ada dua
macam yaitu kain tenun ikat tradisional (Endek) yang proses pembuatannya dengan
menggunakan alat ATBM (alat tenun bukan mesin) dan kain tenun songket dengan
proses menenun secara tradisional (alat tenun cacag). Kain tenun ikat endek dan kain
tenun songket dengan pewarna alami khas kabupaten Klungkung memang
merupakan bagian dari seni keindahan tenun ikat yang sudah terkenal sejak lama.
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Kain endek juga merupakan salah satu kain Bali yang kini amat populer di Indonesia.
Kain ini ditenun dengan teknik ikat, suatu teknik tenun yang dikenal secara luas di
seluruh Indonesia. Disamping berfungsi sebagai kain upacara keagamaan, kini kain
endek mulai populer sebagai bahan kemeja nasional. Kain songket juga amat populer
dalam masyarakat Bali. Songket merupakan istilah teknik untuk menambahkan suatu
pola pada suatu bahan dengan mengisi benang tambahan. Benang tersebut dapat
dimasukkan keseluruh bidang atau hanya menutupi bagian-bagian tertentu dari suatu
kain. Perbedaan dari kedua macam kain tenun ini terletak pada penggunaan benang
emas. Kain tenun songket menggunakan benang emas sebagai motifnya, sedangkan
kain tenun endek biasanya tanpa menggunakan benang emas. Benang emas penghias
itu, didatangkan dari Jawa, Singapura, Cina dan Jepang. Pada masa lampau, kain
songket sepenuhnya dibuat dari benang sutra dan katun sebagai variasi pembuatan
ragam hiasnya. Kain songket biasanya berkembang di pusat-pusat kerajaan masa
lampau, seperti Karangasem, Buleleng, Jembrana, Klungkung dan Badung. Kalau
dilihat sepintas memang tidak berbeda antara kain tenun ikat kabupaten Buleleng,
Kabupaten Jembrana, kabupaten Karangasem dan kabupaten lainnya yang ada di
Bali. Namun kalau diperhatikan secara detail akan nampak perbedaan ciri kain tenun
dari kabupaten-kabupaten tersebut. Dibalik rajutan benang, pola hias dan celupan
warnanya terkandung makna yang dalam. Kain tradisional ini tidak hanya bernilai
sandang seperti untuk jarik, bahan pakaian, juga untuk selendang dan ikat kepala.
Selain itu, digunakan sebagai busana adat.
Kain tenun ikat dengan pewarna alami menjadi media pelampiasan pikiran
dan perasaan penenunnya, sehingga hasilnya dipenuhi aneka corak dengan motifmotif yang ramai berwarna warni, namun tetap kelihatan antik dan unik. Motif kain
tenun ikat tradisional Klungkung banyak meniru penggambaran semesta alam,
merupakan penggabungan motif flora, fauna, manusia dan sebagainya.
Aktivitas pembuatan Kain tenun di kedua daerah Tegak dan Gelgel pada
awalnya berlangsung hampir di setiap rumah dan keluarga, ditekuni oleh kaum
perempuan, yang dikerjakan pada waktu-waktu senggang, disela-sela pekerjaan
rutinnya sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan menenun di dua lokasi yaitu di Banjar
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Tengah desa Tegak dan desa Gelgel Klungkung ini, telah dilakukan secara turun
temurun dari nenek, ibu sampai pada anak dan cucunya. Perajin belajar menenun
dilakukan secara otodidak, perajin yang memiliki pengetahuan dan keterampilan
secara turun temurun dari leluhurnya yang sistem belajarnya berdasarkan atas
meniru, berguru pada seseorang baik langsung maupun tidak langsung. Perajin ini
lebih berperanan terhadap pelestarian dan kelangsungan nilai budaya tradisional,
lebih bersifat konservatif terhadap nilai warisan leluhur. Berbagai jenis produk tenun
ikat dapat dilihat pada gambar di bawah.

GB. 13. Kain Tenun ikat dengan menggunakan motif geometris, bunga kopi
(Foto: Ni kadek Karuni)

Gb. 14. Produk kain tenun ikat dan kemeja dengan menggunakan motif geometris,
bunga kopi (Foto: Ni kadek Karuni)
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Gb. 15. Kain tenun songket dengan motif geometris, tumpal, burung dan motif tumbuh-tumbuhan.
(Foto: Ni Kadek Karuni)

Gb. 16. Kain tenun songket warna alam dengan penerapan motif manusia, tumbuh-tumbuhan,
motif binatang yang ditampilkan dalam bentuk-bentuk geometris. (Foto: Ni Kadek Karuni)

Gb. 17. Selendang dan kemben songket siap dijual. (Foto: Ni Kadek Karuni)
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Dalam proses pembuatan kain tenun ada pembagian tugas masing-masing
yang dilakukan oleh para wanita, misalnya sebagai pengikat motif dan ragam hias,
pencelup dan pemintal. Dengan adanya pembagian tugas dari masing-masing perajin
dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya. Dari
masing-masing bagian proses menenun, pekerjaan mengikat atau membuat motif
merupakan pekerjaan yang paling sulit. Apalagi dalam membuat motif untuk kain
songket sangat memerlukan konsentrasi pikiran karena harus menghitung setiap helai
benang satu-persatu hingga menjadi susunan motif yang diinginkan. Untuk membuat
motif sehelai kain songket kemben, atau saput membutuhkan waktu selama 3 (tiga)
hari. Lamanya waktu pengerjaan membuat motif, juga sesuai dengan tingkat
kesulitan dan kerumitan motif yang dibuat. Dengan tingkat kesulitan yang dirasakan,
tidak mematahkan semangat ibu-ibu di desa Gelgel untuk melakukan pekerjaan
menenun.
Untuk mendapatkan selembar kain tenun ikat yang bernilai seni tinggi,
perajin harus melalui beberapa tahap antara lain pembuatan benang, mengikat motif
dan ragam hias, pewarnaan benang, memasang lungsi dan bertenun. Pekerjaan ini
harus dihadapinya dengan kesabaran, ketrampilan, kepandaian dan ketekunan
sehingga menghasilkan kain tenun yang berkwalitas, mengandung nilai estetis dan
artistic.
Dari survai dilapangan banyak seniman tenun ikat melahirkan kreasi yang
semakin kaya. Salah satunya adalah perajin tenun ikat Bintang Timur yang berlokasi
di Banjar Tengah Desa Tegak Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.
Perusahaan tenun ikat Bintang Timur ini, yang dimiliki oleh I Made Suwebawa
mempunyai visi untuk meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian masyarakat
khususnya dilingkungan Banjar Tengah Desa Tegak. Selain itu juga ingin
meningkatkan ketrampilan masyarakat sekitar, khususnya yang berpendidikan
tamatan SD atau SMP yang belum memiliki pekerjaan tetap.
Awal mula usahanya dimulai tahun 1998 dengan bekerjasama bersama
perajin bapak Sidemen dari Kabupaten Karangasem. Tahun 2002 mulai melakukan
usaha sendiri dengan mempekerjakan perajin dari desanya sendiri. Usaha ini
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dilakukan dengan membina langsung para perajin, dari awal tahap belajar sampai
mampu menenun.
Saat ini telah banyak macam dan jenis kain tenun ikat yang diproduksi
dengan beranekaragam motif dan ragam hiasnya. Macam dan jenis motif yang telah
dibuat meliputi; motif geometris, bebintangan, mas-masan, flora dan fauna.
Penggunaan motif dalam sehelai kainpun berbeda-beda ada yang bermotif penuh ada
yang hanya beberapa bagian diberi hiasan, tergantung dari selera konsumen.
Daerah pemasaran yang telah dilakukan masih berkisar didaerah Klungkung,
hal ini terjadi karena kurang promosi dan kemitraan, lebih mengandalkan informasi
dari orang ke orang. Belum ada showroom untuk memasarkan dan memperlihatkan
produknya. Untuk memenuhi permintaan konsumen, perajin tenun ikat kewalahan,
karena perajin dalam melakukan produksi menghadapi banyak kendala diantaranya
bahan baku benang masih didatangkan dari India, sehingga membutuhkan waktu dan
biaya pengiriman yang cukup tinggi. Ketersediaan bahan pewarna alam masih
didatangkan dari daerah lain (Sumba dan Jawa). Permintaan pesanan dari custemer
cukup tinggi, akan tetapi tingkat produktivitas untuk memenuhi pesanan tersebut
masih kurang karena peralatan belum cukup memadai dan waktu produksinya juga
cukup lama. Demikian juga dengan kondisi perajin tenun songket di desa Gelgel,
mempunyai permasalahan yang tidak jauh berbeda, baik dari segi penyediaan bahan
baku, bahan pewarna, permodalan dan tenaga kerjanya. Walaupun telah pernah
diberikan pelatihan oleh berbagai pihak dengan tujuan guna mengembangkan desain,
teknik pengolahan bahan, dan teknik pembuatan produk. Tujuan dari pelatihanpelatihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut cukup berhasil, baik dalam
pengembangan desain dan teknik pengolahan bahan, serta proses pembuatan produk.
Akan tetapi satu hal yang terlupakan oleh pihak-pihak tersebut, masyarakat atau
perajin tidak dibekali dengan pengetahuan atau manajemen tentang pemasaran
produk yang memadai. Mereka kebingungan untuk memasarkan produknya. Kondisi
tersebut tetap membuat usaha-usaha tenun yang ada di daerah Klungkung sulit
berkembang dan bersaing di pasaran. Tahapan proses pembautan tenun ikat sebagai
berikut.
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1. Bahan Baku.
Dalam proses pembuatan tenun ikat pewarna alam menggunakan bahan baku
berupa benang untuk kain tenun dari India. Bahan pewarna alami berasal dari
berbagai tumbuh tumbuhan.
-

Benang untuk kain tenun impor dari India

-

BahanPewarna alami berasal dari berbagai tumbuhan, diantaranya : akar
mengkudu, daun nila, daun teh, kulit mangga, dan lain-lain.

-

Bhan penolong untuk pewarna alami, antara lain : peroksida, fiksasi, tawas,
cuka makan, kapur tohor, dan lain-lain.

1. Proses Desain
Motif yang dihasilkan berasal dari Bali dan Sumba serta perpaduan keduanya
dengan motif jalur. Desain dilakukan oleh pemilik sendiri merupakan perpaduan
antara seni dan skill.
2. Pencelupan
Dalam proses pencelupan minimal dilakukan 2 atau 3x celup untuk mendapatkan
hasil yang terang atau bagus. Misalnya pencelupan pertama, kemudian dicolet, lalu
dicelup ulang.
3. Pengikatan
Pengikatan memakai tali rafia atau daun enau muda.
4. Pembukaan Ikatan
Untuk membuat motif, dilakukan pembukaan tali. Pembukaan ikatan ini harus
dilakukan dengan hati-hati karena jika tidak tepat, motifnya akan rusak. Karena itu
dibutuhkan skill atau keahlian khusus untuk membuka ikatannya.
5. Pencoletan
Pencelupan tahap kedua supaya warna yang didapat bisa lebih terang.
6. Finishing
Finishing meliputi pewarnaan akhir, penggulungan kembali ke benang semula dan
ke tempat tenun, penenunan awal (benang pakan dan lusi) serta penenunan pada
ATBM.
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Gb. 18. 19. Proses pengikatan benang dengan tali rapia hingga menjadi motif dan proses
pewarnaan benang. (Foto: Ni Kadek Karuni).

Gb. 20. 21. Benang diangin-anginkan pada sebuah gawangan setelah proses pewarnaan selesai
dan benang ini yang akan diproses dalam alat tenun ATBN. (Foto: I Wayan Mudra)

.. (Foto: Ni Kadek Karuni).

Gb. 22.23. Proses penenunan. (Foto: Ni Kadek Karuni).
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Gb. 24. Proses penenunan kain songket. (Foto: Ni Kadek Karuni).

3. Seni Kerajinan Logam
Seni kerajinan logam merupakan salah satu ekspresi budaya masyarakat Bali
yang telah ditekuni sejak zaman Bali kuna. Aktivitas rutinitas membuat kerajinan
logam ini termuat dalam prasasti Bulian yang tersimpan di Desa Banu Bwah,
mencatat beberapa peralatan yang terbuat diri bahan logam seperti kris (keris),
wadung (kapak), linggis (alat pencongkel), lukai (sabit), sasap (semacam tajak), dan
zirah (Kurug). Bahkan dalam prasasti juga dimuat pande mas, pande besi, dan
pande tembaga. (Tista, 1986: 99). Keterampilan membuat kerajinan logam ini,
adalah warisan leluhur yang

pada saat ini masih ditekuni oleh perajin yang

keberadaannya tersebar di daerah pedesaan atau kecamatan yang ada di Bali. Salah
satunya adalah Kabupaten Klungkung terabadikan perajin-perajin yang memiliki
keterampilan membuat kerajinan dari bahan logam.
Secara garis besar seni kerajinan logam di daerah Klungkung terdiri dari
kerajinan pande besi, kerajinan kuningan serta kerajinan mas dan perak. Kerajinan
pande besi lebih banyak memproduksi produk perlengkapan peralatan rumah tangga.
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Namun ada juga beberapa pande besi di daerah Kusamba kecamatan Dawan
Klungkung yang khusus memproduksi keris. Sementara untuk kerajinan kuningan,
mas dan perak lebih banyak berkembang di daerah Kamasan, dan desa Budaga.
Macam dan jenis produk yang dihasilkan beraneka ragam. Khususnya di lingkungan
Banjar Pande desa Kamasan, perajin lebih banyak memproduksi produk kerajinan
perak berupa peralatan upacara keagamaan seperti, bokor, sangku, wanci, payung
pagut, dan lain-lain.
Daerah-daerah yang merupakan sentra seni kerajinan logam dan industriindustri kecil lainnya, telah memberikan sumbangan esensial bagi pengayaan dan
pelestarian identitas budaya bangsa. Seni kerajinan logam sebagai ungkapan
kreativitas budaya masyarakat telah memberikan peluang bagi masyarakat di daerah
Klungkung

untuk

bergerak,

mencipta,

memelihara,

menularkan,

dan

mengembangkan keahliannya, dengan menciptakan bentuk-bentuk produk baru.
Produk-produk kerajinan yang diproduksi sebagian besar diperuntukkan untuk sarana
upacara adat keagamaan. Berbagai jenis produk kerajinan yang terbuat dari logam
putih/perak seperti gambar berikut di bawah ini.

Gb. 25.26. Bokor perak dengan penerapan motif kekarangan dan pepatran. (Foto: I Wayan
Mudra).

32

Gb. 27. Wanci perak dengan penerapan motif kekarangan dan pepatran. (Foto: Ni Kadek Karuni)

Gb. 28. Sangku, dan batil perak. (Foto: Ni Kadek Karuni)

Gb. 29. Payuk dan kuskusan perak. (Foto: Ni Kadek Karuni)
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Gb. 30. Payung pagut merupakan alat perlengkapan upacara agama dipergunakan pada saat odalan
ditempatkan dihalaman pemrajan atau pura. (Foto: Ni Kadek Karuni)

Sejalan dengan perkembangan seni kerajinan mas dan perak, di desa
Kamasan juga berkembang kerajinan kuningan. Munculnya, diawali dengan
perjalanan almarhum I Made Sekar dari Banjar Pande Kaler, yang memperkaya
lingkup kreatifitasnya dalam mengerjakan kerajinan tatah kuningan dengan media ”
Kelongsong Peluru”. Kelongsong Peluru adalah kelongsong atau tabung dari bahan
kuningan, merupakan bekas kulit peluru yang tertinggal pada bagian pangkalnya.
Pengembangan kerajinan kelonsong peluru ini bermula dari pesanan
Pimpiman Angkatan Laut Indonesia Yus Sudarso, yang membawakan I Nyoman
Sekar kelonsong peluru agar diolah menjadi barang kerajinan untuk hiasan ruang
tamunya. Hal hasil produk kerajinan ini direspon pasar baik lokal, nasional, dan
internasional, sehingga kegiatannya dalam menatah bokor untuk sementara waktu
dihentikan dan memusatkan perhatiannya pada tatah kelongsong peluru. Pesanan
tersebut bukan hanya satu dua, namun hingga empat biji kelongsong peluru, dengan
ukuran kaliber 105 mm, ukuran kaliber 100 mm, kaliber 76 mm dan kaliber 70 mm.
Kerajinan yang dibuat dari plat kuningan dalam berbagai bentuk antara lain :
nare, bokor kuningan, vas bunga, guci dan lain-lain. Kreativitas pak Sekar ini
diwarisi oleh anak-anaknya dan masyarakat lingkungan sekitarnya yang sampai saat
ini masih tetap tekun dengan profesinya sebagai perajin kuningan. Macam jenis
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produk kerajinan dengan media kelonsong peluru dan kuningan seperti gambar di
bawah.

Gb. 31.32. Bokor, guci, pas bunga dari kuningan (Foto: I Wayan Mudra)

Gb. 33.34. Guci panel sebagai hiasan ruang tamu (Foto: Ni Kadek Karuni)
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Gb.35. Beranekaragam bentuk Guci (Foto: I Made Berata)

Gb. 36. Panel berbentu Garuda sebagai hiasan ruang tamu (Foto: I Made Berata).

Dalam proses produksi kerajinan tersebut di atas, memerlukan kesabaran,
ketekunan dan keuletan serta kreativitas, sehingga dapat menghasilkan produk yang
bernilai estetis. Tehnik pengerjaannya tidak jauh berbeda dengan teknik membuat
bokor, nare, wanci dan yang lainnya. Proses pembuatannya diawali dengan cara
memanaskan kelongsong di atas bara api untuk memperoleh kelenturan, dilakukan
hingga kelongsong lunak dan kelihatan berwarna merah ” Medon Endong”, yang
kemudian dibentuk sesuai dengan desain dengan rencangan desain dengan teknik
dipukul/pemukulan (mentengin).
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Proses pembentukkan kelongsong peluru ini dibantu dengan sebuah alat
berupa As mobil yang berbentuk L. Pembentukan ini merupakan proses
pembentukan kelongsong peluru secara global. Dilanjutkan dengan proses
pemanasan yang bertujuan untuk menghilangkan bekas-bekas pukulan. Langkah
berikutnya, kelongsong peluru diisi dengan getah meranti (kedalam kelongsog
peluru). Pengisian getah meranti pada tabung kelongsong peluru bertujuan untuk
menahan pukulan dari bagian luar, pada saat penatahan

membuat pola ukiran,

sehingga bentuk dasar dari kelongsong peluru tidak penyot/rusak.
Apabila ukiran telah terbentuk, dilanjutkan dengan proses pembakaran
kembali untuk menghilangkan getah meranti atau malam. Kemudian kelongsong
peluru dibersihkan dengan menggunakan sikat yang khusus digunakan untuk
membersihkan pada saat proses finishing. Agar hasilnya benar-benar bersih perlu
dilakukan perebusan dengan bahan bantu portas yang memiliki fungsi sebagai
pembersih hasil tatahan, agar tatahan tidak kelihatan kotor oleh bekas getah meranti.
Selain portas, juga menggunakan asem untuk menghilangkan sisa-sisa/ bekas
getah meranti. Asem merupakan bahan pembersih melalui proses pencucian. Kalau
dilihat dari proses produksi ternyata sangat rumit, serta memerlukan waktu yang
cukup lama. Namun demikan tidak mengurangi minat dan niat perajin untuk terus
memproduksi produk tersebut. Karena masyarakat ingin melestarikan dan
mengembangkan apa yang telah mereka wariskan secara turun temurun. Demikian
juga dalam proses membuat bokor berukir dari campuran perak dan tembaga,
keunikan nampak, ketika penerapan ornamen dengan berbagai kreasinya yang
mengindikasikan kreativitas perajin di daerah ini sangat tinggi.

4. Seni Kerajinan Logam Kuningan
Aktitivitas membuat kerajinan dengan bahan logam/logam kuningan tidak
hanya digeluti oleh masyarakat desa Kamasan, namun juga ditekuni oleh masyarakat
desa Budaga. Secara geografis desa Budaga terletak di bagian barat Kecamatan
Klungkung berimpitan dengan kota Semarapura. Dari segi fisik kondisi alamnya
yang datar dan terjal nampak keindahan laskap persawahan dari kejauhan, tengarai
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kesejukan dan kedamain. Desa yang sunyi terasa jauh dari kebisingan aktivitas kota,
tetapi kebisingan melantun dari entakan-entakan palu/hamer sebagai petanda
kesibukan masyarakatnya membuat kerajinan logam.
Desa Budaga merupakan salah satu desa sentra seni kerajinan, yang telah
mengembangkan seni kerajinan

logam kuningan secara turun temurun. hampir

sebagian besar masyarakat di desa ini bermatapencaharian sebagai perajin, untuk
memenuhi kebutuhan perekonominya. Beraneka bentuk produk telah dihasilkan
baik produk untuk sarana upacara agama, maupun bentuk produk yang berfungsi
sebagai hiasan. Awal perkembangan kerajinan logam kuningan ini, membuat
peralatan untuk sarana upacara keagamaan seperti Genta, tempat bija (tempat beras
suci), tempat tirta (air Suci) dan bermacam senjata nawasanga sebagai perlengkapan
upacara yang disesuaikan dengan tempatnya dalam pengider buana, dipergunakan di
pura atau pemerajan.
Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pariwisata di Bali, perajin
didesa Budaga sangat kreatif dalam mengembangkan bentuk-bentuk produk baru
yang lebih inovatif. Sekarang ini di desa Budaga berkembang bentuk produk berupa
bola mimpi (Dream Ball). Bola mimpi dimaksud adalah produk yang bentuknya
menyerupai bola berbunyi nyaring terdengar dari gesekan butir-butir pelor timah
yang ada didalamnya. Terciptanya bentuk produk dream ball, berawal dari adanya
pesanan seorang pengusaha dari Perancis kepada seorang perajin bernama Pande I
Nengah Patra. Produk ini digunakan sebagai pernak pernik pohon natal. Saat ini
telah terjadi pengembangan bentuk dan fungsi produk. Produk ini dibuat disamping
berfungsi sebagai hiasan, juga dibuat sebagai asesoris seperti anting-anting, leontin,
gelang dan gantungan kunci. Selain itu, pergeseran fungsipun tidak dapat di pungkiri
terhadap benda-benda pelengkap sarana upacara dalam agama Hindu seperti genta,
berubah fungsi menjadi bel di Gereja, bel pintu perumahan, dan alat musik.
Jangkauan pemasaran produk kerajinan kuningan tersebut di atas, tidak hanya
pada wilayah pasar lokal, namun telah meluas pada tingkat pasar nasional dan
internasional seperti Eropa, Jerman dan Amerika, sehingga membawa desa Budaga
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menjadi terkenal di dunia internaional. Jenis dan macam produk kerajinan logam
kuningan dapat dicontoh seperti gambar di bawah.

Gb. 37. Beranekamacam bentuk Genta dari bahan kuningan (Foto: Ni Kadek Karuni)

Gb.38.39. Damar untuk sarana Upakara agama dan Gongsengan (Foto: Ni Kadek Karuni)
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Gb. 40. Beraneka jenis dan macam bentuk dream Ball dipergunakan sebagai asesoris
(Foto: I Wayan Mudra)

Gb. 41. Dream Ball dalam berbagai ukuran dihiasi ornamen (Foto I Wayan Mudra).

Mencermati hasil-hasil kerajinan di atas, nampak sangat menarik, artistik,
serta dapat menambah sensual pemakainya. Demikian sebaliknya memerhatikan
prosesnya-pun sangat

rumit dan melalui berbagai tahapan dengan teknik

konvensional, yaitu pertama, pemotongan plat logam kuningan sesuai dengan ukuran
bola yang akan dibuat. Kedua, Masukkan kuningan kedalam cetakan lalu ditempa
dengan cara dipukul sampai berbentuk

setengah lingkaran.

Kemudian proses

berikutnya membuat ring dengan cara memotong sebagian bentuk setengah lingkaran
yang kemudian ditempelkan pada bagian dalam bentuk setengah lingkaran dengan
teknik dipatri. Langkah ketiga, pengisian beberapa butir pelor timah didalamnya,
disesuaikan dengan besar kecilnya ukuran bola. Pelor-pelor ini berfungsi untuk
menimbulkan suara ketika bola mimpi diputar atau digoyang-goyangkan. Langkah
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keempat, proses perekatan antara setengah bagian bola dengan setengah bagian lain
sehingga berbentuk bola kecil. Perekatan dilakukan dengan teknik patri. Langkah ke
lima pembersihan bagian yang telah dipatri dengan cara gosokan pada kain yang
dibubuhi powder khusus pembersih logam. Langkah terakhir penerapan motif hias
pada bola untuk menambah nilai artistik dan keunikan.

Gb.42. Proses penempaan dan pengisian beberapa butir pelor timah pada Dream Ball (Foto:
Ni Kadek Karuni)

Gb.43.44. Proses pematrian dan penerapan ornamen pada Dream Ball (Foto: Ni Kadek Karuni)
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Gb. 45. Proses finishing (Foto: Ni Kadek Karuni)

5. Seni Kerajinan Pis Bolong
Menyimak

kata ”Pis Bolong” terasa aneh bagi kebanyakan orang, oleh

karena ”pis bolong” adalah sebutan lain dari uang kepeng Cina dalam bahasa Bali.
Pis berarti ”uang” dan ”Bolong” adalah lubang; maksudnya uang kepeng yang
memiliki lobang segi empat. Uang kepeng ini merupakan pengaruh kebudayaan
Cina, yang menjadi petanda hubungan Cina dengan Bali pada zaman kekuasaan
dinasti Ming dan dinasti Tang. Dalam kebudayaan Hindu uang kepeng Cina ini
digunakan sebagai sarana upacara keagamaan, seperti arca yang merupakan
pengejawantahan dewa Khayangan, wakul, pelengkap sesaji yang disebut sarin
canang, dekorasi dan sebagainya.
Bermacam bentuk dekorasi dan arca sarana upacara keagamaan tersebut di
atas, mengilhami inspirasi beberapa perajin di banjar Pande desa Kamasan
mengembangkan seni kerajinan pis bolong. Seni kerajinan pis bolong atau uang
kepeng adalah seni kerajinan yang menggunakan material uang kepeng sebagai
bahan dasarnya.
Penggunaan Pis Bolong sebagai material seni kerajinan merupakan salah satu
upaya konservasi dan pengembangan budaya Bali, serta mengantisipasi pis bolong
asli (pis bolong dari Cina), yang keberadaannya semakin langka. Khususnya di Bali,
42

pis bolong sangat diperlukan oleh masyarakat hindu untuk kepentingan upacara
yadnya, karena hampir disetiap upakara mempergunakan pis bolong yang menurut
keyakinan masyarakat Hindu mengandung signifikansi simbolis.
Menurut tokoh

agamawan/sulinggih Ida Pedanda Sidemen menjelaskan,

pada masa kedatangan Majapahit di Bali beredar pis bolong asli dari Cina, yang
dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah (uang kartal) dan digunakan
untuk sarana upakara dalam pemujaan oleh umat Hindu. Ketika Belanda mulai
menguasai Bali yang ditandai dengan jatuhnya kerajaan Buleleng pis bolong tidak
diberlakukannya lagi sebagai uang kartal, namun pis bolong ini tidak ditarik dari
peredarannya, karena masyarakat hindu masih menggunakan sebagai sarana upakara
(Sidemen, 2006: 51).
Perkembangan berikutnya, pis bolong ini digunakan untuk material seni
kerajinan, bahkan setelah tahun 1970 an ketika meroketnya kunjungan wisatawan
manca negara ke Bali, serta diperhatikannya sektor kerajinan oleh pemerintah
(Michel Picard, 2006: 31), penggunaan pis bolong sebagai material seni kerajinan
semakin meningkat pula. Dengan semakin banyak jumlah keteng pis yang
diperlukan, sehingga keberadaan

pis bolong menjadi semakin berkurang, yang

berakibat pada kesulitan para perajin dalam mencari dan menyediakan material. Para
seniman dan perajin dalam penggunaan pis bolong sebagai media karya seni,
awalnya ada yang menggunakan pis bolong asli (Cina) dan ada pula perajin yang
menggunakan pis bolong tiruan, sesuai dengan permintaan konsumen.
Hal tersebut, menyulut

perajin di Kamasan mencatak uang kepeng/pis

bolong baru dalam upaya mengantisivasi kelangkaan bahan baku. Idea dan inisiatif
ini dilakukan oleh UD Kamasan di desa Kamasan Klungkung. Dimana kerajinan pis
bolong yang diproduksi modelnya tidak jauh berbeda dengan pis bolong yang pada
umumnya beredar selama ini. Akan tetapi perbedaannya, pis bolong yang diproduksi
memiliki ciri khas tersendiri dengan menggunakan motif hurup Bali. Berbagai
macam jenis kerajinan pis bolong produksi UD Kamasan dapat dilihat pada gambar
berikut ini.
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Gb. 46. Wakul sebagai sarana upakara agama dalam bentuk yang variatif menandakan kreativitas
perajin sangat tinggi (Foto: Ni Kadek Karuni)

Gb. 47.48. Gedong Kunci merupakan tempat penyimpanan arca dan miniatur
lumbung sebagai hiasan ruang tamu (Foto: Ni Kadek Karuni)
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Gb. 49.50. Kotak Perhiasan dan perahu (Foto: Ni Kadek Karuni)

Gb. 51. 52.Barong Bangkal dan salang sebagai hiasan dinding (Foto: Ni Kadek Karuni)
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Gb. 53. Vas Bunga (Foto: Ni Kadek Karuni)

Gb. 54.55. Patung Oleg dan patung Dewi Sri. (Foto: I Mede Berata)
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Gb.56.57. Patung Dewi Saraswati dan patung Rama Sita (Foto: I Made Berata)

Saat ini jangkauan pasar, seni kerajinan pis bolong tidak hanya pasar lokal
namun telah meluas keberbagai kota di Indonesia dan memasuki pasar internasional.
Dengan berbagai bentuk, motif, gaya, dan lain-lainnya yang mendominasi produkproduk baru, bentuk-bentuk non tradisional. Karya seni kerajinan pis bolong lebih
menekankan estetis, sehingga mampu memacu pertumbuhan tingkat kehidupan sosial
ekonomi masyarakat pendukungnya.
Aktivitas yang dilakukan perajin untuk menghasilkan suatu produk juga tidak
semata-mata atas dasar kepentingan ekonomi atau praktis, intensitas dan
kesungguhan untuk membuat suatu produk bukan sekedar instingtif, melainkan juga
melibatkan ranah rasa, kepekaan rasa, intelektual dan emosionalitas. Artinya secara
intelektual mereka menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk
menghasilkan suatu produk yang dikehendaki. Pelibatan dimensi-dimensi semacam
itu telah terbukti dalam berbagai produk yang dihasilkan utamanya produk seni
kerajinan pis bolong. Walaupun pada tahap awal, aktivitas bidang ini berskala kecil
dengan jumlah yang terbatas, akan tetapi sekarang ini telah menjadi bidang profesi
yang banyak diminati oleh sebagian penduduk Kamasan, karena bidang ini sangat
menjanjikan dalam memenuhi tuntutan perekonomian.
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6. Seni Kerajinan Gerabah
Gerabah adalah sebutan lain dari keramik. Kedua istilah ini mempunyai
pengertian atau definisi yang sama, tetapi yang membedakan gerabah adalah
orientasinya keramik tradisional (keramik kasar), sedangkan keramik lebih mengarah
ke keramik modern (keramik halus) atau glasir. Gerabah juga disebut keramik rakyat
karena mempunyai ciri pemakaian tanah liat dengan pembakaran rendah dan tehnik
pembakaran sederhana. (Oka, 1997:90).
Pembuatan gerabah di Bali telah dikenal sejak jaman prasejarah yaitu saat
masyarakat sudah mulai hidup menetap, berkelompok dan bercocok tanam. (Sutaba,
1980:10). Pada jaman neolitik pembuatan gerabah mulanya dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga sebagai wadah, merupakan kebutuhan
sehari hari sambil menunggu tibanya musim panen atau saat melaut. Keramik pada
jaman prasejarah dibuat dengan teknik sangat sederhana dan tidak kedap air karena
pembakarannya dilakukan menggunakan suhu rendah tanpa tungku. Keramik seperti
itulah yang umumnya disebut gerabah.
Tradisi gerabah masih bertahan hingga saat ini terutama didaerah pedesaan
yang menghasilkan periuk belanga, kendi, guci mangkok dan lain-lain. Pembuatan
aneka gerabah tersebut masih bergantung pada ketrampilan tangan, seperti teknik
pilinan, teknik pembentukan dengan lempengan tanah liat. Gerabah sebagaimana
halnya dengan benda kerajinan lainnya tidak dapat berkembang terlepas dari
masyarakat yang mendukungnya, sebab untuk Indonesia suatu cabang seni atau
kerajinan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian yang utuh dari
kehidupan sosialnya.
Dalam kepercayaan dan tradisi masyarakat Hindu Bali keberadaan gerabah
sangat penting artinya terutama keterkaitanya dengan sarana atau upakara untuk
upacara yadnya. Hampir setiap hari dalam pelaksanaan yadnya di Bali baik yang
bersifat rutin maupun acara tertentu memakai gerabah sebagai sarana upacara.
Namun dari banyaknya pemakaian gerabah ini masyarakat belum banyak yang
mengerti dan memahami fungsi dan maknanya.
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Di beberapa tempat atau daerah di Bali, sentra kerajinan gerabah masih tetap
bertahan, yang proses pembuatannya masih menggunakan teknik konvensional. Desa
Tojan merupakan satu satunya daerah di kecamatan Klungkung yang masih
mempertahankan dan melestarikan pembuatan gerabah secara tradisional ini. Perajin
yang masih membuat produk gerabah hanyalah ibu-ibu rumah tangga. Produk yang
dibuat kebanyakan diperuntukkan untuk perlengkapan sarana upacara keagamaan,
sehingga kerajinan gerabah ini bisa bertahan sampai sekarang, walaupun peralatan
saat ini didominasi oleh peralatan dari pabrikasi, namun produk gerabah ini masih
dibutuhkan oleh konsumen lokal Bali untuk sarana upakara agama. Adapun macam
dan jenis produk yang paling dominan diproduksi merupakan perlengkapan sarana
upakara agama seperti, caratan, coblong, jun tandeg, keren, paso, dan lain lainnya.
Dalam penyediaan bahan baku tanah liat, perajin di desa Tojan sering
membeli atau mendatangkan tanah liat dari daerah Tulikup Gianyar. Tanah liat yang
mereka gunakan termasuk jenis yang kasar dan lunak. Dalam mengolah tanah liat,
perajin menggunakan teknik yang sangat sederhana hanya dicampur pasir dan air,
kemudian diinjak injak untuk mencapai plastisitas tanah. Tanah liat yang telah
diolah, sebelum digunakan untuk pembentukan masih ada satu hal yang harus
dilakukan yaitu peremasan yang tujuannya untuk menghilangkan gelembung
gelembung udara yang ada didalamnya, dengan cara menekan dan menggulungnya
berulang-ulang menggunakan kedua telapak tangan. Tanah liat yang dipakai untuk
pembentukkan pada umumnya dalam kondisi plastik.
Teknik pembentukan gerabah ini menggunakan teknik calcalan dengan cara
pencetan-pencetan atau pembuatan pilinan-pilinan dengan kedua telapak tangan.
Dengan teknik ini tanah liat bisa ditempelkan, disambung atau disusun menjadi suatu
bentuk tertentu. Tahap berikutnya adalah pengeringan, pada umumnya dilakukan
dalam dua tahap, tahap menganginkan dan tahap penjemuran. Pengeringan harus
dilakukan dengan hati-hati agar semua bagian benda menghasilkan kekeringan yang
merata.
Apabila tahap menganginkan selesai baru kemudian benda-benda tersebut
dijemur langsung dibawah sinar matahari selama kurang lebih sampai dua hari.
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Dalam tahap inipun letak benda harus selalu diubah-ubah atau dibalik-balikkan
sampai keringnya rata pada seluruh permukaan. Sesaat setelah tahap pengeringan,
biasanya benda-benda yang telah kering benar langsung dibakar. Hal ini lebih
menguntungkan dalam pembakarannya karena bisa berlangsung lebih cepat dan hasil
pembakarannya pun tak dikhawatirkan akan retak atau pecah.
Sesuai amatan di lapangan proses pembakaran gerabah di desa Tojan
dilakukan dalam alam terbuka. Dengan menggunakan bahan bakar berupa kayu
bakar, jerami, sabut atau tempurung kelapa dan daun pisang yang kering. Penutupan
dengan jerami dilakukan sekitar setengah jam dan akhirnya pembakaran pun selesai.
Pada keesokan harinya baru dibongkar dengan melongsorkan abu jerami sedikit demi
sedikit. Produk gerabah siap dipasarkan. Jenis-jenis produk gerabah tersebut di atas
seperti gambar dibawah.

Gb. 58.59. Caratan dan Coblong (Foto: Ni Kadek Karuni)

Gb.60.61. Payuk Prere dan paso (Foto: Ni Kadek Karuni)
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Gb. 62.63. Keren dan tempat pedupan (Foto: Ni Kadek Karuni)

Gb. 64. Tempat pembakaran gerabah (Foto: I Wayan Mudra).

Tidak dapat dipungkiri, perkembangan seni kerajinan gerabah di desa Tojan
ini memang belum sebaik di daerah lain di Bali, hal ini disebabkan oleh berbagai
faktor, seperti desain, teknik, kualitas produk, pemasaran, sumber daya manusia, dan
lainnya. Pemasaran produk yang masih berkisar dipasar tradisional Klungkung dan
dipesan langsung oleh konsumen. Hal ini terjadi karena kurang adanya perhatian dari
pemerintah dan kurang adanya promosi. Permodalan pun masih sangat minim.
Belum pernah mendapatkan bimbingan dan penyuluhan dari manapun, karena
kurang tersentuh mintra kerja sehingga perajin hanya bisa membuat produk-produk
yang telah pernah diproduksi. Pengembangan desain sangat minim. Namun demikian
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tidak menyurutkan niat, semangat, keuletan dan ketekunan perajin untuk berkarya
demi memenuhi kebutuhan ekonominya.

7. Seni Kerajinan Pelepah Pisang
Pisang adalah tumbuhan berbuah yang sangat akrab dengan kehidupan
manusia, oleh karena selain buahnya, tumbuhan ini banyak dapat dimanfaatkan
seperti pohon, daun dan pelepahnya. Secara umum pohonnya dapat digunakan untuk
bahan sayuran, kertas, dan pakan ternak, daunnya dapat digunakan untuk
membungkus ataupun sebagai taktakan makanan yang konon dapat menambah selara
makan. Selain itu pohon atau pelepahnya juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan,
oleh sebagaian masyarakat desa Satra, Kecamatan Klungkung.
Secara geografis desa Satra terletak di sebelah selatan kota Semarapura,
dengan batas-batas sebelah utara: desa Tojan, sebelah barat: Kecamatan
Banjarangkan, Timur: desa Gelgel dan sebelah selatan pantai Batu Klotok. Secara
fisik kondisi alamnya yang mendatar, membentang pemandangan sawah yang luas
serta pemandanngan laut nampak sangat indah, ketika melitas di desa itu. Hal ini
mengindikasikan matapencaharian penduduknya sebagai petani sawah, ladang,
nelayan, berdagang,

pegawai negeri, dan swasta, sehingga atmosfirnya nampak

lengang.
Suasana desa yang terasa sunyi jauh dari kebisingan kota, ternyata sebagian
penduduknya disibukan oleh aktivitas membuat kerajinan yang memanfaatkan
pelepah pisang, dedaunan berserat dan kulit buah lentoro, yang telah dikeringkan.
Kegiatan membuat kerajinan ini mulai sejak tahun 1987, yang diprakarsai oleh
Desak Ni Ketut Suryaningsing. Berbekalkan kepiawaiannya mengolah

limbah-

limbah yang berasal dari tumbuhan tersebut di atas, menjadikan Suryaningsih sosok
ibu rumah tangga yang kreatif, ulet, tekun, dan dipanuti oleh masyarakat lingkungan
sekitarnya.
Masyarakat yang trampil, ulet, dan tekun, sehingga mampu menghasilkan
produk yang berkwalitas, artistik dan estetis. Ketrampilan tangan mempunyai
peranan yang besar dalam kerajinan karena memberikan nilai tambah pada suatu
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produk, sehingga dianggap mempunyai nilai yang berbeda terhadap produk masinal
(mesin). Hal ini mengantarkan desa Satra sebagai sentra kerajinan pelapah pisang.
Beraneka ragam jenis dengan bentuk yang bervariasi telah diproduksi seperti .adress
book, album foto, figura foto, deary, dan hiasan dinding.

Gb. 65. Album Foto dengan motif yang variatif (Foto: Ni Kadek Karuni)

Gb. 66. Album Foto dengan motif yang variatif (Foto: Ni Kadek Karuni)
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Gb. 67. Buku Diary. (Foto: Ni Kadek Karuni)

Gb. 68. Figura Foto (Foto: I Wayam Mudra)

Melihat hasil kerajinan tersebut di atas, hadir dengan kombinasi varian

daun-daunan,

pelapah, buah, dan ranting kering nampak sangat menarik. Mencermati proses pengerjaannya nampak
sederhana dengan penerapan teknik kolase (menepelkan), serta lebih dominan menonjolkan
ketrampilan tangan. Menurut Suryaningsih menuturkan untuk mencapai hasil yang perfek perlu
ketelaten dan kesabaran, oleh karena bahan dasar yang digunakan adalah kertas dan berbagai jenis
daun, buah, dan pelapah kering yang sangat rentan terhadap daya pengisapan dengan lem yang
digunakan. Lebih lanjut dijelaskan, sementara ini terkait dengan penyediaan bahan baku para perajin
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di desa Satra tidak menjadi masalah, yang menjadi kendala adalah persaingan pasar yang tidak sehat
yang berimplikasi terhadap penurunan produksi dan kapasitas penjualan.

Gb. 69. 70. Bahan baku berupa pelepah pisang yang telah kering dan daun waru yang telah
menguning (Foto: I Wayan Mudra)

Gb. 71. 72. Paang kelapa dan kulit buah lentoro kering sebagai bahan baku kerajinan
(Foto: Ni Kadek Karuni)
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Gb. 73. 74. Bahan baku berupa kertas, lem serta pernis (Foto: I Wayan Mudra)

C. Macam dan Jenis Seni Kerajinan di Kecamatan Dawan.
Secara geografis Kecamatan Dawan terletak di bagian timur Ibu Kota
Semarapura berbatasan dengan Kabupaten Karangasem, yang memiliki luas wilayah
37,38 Km2 yang terdiri dari 12 (dua belas) desa. Selain letaknya yang sangat strategis
di pesisir pantai bagian timur Kota Klungkung yaitu pantai Kusamba,

yang

menghubungkan kepulauan Nusa Penida dan Nusa Ceningan. Dawan sangat terkenal
dengan obyek wisata “Pura Goa Lawah”-nya. Sepanjang tahun Pura Goa Lawah
tidak pernah sepi pengunjung. Oleh karena Pura ini sebagai tempat peyucian para
leluhur seluruh masyarakat Bali tatkala melaksanakan upacara ngasti.
Ditinjau dari kondisi alam yang terdiri dari pegunungan dan dataran kering
mengindikasikan mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar bertani kebun
seperti kebun pisang, kebun kelapa, jagung, cabai dan lainnya. Berdasarkan hasil
pengamatan, Dawan adalah penghasil kelapa dan pisang terbanyak dibagian timur
Semarapura. Selain berkebun sebagian penduduknya berprofesi sebagai perajin yaitu
perajin keris, batok kelapa. Macam dan jenis kerajinan yang ada di Kecamatan
Dawan dapat dijabarkan sebagai berikut;
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1. Seni Kerajinan Tempurung/Batok Kelapa
Batok kelapa bagi masyarakat Satriya adalah sesuatu yang tidak asing
lagi, karena sejak dahulu kala batok kelapa ini sudah sangat akrab dengan
kehidupannya. Sebelum dikenalnya alat- alat rumah tangga pabrikasi, batok kelapa di
manfaatkan untuk peralatan dapur seperti sendok, piring, gayung, dan sebagainya.
Selain sebagai peralatan dapur, juga digunakan untuk perlengkapan upacara
keagamaan.

Bagi

sebagian

masyarakat

banjar

Satriya

dalam

menopang

perekonomian untuk bertahan hidup bergayut pada batok kelapa, yang diolah
sedemikian rupa menjadi barang kerajinan. Jenis-jenis produk kerajinan itu seperti
bokor (wadah buah), bokor kecil (tempat bunga), saab (penutup), tempayan, wakul,
gentong dan lainnya.
Menurut keterangan A.A. Putu Weda perajin batok kelapa yang masih
getol dengan profesinya

menerangkan, munculnya kerajinan batok kelapa yang

menyerupai uang kepeng ini sejak tahun 2000-an, terinspirasi dari rajutan uang
kepeng yang diabdikan untuk kepentingan keagamaan seperti salang, dewa-dewi,
pis lekeh dan sebagainya.
Mengamati produk yang dihasilkan nampak cukup rumit dan memerlukan
waktu cukup lama dalam pengerjaannya. Kerumitan itu nampak dari proses merajut
satu-persatu keping tempurung yang telah dibubut menyerupai uang kepeng. Rajutan
tempurung itu mengikuti pola atau rangka yang telah di bentuk sebelumnya dengan
bahan rotan. Menurut Wida, merajut satu bentuk bokor dengan diameter 80 cm.
memerlukan waktu 5 - 7 hari, bokor kecil 2 (dua)hari, dan saab 1/2 (setengah) hari.
Keunikan dan keindahan muncul dari perpaduan warna tempurung yang hitam
kecoklatan-coklatan, coklat muda menambah daya tarik dan menambah nilai estetik
yang berimplikasi terhadap nilai jualnya.
Ditinjau dari bahan khususnya batok kelapa tidak menjadi masalah, karena
mudah didapat di lingkungan sekitar perajin, serta didukung oleh potensi alam
Kecamatan Dawan penghasil kelapa terbanyak di belahan timur Semarapura. Sesuai
amatan di lapangan yang menjadi kendala para perajin batok kepala di Banjar Satriya
adalah bahan rotan yang belakang ini harganya cukup mahal, dan sulitnya
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pemasaran. Semetara ini, pemasarannya hanya menjangkau pasar lokal. Maksudnya
konsumen atau pembelinya kebanyakan penduduk lokal. Jenis-jenis produk tersebut
dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gb. 75. 76. Bokor dan saap batok kelapa ( Ni Kadek Karuni)

Gb. 77. Penjemuran Saab setelah proses finishing dan saab yang siap dipasarkan
(Foto: I Wayan Mudra)
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Gb. 78. Wanci batok kelapa (Foto: I Made Berata).

Gb. 79. Termos dan wakul ( Foto: Ni Kadek Karuni)
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Gb..80. Termos nasi dan guci (Foto: Ni Kadek Karuni)

Gb. 81.82. Kepingan tempurung yang menyerupai pis bolong dan perajin sedang membuat
produk.(Foto: Ni Kadek Karuni).

2. Seni Kerajinan Keris
Keris dipandang sebagai karya seni yang memerlukan keahlian khusus pada
tataran teknologi yang rumit dan cangih. Sebagai produk budaya Indonesia, keris
merupakan hasil seni yang berakar pada anasir tua, termasuk fungsi keris dalam
kehidupan masyarakat dan kehidupan sosial politik, kehadiran keris berkaitan dengan
aspek politik, ekonomi dan kepercayaan. Keris tidak hanya berfungsi sebagai senjata
pusaka saja, tetapi juga berfungsi sebagai ageman yang berkhasiat.
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Di Bali keris dan sejenisnya juga dianggap sebagai pusaka yang berkekuatan
gaib yang mampu menghindarkan pemiliknya dari bahaya, dipakai pula sebagai
pelindung diri. Hal ini berkaitan erat dengan kepercayaan, sedangkan kekuatan yang
terkandung dalam tiap-tiap keris tidak sama, tergantung pada pembuat (mpu dari
zaman ke zaman). Kandungan makna keris terbukti memberikan makna positif bagi
keharuman nama bangsa. Hingga kini, keris merupakan karya seni yang penuh
misteri tetapi juga merupakan produk komuditas yang bermanfaat dalam dunia
perdagangan yang memberikan manfaat ekonomi bagi komunitasnya, bahkan keris
telah menjadi lahan kajian dari berbagai disiplin ilmu untuk memperoleh derajat
akademik yang tertinggi.
Keris yang merupakan benda kebudayaan asli Indonesia, di Bali diperkirakan
berasal dari zaman Majapahit dan sebelumnya. Senjata pusaka ini adalah bukti
kemampuan teknik tempa besi campuran yang telah diwariskan oleh nenek moyang
bangsa Indonesia sejak jaman Hindu. Senjata ini adalah hasil karya empu atau pande
yang memiliki kemampuan teknik menempa keris yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan spiritual yang ikut menentukan kualitas mutu keris.
Keris tidak hanya menjadi karya seni kerajinan logam dengan fungsinya
sebagai senjata, juga sebagai lambang status dari sipemakainya. Makna simbolik
keris sering dikaitkan dengan pola pikir dan prilaku hidup komunitas pendukungnya.
Kebanyakan keris yang ada di Bali antara wilah dan danganan (hulu keris) terpisah,
baik bahan maupun warna tidak sama. Keris yang beredar di masyarakat ada yang
berbentuk lurus, bergelombang atau ber-luk, seperti ombak laut yang makin jauh
makin hilang, mirip perjalanan hidup manusia yang berlangsung dinamis, berliku,
penuh tantangan dan kebersihan. Semua itu terjadi silih berganti, suatu perjalanan
panjang atas realitas hidup yang harus diperjuangkan dan dimenangkan setiap pribadi
orang Bali. Umumnya luk keris berjumlah ganjil, mulai dari luk satu (lurus), luk tiga,
lima, tujuh, sembilan, sebelas, dan tiga belas.
Kekhususan keris terletak pada dua mata bilah yang tajam, disamping teknik
pembuatannya yang hanya dapat dicapai melalui sistim tempa lipat. Penciptaan keris
yang dilakukan melalui teknologi tempa lipat yaitu dengan cara dilipat, dibakar, dan
61

ditempa secara berulang-ulang, pada gilirannya melahirkan bilah keris dengan pamor
yang sangat indah, unik dan karakteristik. Pamor keris adalah hasil teknik menempa
yang khas menimbulkan hiasan pada dinding mata keris. Hasilnya merupakan produk
budaya bangsa yang mengundang decak kagum sebagai karya seni yang sukar dicari
padanannya.
Bahan untuk pembuatan keris adalah besi baja, nikel dan baja meteor. Setelah
bahan besi baja, nikel dan meteor itu dibakar kemudian ditempa dan dilipat lantas
dibakar dan ditempa lagi secara berulang-ulang, akhirnya luluh menjadi bilah keris
yang satu, utuh dan terpadu. Dengan teknik menempa tertentu seorang pande keris
dapat membentuk batang mata keris sekaligus mencipta bermacam-macam motif hias
pada bidang permukaannya. Selesai menempa maka mata keris digosok dengan
cairan jeruk dan arsenicum yang menghasilkan warna mengkilap pada baja meteor
yang mengandung timah putih. Motif hias dengan berbagai macam corak dari baja
meteor merupakan bahan pamor tampak menonjol pada latar belakang gelap dari
batang baja biasa.
Keris bila dilihat dari wujud mata keris dapat dibedakan menjadi dua yakni
keris lurus dan keris luk dengan motif pamornya beraneka ragam, seperti motif beras
mentah, benda segodo, dan sebagainya. Bagian lain yang tidak kalah penting yaitu
danganan atau hulu keris yang merupakan tempat pemegangan keris. Danganan
disamping berfungsi sebagai tempat memegang keris, juga dapat mencerminkan nilai
sebuah keris, disamping pamor yang terdapat pada bilah keris pada umumnya hulu
keris Bali mengambil bentuk manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Bentuk ini
diwujudkan dalam beberapa variasi antara lain berbondolan, gegerantiman,
cecangingan dan kusia (kepompong) bahannya terbuat dari kayu, tanduk, gading dan
logam. Werangka dipergunakan untuk tempat keris, disamping itu dalam peperangan
juga berfungsi sebagai variasi pengelak dan penunduk.
Sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan perubahan sosial serta
kemajuan teknologi,

fungsi,

bentuk

maupun cara

pembuatan

mengalami

perkembangan juga. Bentuk keris Bali sangat mementingkan unsur keindahan atau
seninya, itulah sebabnya keris Bali sangat indah baik hiasan maupun bentuknya.
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Dewasa ini pembuatan keris di Bali dikerjakan oleh seorang pande besi dalam
jumlah yang sangat terbatas. Demikian juga dengan Kerajinan keris yang
berkembang di kabupaten Klungkung termasuk kerajinan yang langka, karena hanya
dapat ditemui di Banjar Pande desa Kusamba. Pekerjaan sebagai perajin keris (pande
) telah dilakoni oleh I Ketut Mudra, yang telah diwariskan oleh ayahnya Jro Mangku
Wija. Ia sebelumnya hanya bisa membuat alat-alat perlengkapan rumah tangga
seperti, golok, pisau, blakas dan sebagainya. Kemampuan dan keahlian membuat
keris didapat berkat bantuan dari Dictrich Drescher berkebangsaan Germany.
Drescher yang memberi petunjuk cara membuat keris berpamor. Keahlian membuat
keris ini diturunkan kepada anaknya bernama I Ketut Mudra. Untuk mempeluas
talenta dalam dibadang keris, Mudra juga dibantu oleh Dictrich Drescher untuk
belajar selama 6 (enam) bulan di Surakarta Solo mendalami teknik membuat keris
dan pamor dengan Mpu Subandi.
Seiring berputarnya waktu, berbekalkan keterampilan, pengetahuan, dan
keuletan yang dimiliki, I Ketut Mudra bersama anaknya mulai mengembangkan
kerajinan keris ini. Disulut oleh semangat dan kreativitas yang tak mengenal lelah,
perajin I Ketut Mudra menuangkan ide-idenya pada lempengan -lempengan besi
baja, hingga terciptalah beragam bentuk produk keris. Saat ini telah banyak macam
dan jenis keris yang telah dibuatnya, mulai dari keris untuk perlengkapan upacara,
keris seselet untuk perlengkapan dalam berbusana adat, dan juga keris yang
digunakan dalam perlengkapan menari. Dari keris berluk tiga, lima, tujuh, sembilan
sampai keris luk sebelas, dengan hasil pamornya sangat indah.
Berdasarkan pengamatan dilapangan, disamping para pande besi membuat
keris yang bernilai ekonomi, sering pula mereka membuat keris khusus ”antik”
(keris pusaka yang dikeramatkan). Selain membuat keris, guna memenuhi kebutuhan
ekonominya perajin besi di banjar Pande desa Kusamba kecamatan Dawan
Klungkung juga membuat alat-alat perlengkapan rumah tangga; seperti blakas, pisau,
pedang, golok dan perkakas lainnya. Macam dan jenis keris dan peralatan rumah
tangga/dapur karya I Ketut Mudra sebagai berikut.
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Gb. 83. Keris berluk tiga, lima, tujuh, sembilan dengan hasil pamornya sangat indah
(Foto: Ni Kadek Karuni)

Gb. 84. 85. Keris lengkap dengan warangkanya. Dan mata tombak

Gb. 86. 87. Seselet dan blakas (Foto: Ni Kadek Karuni)
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Gb. 88. Tipas Sudamala, perlengkapan upacara
nagaben (Foto Ni Kadek Karuni)

Gb. 89. Beberapa jenis Seselet dengan hiasan perak dan blakas
(Foto: Ni Kadek Karuni)

3. Seni Kerajinan Kain Prada
Kain Prada adalah karya seni yang unik, dan karakteristiknya mengandung
muatan nilai-nilai yang kompleks, serta mendalam yang menyangkut nilai estetik,
simbolik, filosofis. Kain prada-pun mempunyai fungsi yang sangat esensial dalam
masyarakat Bali.
Pada jaman dahulu, kain prada merupakan kain yang digemari oleh kalangan
para raja dan bangsawan karena warnanya yang gemerlap. Pada masa kini, kain
prada banyak digunakan sebagai sarana perlengkapan upacara keagamaan, busana
adat, juga digunakan sebagai kostum tari. Sebab warna yang gemerlap sangat cocok
dengan jiwa dinamis tarian Bali, ketika disinari lampu penerang, kain ini kelihatan
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sangat teaterikal. Kain prada juga digunakan untuk bermacam-macam dekorasi.
Dengan berbagai macam fungsi kain prada pada masyarakat Bali, sehingga seni
kerajinan ini dapat berkembang dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih
eksisnya sentra-sentra seni kerajinan yang memproduksi kain parada sampai
sekarang di beberapa daerah Kabupaten di Bali.
Tradisi membuat kain prada salah satunya terdapat di daerah Klungkung,
yang keberadaannya masih eksis dan mendapat tempat di tengah masyarakat
pendukungnya. Sentra-sentra kerajinan kain prada ini terdapat di daerah pedesaan
terpencil

Paksebali, Kecamatan Dawan. Seperti misalnya di banjar Satria dapat

diketahui sebagian masyarakatnya menekuni kerajinan kain prada, yang pada
awalnya aktivitas ini berlangsung hampir di setiap rumah dan keluarga, dikerjakan
oleh kaum perempuan untuk mengisi waktu senggang, disela-sela kegiatan rutinnya
sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena melihat usaha pembuatan kain prada ternyata
mempunyai prospek yang cukup menjanjikan, terutama dalam hal finalsial, aktivitas
pembuatan produk kerajinan akhirnya juga di tekuni oleh kaum laki-laki, bahkan ada
yang menjadikannya pekerjaan pokok atau profesi.
Produk yang dihasilkan kebanyakan berupa sarana perlengkapan upacara
agama berupa ider-ider, payung (tedung), langse, wastra, kampuh, ulon dan yang
lainnya. Namun produk yang paling dominan dibuat berupa ider-ider dan payung
(tedung untuk perlengkapan sarana upacara). Jenis- jenis produk kain prada dan
payung (tedung) seperti pada gambar dibawah.

Gb. 90. Produk Ider-ider dengan bahan bludru (Foto: I Wayan Mudra)
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Gb. 91. Kain Prada sebagai hiasan dinding (Foto: Ni Kadek Karuni)

Gb. 92. Berbagai macam dan jenis produk tedung (payung) yang telah diproduksi.
(Foto: I Wayan Mudra)

Melihat produk kerajinan tersebut di atas, nampak proses pengerjaannya
terutama pada kain prada nampak sangat sederhana dan melalui beberapa tahapan
dengan sistem kerja borongan. Tahap-tahap kerja yang dimaksud adalah pertama,
membuat pola atau motif dengan cara disolder untuk memudahkan pemasangan
warna prada, oleh karena bahan dasar yang digunakan adalah kain bludru, jika kain
dasarnya tidak menggunakan kain bludru motif atau pola di seket dengan pensil;
kedua, pemasangan warna prada dengan cara dipoleskan memakai alat kuas pada
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permukaan pola/motif. Pemasangan prada ini dapat dilakukan oleh kaum wanita dan
laki-laki. Bahan prada yang digunakan adalah warna prada cair. Penerapan teknik
pengerjaan lebih menonjolkan keterampilan tangan.

Gb. 93. Proses membuat sket pada kain yang akan diprada
dengan teknik solder. (Foto: Ni Kadek Karuni)

Gb. 94. Proses pemolesan prada pada kain bludru untuk produk ider-ider. (Foto:
Ni Kadek Karuni)

Sangat berbeda dengan proses pengerjaan tedung (payung) nampak lebih
rumit dengan teknik konvensional, dan hanya sebagian pekerjaan menggunakan alat
mesin seperti menjahit, membuat tangkai payung dengan mesin bubut. Teknik
pembuatan payung, diawali dengan membuat tangkai payung dengan menggunakan
bahan kayu albesia, dikerjakan oleh kaum laki-laki. Dilanjutkan membuat kerangka
payung dengan menggunakan kayu, bambu dan benang sebagai pengikat. Apabila
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kerangka payung telah selesai dikerjakan, langkah berikutnya dengan merakit kain
satin, katun, atau bludru pada kerangka payung. Pemakaian dari masing-masing jenis
kain tersebut tergantung

pesanan, tentunya

dengan harga dan kwalitas yang

berbeda-beda. Perakitan kain pada kerangka payung juga dilakukan dengan cara
dijahit menggunakan mesin jahit. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar
jarum tidak patah karena tersentuh bambu.
Proses selanjutnya adalah pembuatan rumbai-rumbai payung dengan cara
merajutan benang wool. Warna benang disesuaikan dengan warna kain yang
digunakan, agar diperoleh keserasian dan keharmonisan warna payung. Langkah
terakhir, adalah penerapan ornamen pada payung dengan cara penempelan atau
pengolesan prada.

Gb. 95. 96. Proses pemasangan hiasan pada tangkai payung. Dan proses
pembuatan menur (ujung payung). (Foto: I Wayan Mudra)

Gb. 97. 98. Kerangka tedung dan proses penjahitan tedung
(Foto: Ni Kadek Karuni)
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Gb. 99. Perajin sedang membuat rumbai-rumbai
payung (Foto: Ni Kadek Karuni)

D. Macam dan Jenis Seni Kerajinan di Kecamatan Banjarangkan
Banjarangkan merupakan sebuah kecamatan kecil yang terletak di belahan
sisi barat kota Semarapura, berbatasan dengan Kabupaten Bangli dan Kabupaten
Gianyar. Wilayah Kecamatan Banjarangkan memiliki luas 45,73 Km2 terdiri dari 13
(tiga belas) desa. Menilik kondisi alam lingkungannya yang mendatar nampak
panorama persawahan yang luas di belahan sisi selatan dan sisi utaranya
mengisyaratkan

mata pencaharian penduduknya bertani sawah.

Selain sebagai

petani, sebagian penduduknya berprofesi sebagai, pegawai negeri, swasta,
pengusaha, dan sebagian kecil bergelut di bidang kerajinan. Berbagai macam jenis
kerajinan yang dimiliki Kecamatan Banjarangkan seperti kerajinan gong di desa
Tihingan, kuningan di desa Budaga, batok kelapa di desa Banjarangkan, peralatan
rumah tangga di Desa Getakan.

1. Kerajinan Gong
Mendengar kata “gong” bayangan yang melintas dalam pikiran bukanlah
alat gambelan, melainkan sebuah kata yang bermakna “besar”. Tetapi di Desa
Tihingan “gong” adalah alat gambel yang berbentuk bulat besar dengan diameter
80- 100 cm, jika di pukul akan mengeluarkan suara “besar” dengan nada “ gurrr,
bourrr, dan beerrr. Kemudian kata “gong” ditambah dengan kata “kebyar” menjadi
“gong kebyar” adalah nama seperangkat atau barungan gambelan Bali yang diduga
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muncul di Bali utara pada tahun 1915 yang berfungsi fleksibel menyertai berbagai
kepentingan berbagai pentas seni, baik presentasi estetik murni maupun persembahan
dalam kontek ritual keagaman (Suartaya, 2005: 198.)
Bagi masyarakat Tihingan membuat gong/gambelan merupakan aktivitas dan
rutinitas kesehariannya, sehingga sangat terkenal baik lokal, nasional dan
internasional karena keahliannya membuat instrumen gambelan gong yang terbuat
dari bahan logam kerawang. Keahlian ini diwariskan oleh para leluhur mereka yang
telah berabad-abad lamanya menjadikan desa Tihingan terkenal sebagai pusat pande
Gong. Hampir 80 % masyarakatnya menggayutkan hidupnya pada kerajinan
membuat instrumen gambelan gong ini. Berbagai jenis kerajinan “Gong” tersebut
dapat dicontoh pada gambar di bawah ini;

Gb. 100. Gong (Foto: I Made Berata)

Gb. 101. Reong dengan bentuk sama namun menghasilkan suara yang berbeda.
(Foto: I Wayan Mudra)
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Gb. 102. Gambelan Gangse yang belum diukir dan Gangse yang telah diukir.
(Foto: I Wayan Mudra)

Mencermati gambelan yang dihasilkan perajin Tihingan nampak proses
pengerjaannya melalui beberapa tahapan

yaitu; pertama tahap peleburan,

pengocoran bilah, kedua, pemukulan/membentuk, ketiga, ngelaras/menseting nada,
keempat nyetel gelombang suara dengan pipa atau potongan bambu, dan kelima
mlawahin (merakit). Teknik yang diterapkan perajin masih konvensional, hanya
sebagian kecil dikerjakan dengan peralatan modern/mesin seperti menghaluskan
permukaan bilah. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat gambelan adalah
logam kerawang seperti kuningan, tembaga, dan perunggu. Kadangkala dicampur
perak dan sedikit emas untuk memperoleh kwalitas suara yang lebih bagus. Menurut
Pande I Wayan Mustika menjelaskan, untuk menseting nada tidak bisa menggunakan
alat mesin, harus

dengan alat tradisional dan pengerjaanya-pun dengan teknik

konvesional. Oleh karena proses mencari nada sangat sulit , membutuhkan kejelian
dan pendengaran yang tajam, dan waktu yang tenang (wawancara, 23 Agustus
2009).
Lebih lanjut dijelaskan, belakang ini perajin gambelan semakin sulit dalam
penyediaan bahan baku, karena meningginya harga bahan baku merupakan kendala
signifikan terhadap mengecilnya produksi. Selain itu, lesunya pasaran juga menjadi
kendala menurunnya kavasitas produksi. Walaupun demikian perajin gambelan di
Desa Tihingan masih tetap kesehariannya disibukan oleh aktivitas memperbaiki

72

gambelan, karena pecah, bilah batah, dan melaras. Hal ini disebabkan

karena

hampir seluruh desa, kecamatan yang ada di Bali memiliki barungan gambelan.

Gb. 103. Proses membuat gambelan. (Foto: I Made Berata)

2. Seni Kerajinan Batok Kelapa
Kerajinan batok kelapa di Kabupaten Klungkung bukan hanya di tekuni oleh
masyarakat desa Satriya, tetapi juga digeluti oleh sebagian masyarakat banjar Nesa,
desa Banjarangkan, Kecamatan Bajarangkan. Secara geografis letak banjar Nesa
disebelah sisi utara Kecamatan Banjarangkan. Ditinjau dari segi fisik, kondisi
alamnya yang mendatar dan terjal nampak indah dari panorama susunan petak-petak
sawah yang letaknya berdampingan dengan tempat tinggal penduduk setempat,
mengindikasikan aktivitas penduduknya bertani sawah. Selain bertani beberapa
penduduknya ada pula yang menekuni bidang kerajinan sebagai mata pecaharian
kesehariannya.
Yande Batok adalah pigur perajin asal banjar Nesa yang mengantungkan
sepenuh hidupnya pada batok/tempurung kelapa. Batok kelapa bagi Yande adalah
barang yang sangat berharga, tidak lagi merupakan barang limbah pengganti kayu
bakar. Terinspirasi dari bentuk-bentuk barang silam serta prabotan pabrikasi, Yande
mengolah batok kelapa sedemikian sangat menarik, sederhana, dan artistik, seperti
celengan, asbak, gayung, termos, tempat gula, tas batok, tempat bolpoint, sendok
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mangkuk, salang dan sebagainya, sehingga memiliki perbedaan dengan produk
perajin batok kelapa di desa Satriya.
Lantaran kepiawaiannya menggarap batok kelapa menjadikan sosok Yande
dikagumi oleh masyarakat banjar Nesa, dan hampir setengah lebih masyarakat Nesa
bekerja sebagai perajin batok kelapa di perusahaannya, baik dari anak-anak-remaja,
dan dewasa. Sejak berdirinya perusahaan kerajinan batok kelapa yang diberi nama
“Yande Batok Made To Order”

sekitar tahun 2000-an, membawa keseharian

masyarakat Nesa disibukan oleh aktivitas mendulang nafkah dengan mengolah batok
kelapa, yang berimplikasi pada berkurangnya jumlah pengangguran di Kecamatan
Banjarangkan, serta mampu mengangkat tarap perekonomian masyarakat dan
meningkatkan pendapatan daerah, pada khususnya Kabupaten Klungkung. Berbagai
jenis produksi kerajinan Yande Batok dapat dilihat pada gambar berikut.

Gb. 104. Salang isi, Sendok nasi, Asbak Keong, Asbak Batok Polos, Sendok Sayur L, M,
Cedok Udang, Asbak Sambok (Repro sumber katalogus Yande Batok)

Gb. 105. Kaki tiga seseh, Mangkok Bunga, Mangkok Ikan, dam
Mangkok Isi empat Besi (Repro sumber katalogus Yande Batok)
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Gb. 106. Asbak Kura-kura, Celengan Gajah, Celengan Ayam, Celengan Babi, Tempat Gula,
Tempat gula Sambuk, tempat bulpoin dan Termos Batok.
(Repro sumber katalogus Yande Batok)

Gb. 107. Tas batok Rara variasi, Tas batok Rara, Tas batok tali panjang
dan Tas Gandeng. (Repro sumber katalogus Yande Batok).

Mencermati proses pengerjaannya nampak sederhana, oleh karena dibantu
dengan alat-alat mesin seperti, grender, boor, sander dan sebagainya, hanya saja
untuk mengeluarkan daging kelapa masih menggunakan alat konvesional. Jenisjenis kelapa yang digunakan hanya buah kelapa yang ranum, sehingga menghasilkan
batok yang warnanya coklat tua, coklat kehitaman, serta memiliki nilai artistik.
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Menurut Yande menuturkan, belakangan ini bahan batok kelapa sudah sulit ditemui
disekitar lingkungan Kabupaten Klungkung, walaupun Kecamatan Dawan penghasil
kelapa terbanyak di belahan timur Semarapura masih belum mencukupi. Dalam
upaya mengatasi bahan baku Yande mendatangkan batok dari luar daerah seperti
Tabanan, Karangasem, dan Negara.

Gb. 109. Proses pembersihan batok kelapa dari isi dan serabutnya.
(Repro sumber katalogus Yande Batok)

Gb. 109. Perajin sedang menghaluskan batok kelapa.
(Repro sumber katalogus Yande Batok)

76

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Seni kerajinan adalah merupakan salah satu aset produktivitas unggulan
daerah Kabupaten Klungkung disamping obyek wisata seperti Goa Lawah, Taman
Samarapura, dan peminggalan-peniggalan bersejarah lainnya. Dapat diketahui dari
keseluruhan jumlah penduduknya, hampir 80% bergelut di bidang kerajinan.
Mengacu pada hasil penelitian ternyata ditumukan beragam aktivitas dan
produk kerajinan yang tersebar di wilayah pedesaan terpencil, yang terdapat di tiaptiap kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung. Berbagai macam produk
kerajinan seperti, kerajinan klongsong peluru, pis bolong (uang kepeng), perak,
cenderamata di desa kamasan. Kerajinan gerabah di desa tojan, tenun songket di
desa gelgel, kerajinan kuningan/ bola mimpi di desa Budaga, pelepah pisang di desa
Satra, dan kerajinan tenun warna alam di desa Tegak Kecamatan Klungkung. Macam
produk kerajinan seperti tedung (payung), kain prada, tempurung terdapat di desa
Satriya, dan kerajinan keris terdapat di desa Kusamba Kecmatan Dawan. Sedangkan
kerajinan gong di desa Tihingan, batok/tempurung kelapa di desa Banjarangkan,
kecamatan Banjarangkan. Pruduk-produk kerajinan tersebut di atas bukan hanya
untuk konsumsi pariwisata, tetapi lebih pada konsumsi masyarakat lokal, sehingga
aktivitas membuat barang kerajinan di Kabupaten Klungkung tetap eksis.
Proses produksi barang-barang kerajinan tersebut, secara umum para perajin,
ternyata menerapkan teknik dan peralatan konvensional, hanya sebagian kecil
prosesnya dibantu dengan peralatan masinal. Maka, produk yang dihasilkan lebih
menonjolkan pekerjaan tangan (handwoork), sehingga nampak memiliki nilai artistik
dan estetik yang masif. Nilai estetik merupakan bagian esensial yang perlu
diperhitungkan secara matang, oleh karena dapat menambah daya tarik dan daya jual
sebuah produk.
Berbagai macam produk kerajinan yang ada di masing-masing kecamatan
daerah Kabupaten Klungkung, terbukti memiliki produk yang mendominasi serta
77

identitas tersendiri sebagai aset unggulan, seperti di Kecamatan Klungkung produk
kerajinan yang lebih mendominasi adalah wayang kamasan, tenun songket, klonsong
peluru, dan bola mimpi; di kecamatan Dawan kerajinan keris, kain prada dan tedung
(payung); sedangkan kerajinan gong lebih dominan di kecamatan Banjarangkan.

B. Saran-Saran
Mengingat seni kerajinan merupakan aset unggulan daerah Kabupaten
Klungkung, selain obyek wisata. Dalam mengatisipasi kwalitas, kwantitas dan
kontinuitas seni kerajinan yang dimiliki, pemerintah daerah perlu mengadakan
pendataan dan pembinaan yang lebih serius baik itu mencakup pemasaran maupun
manajemen pada sentra-sentra kerajinan yang terdapat di desa-desa terpencil yang
ada di masing-masing kecamatan. Disamping itu pemerintah daerah sangat perlu
meningkatkan

bantuan berupa peralatan ataupun permodalan pada usaha-usaha

kecil. Sementara ini ada berberapa kerajinan yang keberadaannya krisis peminat atau
generasi, dan malahan terancam dari kepunahannya, seperti kerajinan gerabah di
desa Tojan, tenun songket di desa gelgel, tenun warna alam di desa Tegak, dan
kerajinan keris di desa Kusamba.
Perajin sebagai pelaku sangat perlu memperhitungkan kwalitas, kwantitas
serta nilai estetik suatu produk, serta mengantisipasi sejak dini dalam menjaga
keberlansungannya. Oleh kerana produk kerajinan bukan hanya untuk kepetingan
pasar wisatawan, akan tetapi lebih pada pasar lokal dalam memenuhi kepentingan
keagamaan, seperti kain prada,tedung (payung) pis bolong (uang kepeng), gerabah,
dan lain sebagainya.
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Dhasni, Ni Wayan, ( 45 th), perajin melukis wayang kamasan pada benda-benda
kerajinan, wawancara, tanggal, 15 Agustus 2009, di rumahnya banjar Sangging,
Kamasan Klungkung.
Suryaningsih, Desak Ketut, perajin pelepah pisang, wawancara tanggal, 55 Oktober
2009, di rumahnya banjar Satra, desa Satra Klungkung.
Sucipta, I Komang, ( 30 th), perajin klonsong peluru, wawancara tanggal, 15 Oktober
2009, di rumahnya banjar Pande Kamasan Klungkung.
Wide, A.A. Anom, (35 th), perajin tempurung Kelapa, wawancara tanggal, 25
Oktober 2009, di rumahnya banjar satriya, Paksebali, Dawan Klungkung.
Upadana, A.A Ngurah, ( 38 th), perajin kain prada, wawancara tanggal 25 Oktober
2009. Di rumahnya Paksebali, Dawan Klungkung.
Koti, Ni Made, (60 th), perajin gerabah, wawancara tanggal 27 Oktober 2009, di
rumahnya banjar Tojan, Klungkung.
Mustika, I Wayan, ( 50 th), perajin gong, wawancara tanggal 27 Oktober 2009, di
rumahnya, banjar Tihingan, Banjarangkan, Klungkung.
Yande Batok, (35 th), perajin batok kelapa, wawancara tanggal, 29 Oktober 2009, di
rumahnya banjar Nesa, Banjarangkan, Klungkung.
Patra, Pande I Nengah, (40 th), perajin Dream Ball, wawancara tanggal 5
Nompember 2009, di rumahnya banjar Budaga, desea Budaga, Klungkung
Kanten, I Made, (47 th), perajin bokor, wawancara tanggal, 13 September 2009, di
rumahnya banjar Pande Desa Kamasan Klungkung.
Mudra, I Ketut, (40 th), perajin keris, wawancara tanggal,16 September 2009, di
rumahnya, banjar Pande, Desa Kusamba, Dawan Klungkung.
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