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ABSTRACT

Most of the ceramic artisans in Panjangrejo, Pundong, Bantul have not optimized their 
capacity to make new designs and utilize new technology of finishing in their ceramic products. 
The artisans should improve the production quality and create new designs to have completely 
finished products by employing particular techniques of painting and coloring and by applying 
other abundantly available materials. By doing so, the artisans will have special characteristics 
of ceramics. Equally important, business management and marketing will have to be facilitated 
in order that the ceramic artisans in Panjangrejo can survive and sustain their ceramic 
business. Such facilitation will ensure the prospective growth of the ceramic business in 
Panjangrejo leading to improvement of economic welfare.

The Program of Science-and-Technology for Community shall ensure innovation and 
completion of ceramic products in Panjangrejo. Such science and technology application shall 
enable the people to avoid monotonous cylindrical designs towards more creative diversified 
designs and shapes. Therefore, the products will have higher quality to meet the global standard 
of quality. Consequently, the economic welfare of the ceramic artisan community in Panjangrejo 
will increase. The community empowerment will include e-commerce marketing and 
management through on line media to reach extensive national and international markets.
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PENDAHULUAN

Kabupaten Bantul banyak memiliki 
potensi sentra industri kreatif dimana hasil 
seni kreatifitas kerajinannya mampu 
m e n g h i d u p i  d a n  m e n j a d i  s u m b e r  
penghidupan bagi masyarakat yang 
menggeluti bidang kerajinan tersebut. Bahkan 
beberapa hasil seni kerajinan dari Kabupaten 
Bantul telah banyak yang dijual sampai ke 
mancanegara menembus pasar eksport. Hal 
ini membuktikan bahwa hasil produk seni 

kerajinan di Kabupaten Bantul memiliki 
kualitas unggul dan mampu memenuhi 
kuantitas produk yang diinginkan pasar 
industri kreatif.

Salah satu potensi keunggulan itu dibuat 
dari bahan gerabah yang memberikan dampak 
perekonomian bagi masyarakat, seperti yang 
ada di wilayah sentra gerabah Desa 
Kasongan.Desa Kasongan dikenal sebagai 
wilayah penghasil gerabah yang memiliki ciri 
khas seni tempel dan menjadi tempat wisata 
edukasi bagi pelajar untuk mengetahui proses 

DIVERSIFIKASI DESAIN dan PENINGKATAN KUALITAS 
PRODUK GERABAH PANJANGREJO PUNDONG BANTUL 

DENGAN TEKNIK MODERN FINISHING

Program IbM Kelompok Pengrajin Gerabah Siti Kencono Aji 
di Desa Panjangrejo Pundong Bantul

Oleh :
Arif Suharson¹& Indro Baskoro Miko Putro²

Institut Seni Indonesia Yogyakarta
HP. 081392052852/HP. 08156861048

Email : arifkeramos@yahoo.com/indrobaskoromp@gmail.com



pembuatan seni gerabah tradisional yang 
mendunia (Raharjo:2008). Bahkan bagi para 
pelancong atau buyer seni kerajinan untuk 
membeli hasil kerajinan gerabah yang unik 
tersebut.

Selain Desa Kasongan, Kabupaten Bantul 
juga memiliki wilayah penghasil seni gerabah 
yang memiliki ciri khas yaitu Desa 
Panjangrejo Pundong Bantul. Para pengrajin 
di Desa Panjangrejo Pundong membuat 
produk gerabah silindris dengan teknik putar 
handwheel yang berukuran kecil dan terkenal 
dengan gerabah souveniran. Gerabah dari 
Panjangrejo Pundong merupakan penyuplai 
kebutuhan  gerabah untuk memenuhi pesanan 
produk gerabah yang berukuran kecil yang 
tidak mampu dibuat oleh pengrajin gerabah di 
Desa Kasongan. Tetapi sifatnya hanya 
mentah/abangan di dalam ilmu keramik 
disebut produk bisquit. Produk ini baru 
dibakar satu kali dengan suhu rendah berkisar 
antara 900-1060° C (Astuti, 2008:4)  dan 
b iasanya warnanya merah,  kuning 
kemerahan, atau merah bata. 

Produk setengah jadi  dari  Desa 
Panjangrejo yang bersifat abangan belum 
difinishing, kemudian disetorkan ke pemesan 
yaitu masyarakat Desa Kasongan yang oleh 
masyarakat Desa Kasongan produk abangan 
tadi diberi finishing cat. Terjadi jalinan 
kerjasama yang baik, walaupun terkadang 
keuntungan yang didapat tidak seimbang 
karena lokasi Desa Kasongan yang lebih 
dahulu menjadi pusat destinasi wisata yang 
maju. Sehingga daerah ini menjadi daerah 
potensial untuk menjual produk gerabah 
karena banyaknya tamu yang berkunjung, 
baik dari dalam kota atau luar kota yang ingin 
mengetahui proses produksi atau memang 
sengaja ingin membeli produk gerabah untuk 
souvenir atau hiasan interior dan eksterior 
ruangan.

Keadaan yang berlangsung ini membuat 
para pelaku pengrajin gerabah Panjangrejo 
amat tergantung dengan pesanan dan hanya 
melayani gerabah yang sifatnya abangan 
yang dianggap praktis dan tidak ribet karena 
harus memberikan finshing dalam produk 
gerabahnya.

Pandangan bahwa membuat finishing itu 
susah dan lama membuat daya kreasi 
gerabahnya monoton.Dan kalaupun ada 
pesanan bentuk yang baru biasanya proses 
pembuatan awalnya sangat lama dan 
cenderung untuk menolak dan kalau bisa 
mengerjakan produk yang sudah seperti 
biasanya dibuat. Terlebih lagi jika produknya 
berbentuk non silindris dan ukurannya agak 
besar.

Teknik putar handwheel yang biasa 
dilakukan menjadi alasan utama bahwa irama 
pembuatan produk silindris yang cepat dan 
mudah sering menjadi alasan utama untuk 
mengembangkan produk dengan desain-
desain baru yang lebih variatif. Pola pikir 
inilah yang coba diubah dan diberikan 
pendampingan melalui program IbM agar 
beberapa masyarakat yang mau berubah kita 
ajak untuk melakukan pengembangan desain-
desain baru, mencoba membuat diversifikasi 
produk dan melakukan finishing touch agar 
produk gerabah Panjangrejo meningkat harga 
jualnya. 

Hal ini tentu akan meningkatkan nilai 
ekonomi masyarakat dengan melakukan 
inovasi produk dan teknik pemasaran yang 
berbeda tidak tergantung pasar yang ada di 
Desa Kasongan. Tetapi dapat menciptakan 
pasar sendiri yang membawa keuntungan dan 
Desa Panjangrejo dapat menjadi desa wisata 
gerabah yang dapat dikembangkan menjadi 
destinasi wisata gerabah di Kabupaten Bantul 
selain Desa Kasongan.
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah:

1. Studi Pustaka, memanfaatkan sumber 
literature dan referensi yang mendukung

2. Observasi langsung di sentra gerabah 
Panjangrejo, Pundong, Bantul

3. Wawancara dengan seniman, tokoh, 
pengrajin, dan pengusaha gerabah yang 
mengetahui  keberadaan gerabah 
Panjangrejo, Pundong, Bantul

4. Ekperimen dengan melakukan uji 
finishing bahan dan uji pasar produk hasil 
pelatihan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Panjangrejo Pundong Bantul 
memiliki kelompok pengrajin yang  
tergabung dalam wadah Kelompok pengrajin 
yang bernama Siti Kencono Aji. Selama ini 
Kelompok Siti Kencono Aji telah aktif 
menampung dan menggerakkan pengrajin 
gerabah agar mampu mendukung kebijakan 
pengembangan kepariwisataan di Desa 
Panjangrejo Kecamatan Pundong, Kabupaten 
Bantul. Kelompok pengrajin ini didirikan 
sebagai wahana kegiatan bersama untuk 
meningkatkan kesejahteraan kelompok pada 
khususnya dan kesejahteraan masyarakat 
pengrajin gerabah di Desa Panjangrejo pada 
umumnya.

Menurut informasi dalam  satu   diskusi  
dengan  Ketua  kelompok   Siti  Kencono  Aji 
(Sunardi, 40 tahun, wawancara 3 Juli 2015)  
diperoleh keterangan bahwa hasil gerabah 
masyarakat Panjangrejo belum bisa 
memenuhi keinginan konsumen, terutama 
produk gerabah dengan desain baru dan 
berukuran besar.

Masyarakat Desa Panjangrejo terbiasa 
memproduksi gerabah berukuran kecil yang 
terkenal dengan sebutan gerabah souvenir 

yang menerapkan hiasan berupa gores, 
tempel, dan kerawang (Suharson, 2011:73). 
Produk gerabah souvenir umumnya juga 
dipasarkan dalam bentuk merahan dan hanya 
berdasarkan pesanan.

Gambar 1. Teknik putar handwheel untuk 
membuat produk silindris souveniran 

di sentra gerabah Panjangrejo, Pundong, 
Bantul

Masyarakat pengrajin belum memiliki 
keberanian untuk membuat desain-desain 
baru ataupun mengaplikasikan teknologi 
yang menghasilkan gerabah non silindris 
apalagi membuat inovasi finishing pada 
produk gerabahnya. Memang sudah ada 
beberapa pengrajin yang sudah melakukan 
terobosan membuat diversifikasi produk, 
akan tetapi belum maksimal.

Tidak mengherankan, dengan keuntungan 
yang kecil membuat gerabah masih menjadi  
pekerjaan  sampingan dan belum menjadi 
usaha yang benar-benar ditekuni oleh  
s e b a g i a n  m a s y a r a k a t   p e n g r a j i n .  
Permasalahan tersebut  terjadi karena sumber 
daya manusia yang dapat melakukan inovasi 
produk dan memadukan finishing produk 
dengan warna cat atau finishing dengan 
aplikasi bahan lain yang diinginkan 
konsumen sangat terbatas.
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Gambar 2. Contoh produk souveniran 
abangan Panjangrejo 

dan yang sudah difinishing oleh pengrajin 
Desa Kasongan

Belum lagi system pengelolaan usaha dan 
manajemen yang masih seadanya, sehingga 
hasil produksi gerabah yang dikerjakan oleh 
pengrajin Panjangrejo belum dapat 
berkembang dengan baik. Langkah konkret 
dilakukan dengan melakukan program IbM 
yaitu dengan beberapa solusi yang tepat. 

  
Mampu membantu permasalahan mitra dalam 
hal inovasi dan finishing produk gerabah di 
Desa Panjangrejo.

Pengembangan desain diarahkan agar 
gerabah produksi masyarakat Panjangrejo  
tidak monoton berbentuk silindris,  tetapi 
memiliki diversifikasi bentuk, dan lebih 
mengarah pada perbaikan mutu produk agar 
mampu menembus pasar keluar daerah 

sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat 
pengrajin gerabah Panjangrejo.

Untuk meningkatkan kemampuan desain 
gerabah sehingga tercipta produk gerabah 
yang inovatif dan berkualitas, dilakukan 
dengan beberapa cara berikut :

a. Pembinaan,  pelatihan,  dan  pendam-
pingan  membuat  inovasi pengembangan 
desain produk gerabah di  Desa 
Panjangrejo.

b. Penerapan teknologi tepat guna yang 
relevan, yaitu modern finishing produk 
dengan bahan cat dan aplikasi bahan lain 
yang terdapat disekitar tempat tinggal 
pengrajin gerabah

c. Te k n o l o g i  Te p a t  G u n a  d e n g a n  
memberikan pelatihan cetak reproduksi 
dengan bahan gypsum

d. Pendampingan pemasaran dengan 
membuatkan sistim penjualan on-line 
dengan membuat web kelompok pengrajin 
Siti Kencono Aji dengan spesifikasi 
produk, ukuran, dan harga yang 
kompetitif.

Perkembangan pasar akan kebutuhan 
produk gerabah menuntut mutu produk 
gerabah Panjangrejo Pundong Bantul 
semakin baik, yang didukung dengan bentuk-
bentuk gerabah yang inovatif tidak terbatas 
pada bentuk-bentuk silindris saja. Pengrajin 
dituntut untuk melakukan diversifikasi 
produk non silindris yang hanya mampu 
dengan teknik cetak. Dalam ilmu keramik 
disebut teknik reproduksi.

Teknik reproduksi gerabah bisa diperoleh 
dengan cara mencetak menggunakan bahan 
dari kayu, gypsum, dan fiberglas/resin.  
Metode cetak reproduksi keramik akan 
memudahkan para pelaku gerabah dalam 
membuat diversifikasi produk yang 
menambah bentuk-bentuk kreatif dan inovatif 
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non s i l indr is .  Bukan berar t i  has i l  
gerabah/keramik silindris terus ditinggalkan 
akan tetapi tetap dipertahankan karena 
memiliki ciri khas. Teknik cetak dilakukan 
untuk memperkaya bentuk-bentuk yang 
sudah ada dan teknik reproduksi bertujuan 
untuk mempercepat proses produksi dengan 
ukuran, bentuk, dan ketebalan dinding 
gerabah yangsama. Teknik reproduksi 
gerabah dengan teknik cetak dilakukan untuk 
memberikan kemajuan teknis untuk dapat 
menjawab kebutuhan konsumen pada saat 
sekarang.

Cetak reproduksi sangat membantu dalam 
proses produksi gerabah yang dapat dibuat 
dengan bentuk yang sama, ukuran yang tepat, 
dan dapat dilakukan oleh siapa saja setelah 
mengetahui cara kerjanya. Selain itu teknik 
r e p r o d u k s i  m e m u d a h k a n  p a r a  
pelaku/pengrajin dalam membuat produk 
sejenis/sama dengan jumlah yang banyak atau 
sering disebut dengan istilah produk 
massal/mass production(Suharson, 2015:35). 
Sehingga cetakan bisa digandakan dan dapat 
dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan 
bentuk yang sama dan hasil yang sama pula.

Tidak kalah pentingnya kondisi bahan 
baku tanah untuk teknik reproduksi gerabah 
juga harus mendapat perhatian khusus. 
Komposisi tanah untuk membuat produk 
gerabah/keramik dengan teknik reproduksi 
tentu berbeda dengan komposisi tanah untuk 
dekorasi, teknik putar, dan teknik-teknik lain 
dalam memproduksi produk gerabah. 
Disamping itu juga harus mengetahui bahan-
bahan yang dapat digunakan untuk membuat 
cetak reproduksi gerabah. Dalam hal ini bahan 
gypsum yang sering digunakan oleh para 
pelaku atau pengrajin gerabah/keramik 
industri untuk membuat model dan cetakan. 
Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk 
membuat cetak reproduksi dijelaskan sebagai 
berikut:

1. Bahan Kayu

Kayu dapat digunakan untuk membuat 
cetakan gerabah terutama untuk bentuk-
bentuk yang sifatnya memiliki sudut, 
seperti kotak, persegi panjang, dan 
segitiga. Tetapi tidak semua jenis kayu 
dapat digunakan sebagai bahan membuat 
cetak gerabah/keramik.Kayu yang dipilih 
harus memiliki ketahanan terhadap air dan 
tidak melengkung  jika terkena air dalam 
waktu yang lama. Karena cetakan kayu 
akan terus digunakan secara kontinyu 
tidak hanya dipakai sekali saja. 

Kayu-kayu tersebut bisa dipilih kayu 
yang keras seperti, Mahoni, Jati, Sono 
Keling, Ulin Kalimantan, dan kayu-kayu 
lain yang tidak mengalami penyusutan 
atau mengembang jika terkena air. Bahan 
kayu triplek yang memiliki sisi yang rata 
dapat digunakan tetapi harus didouble sisi 
belakangnya dengan kayu yang keras 
supaya tidak melengkung.

Gambar 3. Cetakan dari kayu dengan sistim 
kunci yang terbuat dari kayu/pantek
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2. Bahan Gypsum

Bahan gypsum paling banyak dipilih 
untuk proses pembuatan cetak gerabah dan 
dianggap yang paling baik untuk membuat 
cetakan gerabah/keramik. Hal ini karena 
gypsum mampu memberikan penyerapan 
air yang maksimal, sehingga tepat 
digunakan untuk mencetak jenis slip 
casting atau cetak tuang. Gips atau  plaster 
of Paris merupakan bahan untuk membuat 
cetakan yang sangat penting artinya bagi 
industri gerabah/keramik. 

Gips dipakai untuk suatu produk yang 
disebut cetakan atau mencetak model 
reproduksi. Cetakan ini dipakai sebagai 
alat penolong pada waktu membentuk 
keramik, baik dengan menggunakan 
massa plastis atau massa tuang yang sering 
disebut dalam ilmu keramik dengan istilah 
slip casting. Dalam ilmu kedokteran bahan 
ini untuk menjaga atau membuat orang 
yang patah tulangnya menjadi satu 
kembali. Kerasnya gips akan menjaga 
tulang yang retak menjadi menyatu 
kembali karena posisi retak tulang tidak 
bergeser atau berpindah. Gips akan 
menjaga kondisi itu sehingga akan pulih.

Mineral gips adalah suatu mineral 
alam. Gips ditambang pertama kalinya 
pada tahun 1770 di Monmartze (Paris). 
Oleh karena itu gips juga dipakai untuk 
membuat patung pada zaman Mesir Purba. 
Agar dapat dibuat untuk membuat cetakan, 
terlebih dahulu mineral gips dipanaskan 
sampai mencapai suhu tertentu. Proses 
pemanasan mineral gips disebut kalsinasi. 
Pada saat proses kalsinasi sedang 
berlangsung, mineral gips melepaskan 
sebagaian dari air hidratnya. Kejadian itu 
disebut dehidrasi, reaksinya sebagai 
berikut: 

CaSO H O dipanaskan  CaSO 1/ H O + 42 2 4 2 2

uap air mineral gips.

Dehidrasi gips pada waktu dikalsinasi 
bukan merupakan suatu proses yang 
kontinyu pada waktu diamati. Beberapa 
perubahan yang nyata disebut boil 
pertama, kedua, dan ketiga, dapat dilihat 
dalam kurva waktu atau temperature. 
Melalui proses pembuatan yang berbeda, 
diperoleh gips dengan karakteristik 
tertentu yang dapat dimanfaatkan pada 
waktu dipakai. Misalnya dengan proses 
pembuatan model tertentu, maka waktu 
pengerasan (setting time) dapat bervariasi, 
dari beberapa menit menjadi beberapa 
jam. Angka muai waktu mengeras dapat 
dikehendalikan dari 0.05%-ke maksimal 
2%.

Jadi cara  yang diambil untuk membuat 
gips/kalsium sulfat hemihidrat dan tinggi 
kalsinasi sangat mempengaruhi sifat 
fisiknya, sifat-sifat bubur gips, dan yang 
dituang. Ada beberapa proses pembuatan 
gips yang dikenal dalam industry gips 
yang diungkapkan oleh Suwardono dalam 
buku yang berjudul Mengenal Keramik 
Hias  yaitu dengan proseskalsinasi biasa 
atau kalsinasi kering. Proses ini dilakukan 
dengan 3 cara yaitu

1. Penggarangan yakni tepung mineral 
gips diletakkan di atas sebidang logam 
pada bagian plat dipanasi dengan api 
dan selama gips dikalsinasi harus 
diaduk-aduk, dibolak-balik layaknya 
orang menggoreng.

2. Penggarangan dalam silinder atau besi 
dalam tungku yakni tungku dipanasi, 
udara panas memanasi silinder logam 
bagian luar. Mineral gips dimasukkan 
dalam silinder dengan suatu alat. 
Setelah proses kalsinasi selesai gips 
dikeluarkan dengan cara men-
dorongnya.

3. Tungku berputar.
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3. Bahan Fiberglass/resin

Resin adalah bahan kimia yang 
berbentuk cair, menyerupai minyak 
goreng, tetapi agak kental. Biasanya resin 
memiliki warna bening dan butek yang 
masing-masing memiliki kekuatan dan 
kegunaannya sendiri-sendiri. Jenis resin 
juga bermacam-macam merk dan kualitas, 
sehingga untuk mencoba mencetak 
haruslah mengetahui terlebih dahulu resin 
yang akan digunakan. Untuk bahan 
a k s e s o r i s  f i b e rg l a s s ,  u m u m n y a  
menggunakan resin bening atau resin 
butek.

Resin yang berwarna bening, biasanya 
d i g u n a k a n  u n t u k  b e n t u k  y a n g  
menonjolkan kebeningannya, seperti 
untuk aksesoris visor, kap lampu dan lain-
lain sebagai pengganti mika, namun 
penggunaan resin bening yang ada 
dipasaran untuk pengganti mika, masih 
belum menghasilkan kualitas yang 
memuaskan. Fiberglass atau resin adalah 
sebuah produk bahan kimia yang jika 
digunakan untuk mencetakmasih 
membutuhkan bahan lain yang berfungsi 
untuk tulang penguat. Tulang penguat 
cetakan ini disebut met atau serat gelas dan 
sebagai pengeras biasanya ditambahkan 
bubuk talk, dari semua bahan itu bisa 
diciptakan atau menduplikasi benda 
apasaja. Seperti meja, kursi, patung, alat 
permainan dan produk lainnya.Untuk 
membuat atau menduplikasi benda rumit, 
maka kita harus memiliki masternya 
terlebih dahulu.Master ini dapat kita buat 
dari bahan kayu, resin, fiberglass, plastik, 
melamin, tanah liat, dan sebagainya.

Sedangkan resin jenis butek lebih 
banyak digunakan untuk pembuatan 
aksesoris, disamping harganya murah, 
resin ini dapat dengan mudah dibeli di 
toko-toko kimia. Untuk dapat digunakan 

dengan baik resin juga membutuhkan 
bahan cairan Katalis.Cairan katalis ini bisa 
dibilang pendamping setia resin, cairan ini 
biasanya berwarna bening dan berbau agak 
sengak. Cairan ini berfungsi untuk 
mempercepat proses pengerasan adonan 
fiber, semakin banyak katalis, maka akan 
semakin cepat adonan mengeras tetapi 
hasilnya kurang bagus. Cairan ini jika 
mengenai kulit akan terasa panas, seperti 
cairan air zuur atau air aki.

Bahan lain adalah  Met/Matt Met 
merupakan bahan serat kaca. Bahan ini 
berfungsi sebagai serat penguat dari 
adonan fiberglass ketika akan dicetak, agar 
hasilnya menjadi lebih kuat dan tidak 
mudah pecah. Bentuk met bermacam-
macam, ada yang mirip bihun, kain, 
karung dan sarang lebah. Tetapi yang 
banyak dijumpai dipasaran adalah yang 
berbentuk seperti bihun.Kobalt (Cobalt 
Blue) Kobalt adalah bahan kimia yang 
berbentuk cair, berwarna biru mirip tinta 
dan mempunyai aroma tidak sedap. Cairan 
ini digunakan untuk tambahan campuran 
adonan resin & katalis, agar adonan lebih 
merekat pada met dan mempercepat 
pengerasan adonan fiber. 

Terlalu banyak menambahkan Kobalt 
dapat mengakibatkan hasil fiber yang 
getas (rapuh). Wax (Mold Release) Bahan 
ini sepintas mirip mentega/keju ketika 
masih di dalam wadahnya. Berfungsi 
sebagai pelicin pada tahap pencetakan 
yang menggunakan mal/molding, agar 
antara molding dengan hasil cetakan tidak 
saling merekat, sehingga dengan mudah 
dapat dilepaskan.

Bahan-bahan  cetak fiber glass yang 
digunakan:

a. Serbuk atau Mill Batu. Mill batu adalah 
batu yang sudah digiling menjadi 
serbuk batu. Jadi bahan utamanya tetap 
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batu (bukan semen atau pasir).

b. Resin. Bahan resin berfungsi untuk 
mengikat serbuk batu sehingga bisa 
disatukan menjadi bentuk tertentu.

c. Talk bubuk (talc powder). Talk 
digunakan sebagai bahan finishing.

d. Cairan Katalis untuk membuat semua 
komponen bahan menjadi 'bekerja'. 
Dalam hal ini patung yang dicetak 
menjadi kering.

e. Cobalt sebagai akselerator memper-
cepat pengeringan.

f. MAA untuk melapisi permukaan 
cetakan.

g. Fiberglass Mat untuk tulangan/ 
perkuatan.

Ada beberapa jenis  dan teknik dalam 
proses reproduksi gerabahmenggunakan 
bahan gypsum yaitu dengan teknik cetak 
tunggal, cetak ganda, dan juga mencetak 
dengan cara tuang atau sering dikenal 
dengan slip casting. Untuk dapat mencetak 
dengan teknik tersebut pengetahuan 
tentang bagaimana bahan baku tanah liat 
yang diterapkan juga harus dipahami. 

Gambar 4. Teknik cetak tuang dengan slip 
tanah atau slip casting

Teknik cetak tunggal merupakan cara 
mencetak yang biasanya digunakan untuk 
membuat produk-produk seperti relief, 
hiasan, dan produk lainnya yang hanya 
berdimensi satu sisi atau 2 dimensi. 
Karena hasil cetakan yang hanya satu sisi 
ini maka cetakan ini disebut cetak 
tunggal.Mencetak tunggal sering 
menggunakan bahan tanah liat plastis 
tetapi juga bisa dilakukan dengan bahan 
tanah cair.

Teknik mencetak pada cetakan tunggal 
dengan bahan tanah plastis menggunakan 
teknik tekan.Cetakan biasa dibuat dengan 
b a h a n  g y p s u m  a t a u  f i b e rg l a s s /  
resin.Kendala dalam membuat cetakan 
tunggal adalah tidak dapat mencetak 
produk yang berukuran besar atau 
panjang.Mencetak dengan teknik cetak 
tunggal dengan media tanah liat 
dikhususkan untuk produk berukuran 
kecil.
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Gambar 5. Cetakan dan hasil mencetak 
dengan bahan gypsum 

dengan teknik cetak tunggal

Disebut dengan teknik cetak ganda 
karena cetakan ini terdiri dari bagian-
bagian yang jumlahnya lebih dari satu. 
Cetakan ini biasanya untuk membuat 
produk-produk 3 dimensional yang sifat 
produknya untuk barang guna atau 
fungsional. Juga bisa untuk mencetak 
bentuk-bentuk realis seperti bentuk-
bentuk patung tokoh manusia, hewan, dan 
lain-lain. Produk yang sering dibuat 
dengan teknik cetak ganda berupa guci-
guci, pot/vase bunga, tempat tissue, kendi, 
teko, dan lain-lainnya. Mencetak dengan 
teknik ganda sering menggunakan bahan 
tanah liat plastis tetapi juga bisa dilakukan 
dengan bahan tanah cair/slip casting 
dengan teknik cetak tuang.

Gambar 6. Cetakan dan hasil mencetak 
dengan bahan gypsum 

dengan teknik cetak ganda

Pelaksanaan kegiatan melibatkan 15 
pengrajin anggota kelompok perajin Siti 
Kencono Aji. Peserta dipilih dari pengrajin 
yang selama ini aktif menjalankan usaha 
kerajinan dan menjadikan kerajinan 
gerabah sebagai sumber pendapatan 
utama. Dalam kesempatan ini, narasumber 
yang berasal dari ISI Yogyakarta mencoba 
memperkenalkan empat metode finishing 
alternatif dan baru dalam dunia kerajinan 
gerabah yang ditemukan oleh narasumber 
melalui penelitian. Keempat metode 
tersebut adalah cat warna tembaga, lukis 
air, lukis batik dan lukis tumpuk garis.

Keempat metode ini diharapkan 
mampu mendorong terciptanya produk 
gerabah pundong yang khas dan unik, 
yang tidak ditemukan dalam produk 
serupa dari gerabah lainnya. Dari hasil 
pelatihan dapat terlihat nyata perubahan 
tampilan produk sebelum dan sesudah 
pelatihan.
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Hal tersebut tidak terlepas dari 
kemampuan ISI Yogyakarta dalam 
mentransfer keilmuan dan hasil penelitian 
kepada pengrajin gerabah Pundong. 
Mengingat selama ini pengrajin membuat 
produk gerabah hanya berdasarkan 
pengalaman yang diturunkan secara turun 
menurun tanpa mengetahui teori dasar 
dalam mengolah dan menciptakan produk 
gerabah.

ISI Yogyakarta melalui program IbM 
ini memberikan penguatan keilmuan, 
sehingga dalam proses inovasi produk 
kedepan, pengrajin gerabah Pundong 
benar-benar melakukannya dengan tehnik 
yang  benar  dan  d i landas i  i lmu 
p e n g e t a h u a n  y a n g  k u a t  u n t u k  
menghasilkan produk yang inovatif, khas 
dan unik.

Salah satu teori pengolahan produk 
yang diaplikasikan dan terbukti mampu 
mengubah penampilan gerabahn Pundong 
adalah tehnik finishing lukis air atau sering 
disebut painting in the waterdan lukis 
batik. Teknik ini merupakan teknik yang 
harus dipahami masalah permainan warna 
dan penataaan motif yang baik.

Untuk pembuatan motif dalam lukis air, 
pengrajin dipahamkan dengan penge-
tahuan warna, sehingga komposisi warna 
yang tercipta dapat serasi dan hidup.

Gambar 7. Pelatihan membuat modern 
finishing

Adapun informasi utama yang akan 
disajikan dalam website adalah:

- Nama domain yang digunakan adalah 

www.terakotapundong.com

- Logo yang digunakan adalah sebagai 
berikut :

Gambar 8. Logo Pundong

- Sekretariat pemasaran menggunakan 
alamat showroom kerajinan gerabah 
Pundong di desa Panjangrejo

- Informasi yang disediakan di dalam 
website meliputi map sekretariat 
pemasaran, galeri produk, kegiatan 
wisata serta artikel pendukung

Gambar 9. Tampilan muka website: 

www.terakotapundong.com
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Gambar 10. Tampilan isi katalog website: 

www.terakotapundong.com

Selain teknologi tepat guna secara ilmu 
praktis produksi gerabah dalam program 
IbM ini juga memberikan manfaat teknis 
dalam hal penjualan produk yang 
didukung pola jiwa kewirausahaan dan 
manajerial usaha yang handal.. Hal ini 
dilakukan agar menambah potensi peluang 
pasar secara global dengan  pelatihan 
mana jemen  dan  kewi rausahaan .  
Pembuatan toko online dilakukan web 
desainer professional.

KESIMPULAN

Sentra gerabah Panjangrejo Pundong Bantul 
menghasilkan produk-produk gerabah silindris 
dengan produk berukuran kecil yang sering 
disebut gerabah souveniran. Perkembangan 
dunia keramik modern menuntut bentuk 
diversifikasi produk dimana kebutuhan akan 
desain-desain produk gerabah tidak hanya 
berbentuk silindris. Konsumen menginginkan 
ada sentuhan  produk yang kreatif dan inovatif 
selain bentuk-bentuk gerabah silindris. 

Bentuk-bentuk tersebut dapat ditempuh 
dengan membuat produk gerabah non silindris. 
Untuk dapat mencapai bentuk non silindris 
hanya dapat dilakukan dengan teknik cetak atau 
sering disebut teknik reproduksi keramik.

Seiring dengan pencapaian bentuk-bentuk 
non silindris kreatif dan inovatif di sentra 
gerabah Panjangrejo  sangat dibutuhkan 
keahlian teknik dan bahan tanah yang 
digunakan. Selain itu ini juga dibutuhkan 
sentuhan finishing yang baik agar produk 
gerabah mampu laku dijual di pasar global.

Finishing sangat berfungsi untuk menambah 
nilai estetis atau keindahan suatu produk. Selain 
itu juga dapat digunakan sebagai perlindungan 
y a n g  m e n y e s u a i k a n  k e g u n a a n n y a .  
Perlindungan melalui proses finishing tersebut 
mengakibatkan produk mampu menjadi lebih 
awet dan bisa digunakan lebih lama. Contohnya 
adalah finishing untuk produk-produk eksterior 
yang mampu memberi perlindungan terhadap 
cuaca seperti panas, dingin, dan hujan.

Melalui program IbM ini telah dilakukan 
pengembangan produksi dan teknik yang 
mampu mmembuat diversifikasi bentuk yang 
baik. Juga pengenalan finishing cat pabrikasi 
yang mudah diterapkan yang akan mengangkat 
harga jual produk gerabah masyarakat 
Panjangrejo Pundong Bantul.

Finishing produk dengan media dempul 
pada bodi layaknya cat mobil untuk 
memberikan diversifikasi finishing yang 
berbeda sesuai dengan kemauan pasar dan 
disesuaikan isu trend disain yang berkembang. 
Finishing dengan bahan cat pabrikasi ini paling 
mudah dilakukan dan mudah memperoleh 
bahan-bahan catnya di toko-toko cat di sekitar 
masyarakat pengrajin. Kita dapat melakukan 
finishing dengan cat tembok, cat poster, cat 
genteng, cat mobil, dan cat-cat lain yang dapat 
merekat pada bodi gerabah.

 Keahlian dalam membuat karakter dengan 
cat dan ornamen pada bodi gerabah menjadi 
kunci keberhasilan yang mampu mengangkat 
harga jual produk. Yang demikian akan mampu 
meningkatkan taraf hidup masyarakat pelaku 
pengrajin gerabah di Panjangrejo Pundong 
Bantul dengan meningkatnya daya kreasi cipta 
inovatif pengrajinnya.
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CONTOH PRODUK HASIL IbM  
“modern finishing”

2610



DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Ambar, 2001, Pengetahuan Keramik, 
Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press

____________ , 2008, Keramik: Ilmu dan 
Proses Pembuatannya, Jurusan 
Kriya, Fakultas Seni Rupa, Institut 
Seni Indonesia Yogyakarta

Alexander, Brian, 2001, Kamus Keramik, 
Jakarta, Penerbit Milenia Populer

Chavarria, Joaquim, 1994, The Big Book of 
Ceramics, New York, Watson-Guptil 
Publications

Clark, Kenneth, 1986, The Potter's Manual, 
New Jersey: Chartwell Books. Inc

Colbeck, John, 1987, The Technique of 
Pottery, London, BT Bestford 
Limited

Gustami, Saptoto, Narno S, 1985, Pola Hidup 
dan Produk Kerajinan Keramik 
Kasongan Yogyakarta, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Direktorat Jendral Kebudayaan 
Proyek Penelitian dan Pengkajian 
Kebudayaan Nusantara

Hogan, Elizabeth, 1977, Ceramic Techniques 
and Project, California Penerbit Lane 
Publishing CO, Menlo Park

Raharjo, Timbul, 2008, Seni Kerajinan 
Keramik Kasongan Yogyakarta Di 
Era Globalisasi: Perjalanan Dari 
Dusun Gerabah Menjadi Sentra Seni 
Kerajinan Keramik Yang Mendunia, 
(Disertasi), Universitas Gadjah 
Mada, Yogyakarta

Suharson, Arif, 2011, Teknik Putar 
Tradisional Gerabah Proses dan 
Finishingnya, Badan Penerbit ISI 
Yogyakarta

---------------------, 2015, Reproduksi 
Keramik, Badan Penerbit ISI 
Yogyakarta

R.A. Razak, 1981, Industri Keramik, Jakarta, 
Balai Pustaka

2611

Jurnal Riset Daerah Vol. XVI, No.1. April 2017



BIODATA TIM: 

1. ARIF SUHARSON

Menjadi Dosen di Jurusan Kriya Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta 

sejak tahun 2003 sampai sekarang. Aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat di bidang Kriya Seni, khususnya seni gerabah/keramik dan seni Batik. Selain itu 

juga menjadi pendamping/instrukstur/nara sumber dalam rangka mengembangkan seni 

tradisonal di Indonesia. Pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Kriya periode 2012-2016 

dan Ketua Career Entrepreneur Development Centre (CEDC) yang sekarang berubah nama 

menjadi Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (PPKK) di ISI Yogyakarta. Menjadi 

Dosen Terbang di Rintisan Institut Seni Budaya Indonesia Tenggarong Kalimantan Timur 

khusunya bidang Kriya. Penulis Buku untuk keramik/gerabah dengan judul Teknik Putar 

Tradisional Gerabah Proses dan Finishingnya (2011) dan Reproduksi Keramik (2015).

2612

Jurnal Riset Daerah Vol. XVI, No.1. April 2017

·Penelitian 3 tahun terakhir

Tahun Judul Penelitian Ketua /Anggota Tim Sumber Dana

2016 Penguatan Yogyakarta Sebagai 
Kota Batik Dunia Melalui Relief 
Kalpataru Candi Prambanan 
Sebagai Motif Dengan Teknik 
Batik Tulis Alusan Warna Alam  
(Tahun ke-1)

Anggota DIKTI

2016 IbM Gerabah Panjangrejo, 
Pundong, Bantul 

Ketua DIKTI
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2014 IbM Batik di Bantul dan Sleman 
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Penelitian Pendidikan 
Indonesia (MPPI) 
26-27 April 2016
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FSR ISI Yogyakarta
ISSN 2301-6027
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Fakultas Seni Rupa 
dan Desain ISI 

Surakarta
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Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara

Panitia/
Peserta/

Pembicara
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Inovatif dengan tema Pendidikan 
Karakter Dalam Perspektif Seni 
Budaya 10 Mei 2016

LPPM ISBI Bandung Pemakalah

2016 Seminar Nasional Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat dengan 
tema Meneguhkan Peran 
Penelitian Dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat Dalam 
Memuliakan Martabat Manusia

LPPM UNY 
bekerjasama dengan 

Masyarakat 
Penelitian 

Pendidikan Indonesia 
(MPPI)

Pemakalah

2016 Lecture Kriya Kreatif 
Yogyakarata dan Workdhop 
Wooden Batik di Malaysia

Fakulti Seni Lukis 
dan Seni Reka UTiM 
Malaysia

Pembicara

2015 Pembicara bidang Kriya pada 
program Studi Banding dan 
Studi Pendek dari staff 
Kementerian Pariwisata, Seni 
dan Budaya Timor Leste di ISI 
Yogyakarta 
3-9 September 2015

Unit Urusan 
Internasional ISI 

Yogyakarta dengan 
Kementerian 

Pariwisata, Seni, dan 
Budaya Timor Leste

Pembicara

2015 Studi Desain Produk Art and 
Craft dan Lecture Batik 
Indonesia di Joshibhi University 
Tokyo Jepang

Japan Foundation Pembicara
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Aplikasi Tren Disain Produk: 
Inovasi Desain Produk Kerajinan 
Indonesia
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Pemasaran dan 
Jaringan Usaha 
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Koperasi dan UKM 
RI di Hotel Maharaja 
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2014 Nara Sumber Produk UKM 
Dalam Menghadapi Masyarakat 
Ekonomi Asean 2015” di Hotel 
Maharaja Jakarta

Kementerian 
Koperasi dan UKM

Pembicara
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Koperasi dan UKM

Pembicara
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Saing Yang Berorientasi Eksport 
“Branding Produk Kriya 
KUKM” di Inna Kuta Denpasar

Kementerian 
Koperasi dan UKM
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a.  Riwayat Pendidikan

S-1 S-2 S-2

Nama Perguruan Tinggi Institut Seni 
Indonesia 
Yogyakarta 

Universitas Gadjah 
Mada Yogyakarta 

Institut Seni 
Indonesia 

Yogyakarta

Bidang Ilmu Kriya Seni Humaniora Pengkajian Seni

Tahun Masuk-Lulus 1993-1998 2003- 2013-

Judul Skripsi/Tesis Keramik Ekspresi 
Liem Keng Sien 

Dua Nama Satu 
Kota: Yogyakarta, 
Dekolonisasi 
1930an-1960an

Fungsi Keris 
dalam Struktur 

Abdi Dalem 
Keraton 

Ngayogyakarta 
Hadiningrat

Nama Pembimbing Dra. Ambar Astuti, 
M.A. /Dra. Noor 
Sudiyati

Prof. Dr. Bambang 
Purwanto

Dr. Aris Wahyudi

b.  Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No. Tahun
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat

Pendanaan

Sumber Jml (Juta Rp)

1. 2015 Pembinaan Perajin Batik di 
Desa Hargobinangun, Pakem, 
Sleman, DIY

DIPA ISI 
Yogyakarta

3.500.000,-

2. 2016 IbM Kelompok Pengrajin 
Gerabah Siti Kencono Aji 
di Desa Panjangrejo Pundong  
Bantul Yogyakarta

Direktorat Riset 
dan Pengabdian 
Masyarakat 
Direktorat Jenderal 
Penguatan Riset 
dan Pengembangan 
Kementerian Riset, 
Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi

44.000.000;

3. 2016 Penyuluhan Perajin Keramik 
di Kecamatan Malo, Kab. 
Bojonegoro, Jawa Timur

Bappeda Jawa 
Timur

3.500.000;



2617

Jurnal Riset Daerah Vol. XVI, No.1. April 2017

c.  Publikasi artikel Ilmiah dalam Jurnal/Karya Ilmiah dalam 3 tahun terakhir

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/ Nomor/ Tahun

1 Somaesthetic: Artistic 
Expression of Masseur's 
Clay

Prosiding Seminar Ilmiah 
ICAPAS (International 
Conference for Asia 
Pacific Arts Studies)

2014

2 Keramik Ganesha Ganeshi 
Karya F. Widayanto: 
Sebuah Kajian Seni rupa 
dalam Perspektif  Resepsi

Prosiding Seminar Ilmiah 
Nasional Festival 
Kesenian Indonesia ke-8

2014

3 Making a Social Channel 
with Excluded People 
from Behind Wall: A Case 
in LP Wirogunan

Prosiding Seminar Ilmiah 
Internasional Urban 
Research Plaza

2015

d.  Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 3 Tahun Terakhir

No Nama Pertemuan Ilmiah/ 
Seminar

Judul Artikel 
Ilmiah

Waktu dan Tempat

1. Seminar Ilmiah ICAPAS 
(International Conference for 
Asia Pacific Arts Studies)

Pascasarjana ISI 
Yogyakarta

31 Oktober-1 
November 2014

2. Seminar Ilmiah Nasional 
Festival Kesenian Indonesia 
ke-8

Gedung Kuliah 
Umum FSP ISI 
Yogyakarta

27 September 2014

3. Seminar Ilmiah Internasional 
Urban Research Plaza

Gedung Pusat 
UGM

Maret 2015
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f.  Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, 
   atau institusi lainnya)

e.  Keikutsertaan dalam Organisasi Keilmuan atau Organisasi Profesi 
    dalam 3 Tahun Terakhir

No
Nama Organisasi Keilmuan 
atau Organisasi Profesi

Jabatan Kurun Waktu

1 Unit Pelayanan Pengembangan 
Perikanan Budi Daya Air 
Tawar Kota Yogyakarta

Ketua UPP 
Yogyakarta

2013-sekarang

No Jenis Penghargaan
Institusi Pemberi 
penghargaan

Tahun

1 Satyalancana Karya Satya X 
Tahun, Piagam Tanda 
Kehormatan Presiden Republik 
Indonesia.

Pemerintah 
Republik 
Indonesia.

2013
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