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ABSTRAK  

Keramik adalah salah satu kerajinan tangan yang sampai saat ini masih digeluti 
oleh  masyarakat di desa Sandi di kecamatan pattallasang. Hal ini disebabkan 
karena di daerah  tersebut memiliki cukup banyak bahan baku tanah liat serta 
bahan  lainnya  yang  pada  dasarnya  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  baku 
pembuatan keramik. Sebenarnya pemanfaatan bahan baku kerajinan keramik di 
daerah tersebut telah dilakukan sejak dahulu  namun ditemukan masalah   pada 
jenis motif atau ragam hias yang digunakan pada keramik tersebut. Ragam hias 
yang dihasilkan  terkesan monoton, kurang kreatif dan tidak memberi nilai-nilai 
filosofis. Kondisi ini sangat mempengaruhi  daya beli masyarakat. Supaya ragam 
hias  yang digunakan lebih produktif dan kurangnya pengetahuan, keterampilan 
dan kurangnya sosialisasi jenis ragam hias dikalangan pengrajin dan masyarakat 
lokal maka dilaksanakan  pelatihan membuat ragam hias kerajinan keramik di 
desa sandi kecamatan pattalassang kabupaten takalar . 
Pelatihan ini  bertujuan:  1)  Untuk  meningkatkan  pengetahuan  para  pengrajin 
keramik di  desa Sandi kecamatan Pattallasang kabupaten Takalar dalam hal 
motif hias kerajinan keramik yang diproduksi. 2) Untuk meningkatkan 
keterampilan  para  pengrajin  keramik  di  desa  Sandi  kecamatan  Pattallasang 
kabupaten Takalar dalam menghiasi keramik yang diproduksi dengan motif-motif 
terbaru dan bermakna. 3) Untuk memperkenalkan kesejahteraan dan pendapatan 
para  pengrajin  keramik  di  desa  Sandi  kecamatan   Pattallasang  Kabupaten 
Takalar setelah desain motif hias ini diterapkan. 
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  Partisipatori  yang 
dimulai  dari   pra-observasi,  penyuluhan,  aplikasi  teori  yang  pada  akhirnya 
dilakukan observasi ulang/Follow Up. 
Hasil  yang  dicapai  adalah  tenciptanya  pengrajin  keramik  di  desa  Sandi 
kecamatan   Pattallasang  kabupaten  Takalar  yang  mempunyai  wawasan  dan 
keterampilan mendesain motif hias kerajinan keramik yang bernilai tinggi.  

Kata Kunci: Pelatihan, Ragam Hias, Kerajinan Keramik   

PENDAHULUAN  

Karya  kerajinan  dihasilkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia 
sehari-hari,   baik  untuk  kebutuhan  jasmani,  maupun  rohani.  Sejak  manusia 
membutuhkan  pakaian  untuk  melindungi  tubuhnya,  rumah  tempat  berlindung, 
perhiasan dan sebagainya, maka sejak  itu pula tumbuh kegiatan kerajinan yang 
didasarkan  atas  kebutuhan  praktis.  Apabila  ada  berbagai  kerajinan  tersebut, 
perasaan manusia ikut tergugah dan berperan, maka tampillah gejala-gejala daya 
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cipta  yang  mengandung  makna  dan  nilai-nilai  artistika  dari  hasil  kerajinan 
tersebut. 

Kabupaten  Takalar  merupakan  salah  satu  daerah  Tingkat  II  dari  23 
kabupaten/kota madya di Sulawesi Selatan, sejak dahulu telah terkenal memiliki 
keanekaragaman  budaya dan segi kerajinan yang bernilai tinggi. Seperti yang 
terdapat di desa Sandi kecamatan Pattallasang kabupaten Takalar berupa kerajinan 
keramik  yang  hingga  sekarang  semakin  populer  keseluruh  wilayah  Sulawesi 
hingga kepulauan lainnya di seluruh Indonesia. 

Keramik adalah salah satu kerajinan tangan yang sampai saat ini masih 
digeluti  oleh  masyarakat  di  desa  Sandi  di  kecamatan  pattallasang  kabupaten 
Takalar.  Hal  ini  disebabkan   karena  di  sebabkan  karena  di  daerah  tersebut 
memiliki cukup banyak bahan baku tanah  liat serta bahan lainnya yang pada 
dasarnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan keramik. 
Pada dasarnya pemanfaatan bahan baku kerajinan keramik di daerah tersebut telah 
dilakukan  sejak  dahulu oleh nenek moyang. Karena itu keramik di daerah ini 
memiliki  motiv  dan  bentuk  ragam  hias  yang  khas  sehingga  berbeda  dengan 
keramik daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. 

Kreasi-kreasi bentuk ragam hias keramik ini cukup diminati oleh masyarakat 
pencinta   barang   seni   kerajinan   keramik   dari   berbagai   lapisan   mayarakat. 
Khususnya di daerah yang ada di Indonesia timur, terbukti dengan tingginya daya 
beli dan permintaan masyarakat  sekitarnya. Namun ternyata ditemukan masalah 
pada persoalan jenis motif atau ragam hias yang dihiaskan pada keramik tersebut 
sehingga terkesan monoton dan kurang kreatif serta tidak  memberi nilai-nilai 
filosofis. Kondisi ini sangat mempengaruhi  daya beli masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan adanya suatu pelatihan membuat 
ragam hias  kerajinan keramik di desa Sandi kecamatan Pattallasang kabupaten 
Takalar diharapkan para pengrajin memproduksi keramik yang lebih kreatif dan 
inovatif sehingga mengundang  konsumen untuk membeli baik lokal, nasional 
bahkan ekspor sekalipun. 

Beberapa masalah yang ditemukan dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) 
Kurangnya   pengetahuan  para  pengrajin  keramik  di  desa  Sandi  kecamatan 
Pattallasang kabupaten  Takalar mengenai motif-motif untuk menghiasi keramik 
yang  diproduksi.  2)  Kurangnya  keterampilan  para  pengrajin  keramik  di  desa 
Sandi kecamatan Pattallasang kabupaten Takalar dalam menghiasi keramik yang 
diproduksi  dengan  motif-motif terbaru  dan  bermakna.  3)  Memperkenalkan 
kepada para pengrajin keramik di desa Sandi kecamatan Pattallasang  kabupaten 
Takalar tentang macam-macam motif hias terbaru dan bermakna   pada tiap-tiap 
hasil kerajinan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk: 1) Meningkatkan pengetahuan para pengrajin 
keramik di desa Sandi kecamatan Pattallasang kabupaten Takalar dalam hal motif 
hias  kerajinan  keramik  yang  diproduksi.  2)  Meningkatkan  keterampilan  para 
pengrajin keramik di desa Sandi kecamatan Pattallasang kabupaten Takalar dalam 
menghiasi keramik yang diproduksi dengan motif-motif  terbaru dan bermakna. 3) 
Memperkenalkan kesejahteraan dan pendapatan para  pengrajin keramik di desa 
Sandi kecamatan Pattallasang kabupaten Takalar setelah desain  motif  hias ini 
diterapkan. 

Manfaat dari kegiatan ini adalah : 1) Manfaat bagi mahasiswa yaitu sebagai 
wadah untuk mengejawantahkan  disiplin ilmu yang dimilikinya, karena program 
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ini  akan  menggunakan  sistem  pendampingan  dari  mahasiswa  seni  rupa.  2) 
Bermanfaat bagi para pengrajin itu sendiri terutama dalam mengetahui eksistensi 
hasil usahanya sehingga  mampu memberi motivasi dalam rangka peningkatan 
kreatifitas dan produktifitas. 3)  Sebagai bahan informasi bagi Lembaga Penelitian 
kesenian khususnya pada jurusan seni rupa dan kerajinan FBS UNM serta instansi 
yang terkait dalam upaya pelestarian kebudayaan khususnya,  dan kebudayaan 
nasional pada umumnya. 4)  Membantu pemerintah dalam meningkatkan Sumber 
Daya Manusia Dan Sumber Daya Alam.  

METODE PENELITIAN  

Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Tabel 1.   Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan  

No Waktu (Bulan) Jenis Kegiatan T e m p a t 
-  Survei lokasi/tempat pelatihan  

1. Juni 2005 
-  Pembenahan dan penataan tempat 
pelatihan 
-   Pengadaan kelengkapann pelatihan  

Kabupaten Takalar. 

2. Juli-Agustus 2005 - Pelatihan dan bimbingan dasar 
Membuat  Motif Hias 
- Pembentukan pendampingan 

Kabupaten Takalar.  

3. Agustus 2005 Observasi lanjut kelokasi pelatihan 
(Follow up) 

Kabupaten Takalar. 

September-Oktober 
4. 2005 

- Pembuatan/pengetikan konsep 
laporan 
- Rapat antar tim pelaksana 
- Penggandaan, penjilidan laporan 
- penyerahan laporan akhir pelaksanaan 
program  

Di Makassar    

Tahapan Pelaksanaan  

Tahap Persiapan 
Pada tahap ini, akan dilaksanakan beberapa kegiatan seperti pengurusan Izin 

kegiatan,  pemantapan rencana pelatihan, Pembuatan format evaluasi, Observasi 
kelokasi, Pembelian peralatan.  

Tahap Pelatihan 
Setelah persiapan telah rampung maka pelatihan siap dilaksanakan.Namun 

sebelum   pelatihan   dilaksanakan   terlebih   dahulu   diadakan   seminar   tentang 
bermacam motif hias kerajinan keramik terbaru dan lebih memiliki nilai dengan 
pemaknaan di balik  ukiran  kerajinan keramik tersebut. Di seminar juga akan 
membahas jenis motif hias mana yang cocok untuk setiap jenis kerajinan keramik. 
Kemudian proses pelatihan akan dikelola secara amplikatif dan rekreatif supaya 
lebih efektif dan fleksibel, sehingga dalam pelatihan ini memerlukan 
pendampingan dari mahasiswa yang akan menjadi mitra kerja sama nantinya yaitu 
mahasiswa  jurusan  seni  rupa  FBS  UNM.  Karena  Sesuatu  hal   maka  mitra 
kerjasama  dialihkan  bekerjasama  dengan  HIPERGAS  (Himpunan  Pengrajin 
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Gerabah Sittalassi) Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. Pengrajin pada 
program ini akan dituntun untuk dapat membuat kerajinan keramik dengan penuh 
nilai termasuk salah satunya keberadaan ragam hias yang menjadi nilai tersendiri.  

Tahapan Evaluasi dan Penyusunan Laporan 
Untuk mengukur tingkat keberhasilan program kegiatan ini maka diadakan 

evaluasi atau penilaian  secara kontinyu meliputi : 1) Frekuensi kehadiran peserta 
dalam  mengikuti  seluruh  rangkaian  kegiatan  (minimal  80  %  kehadiran).  2) 
Kemampuan dan penguasaan keterampilan membuat Motif Hias yang diajarkan. 
3) Setelah dievaluasi maka yang terakhir adalah penyusunan laporan pelaksanaan 
program sebagai bahan pertanggungjawaban.  

Instrumen Pelaksanaan  

Instrumen yang digunakan dalam program ini adalah: 1) Observasi   yakni 
dilakukan secara langsung pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan. 2) Perlakuan 
yakni  berupa  pelatihan  kepada  masyarakat  pengrajin  tentang  cara  melakukan 
penghiasan  dan memperkenalkan motif-motif baru dalam pembuatan keramik. 3) 
Follow  Up  yakni  dilakukan  langsung  ketika   pengrajin  pada  suatu  waktu 
membutuhkan bimbinbgan ulang atau bimbingan yang lebih  mendalam tentang 
jenis ragam hias kontemporer.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Pada Masyarakat telah 
dilaksanakan selama kurang lebinh dua bulan, yaitu bulan September - Oktober 
2005. Program ini diawali dengan pra-observasi, penyuluhan, aplikasi teori yang 
pada akhirnya dilakukan observasi ulang/Follow Up. 

Pada  dasarnya masyarakat  pengrajin  keramik  merasakan  program  ini. 
Mereka  dapat membuat jenis ragam hias dari berbagai bentuk Hias yang telah 
diseminarkan. Dengan  demikian mereka tidak monoton lagi pada satu atau dua 
jenis ragam hias yang dipakai. Tahap akhir pelatihan tepatnya pada hari Sabtu, 08 
Oktober 2005 di Kampung Sandi Kacamatan Pattalassang Kabupaten Takalar 
berlangsung   baik   dengan   ditandai   antusiasnya   peserta   pelatihan   termasuk 
memperhatikan  model   ragam  hias  yang  ditawarkan.  Acara  pelatihan  turut 
melibatkan langsung Tim Pelatihan dari Himpunan Pengrajin Gerabah Sittalassi 
Kabupaten Takalar.  Walaupun peserta mengakui ada beberapa jenis ragam hias 
yang ditawarkan termasuk masih sulit untuk diterapkan karena sesuatu yang baru 
buat mereka salah satunya model ragam hias Binatang dan manusia. 

Pada metodologi  pelaksanaan  telah  dijelaskanbeberapa  model  ragamhias 
yang telah ditawarkan,berikut akan dibahas beberapa hal yang  berkaitan dengan 
pelatihan ragam hias yang tentunya tidak lepas dari proses pembuatannya sampai 
produk siap dipasarkan.  

Proses Pembuatan  

Proses Pengolahan Tanah Liat 
Proses  pengambilan   dan   pengolahan tanah   liat   dilakukan   disekitar 

lingkungan tempat tinggal  para  pengrajin. Hal ini disebabkan karena jenis tanah 
liat yang ada di Desa Sandi adalah termasuk jenis tanah liat yang baik digunakan 
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Gambar 1. Beberapa Jenis alat yang  digunakan untuk membuat 
Ragam hias 

   
untuk membuat keramik. Proses pengolahan tanah liat dimulai dengan 
pengambilan dari lokasi selanjutnya diolah dan disimpan pada tempat yang telah 
disediakan.  

Pembentukan Keramik 
Proses pembentukan  keramik  dimulai  dengan  pembentukan  bodi  sesuai 

dengan ide  atau keinginan pengrajin. Ide ini biasanya dituangkan dulu diatas 
kertas gambar. Setelah  terbentuk selanjutnya dijemur hingga kering, Kemudian 
diamplas hingga halus dan licin. Adapun Pembentukannya adalah: 1) Pembakaran 
Keramik, tahap pembakaran keramik dimulai dengan  meletakkan benda-benda 
keramik kedalam tungku pembakaran dengan posisi yang tidak boleh bersentuha 
satu sama yang lainnya agar proses pembakaran bisa maksimal. Setelah dibakar 
selanjutnya dikeringkan atau diangin-anginkan. 2) Finishing, proses penyelesaian 
akhir  (Finishing) pada keramik dimulai dengan membersihkan barang keramik 
yang  selesai  dibakar   dimulai  dengan  membersihkan  sisa-sisa pembakaran. 
Setelah  dibersihkan  kemudian  keramik  tersebut  dicat  dasar  baru  kemudian 
diamplas lagi hingga halus kemudian selanjutnya siap dihiasi agar keramnik lebih 
menarik dan menambah nilai artistik.  

Bahan dan Alat yang digunakan  

Bahan yang  dibutuhkan antara  lain  bahan  pokoknya  adalah  tanah  liat 
sedangka  bahan  pelengkapnya  berupa  pasir,  air  dan  cat  beserta  campurannya 
(dammar, Spiritus dan bensin), kemudian alat yang dibutuhkan antara lain putaran 
tangan dan kaki, sekop, gerobak, baskom, keranjang, papan pengalas, pisau ukir, 
kuas, amplas, tungku, pensil dan kertas.                       

Bentuk Ragam Hias Kerajinan Keramik 
Produk-produk kerajian keramik yang dihasilkan pada usaha-usaha 

kerajinan  keramik  di  desa  sandi  sebenarnya  tidak  memiliki  makna  tertentu, 
melainkan  hanya  sebuah  hiasan  dan  pelengkap  bentuknya  semata.  Ide  atau 
gagasan pembuatan motif  ragam hias kerajinan keramik hanya didasarkan pada 
kebutuhan pasaran sehiingga para  pengrajin tidak tidak harus memberi makna 
pada ragam hias kerajinan keramiknya. Keragaman motif ragam hias didasarkan 
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pada ide perseorangan, disamping juga memadukan dari motif ragam hias luar 
lokasi desa Sandi. Adapun motif ragam hias yang diterapkan meliputi: 1) Motif 
ragam hias geometris. Dengan ciri-ciri antara lain : Ragam hias geometris yang 
dipakai untuk menghiasi bagian tepai  atau pinggiran dari suatu bagian benda, 
Ragam hias geometris sebagai inti atau sebagai inti  atau bagian yang berdiri 
sendiri dan merupakan unsur estetis dalam bentuk ornamen  arsitektural. Untuk 
lebih jelasnya lihat gambar. 2) Motif ragam hias tumbuhan. Ragam hias kelompok 
ini menampilkan suatu pokok yang berasal dari tumbuhan atau flora. Bentuk 
ragam hias diciptakan dengan pengalihan bentuk asal seperti daun, bunga, pohon 
serta buah. Di sini bentuk disederhanakan sedemikian rupa sehingga 
perwujudannya menjadi hiasan. 3) Motif ragam hias binatang. Ragam hias yang 
mengambil objek binatang sebagai motif. Ragam hias binatang dijadikan sebagai 
motif karena selain nilai keindahannya, juga tidak terlepas dari makna atau simbol 
tertentu. 4) Motif ragam hias manusia. Ragam hias ini mengambil motif manusia 
sebagai objek. Sama halnya motif  binatang, motif manusia diambil sebagai objek 
disamping  karena  sebagai  pencipta  motif  ragam  hias,  ia  juga  tampil  dengan 
bentuk-bentuk pendekatan dirinya terhadap nenek moyangnya. 5) Motif ragam 
hias dekoratif. Ragam hias dekoratif kiranya dapat mengimbangi selera pemakai, 
misalnya pemakai warna-warna pada suatu bidang tertentu sebab ia muncul pada 
saat orang mencari  kepuasan sudut lain, juga dimanfaatkan oleh orang sebagai 
media estetika pada berbagai jenis benda. 6) Motif ragam hias poligonal. Ragam 
hias  ini  menggunakan  garis-garis  sebagai  unsur  pembentukan  hiasan  seperti 
bentuk tumpal, segi empat, segi enam, dan sebagainya.      

Gambar. 2 
Proses Pengolahan Tanah Liat  

Gambar 3. Pembentukan Keramik. 
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Gambar 4. Proses Pembakaran 
Keramik  

Gambar 5. Proses Finishing   

KESIMPULAN  

Dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) 
Para pengrajin keramik di desa Sandi kecamatan Pattallasang kabupaten Takalar 
memperoleh  pengetahuan  dalam  hal  motif  hias  kerajinan  keramik  yang  akan 
diproduksi.  2)  Para  pengrajin  keramik  di  desa  Sandi  kecamatan  Pattallasang 
kabupaten   Takalar   memiliki   keterampilan   dalam   menghiasi   keramik   yang 
diproduksi dengan motif-motif  terbaru dan bermakna. 3) Para pengrajin keramik 
di desa Sandi kecamatan Pattallasang kabupaten Takalar setelah desain motif hias 
ini diterapkan mendapatkan orientasi jangka panjang terhadap kesejahteraan dan 
pendapatan pengrajin. 
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