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PENGEMBANGAN KERAMIK SOUVENIR BERBAHAN BAKU TANAH 
LIAT OLAHAN LUMPUR LAPINDO DAN ABU GUNUNG MERAPI

B Muria Zuhdi
Kasiyan

Aran Handoko

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk keramik souvenir
dengan penanda identitas lokal lokal khas Yogyakarta, dengan berbahan baku tanah 
liat hasil olahan dari campuran antara lumpur Lapindo dan abu Gunung Merapi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and 
Development (R&D) modelnya Gall, Gall, & Borg (2003). Penelitian ini 
dilaksanakan dengan tahapan: studi pendahuluan (define), perancangan (designing), 
dan pengembangan (development). Untuk teknik analisis data penelitian ini dengan 
model deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut. Telah berhasil 
dikembangkan prototipe produk keramik souvenir berbahan baku tanah liat hasil 
olahan campuran antara lumpur Lapindo dan abu Gunung Merapi Yogyakarta. 
Adapun hasil pengembangan produk keramik sebagaimana dimaksud sebanyak 20 
buah, yang terdiri atas vas, mangkok, gelas (mug), dan lonceng (klinthingan). Hasil 
produk keramik sebagaimana dimaksud juga diberi penanda ikonik khas Yogyakarta, 
yakni dengan tulisan timbul hasil cetakan, yang berbunyi: Kraton Jogja, Malioboro 
Jogja, Prambanan Jogja, Parangtritis Jogja, dan. Hasil produk keramik sebagaimana 
dimaksud hasilnya dapat dikategorikan baik.

Kata-kata kunci: keramik souvenir, lumpur lapindo, abu gunung merapi.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini dapat dikatakan merupakan pengembangan dari dari 

penelitian dasar yang pernah dilakukan oleh peneliti (Kasiyan, dkk.) pada tahun 

2011 silam, yang berjudul: “Pengembangan Model Pemanfaatan Lumpur Lapindo 

dan Abu Gunung Merapi sebagai Bahan Baku Pembuatan Keramik Seni 

Multiteknik Berbasis Earthenware dan Stoneware”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa tanah liat hasil campuran tersebut, dapat dibuat keramik seni 

multiteknik, baik dalam kategori bakaran rendah maupun tinggi, demikian juga 

baik dalam kategori jenis berglasir maupun tak berglasir. Kemudian, penelitian 

tersebut juga ditindaklanjuti dengan penelitian lain pada tahun 2015 dan 2016,

dengan fokus pada pengembangan keramik untuk benda-benda fungsional 

pendukung perlengkapan wisata kuliner berbasis kearifan lokal di Yogyakarta.

Oleh karena itu dalam konteks penelitian ini hasil dari penelitian dasar 

tersebut, ditindaklanjuti dengan pengembangannya pada domain yang spesifik, di 

antaranya adalah pengembangan produk keramik souvenir untuk mendukung 

perlengkapan wisata di Yogyakarta. 

Sebagaimana diketahui bahwa Yogyakarta telah sejak lama dikenal 

sebagai daerah tujuan wisata utama Indonesia kedua sesudah Bali, yang dari tahun 

ke tahun selalu mengalami jumlah perkembangan dengan indikator di antaranya 

adalah adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik atau 
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mancanegara. Sebagai gambaran misalnya, data jumlah angka kunjungan wisata 

ke Yogyakarta tahun 2015, mencapai 3,5 juta, dan kemudian pada tahun 2016 

mencapai sekitar 4 juta orang. Data tersebut menunjukkan angka kenaikan yang 

sangat signifikan (http://www.koran-sindo.com/news.php?r=4&n=2&date=2016-

01-03).

Menyikapi kondisi tersebut, peran strategis pemerintah dan juga banyak 

pihak terkait tentunya amat diperlukan untuk kepentingan mendorong dan 

meningkatkan arus kunjungan wisata ini, yang dapat dilakukan melalui pelbagai 

strategi kebijakan pengembangan destinasi wisata, misalnya mencakup daya tarik, 

prasarana dan fasilitas, promosi kegiatan, serta industri pendukung. 

Adapun salah satu infrastruktur atau sarana pendukung yang bermakna 

strategis bagi industri pariwisata di antaranya adalah keberadan industri souvenir 

atau cinderamata. Sebagaimana diketahui, bahwa souvenir atau cinderamata 

selama ini terbukti menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengenalkan daerah 

tujuan wisata. Souvenir adalah sesuatu yang dibawa wisatawan ke rumahnya 

untuk kenangan yang terkait dengan benda itu. Souvenir bisa berarti tanda mata, 

oleh-oleh, kenang-kenangan, atau buah tangan.

Souvenir atau cinderamata membuat ingatan seseorang tentang tempat 

yang pernah dikunjungi. Makanya, souvenir seringkali dijadikan sebagai oleh-

oleh ketika wisatawan berkunjung ke daerah tujuan wisata sebagai kenang-

kenangan dari tempat yang dikunjungi. Souvenir pun bisa bermacam-macam, 

tergantung menurut jenisnya. Misalnya dari bahan logam (emas, perak, kuningan, 

dan lain-lain); kulit (sapi, buaya, biri-biri, ular, dan lain-lain); hasil laut (kerang, 
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mutiara, dan lain-lain), akar bahar, kain (tenun, batik, dan lain-lain); kayu (jati, 

kelapa, dan lain-lain); batuan (akik), dan lain-lain. Bahkan, cinderamata tak 

sekadar berfungsi sebagai hiasan, tapi juga ada berfungsi untuk kebutuhan, 

misalnya sebagai asbak, lampu, bed cover, dan lain-lain.

Ada beberapa alasan para wisatawan membeli souvenir. Pertama karena 

produknya menarik, unik, dan merupakan ikon daerah tujuan wisata; kedua, 

kualitas atau mutu; ketiga, packaging-nya bagus menarik; dan keempat, adalah

harganya yang biasanya cenderung terjangkau.

Di samping keberadaan souvenir yang ada kaitannya dengan konteks 

pariwisata, sebenarnya ada sisi lain yang juga bersinggungan dengan domain 

souvenir di masyarakat, yakni dalam kaitannya dengan kepentingan pemberian 

kenangan pada sebuah acara atau even tertentu, misalnya resepsi pernikahan. 

Sebagaimana diketahui, bahwa even atau acara resepsi pernikahan merupakan 

salah satu acara yang sangat bermakna bagi mempelai dan juga keluarga yang 

secara sosiologis kerap melibatkan saudara, kerabat, dan handai taulan. Moment 

atau even berharga atau bermakna tersebut biasanya kerap juga ditandai dengan 

adanya pemberian souvenir dengan berbagai jenis, termasuk misalnya yang 

terbuat dari keramik. Adapun salah satu karakteristik souvenir yang difungsikan 

dalam konteks acara pernikahan biasanya di samping bentuknya yang unik, juga 

ukurannya kecil sehingga memungkinkan untuk dibawa dengan mudah.

Adapun salah satu kategori jenis souvenir yang cukup populer dan bahkan 

telah mempunyai sejarah yang amat panjang di Yogyakarta adalah berupa 

keramik yang berbahan baku tanah liat. Paling tidak terdapat dua sentra industri 
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keramik souvenir yang ada di Yogyakarta yang selama ini amat dikenal oleh 

masyarakat, yakni keramik Kasongan dan Pundong, yang keduanya berada di 

wilayah Bantul, Yogyakarta. Bahkan sudah sejak sangat lama, kedua sentra 

indutri keramik souvenir di Yogyakarta tersebut, telah melakukan ekspor ke 

mancanegara, sebagai bukti bahwa kualitasnya memang layak untuk 

diperhitungkan. 

Namun yang perlu kiranya mendapatkan perhatian bahwa, salah satu 

kelemahan industri keramik souvenir yang ada di Yogyakarta ini, adalah 

keterbatasan bahan baku berupa tanah liat yang dipergunakannya, yakni yang 

selama ini mesti didatangkan dari luar wilayah Yogyakarta yang cukup jauh, 

misalnya dari Banjarnegara, Sukabumi, bahkan juga dari luar pulau Jawa, yakni 

Singkawang di Kalimantan dan juga Lombok. Hal itu pun juga semakin hari stok 

depositnya juga semakin menurun, dan disertai dengan harga yang semakin 

mahal.

Oleh karena itu, terkait dengan adanya temuan hasil penelitian 

sebagaimana telah disebutkan di atas, terkait dengan tanah liat olahan hasil 

campuran antara lumpur lapindo Sidoarjo dan abu gunung Merapi Yogyakarta 

tersebut, dapat dijadikan alternatif bagi pengembangan industri keramik souvenir 

di Yogyakarta. Di samping dari sisi jumlah bahan baku ini masih sangat banyak 

bahkan relatif belum dimanfaatkan, juga dalam kaitannya dengan dimensi 

keunikan produknya juga sangat menjanjikan, karena karakteristik tanah liat 

olahan ini berbeda dengan tanah liat yang selama ini digunakan dan ada.

Selain berdimensikan makna aplikatif atau terapan sebagaimana dimaksud, 
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hasil atau target luaran dari penelitian ini diharapkan juga memberikan 

sumbangan kontribusi yang positif tehadap pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam konteks disiplin atau keilmuan Kriya Keramik, baik di kampus 

atau perguruan tinggi maupun di jenjang sekolah menengah, khususnya lagi 

sekolah menengah kejuruan yang berbasis Seni Rupa dan Kriya atau Kerajinan 

ada di Yogyakarta pada khususnya maupun di Indonesia pada umumnya. Hal ini 

sejalan benar dengan kebijakan dari pihak internal Universitas Negeri Yogyakarta 

yang di antaranya saat ini tengah fokus untuk mengembangkan khazanah 

keilmuan vokasi atau sekolah kejuruan melalui pelbagai bentuk kegiatan strategis, 

di antaranya melalui penelitian (Rencana Induk Penelitian UNY 2016-2020, 2016; 

dan Rencana Strategis, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020, 

2016). 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian tentang 

pengembangan tentang produk keramik souvenir berbahan baku tanah liat olahan 

lumpur lapindo Sidoarjo dan abu gunung Merapi Yogyakarta, kiranya sangat 

penting, strategis, dan amat mendesak untuk dilakukan. Hasil penelitian ini, pada 

titik tertentu diharapkan bisa menjadi bagian penting bagi pengembangan 

diversifikasi pembuatan keramik seni dengan memanfaatkan tanah liat olahan 

hasil campuran lumpur lapindo Sidoarjo dan abu gunung Merapi Yogyakarta 

sebagaimana dimaksud. Di samping itu, hasil penelitian, terutama produk keramik 

souvenir ini, dapat menambah khazanah produk souvenir, guna mendukung 

pengembangan pariwisata, khsusnya di wilayah Yogyakarta.
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Perlu kiranya juga disampaikan bahwa produk atau luaran penelitian ini 

direncanakan selain prototipe pengembangan produk keramik souvenir baru 

berbahan baku lumpur lapindo dan abu gunung Merapi, juga berupa publikasi 

artikel ilmiah di jurnal nasional, serta makalah seminar nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pokok yang hendak 

dikaji dalam penelitian ini adalah, bagaimana proses pengembangan keramik 

souvenir berbahan baku tanah liat olahan lumpur lapindo Sidoarjo dan abu gunung 

Merapi sebagaimana dimaksud?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini secara 

keseluruhan adalah untuk mengembangkan keramik souvenir berbahan baku tanah 

liat olahan lumpur lapindo Sidoarjo dan abu gunung Merapi.

D. Urgensi/Keutamaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang 

bersifat teoretis maupun praktis. Secara teoretis diharapkan mempunyai 

signifikansi kontribusi bagi kemungkinan pengembangan khazanah penciptaan 

seni rupa, terutama terkait dengan sub  bidang keramik.

Kemudian secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai salah satu referensi pertimbangan penting bagi kemungkinan 

pengembangan diversifikasi pembuatan keramik souvenir dengan memanfaatkan 

tanah liat olahan hasil campuran lumpur lapindo Sidoarjo dan abu gunung Merapi 
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Yogyakarta sebagaimana dimaksud, terutama guna mendukung pengembangan 

pariwisata, khsusnya di wilayah Yogyakarta. Di samping itu, hasil penelitian 

diharapkan juga mempunyai imbas atau dampak positif bagi pengembangan 

keilmuan vokasi yang secara khusus terkait dengan keilmuan kriya  keramik, baik 

yang dikembangkan di sekolah maupun di pergurun tinggi.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Ada dua hal yang disajikan di bab ini, yakni pertama terkait dengan peta 

jalan penelitian yang selama ini tim peneliti telah laksanakan terkait dengan topik 

penelitian ini dan kedua adalah terkait dengan kajian teori yang mendukung 

penelitian ini.

A. Peta Jalan Penelitian 

Terkait dengan state of the arts dan peta jalan penelitian peneliti, 

sebagaimana pernah disinggung dalam sajian di atas dapat disampaikan lagi 

bahwa penelitian ini merupakan penelitian lanjut dari penelitian dasar yang pernah 

dilakukan pada tahun 2011 oleh Kasiyan, dkk. Pada penelitian dasar sebagaimana 

dimaksud berjudul “Pengembangan Model Pemanfaatan Lumpur Lapindo dan 

Abu Gunung Merapi sebagai Bahan Baku Pembuatan Keramik Seni Multiteknik 

Berbasis Earthenware dan Stoneware”. Dari penelitian sebagaimana dimaksud 

telah dihasilkan temuan, yakni berupa pengembangan teknologi proses 

pengolahan bahan baku tanah liat hasil olahan campuran antara lumpur Lapindo 

dan abu Gunung Merapi, berikut pembuatan prototype produk keramik seni 

multiteknik, baik berbasis earthenware maupun stoneware, beserta buku panduan 

(manual petunjuknya). Di samping itu perlu juga kiranya untuk disampaikan 

bahwa hasil penelitian dasar tersebut sekarang dalam proses pengajuan HKI di 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak 

Azasi Manusia RI, yang diajukan pada tanggal 27 September 2012 dan sudah 
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mendapatkan ID dengan nomor P00201200759, dan pada tanggal 20 Maret 2014 

yang lalu telah memasuki tahap publikasi atau pengumuman kepada khalayak luas 

dengan nomor publikasi: 2014/00844. Kemudian perkembangan terkahir proses 

pengajuan HKI ini adalah berupa diterbitkannya surat pemberitahuan hasil 

pemeriksaan substantif dari Dirjen HKI nomor: HKI-3-

HI.05.02.01.P00201200769-TA, yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2016, 

tentang permintaan revisi deskripsi terkait dengan beberapa hal teknis, untuk 

kemudian menunggu diterbitkannya granted sertifikat paten sederhana.

Penelitian sebagaimana dimaksud, kemudian juga ditindaklanjuti dengan 

penelitian lain selanjutnya, yakni berturt-turut pada tahun 2015 dan juga 2016 

yang lalu, dengan konteks fokus pada diversifikasi produk keramik yang berbeda, 

yakni lebih ditekankan pada upaya pengembangan kemunngkinan pembuatan 

produk fungsional untuk perlengkapan makan dan minum, bagi pendukung wisata 

kuliner berbasis kearifan lokal di Yogyakarta.

Terkait dengan penelitian atau studi pendahuluan yang pernah dilakukan 

oleh tim peneliti ini, kiranya perlu juga disampaikan bahwa, karena masih 

penelitian dasar, maka fokus penelitian terdahulu lebih pada upaya untuk 

membuktikan bisa tidaknya campuran lumpur Lapindo dan abu Gunung  Merapi 

itu jika dibuat keramik seni. Setelah melalui serangkaian uji coba ternyata dapat 

dibuktikan tetapi tetap dalam skala terbatas, sehingga untuk kebermanfaatan 

secara riil yang lebih pasti dan berskala luas, perlu kiranya dilakukan penelitian 

lanjutan, termasuk dalam konteks penelitian ini dilaksanakan.
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Oleh karena itu dapat disampaikan bahwa penelitian ini merupakan 

penelitian lanjutan dengan penekanan pada inovasi pemanfaatan pengembangan 

tanah liat olahan hasil campuran antara lumpur Lapindo dan abu gunung Merapi 

untuk konteks spesifik yakni keramik fungsional untuk kepentingan spesifik pula, 

yakni pendukung peralatan wisata kuliner berbasis kearifan budaya lokal terutama 

yang ada di Yogyakarta. 

Di samping hasil penelitian yang dilakukan oleh Kasiyan, dkk. (2011), 

kiranya juga perlu sampaikan beberapahasil penelitian yang relevan yang 

dilakukan oleh pihak lain, di antaranya yang penting adalah sebagai berikut.

Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI ITB) tahun 2006 telah 

melakukan penelitian tentang pemanfaatan lumpur Lapindo yang dapat diolah 

menjadi mikro beton yang dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk 

material gedung, jalan, dermaga, pelabuhan udara, dan pengairan. 

Tahun 2006 Totok Noerwasito, dosen Jurusan Arsitektur Institut 

Teknologi Sepuluh November Surabaya, telah melakukan pembuatan bata dan 

paving block, dari hasil uji coba yang dilakukan dalam skala laboratorium, sangat 

mungkin lumpur Lapindo itu dimanfaatkan untuk bata dan paving block, karena 

sudah cukup kuat jika dibading dengan kekuatan maksimal bahan seperti bata 

pada umumnya.

Januarti Jaya Ekaputri Dosen Jurusan Teknik Sipil ITS dan Prof Triwulan 

(Guru Besar Teknik Sipil ITS) sejak tahun 2006 juga telah melakukan penelitian 

dengan fokus pemanfaatan lumpur Lapindo sebagai bahan pengganti semen. Hasil 

penelitian ini bahkan kemudian ditindaklanjuti oleh Januarti Jaya Ekaputri sebagai 
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penelitian disertasinya, yang kini sedang diselesaikan di The University of Tokyo 

Jepang.

Ngk. Anom Wiryasa, I Nyoman Sugita, dan Agus Surya Wedasana dari 

Universitas Udayana Bali dengan judul “Pemanfaatan Lumpur Lapindo sebagai 

Bahan Pengganti Tanah Liat pada Produksi Genteng Keramik” (2007), yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah lumpur Lapindo dapat dijadikan pengganti 

bahan tanah liat pada pembuatan genteng keramik dan mendapatkan karakteristik 

genteng (beban lentur, daya serap air, dan peremebesan air). 

Sri Sumaningsih dari Sanggar Jawi Java Surakarta (2010) berhasil 

menemukan penggunaan lumpur Lapindo untuk proses nglorot atau 

menghilangkan malam pada kain batik, dan bahkan hasilnya mampu memberikan 

kualitas dan efek yang beda pada kain batik, salah satunya membuat warna kain 

batik lebih cerah keluar. 

Roy Wibisono dari Semarang pada tahun 2008. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Roy Wibisono ini mengahsilkan kesimpulan bahwa bahan keramik 

dengan campuran lumpur Lapindo, akan mempengaruhi penghematan biaya 

produksi yang sangat signifikan, yakni sampai 20%, terutama terkait dengan 

bahan bahan bakar saat proses pembakaran. 

B. Kajian Teori

1. Konsep Keramik dan Tanah Liat sebagai Bahan Baku Keramik

Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani keramikos yang artinya 

suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Kamus dan 
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ensiklopedia tahun 1950-an mendefinisikan keramik sebagai suatu hasil seni dan 

teknologi untuk menghasilkan barang dari tanah liat yang dibakar, seperti 

gerabah, genteng, porselin, dan sebagainya, yang berbahan baku tanah liat. Tetapi 

saat ini tidak semua keramik berasal dari tanah liat. Definisi pengertian keramik 

terbaru mencakup semua bahan bukan logam dan anorganik yang berbentuk padat 

(Yusuf, 1998:2). Namun dalam konteks penelitian ini, keramik sebagaimana 

dimaksud tetap yang berbahan baku tanah liat.

Dikemukakan oleh Ambar Astuti (1997:13), bahwa tanah liat dalam istilah 

Jawa disebut lempung adalah suatu zat yang terbentuk dari kristal-kristal kecil 

yang terbentuk dari mineral-mineral yang disebut kaolinit. Bentuknya seperti 

lempengan-Iempengan kecil berbentuk segi enam dengan permukaan datar. Bila 

dicampur dengan air mempunyai sifat plastis, mudah dibentuk, dengan kristal-

kristal ini meluncur di atas satu dengan yang lain dengan air sebagai pelumasnya. 

Dilihat dari sudut ilmu kimia, tanah liat termasuk hidrosilikat alumina dan dalam 

keadaan murni mempunyai rumus: Al2O3 2SiO2 2H2O, dengan perbandingan berat 

dari unsur-unsurnya: 47 % Oksida Silica (SiO2), 39 % Oksida Alumina (Al2O3), 

dan 14%Air (H2O). 

2. Tinjauan tentang Souvenir

Istilah souvenir secara terminologis, kerap kali menunjuk pada pengertian 

barang-barang kerajinan tangan (handy crafts), yang biasanya diciptakan untuk 

kepentingan tertentu terutama terkait dengan kenangan tertentu, misalnya 

perjalanan wisata. Dalam kamus The Collins Cobuild Dictionary (2009), kata 

souvenir diartikan: ”Souvenir is usually small and relatively inexpensive article 
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given, kept or purchased as a reminder of a place visited, an occasion, etc.” 

(Souvenir adalah benda yang ukuranya relative kecil dan harganya tidak mahal; 

untuk dihadiahkan, disimpan atau dibeli sebagai kenang-kenangan kepada suatu 

tempat yang dikunjungi, suatu kejadian tertentu, dan sebagainya). Sejalan dengan 

pandangan itu, dalam kamus Webster English Dictionary (2004), kata souvenir 

diartikan sebagai, “an object a traveler brings home for the memories associated 

with it.” (Souvenir adalah benda yang dibawa pulang oleh wisatawan sebagai 

kenang-kenangan bagi perjalanannya itu).

Demikian juga dalam Bahasa Indonesia, istilah souvenir mempunyai 

padanan kata lain yakni cendera mata, oleh-oleh, atau buah tangan, yang  

maknanya juga hampir sama, yakni sebagai benda yang biasanya berukuran kecil, 

harganya murah dan sebagai kenang-kenangan bagi suatu perjalan ke daerah 

tertentu. Dengan demikian, souvenir berhubungan erat dengan kegiatan perjalanan 

seseorang, maka tidak mengherankan jika istilah souvenir melekat dengan 

kegiatan pariwisata; bahkan menjadi bagian dari produk wisata.

Sebagai fenomena kultural, souvenir merupakan sesuatu yang entitasnya 

relatif bersinggungan dengan kompleksitas kajian yang multidimensional, 

misalnya tourism studies, leisure, culture studies, ethnography, hystorical 

geography, museum studies, marterial cultural, dan sebagainya. Hal ini 

sebagaimana disampaikan oleh Çiğdem Kaya &  Burcu Yançatarol Yağiz

(2015:127): 

The souvenir as a cultural, social, and economic phenomenon has been the 
subject of study in many academic disciplines. The irresistible link 
between touristic experience and souvenirs has led to a broad extension of 
the concept of the souvenir in the fields of tourism, leisure studies, 
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material culture, and ethnography, as well as cul- tural, urban and 
historical geography and museum studies.

Berdasarkan konsep dan pengertian di atas, dapat disampaikan bahwa 

souvenir itu sebagai salah satu artefak budaya yang mempunyai nilai makna yang 

cukup tinggi keberdaannya di masyarakat. Ia, souvenir itu, bisa bersinggunggan 

lintas perspektif, baik yang berdimensikan ekonomi, sosiokultural, dan juga 

dimensi-dimensi lain yang kompleks.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan 

adalah penelitian pengembangan (research and development/R&D) yang 

diadaptasi dari modelnya Gall, Gall, & Borg (2003). Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan dalam operasionalisasi metode ini adalah sebagai berikut. 1) Studi 

pendahuluan (define) pemetaan pelbagai jenis alternatif produk keramik 

fungsional pendukung perlengkapan wisata kuliner berbasis kearifan budaya lokal 

Yogyakarta yang hendak dikembangkan; 2) Perancangan (design), yakni 

merancang produk dan proses pengembangan; 3) Pengembangan (development), 

yakni mengembangkan produk keramik souvenir berglasir berbahan baku tanah 

liat olahan lumpur laindo Sidoarjo dan abu gunung Merapi Yogyakarta; dan 4) 

Validasi (melibatkan pakar yang relevan dalam bidang keramik).

B. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuikan 

dengan karakter jenis data yang hendak dikumpulkan. Terkait dengan diversifikasi 

pengembangan model keramik souvenir berbahan baku tanah liat hasil olahan 

campuran antara lumpur lapindo Sidoarjo dan abu gunung Merapi Yogyakarta ini, 

digunakan instrumen berupa panduan observasi.

Sementara itu, terkait dengan data validasi yang melibatkan pakar yang 

relevan dalam bidang keramik, dilakukan dengan tekni focus group discussion
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(FGD) atau diskusi kelompok terarah untuk mendiskusikan terkait dengan kualitas 

produk keramik souvenir yang dikembangkan. sebagaimana diketahui bahwa 

FGD merupakan teknik penambilan data yang umumnya dilakukan pada 

penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk menemukan pemahaman  atau makna 

terhadap fokus persoalan tertentu, melalui sebuah kelompok pembicaraan atau

(Irwanto, 2007). Dalam pandangan yang senafa, Prastowo (2008) juga 

menyampaikan bahwa diskusi kelompok terarah ini merupakan merupakan bagian 

dalam tradisi penelitian kualitatif dimana sekelompok orang dimintai pendapatnya 

mengenai suatu konsep atau produk tertentu.

Adapun pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud adalah Sarjiyo selaku 

salah seorang perajin keramik souvenir yang cukup berpengalaman, yang tinggal 

di Jetis, Panjangrejo, Pundong, Bantul, Yogyakarta, dilaksanakan pada tanggal 16 

September, bertempat di rumah perajin di Pundong, Bantul, Yogyakarta. 

Kemudian yang kedua, adalah Paryanto, S.Sn., selaku guru sekaligus ketua 

Jurusan Keramik di SMKN 1, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, yang dilaksanakan 

pada tanggal 23 September 2017, bertempat di SMKN 1 Kalasan, Sleman, 

Yogyakarta.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, yakni terkait dengan diversifikasi 

pengembangan prototipe keramik souvenir, adalah dengan teknik deskriptif 

kualitatif, terutam dengan menggunakan modelnya Miles dan Huberman (1992),

yang di dalamnya tercakup tiga hal pokok dan sekaligus tahapan atau prosedural 
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kegiatan di dalamnya, yakni, reduksi data, display (penyajian) data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disampaikan pada sajian di Bab I, bahwa penelitian ini

fokusnya adalah pengembangan prototipe produk untuk pemanfaatan lumpur 

Lapindo Sidoarjo dan abu Gunung Merapi Yogyakarta guna kepentingan

pembuatan souvenir dengan setting tempat di Yogyakarta. Adapun kategori jenis 

fungsional souvenir sebagaimana dimaksud dapat untuk kepentingan pemenuhan 

kebutuhan para wisatawan maupun juga yang lain, misalnya sebagai cendera mata 

pada acara resepsi pernikahan atau acara lain yang sejenis di masyarakat.

Perlu juga disampaikan bahwa, dalam konteks pengembangan karya 

souvenir keramik ini, dipilih kategori ukuran produk yang cenderung kecil, 

dengan pertimbangan terutama adalah mudah dalam membawanya. Karena, 

sebagaimana diketahui bahwa banyak kategori jenis ukuran produk souvenir dari 

keramik yang ada di masyarakat, mulai dari yang kecil sampai yang besar. 

Deskripsi selengkapnya terkait dengan proses pengembangan produk souvenir 

keramik sebagaimana dimaksud, yakni sebagai berikut.

A. Studi Pendahuluan (Define)

Studi pendahuluan dalam konteks penelitian ini dilakukan terutama 

dengan fokus untuk mengenal beberapa produk souvenir dari keramik yang ada di 

Yogakarta. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran referensi yang terkait 

dengan produk souvenir yang akan dikembangkan sebagaimana dimaksud. Dalam 

kaitan dengan konteks ini, kiranya perlu disampaikan bahwa studi pendahuluan 
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terkait dengan pengenalan produk souvernir dari keramik yang ada di lapangan 

atau masyarakat ini, tidak digunakan sebagai referensi untuk alternatif 

pengembangan atau diversifikasi dari produk yang sudah ada, melainkan hanya 

sebagai gambaran untuk mendapatkan prototipe produk souvenir yang akan dibuat 

dalam penelitian ini.

Sebagaimana diketahui, bahwa fokus penelitian dalam konteks 

pengembangan produk souvenir keramik ini, inovasi yang dikedepankan bukan 

pengembangan dari diversifikasi jenis atau varian dari produk souvenir dari 

keramik yang sudah ada, melainkan penekannya lebih pada dimensi pemanfaatan 

bahan bakunya yakni berupa tanah liat baru, hasil campuran dari lumpur lapindo 

Sidoarjo dan abu Gunung Merapi Yogyakarta. Sebagaimana disampaikan pada 

narasi di latar belakang, di samping dimensi kebermakaan bahan baku baru ini, 

diharapkan bisa menjadi alternatif bahan baku di masa yang akan datang, di 

tengah-tengah keterbatasan bahan baku tanah liat yang ada selama ini, juga 

kekhasan karakteristiknya yang memang berbeda jika dibandingkan dengan tanah 

liat yang lain. Di antara kekhasan tersebut adalah warnanya yang cenderung 

merah tua dan juga tingkat kekerasannya yang lebih baik.

Perlu juga disampaikan bahwa terkait dengan bahan baku yang digunakan 

untuk pembuatan keramik ini, yakni berupa tanah liat hasil olahan dari lumpur 

lapindo Sidoarjo dan abu Gunung Merapi Yogyakarta ini, telah melalui 

serangkain uji standar, baik terkait dengan kualitasnya dan juga kandungan zat 

kimiawinya terutama terkait dengan kandungan racunnya (toxit), yang dilakukan 

pada tahun 2011, 2012, dan 2015. Hasil dari serangkaian uji tersebut menegaskan 
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bahwa, tanah liat hasil olahan ini bisa dikembangkan sebagai bahan baku keramik, 

dan demikian juga terkait dengan kandungan racun (toxicity) terutama timbal (Pb) 

dan cadmium (Cd) yang hasilnya adalah termasuk kategori aman. 

Adapun studi pendahuluan terkait dengan pengetahuan khazanah souvenir 

yang banyak dikembangkan dan atau dipakai di masyarakat ini, dilakukan dengan 

melakukan kunjungan dan observasi di salah satu sentra industri keramik di Jetis, 

Panjangrejo, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Pertimbangan lokasi tersebut adalah, 

bahwa sentra industri keramik yang ada di daerah itu sejak lama memang fokus 

mengembangkan produk keramik kategori souvenir. Hal ini agak berbeda dengan 

yang ada di wilayah sentra keramik yang lain di Yogyakarta, misalnya yang ada di 

Kasongan, Bantul, yang produknya cenderung bervariatif dan terutama untuk 

kepentingan eksport.

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2017,

di Jetis, Panjangrejo, Pundong, Bantul, Yogyakarta , didapatkan beberapa hal 

yang dapat dijadikan pertimbangan untuk dilakukan perencanaan desain

pengembangan produk keramik souvenir ini. Hal ini berarti setelah dilakukan 

proses eksplorasi ini didapatkan sebuah inspirasi dan gagasan baru mengenai 

produk keramik souvenir di Yogyakarta. Berikut ini merupakan beberapa produk 

hasil observasi.
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Gambar 1. Beberapa Contoh Produk Keramik Souvenir yang Dibuat di 
Jetis, Panjangrejo, Pundong, Bantul, Yogyakarta

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)

Gambar 2. Beberapa Contoh Produk Keramik Souvenir yang Dibuat di 
Jetis, Panjangrejo, Pundong, Bantul, Yogyakarta

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)
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Gambar 3. Beberapa Contoh Produk Keramik Souvenir yang Dibuat di 
Jetis, Panjangrejo, Pundong, Bantul, Yogyakarta

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)

B. Perancangan (Design)

Dalam tahapan perancangan (desaining) ini, terdapat dua hal utama yang 

dilaksanakan. Pertama, melakukan proses desaining untuk pembuatan 

model/prototype produk keramik souvenir. Kedua adalah melakukan perancangan 

terkait dengan pemberian penanda ikonik yang khas terkait dengan Yogyakarta, 

yang ada pada produk keramik yang dikembangkan tersebut. 

1. Desain Produk Keramik Souvenir

Desain produk merupakan sebuah proses menemukan sebuah gambaran 

yang lengkap mengenai apa yang akan dibuat dan diimplementasikan dalam 

wujud yang nyata. Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa desain-desain 

yang dibuat tersebut menggunakan acuan berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan di salah satu sentra penghasil keramik souvenir di Yogyakarta, yakni di 

daerah Jetis, Panjangrejo, Pundong, Bantul.
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Berkaitan dengan hal tersebut, proses pembuatan desain ini pada 

prinsipnya dilakukan dengan menerapkan metode penciptaan karya seni, yaitu 

dimulai dengan eksplorasi, perencanaan, dan pembuatan produk.

Tahap eksplorasi merupakan tahap dimana peneliti mencari informasi 

terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan hasil observasi ini, 

kemudian ditentukan jenis produk souvenir yang akan dikembangkan, yang dalam 

hal ini diputuskan sebanyak 4 jenis, yakni: vas, mangkuk, lonceng, dan mug.

Setelah tahap eksplorasi selesai dilakukan, dilanjutkan dengan proses 

perencanaan produk. Perencaan ini dilakukan dengan menggambar produk dalam 

bentuk yang visual. Proses dimulai dengan mencoba-coba menggambar di atas 

kertas produk-produk yang akan dibuat. Gambar yang dibuat ini di dalamnya 

bukan saja menyangkut nilai-nilai estetis saja, namun juga mempertimbangkan 

ergonomi produk. Berikut ini merupakan hasil gambar kerja dari empat jenis 

produk keramik souvenir yang dikembangkan, dengan mengedepankan gambar 

tampak depan, perspektif, dan tampak atas.
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Gambar 4. Desain Keramik Souvenir Berbentuk Vas
(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)

Gambar 5. Desain Keramik Souvenir Berbentuk Mangkuk
(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)
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Gambar 6. Desain Keramik Souvenir Berbentuk Lonceng
(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)

Gambar 7. Desain Keramik Souvenir Berbentuk Mug
(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)
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2. Desain Penanda Keramik Sounevir Khas Yogyakarta

Sebagaimana disampaikan sejak awal bahwa paling tidak terdapat dua 

kekuatan penanda dalam konteks inovasi pembuatan produk keramik ini, yakni 

pertama, adalah dari sisi bahan bakunya, yakni tanah liat olahan hasil campuran 

antara lumpur Lapindo dan abu Gunung Merapi Yogyakarta. Sementara yang 

kedua, adalah identitas terkait dengan penanda lokalitas ke-Yogyakarta-an. Kedua 

hal ini secara kombinatif, diharapkan memberikan kesan penanda khas yang kuat 

terhadap keberadaan produk keramik souvenir yang dikebangkan ini. Oleh karena 

itu, setelah melalui proses perencanaan dengan mempertimbangkan berbagai hal, 

akhirnya disepakati penanda kekhasan Yogyakarta sebagaimana dimaksud yakni 

berupa tulisan yang menunjukkan ikonik Yogyakarta yang sudah dikenal 

masyarakat secara luas, misalnya dalam konteks ini dipilih: Kraton Jogja, 

Malioboro Jogja, Prambanan Jogja, dan Parangtritis Jogja. Penanda ikonik khas 

Yogyakarta berupa tulisan tersebut, kemudian dibuat dalam bentuk cetakan 

dengan teknik cukil, yang kemudian bisa digunakan untuk mencetak pananda 

tulisan tersebut pada bodi keramik souvenir yang dikembangkan.

Berikut adalah penanda produk keramik souvenir yang sudah dibuat dalam 

bentuk cetakan dan siap untuk digunakan.
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Gambar 8. Penanda Ikonik Khas Yogyakarta Berupa Tulisan Kraton 
Jogja, Malioboro Jogja, Prambanan Jogja, dan Parangtritis Jogja yang Sudah 

Dibuat dalam Bentuk Cetakan
(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)

C. Pengembangan (Development)

Terkait dengan pengembangan produk ini adalah dilakukan dengan 

pembuatan prototipe produk keramik souvenir Yogyakarta ini terbagi atas dua

tahapan, yakni pembuatan produk dan pembakaran. Kedua tahapan tersebut 

penting dilaksanakan dimana dalam pembuatan prototipe ini adalah proses 

implementasi dari hasil perencanaan yang dibuat sebelumnya, yaitu 4 gambar 

kerja yang telah disampaikan di atas. Untuk pembuatan atau pengebangan produk 

keramik souvenir ini, dengan menggunakan teknik putar. Adapun pertimbangan 

penggunaan teknik putar ini adalah lebih terkait dengan karakter keramik souvenir 
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yang dikembangkan, yang keseluruhan bentuk dasarnya adalah silindris. 

Perlu juga disampaikan, bahwa terkait dengan pengembangan produk ini, 

tidak disampaikan analisis proses kegiatannya secara menyeluruh, misalnya mulai 

dari pengolahan tanah, pembentukan, pengeringan, sampai pada pembakaran, 

melainkan berupa beberapa hal kegiatan atau proses, dan penekannya lebih pada 

penyampaian produk yang dihasilkan. Dengan pertimbangan, bahwa tahapan 

proses itu terutama terkait dengan pengolahan bahan baku tanah liat, sduha 

dianggap selesai, sehingga tak menjadi fokus dalam riset ini. Berikut adalah 

beberapa dokumentasi proses dan hasil pengembangan keramik souvenir 

sebagaimana dimaksud.

Gambar 9. Sampel Proses Pembuatan Keramik Souvenir dengan Teknik 
Putar Berbahan Baku Tanah Liat Olahan Lumpur Lapindo dan Abu Gunung 

Merapi Yogyakarta.
(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017
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Gambar 10. Proses Pencetakan Tulisan sebagai Penanda Khas Yogyakarta pada 
Keramik Souvenir yang Dikembangkan.

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)

Gambar 11. Produk Keramik Souvenir Berupa Vas dari Tanah Liat 
Olahan Lumpur Lapindo dan Abu Gunung Merapi Yogyakarta.

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)
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Gambar 12. Produk Keramik Souvenir Berupa Mangkuk dari Tanah Liat 
Olahan Lumpur Lapindo dan Abu Gunung Merapi Yogyakarta.

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)

Gambar 13. Produk Keramik Souvenir Berupa Lonceng dari Tanah Liat 
Olahan Lumpur Lapindo dan Abu Gunung Merapi Yogyakarta.

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)
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Gambar 14. Produk Keramik Souvenir Berupa Mug dari Tanah Liat 
Olahan Lumpur Lapindo dan Abu Gunung Merapi Yogyakarta.

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)

Gambar 15. Beberapa Produk Keramik Souvenir Berupa Vas dari Tanah 
Liat Olahan Lumpur Lapindo dan Abu Gunung Merapi Yogyakarta.

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)
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Gambar 16. Beberapa Produk Keramik Souvenir Berupa Mangkok dari 
Tanah Liat Olahan Lumpur Lapindo dan Abu Gunung Merapi Yogyakarta.

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)

Gambar 17. Beberapa Produk Keramik Souvenir Berupa Lonceng dari 
Tanah Liat Olahan Lumpur Lapindo dan Abu Gunung Merapi Yogyakarta.

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)
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Gambar 18. Beberapa Produk Keramik Souvenir Berupa Mug dari Tanah 
Liat Olahan Lumpur Lapindo dan Abu Gunung Merapi Yogyakarta.

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)

Gambar 19. Beberapa Produk Keramik Souvenir Berupa Vas, Mangkok, 
Lonceng, dan Mug dari Tanah Liat Olahan Lumpur Lapindo dan Abu Gunung

Merapi Yogyakarta.
(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)
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Terkait dengan hasil penelitian berupa pengembangan produk keramik 

souvenir berbahan lumpur lapindo dan abu gunung Merapi tersebut, untuk 

mendapatkan gambaran perihal kualitasnya, dengan jalan dimintakan pendapat 

kepada pihak-pihak yang relevan dan memang mempunyai kualifikasi dalam 

bidang keramik, melalui kegiatan focus group discussion (FGD). Sebagaimana 

telah disampaikan di Bab III, bahwa pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud 

adalah Sarjiyo selaku salah seorang perajin keramik souvenir yang cukup 

berpengalaman, yang tinggal di Jetis, Panjangrejo, Pundong, Bantul, Yogyakarta, 

dilaksanakan pada tanggal 16 September, bertempat di rumah perajin di Pundong, 

Bantul, Yogyakarta. Kemudian yang kedua, adalah Paryanto, S.Sn., selaku guru 

sekaligus ketua Jurusan Keramik di SMKN 1, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, yang 

dilaksanakan pada tanggal 23 September 2017, bertempat di SMKN 1 Kalasan, 

Sleman, Yogyakarta. 

Adapun pokok-pokok simpulan terkait dengan hasil kegiatan kegiatan 

focus group discussion tersebut adalah, bahwa keramik souvenir yang 

dikembangkan tersebut dapat dikatakan baik kualitasnya. Kualitas sebagaimana 

dimaksud terutama terkait dengan penekanan analisisnya pada item kualitas bodi 

yang kuat, dengan penanda manakala diketuk-ketuk dengan jari tangan terdengar 

bunyi yang cukup nyaring, juga kualitas dari sisi warna sesudah pembakaran yang 

cenderung merah kehitaman. Di samping itu, yang juga cukup mendapat perhatian 

adalah, kualitas tanah liat hasil olahan lumpur lapindo dan abu gunung Merapi ini 

cukup baik, terutama jika dikaitkan dengan hasil cetakan tulisan timbul hasil 

cetakan tentang penanda ikonik Yogyakarta yang cukup atau lumayan kecil 
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ukurannya, ternyata juga tetap dalam bentuk yang baik, sesudah melalui proses 

pembakaran. 

Hal-hal yang terkait dengan dimensi ergonomis terkait dengan produk 

souvenir keramik yang dikembangkan ini, tidak perlu penulis kedepankan dalam 

konteks pembahasan dalam kegiatan focus group discussion ini, mengingat hal itu 

bukan menjadi fokus pengembangan dalam konteks riset ini. di samping produk-

produk souvernir yang dikembangkan sebagai sampel dalam penelitian ini, juga 

memang sebagai produk yang sudah sangat lazim di masyarakat, seperti mangkok, 

gelas, vas, dan juga lonceng, dengan analisis ergonomisnya yang dapat dikatakan 

relatif tidak bermasalah.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan 

pada Bab IV di atas dan juga sesuai dengan pokok permasalahan yang menjadi 

fokus penelitain ini, maka kesimpulan penelitian ini dapat disampaikan sebagai 

berikut.

Telah berhasil dikembangkan dengan baik, prototipe produk keramik 

souvenir berbahan baku tanah liat hasil olahan campuran antara lumpur Lapindo 

dan abu Gunung Merapi Yogyakarta. Produk keramik souvenr yang 

dikembangkan tersebut mencakup 4 jenis benda, yakni: vas, mangkok, gelas/mug, 

dan lonceng.

Pembuatan produk keramik sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan 

tiga tahapan, yakni studi pendahuluan, perancangan, dan pengembangan produk. 

Pertama, studi pendahuluan dalam konteks penelitian ini dengan melakukan 

kunjungan dan observasi di salah satu sentra industri keramik di Panjangrejo, 

Pundong, Bantul, Yogyakarta. Pertimbangan lokasi tersebut adalah, bahwa sentra 

industri keramik yang ada di daerah itu sejak lama memang fokus 

mengembangkan produk keramik kategori souvenir.

Kedua, perancangan (designing). Dalam tahapan perancangan ini, terdapat 

dua hal utama yang dilaksanakan. Pertama, melakukan proses desaining untuk 

pembuatan model/prototype produk keramik souvenir di Yogyakarta. Dalam 
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konteks proses perancangan ini juga dilakukan dengan pemberian penanda ikonik 

yang khas tentang Yogyakarta, yang ada pada produk keramik yang 

dikembangkan. Adapun pilihan kata ikonik penanda Yogyakarta tersebut adalah 

tulisan: Kraton Jogja, Prambanan Jogja, Parangtritis Jogja, dan Maioboro Jogja.

Ketiga, pengembangan (development). Pada fokus tahapan pengembangan 

produk keramik ini dapat dikatakan merupakan proses yang memakan waktu yang 

paling panjang dari keseluruhan proses yang ada. Di dalamnya terdapat beberapa 

tahapan kegiatan, yakni mulai dari melakukan pengolahan bahan baku tanah liat 

campuran antara lumpur Lapindo dan abu gunung Merapi sampai pada kegiatan

pembentukan dan juga pembakaran.

Adapun hasil pengembangan produk keramik sebagaimana dimaksud 

sebanyak 20 buah, yang terdiri atas gelas (mug), vas, lonceng (klinthingan). Hasil 

produk keramik sebagaimana dimaksud hasilnya dapat dikategorikan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, maka ada beberapa 

saran yang kemungkinan bisa dipertimbangkan terkait dengan penelitian ini, yakni 

sebagai berikut.

Pertama, pengembangan keramik souvenir berbahan baku lumpur Lapindo 

Sidoarjo dan abu Gunung Merapi Yogyakarta ini, dapat dikatakan masih sebagai 

penelitian tahap awal yang siftanya juga masih dasar, karenanya masih terbuka 

untuk pengembangan pada diversifikasi produk souvenir selanjutnya di masa yang 

akan datang.
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Kedua, dikarenakan faktor keterbatasan yang ada, maka keramik souvenir 

yang dikembangkan souvenir berbahan baku lumpur Lapindo Sidoarjo dan abu 

Gunung Merapi Yogyakarta ini, juga masih dalam bentuk keramik biskuit. 

Kiranya sangat terbuka bagi kemungkinan pengembangannya dengan difinisihing 

dengan teknik glasir, sehingga kualitasnya menjadi semakin baik.
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DRAF ARTIKEL 

PENGEMBANGAN KERAMIK SOUVENIR BERBAHAN BAKU TANAH 
LIAT OLAHAN LUMPUR LAPINDO SIDOARJO DAN ABU GUNUNG 

MERAPI YOGYAKARTA

B Muria Zuhdi
Kasiyan

Aran Handoko

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk keramik 
souvenir dengan penanda identitas lokal lokal khas Yogyakarta, dengan berbahan 
baku tanah liat hasil olahan dari campuran antara lumpur Lapindo Sidoarjo dan  
abu Gunung Merapi Yogyakarta.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and 
Development (R&D) modelnya Gall, Gall, & Borg (2003). Penelitian ini 
dilaksanakan dengan tahapan: studi pendahuluan (define), perancangan 
(designing), dan pengembangan (development). Untuk teknik analisis data 
penelitian ini dengan model deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut. Telah berhasil 
dikembangkan prototipe produk keramik souvenir berbahan baku tanah liat hasil 
olahan campuran antara lumpur Lapindo Sidoarjo dan abu Gunung Merapi 
Yogyakarta. Adapun hasil pengembangan produk keramik sebagaimana dimaksud 
sebanyak 20 buah, yang terdiri atas vas, mangkok, gelas (mug), dan lonceng 
(klinthingan). Hasil produk keramik sebagaimana dimaksud juga diberi penanda 
ikonik khas Yogyakarta, yakni dengan tulisan timbul hasil cetakan, yang 
berbunyi: Kraton Jogja, Malioboro Jogja, Prambanan Jogja, Parangtritis Jogja, 
dan. Hasil produk keramik sebagaimana dimaksud hasilnya dapat dikategorikan 
baik.

Kata-kata kunci: keramik souvenir, lumpur lapindo Sidoarjo, abu gunung 
Merapi Yogyakarta.

CERAMIC DEVELOPMENT OF SOUVENIR OF RAW MATERIAL 
EQUIPMENT MOLD LAPINDO SIDOARJO AND ASH MOUNT MERAPI 

YOGYAKARTA

ABSTRACT

The purpose of this research is to develop souvenir ceramic product with 
local local identity marker Yogyakarta, with clay raw material from mixture 
between Lapindo Sidoarjo mud and Mount Merapi ash of Yogyakarta.
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The approach used in this research is Research and Development (R & D) 
model Gall, Gall, & Borg (2003). This research is conducted by stages: 
preliminary study (define), designing (designing), and development 
(development). For data analysis technique of this research with qualitative 
descriptive model.

The results of this study can be submitted as follows. Has successfully 
developed prototype souvenir ceramic products made from clay mixed raw 
materials between Lapindo Sidoarjo mud and Mount Merapi ash of Yogyakarta. 
The results of the development of ceramic products as intended as many as 20 
pieces, consisting of vases, bowls, glasses (mugs), and bells (klinthingan). The 
result of ceramic products as mentioned is also given a typical iconic marker of 
Yogyakarta, which is written with printed words, which read: Kraton Jogja, 
Malioboro Jogja, Prambanan Jogja, Parangtritis Jogja, and. The result of the 
ceramic product as meant in the result can be categorized well.

Keywords: ceramic souvenir, mud lapindo Sidoarjo, ash merapi volcano 
Yogyakarta.

PENDAHULUAN
Penelitian ini dapat dikatakan merupakan pengembangan dari dari 

penelitian dasar yang pernah dilakukan oleh peneliti (Kasiyan, dkk.) pada tahun 

2012 silam, yang berjudul: “Pengembangan Model Pemanfaatan Lumpur Lapindo 

dan Abu Gunung Merapi sebagai Bahan Baku Pembuatan Keramik Seni 

Multiteknik Berbasis Earthenware dan Stoneware”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa tanah liat hasil campuran tersebut, dapat dibuat keramik seni 

multiteknik, baik dalam kategori bakaran rendah maupun tinggi, demikian juga 

baik dalam kategori jenis berglasir maupun tak berglasir. Kemudian, penelitian 

tersebut juga ditindaklanjuti dengan penelitian lain pada tahun 2015 dan 2016,

dengan fokus pada pengembangan keramik untuk benda-benda fungsional 

pendukung perlengkapan wisata kuliner berbasis kearifan lokal di Yogyakarta.

Oleh karena itu dalam konteks penelitian ini hasil dari penelitian dasar tersebut, 

ditindaklanjuti dengan pengembangannya pada domain yang spesifik, di antaranya 

adalah pengembangan produk keramik souvenir untuk mendukung perlengkapan 

wisata di Yogyakarta. 

Sebagaimana diketahui bahwa Yogyakarta telah sejak lama dikenal 

sebagai daerah tujuan wisata utama Indonesia kedua sesudah Bali, yang dari tahun 

ke tahun selalu mengalami jumlah perkembangan dengan indikator di antaranya 
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adalah adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik atau 

mancanegara. Sebagai gambaran misalnya, data jumlah angka kunjungan wisata 

ke Yogyakarta tahun 2015, mencapai 3,5 juta, dan kemudian pada tahun 2016 

mencapai sekitar 4 juta orang. Data tersebut menunjukkan angka kenaikan yang 

sangat signifikan (http://www.koran-sindo.com/news.php?r=4&n=2&date=2016-

01-03).

Menyikapi kondisi tersebut, peran strategis pemerintah dan juga banyak 

pihak terkait tentunya amat diperlukan untuk kepentingan mendorong dan 

meningkatkan arus kunjungan wisata ini, yang dapat dilakukan melalui pelbagai 

strategi kebijakan pengembangan destinasi wisata, misalnya mencakup daya tarik, 

prasarana dan fasilitas, promosi kegiatan, serta industri pendukung. 

Adapun salah satu infrastruktur atau sarana pendukung yang bermakna 

strategis bagi industri pariwisata di antaranya adalah keberadan industri souvenir 

atau cinderamata. Sebagaimana diketahui, bahwa souvenir atau cinderamata 

selama ini terbukti menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengenalkan daerah 

tujuan wisata. Souvenir adalah sesuatu yang dibawa wisatawan ke rumahnya 

untuk kenangan yang terkait dengan benda itu. Souvenir bisa berarti tanda mata, 

oleh-oleh, kenang-kenangan, atau buah tangan.

Souvenir atau cinderamata membuat ingatan seseorang tentang tempat 

yang pernah dikunjungi. Makanya, souvenir seringkali dijadikan sebagai oleh-

oleh ketika wisatawan berkunjung ke daerah tujuan wisata sebagai kenang-

kenangan dari tempat yang dikunjungi. Souvenir pun bisa bermacam-macam, 

tergantung menurut jenisnya. Misalnya dari bahan logam (emas, perak, kuningan, 

dan lain-lain); kulit (sapi, buaya, biri-biri, ular, dan lain-lain); hasil laut (kerang, 

mutiara, dan lain-lain), akar bahar, kain (tenun, batik, dan lain-lain); kayu (jati, 

kelapa, dan lain-lain); batuan (akik), dan lain-lain. Bahkan, cinderamata tak 

sekadar berfungsi sebagai hiasan, tapi juga ada berfungsi untuk kebutuhan, 

misalnya sebagai asbak, lampu, bed cover, dan lain-lain.

Ada beberapa alasan para wisatawan membeli souvenir. Pertama karena 

produknya menarik, unik, dan merupakan ikon daerah tujuan wisata; kedua, 

kualitas atau mutu; ketiga, packaging-nya bagus menarik; dan keempat, adalah
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harganya yang biasanya cenderung terjangkau.

Di samping keberadaan souvenir yang ada kaitannya dengan konteks 

pariwisata, sebenarnya ada sisi lain yang juga bersinggungan dengan domain 

souvenir di masyarakat, yakni dalam kaitannya dengan kepentingan pemberian 

kenangan pada sebuah acara atau even tertentu, misalnya resepsi pernikahan. 

Sebagaimana diketahui, bahwa even atau acara resepsi pernikahan merupakan 

salah satu acara yang sangat bermakna bagi mempelai dan juga keluarga yang 

secara sosiologis kerap melibatkan saudara, kerabat, dan handai taulan. Moment 

atau even berharga atau bermakna tersebut biasanya kerap juga ditandai dengan 

adanya pemberian souvenir dengan berbagai jenis, termasuk misalnya yang 

terbuat dari keramik. Adapun salah satu karakteristik souvenir yang difungsikan 

dalam konteks acara pernikahan biasanya di samping bentuknya yang unik, juga 

ukurannya kecil sehingga memungkinkan untuk dibawa dengan mudah.

Adapun salah satu kategori jenis souvenir yang cukup populer dan bahkan 

telah mempunyai sejarah yang amat panjang di Yogyakarta adalah berupa 

keramik yang berbahan baku tanah liat. Paling tidak terdapat dua sentra industri 

keramik souvenir yang ada di Yogyakarta yang selama ini amat dikenal oleh 

masyarakat, yakni keramik Kasongan dan Pundong, yang keduanya berada di 

wilayah Bantul, Yogyakarta. Bahkan sudah sejak sangat lama, kedua sentra 

indutri keramik souvenir di Yogyakarta tersebut, telah melakukan ekspor ke 

mancanegara, sebagai bukti bahwa kualitasnya memang layak untuk 

diperhitungkan. 

Namun yang perlu kiranya mendapatkan perhatian bahwa, salah satu 

kelemahan industri keramik souvenir yang ada di Yogyakarta ini, adalah 

keterbatasan bahan baku berupa tanah liat yang dipergunakannya, yakni yang 

selama ini mesti didatangkan dari luar wilayah Yogyakarta yang cukup jauh, 

misalnya dari Banjarnegara, Sukabumi, bahkan juga dari luar pulau Jawa, yakni 

Singkawang di Kalimantan dan juga Lombok. Hal itu pun juga semakin hari stok 

depositnya juga semakin menurun, dan disertai dengan harga yang semakin 

mahal.
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Oleh karena itu, terkait dengan adanya temuan hasil penelitian 

sebagaimana telah disebutkan di atas, terkait dengan tanah liat olahan hasil 

campuran antara lumpur lapindo Sidoarjo dan abu gunung Merapi Yogyakarta 

tersebut, dapat dijadikan alternatif bagi pengembangan industri keramik souvenir 

di Yogyakarta. Di samping dari sisi jumlah bahan baku ini masih sangat banyak 

bahkan relatif belum dimanfaatkan, juga dalam kaitannya dengan dimensi 

keunikan produknya juga sangat menjanjikan, karena karakteristik tanah liat 

olahan ini berbeda dengan tanah liat yang selama ini digunakan dan ada.

Selain berdimensikan makna aplikatif atau terapan sebagaimana dimaksud, 

hasil atau target luaran dari penelitian ini diharapkan juga memberikan 

sumbangan kontribusi yang positif tehadap pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam konteks disiplin atau keilmuan Kriya Keramik, baik di kampus 

atau perguruan tinggi maupun di jenjang sekolah menengah, khususnya lagi 

sekolah menengah kejuruan yang berbasis Seni Rupa dan Kriya atau Kerajinan 

ada di Yogyakarta pada khususnya maupun di Indonesia pada umumnya. Hal ini 

sejalan benar dengan kebijakan dari pihak internal Universitas Negeri Yogyakarta 

yang di antaranya saat ini tengah fokus untuk mengembangkan khazanah 

keilmuan vokasi atau sekolah kejuruan melalui pelbagai bentuk kegiatan strategis, 

di antaranya melalui penelitian (Rencana Induk Penelitian UNY 2016-2020, 2016; 

dan Rencana Strategis, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020, 

2016). 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian tentang 

pengembangan tentang produk keramik souvenir berbahan baku tanah liat olahan 

lumpur lapindo Sidoarjo dan abu gunung Merapi Yogyakarta, kiranya sangat 

penting, strategis, dan amat mendesak untuk dilakukan. Hasil penelitian ini, pada 

titik tertentu diharapkan bisa menjadi bagian penting bagi pengembangan 

diversifikasi pembuatan keramik seni dengan memanfaatkan tanah liat olahan 

hasil campuran lumpur lapindo Sidoarjo dan abu gunung Merapi Yogyakarta 

sebagaimana dimaksud. Di samping itu, hasil penelitian, terutama produk keramik 

souvenir ini, dapat menambah khazanah produk souvenir, guna mendukung 

pengembangan pariwisata, khsusnya di wilayah Yogyakarta.
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METODE

Penelitian ini menggunakan metode research and development modelnya 

Gall, Gall, & Borg (2003), dengan tapahan proseduralnya yakni: 1) Studi 

pendahuluan (define) tentang kualitas material lumpur Lapindo dan abu Gunung 

Merapi; 2) Perancangan (design), terkait produk dan proses pengembangan; 3) 

Pengembangan (development) produk keramik souvenir berbahan baku lumpur 

Lapindo Sidoarjo dan abu gunung Merapi Yogyakarta; dan  4) Validasi, yang 

melibatkan ahli dalam bidang keramik.

Instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuikan 

dengan karakter jenis data yang hendak dikumpulkan. Terkait dengan diversifikasi 

pengembangan model keramik souvenir berbahan baku tanah liat hasil olahan 

campuran antara lumpur lapindo Sidoarjo dan abu gunung Merapi Yogyakarta ini, 

digunakan instrumen berupa panduan observasi. Sementara itu, terkait dengan 

data validasi yang melibatkan pakar yang relevan dalam bidang keramik, 

dilakukan dengan tekni focus group discussion (Irwanto, 2007; Prastowo, 2008) 

untuk mendiskusikan terkait dengan kualitas produk keramik souvenir yang 

dikembangkan. kemudian, teknik analisis data dalam penelitian ini, adalah dengan 

teknik deskriptif kualitatif modelnya Miles dan Huberman (1992), yang prosesnya 

mencakup tiga hal pokok, yakni, reduksi data, display (penyajian) data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disampaikan bahwa penelitian ini fokusnya adalah 

pengembangan prototipe produk untuk pemanfaatan lumpur Lapindo Sidoarjo dan 

abu Gunung Merapi Yogyakarta guna kepentingan pembuatan souvenir dengan 

setting tempat di Yogyakarta. Adapun kategori jenis fungsional souvenir 

sebagaimana dimaksud dapat untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan para 

wisatawan maupun juga yang lain, misalnya sebagai cendera mata pada acara 

resepsi pernikahan atau acara lain yang sejenis di masyarakat. Perlu juga 

disampaikan bahwa, dalam konteks pengembangan karya souvenir keramik ini, 
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dipilih kategori ukuran produk yang cenderung kecil, dengan pertimbangan 

terutama adalah mudah dalam membawanya.

Deskripsi selengkapnya terkait dengan proses pengembangan produk 

souvenir keramik sebagaimana dimaksud, yakni sebagai berikut.

1. Studi Pendahuluan (Define)

Studi pendahuluan dalam konteks penelitian ini dilakukan terutama 

dengan fokus untuk mengenal beberapa produk souvenir dari keramik yang ada di 

Yogakarta. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran referensi yang terkait 

dengan produk souvenir yang akan dikembangkan sebagaimana dimaksud. Dalam 

kaitan dengan konteks ini, kiranya perlu disampaikan bahwa studi pendahuluan 

terkait dengan pengenalan produk souvernir dari keramik yang ada di lapangan 

atau masyarakat ini, tidak digunakan sebagai referensi untuk alternatif 

pengembangan atau diversifikasi dari produk yang sudah ada, melainkan hanya 

sebagai gambaran untuk mendapatkan prototipe produk souvenir yang akan dibuat 

dalam penelitian ini.

Sebagaimana diketahui, bahwa fokus penelitian dalam konteks 

pengembangan produk souvenir keramik ini, inovasi yang dikedepankan bukan 

pengembangan dari diversifikasi jenis atau varian dari produk souvenir dari 

keramik yang sudah ada, melainkan penekannya lebih pada dimensi pemanfaatan 

bahan bakunya yakni berupa tanah liat baru, hasil campuran dari lumpur lapindo 

Sidoarjo dan abu Gunung Merapi Yogyakarta. Sebagaimana disampaikan pada 

narasi di latar belakang, di samping dimensi kebermakaan bahan baku baru ini, 

diharapkan bisa menjadi alternatif bahan baku di masa yang akan datang, di 

tengah-tengah keterbatasan bahan baku tanah liat yang ada selama ini, juga 

kekhasan karakteristiknya yang memang berbeda jika dibandingkan dengan tanah 

liat yang lain. Di antara kekhasan tersebut adalah warnanya yang cenderung 

merah tua dan juga tingkat kekerasannya yang lebih baik.

Perlu juga disampaikan bahwa terkait dengan bahan baku yang digunakan 

untuk pembuatan keramik ini, yakni berupa tanah liat hasil olahan dari lumpur 

lapindo Sidoarjo dan abu Gunung Merapi Yogyakarta ini, telah melalui 

serangkain uji standar, baik terkait dengan kualitasnya dan juga kandungan zat 
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kimiawinya terutama terkait dengan kandungan racunnya (toxit), yang dilakukan 

pada tahun 2011, 2012, dan 2015. Hasil dari serangkaian uji tersebut menegaskan 

bahwa, tanah liat hasil olahan ini bisa dikembangkan sebagai bahan baku keramik, 

dan  demikian juga terkait dengan kandungan racun (toxicity) terutama timbal 

(Pb) dan cadmium (Cd) yang hasilnya adalah termasuk kategori aman. 

Adapun studi pendahuluan terkait dengan pengetahuan khazanah souvenir 

yang banyak dikembangkan dan atau dipakai di masyarakat ini, dilakukan dengan 

melakukan kunjungan dan observasi di salah satu sentra industri keramik di Jetis, 

Panjangrejo, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Pertimbangan lokasi tersebut adalah, 

bahwa sentra industri keramik yang ada di daerah itu sejak lama memang fokus 

mengembangkan produk keramik kategori souvenir. Hal ini agak berbeda dengan 

yang ada di wilayah sentra keramik yang lain di Yogyakarta, misalnya yang ada di 

Kasongan, Bantul, yang produknya cenderung bervariatif dan terutama untuk 

kepentingan eksport.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2017, 

di Jetis, Panjangrejo, Pundong, Bantul, Yogyakarta , didapatkan beberapa hal 

yang dapat dijadikan pertimbangan untuk dilakukan perencanaan desain 

pengembangan produk keramik souvenir ini. Hal ini berarti setelah dilakukan 

proses eksplorasi ini didapatkan sebuah inspirasi dan gagasan baru mengenai 

produk keramik souvenir di Yogyakarta. Berikut ini merupakan beberapa produk

hasil observasi.

Gambar 1. Beberapa Contoh Produk Keramik Souvenir yang Dibuat di Jetis, 
Panjangrejo, Pundong, Bantul, Yogyakarta
(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)
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2. Perancangan (Design)

Dalam tahapan perancangan (desaining) ini, terdapat dua hal utama yang 

dilaksanakan. Pertama, melakukan proses desaining untuk pembuatan 

model/prototype produk keramik souvenir. Kedua adalah melakukan perancangan 

terkait dengan pemberian penanda ikonik yang khas terkait dengan Yogyakarta, 

yang ada pada produk keramik yang dikembangkan tersebut. 

a. Desain Produk Keramik Souvenir

Desain produk merupakan sebuah proses menemukan sebuah gambaran 

yang lengkap mengenai apa yang akan dibuat dan diimplementasikan dalam 

wujud yang nyata. Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa desain-desain 

yang dibuat tersebut menggunakan acuan berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan di salah satu sentra penghasil keramik souvenir di Yogyakarta, yakni di 

daerah Jetis, Panjangrejo, Pundong, Bantul.

Berkaitan dengan hal tersebut, proses pembuatan desain ini pada 

prinsipnya dilakukan dengan menerapkan metode penciptaan karya seni, yaitu 

dimulai dengan eksplorasi, perencanaan, dan pembuatan produk.

Tahap eksplorasi merupakan tahap dimana peneliti mencari informasi 

terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan hasil observasi ini, 

kemudian ditentukan jenis produk souvenir yang akan dikembangkan, yang dalam 

hal ini diputuskan sebanyak 4 jenis, yakni: vas, mangkuk, lonceng, dan mug.

Setelah tahap eksplorasi selesai dilakukan, dilanjutkan dengan proses 

perencanaan produk. Perencaan ini dilakukan dengan menggambar produk dalam 

bentuk yang visual. Proses dimulai dengan mencoba-coba menggambar di atas 

kertas produk-produk yang akan dibuat. Gambar yang dibuat ini di dalamnya 

bukan saja menyangkut nilai-nilai estetis saja, namun juga mempertimbangkan 

ergonomi produk. Berikut ini merupakan hasil gambar kerja dari empat jenis 

produk keramik souvenir yang dikembangkan, dengan mengedepankan gambar 

tampak depan, perspektif, dan tampak atas.
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Gambar 2. Desain Keramik Souvenir Berbentuk Vas,
Mangkok, Lonceng, dan Mug

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)

3. Desain Penanda Keramik Sounevir Khas Yogyakarta

Sebagaimana disampaikan sejak awal bahwa paling tidak terdapat dua 

kekuatan penanda dalam konteks inovasi pembuatan produk keramik ini, yakni 

pertama, adalah dari sisi bahan bakunya, yakni tanah liat olahan hasil campuran 

antara lumpur Lapindo dan abu Gunung Merapi Yogyakarta. Sementara yang 

kedua, adalah identitas terkait dengan penanda lokalitas ke-Yogyakarta-an. Kedua 

hal ini secara kombinatif, diharapkan memberikan kesan penanda khas yang kuat 

terhadap keberadaan produk keramik souvenir yang dikebangkan ini. Oleh karena 

itu, setelah melalui proses perencanaan dengan mempertimbangkan berbagai hal, 

akhirnya disepakati penanda kekhasan Yogyakarta sebagaimana dimaksud yakni 

berupa tulisan yang menunjukkan ikonik Yogyakarta yang sudah dikenal 

masyarakat secara luas, misalnya dalam konteks ini dipilih: Kraton Jogja, 

Malioboro Jogja, Prambanan Jogja, dan Parangtritis Jogja. Penanda ikonik khas 

Yogyakarta berupa tulisan tersebut, kemudian dibuat dalam bentuk cetakan 

dengan teknik cukil, yang kemudian bisa digunakan untuk mencetak pananda 

tulisan tersebut pada bodi keramik souvenir yang dikembangkan.

Berikut adalah penanda produk keramik souvenir yang sudah dibuat dalam 

bentuk cetakan dan siap untuk digunakan.



52

Gambar 3. Penanda Ikonik Khas Yogyakarta Berupa Tulisan Kraton 
Jogja, Malioboro Jogja, Prambanan Jogja, dan Parangtritis Jogja yang Sudah 

Dibuat dalam Bentuk Cetakan
(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)

3. Pengembangan (Development)

Terkait dengan pengembangan produk ini adalah dilakukan dengan 

pembuatan prototipe produk keramik souvenir  Yogyakarta ini terbagi atas dua 

tahapan, yakni pembuatan produk dan pembakaran. Kedua tahapan tersebut 

penting dilaksanakan dimana dalam pembuatan prototipe ini adalah proses 

implementasi dari hasil perencanaan yang dibuat sebelumnya, yaitu 4 gambar 

kerja yang telah disampaikan di atas. Untuk pembuatan atau pengebangan produk 

keramik souvenir ini, dengan menggunakan teknik putar. Adapun pertimbangan 

penggunaan teknik putar ini adalah lebih terkait dengan karakter keramik souvenir 

yang dikembangkan, yang keseluruhan bentuk dasarnya adalah silindris. 

Perlu juga disampaikan, bahwa terkait dengan pengembangan produk ini, 

tidak disampaikan analisis proses kegiatannya secara menyeluruh, misalnya mulai 

dari pengolahan tanah, pembentukan, pengeringan, sampai pada pembakaran, 

melainkan berupa beberapa hal kegiatan atau proses, dan penekannya lebih pada 

penyampaian produk yang dihasilkan. Dengan pertimbangan, bahwa tahapan 

proses itu terutama terkait dengan pengolahan bahan baku tanah liat, sudah

dianggap selesai, sehingga tak menjadi fokus dalam riset ini. Berikut adalah 

beberapa dokumentasi proses dan hasil pengembangan keramik souvenir 

sebagaimana dimaksud.
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Gambar 4.  Proses Pembuatan Keramik Souvenir dengan Teknik Putar 
Berbahan Baku Tanah Liat Olahan Lumpur Lapindo dan Abu Gunung Merapi.

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017

Gambar 5. Proses Pencetakan Tulisan sebagai Penanda Khas Yogyakarta pada 
Keramik Souvenir yang Dikembangkan.

(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)

Gambar 6. Beberapa Produk Keramik Souvenir Berupa Vas, Mangkok, Lonceng, 
dan Mug dari Tanah Liat Olahan Lumpur Lapindo dan Abu Gunung Merapi 

Yogyakarta.
(Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2017)
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Terkait dengan hasil penelitian berupa pengembangan produk keramik 

souvenir berbahan lumpur lapindo dan abu gunung Merapi tersebut, untuk 

mendapatkan gambaran perihal kualitasnya, dengan jalan dimintakan pendapat 

kepada pihak-pihak yang relevan dan memang mempunyai kualifikasi dalam 

bidang keramik, melalui kegiatan focus group discussion (FGD). Sebagaimana 

telah disampaikan di Bab III, bahwa pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud 

adalah Sarjiyo selaku salah seorang perajin keramik souvenir yang cukup 

berpengalaman, yang tinggal di Jetis, Panjangrejo, Pundong, Bantul, Yogyakarta, 

dilaksanakan pada tanggal 16 September, bertempat di rumah perajin di Pundong, 

Bantul, Yogyakarta. Kemudian yang kedua, adalah Paryanto, S.Sn., selaku guru 

sekaligus ketua Jurusan Keramik di SMKN 1, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, yang 

dilaksanakan pada tanggal 23 September 2017, bertempat di SMKN 1 Kalasan, 

Sleman, Yogyakarta. 

Adapun pokok-pokok simpulan terkait dengan hasil kegiatan kegiatan 

focus group discussion tersebut adalah, bahwa keramik souvenir yang 

dikembangkan tersebut dapat dikatakan baik kualitasnya. Kualitas sebagaimana 

dimaksud terutama terkait dengan penekanan analisisnya pada item kualitas bodi 

yang kuat, dengan penanda manakala diketuk-ketuk dengan jari tangan terdengar 

bunyi yang cukup nyaring, juga kualitas dari sisi warna sesudah pembakaran yang 

cenderung merah kehitaman. Di samping itu, yang juga cukup mendapat perhatian 

adalah, kualitas tanah liat hasil olahan lumpur lapindo dan abu gunung Merapi ini 

cukup baik, terutama jika dikaitkan dengan hasil cetakan tulisan timbul hasil 

cetakan tentang penanda ikonik Yogyakarta yang cukup atau lumayan kecil 

ukurannya, ternyata juga tetap dalam bentuk yang baik, sesudah melalui proses 

pembakaran. 

Hal-hal yang terkait dengan dimensi ergonomis terkait dengan produk 

souvenir keramik yang dikembangkan ini, tidak perlu penulis kedepankan dalam 

konteks pembahasan dalam kegiatan focus group discussion ini, mengingat hal itu 

bukan menjadi fokus pengembangan dalam konteks riset ini. di samping produk-

produk souvernir yang dikembangkan sebagai sampel dalam penelitian ini, juga 
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memang sebagai produk yang sudah sangat lazim di masyarakat, seperti mangkok, 

gelas, vas, dan juga lonceng, dengan analisis ergonomisnya yang dapat dikatakan 

relatif tidak bermasalah. 

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan 

di atas maka kesimpulan penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut.

Telah berhasil dikembangkan dengan baik, prototipe produk keramik 

souvenir berbahan baku tanah liat hasil olahan campuran antara lumpur Lapindo 

dan abu Gunung Merapi Yogyakarta. Produk keramik souvenr yang 

dikembangkan tersebut mencakup 4 jenis benda, yakni: vas, mangkok, gelas/mug, 

dan lonceng.

Pembuatan produk keramik sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan 

tiga tahapan, yakni studi pendahuluan, perancangan, dan pengembangan produk. 

Pertama, studi pendahuluan dalam konteks penelitian ini dengan melakukan 

kunjungan dan observasi di salah satu sentra industri keramik di Panjangrejo, 

Pundong, Bantul, Yogyakarta. Pertimbangan lokasi tersebut adalah, bahwa sentra 

industri keramik yang ada di daerah itu sejak lama memang fokus 

mengembangkan produk keramik kategori souvenir.

Kedua, perancangan (designing). Dalam tahapan perancangan ini, terdapat 

dua hal utama yang dilaksanakan. Pertama, melakukan proses desaining untuk 

pembuatan model/prototype produk keramik souvenir di Yogyakarta. Dalam 

konteks proses perancangan ini juga dilakukan dengan pemberian penanda ikonik 

yang khas tentang Yogyakarta, yang ada pada produk keramik yang 

dikembangkan. Adapun pilihan kata ikonik penanda Yogyakarta tersebut adalah 

tulisan: Kraton Jogja, Prambanan Jogja, Parangtritis Jogja, dan Maioboro Jogja.

Ketiga, pengembangan (development). Pada fokus tahapan pengembangan 

produk keramik ini dapat dikatakan merupakan proses yang memakan waktu yang 

paling panjang dari keseluruhan proses yang ada. Di dalamnya terdapat beberapa 

tahapan kegiatan, yakni mulai dari melakukan pengolahan bahan baku tanah liat 
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campuran antara lumpur Lapindo dan abu gunung Merapi sampai pada kegiatan

pembentukan dan juga pembakaran.

Adapun hasil pengembangan produk keramik sebagaimana dimaksud 

sebanyak 20 buah, yang terdiri atas gelas (mug), vas, lonceng (klinthingan). Hasil 

produk keramik sebagaimana dimaksud hasilnya dapat dikategorikan baik.
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