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Abstrak
Seni kerajinan saat ini telah berkembang pesat. Dapat dilihat dari produk seni
kerajinan di “Bali Poenya” home industri yang mengkombinasikan antara kerajinan
ukiran tulang dan resin sebagai bahan casing flash disk. Artikel ini mengulas tentang
jenis produk, motif, alat dan bahan serta proses pembuatan produk seni kerajinan di
“Bali Poenya” home industri. Artikel ini bertujuan untuk memberi informasi tentang
jenis produk, motif, alat dan bahan serta proses pembuatan produk seni kerajinan di
“Bali Poenya” home industri. Artikel ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif
dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil temuan
peneliti meliputi jenis kerajinan, motif-motif pada produk seni kerajinan serta proses
pembuatan produk yang terdiri dari proses ukir tulang dan mencetak resin, alat yang
digunakan pada proses pembuatan produk seni kerjinan meliputi feredom, gerinda,
amplas, mesin pemotong, kuas, stick es krim, wadah plastic, dan cuter. Bahan utama
pembuatannya meliputi, tulang kerbau, silicone rubber, hardener, resin dan catalys.
Kata kunci:, alat, bahan, flash disk, motif, seni kerajinan, proses.

Abstract
Nowadays, art craft has grown rapidly. It can be seen from art craft products in the
“Bali Poenya” home industry which combine between bone carving and resin as the
material of casing flash disk. This article reviewed the types of products, motives, tools
and materials as well as the process of making art craft products in the "Bali Poenya"
home industry. This article aims to provide information about the types of products,
motives, tools and materials as well as the process of making art craft products in the
"Bali Poenya" home industry. This article is a qualitative descriptive study with the
method of observation, interview, documentation, and literature. The findings of the
researcher include the type of craft, the motives in art craft products as well as the
process of making a product which consist of a bone carving process and print resin,
the tools used in the process of making art craft products include feredom, gerinda,
amplas, cutting machine, brush, sticks ice cream, plastic containers, and cuter. The
main material of manufacture include, buffalo bone, silicone rubber, hardener, resin
and catalys.
Keywords: tool, material, flash disk, motive, art craft, process.

PENDAHULUAN
Saat ini perkembangan teknologi
sedang berkembang pesat. Kemajuan

teknologi memang sangat penting untuk
kehidupan manusia jaman sekarang.
Karena teknologi adalah salah satu
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penunjang kemajuan manusia. Menurut
Mardikanto (1993), teknologi adalah suatu
perilaku produk, informasi dan praktekpraktek baru yang belum banyak
diketahui, diterima dan digunakan atau
diterapkan
oleh
sebagian
warga
masyarakat dalam suatu lokasi tertentu
dalam rangka mendorong terjadinya
perubahan individu dan atau seluruh
warga masyarakat yang bersangkutan.
Indonesia merupakan salah satu dari
sekian banyak negara di dunia yang
terkena dampak perkembangan teknologi.
Banyaknya barang-barang elektronik yang
diimport Indonesia merupakan salah satu
bukti bahwa Indonesia sudah terkena
dampak dari perkembangan teknologi,
bahkan teknologi sudah menjadi sebuah
gaya hidup di indonesia pada saat ini.
Barang-barang
elektronik
yang
masuk ke Indonesia sangatlah beragam.
Mulai dari alat-alat rumah tangga hingga
perlengkapan kantor. Desain tersebut
merupakan sebuah daya tarik tersendiri
dari barang-barang elektronik yang
beredar di Indonesia. Dengan desaindesain yang berfariasi dan sangat menarik
, maka barang-barang elektronik yang
berasal dari luar negri sangat cepat laku di
Indonesia.
Bali merupakan salah satu daerah
yang juga terkena dampak perkembangan
teknologi. Hal ini bisa dilihat dari iklaniklan
barang
elektronik
yang
menggunakan bahasa daerah Bali dan
semua yang mencirikhaskan Bali. Itu bukti
bahwa teknologi juga sudah menjadi
sebuah gaya hidup di Bali. Terutama
dalam kalangan remaja yang sangat
gampang terpengaruh dengan desaindesain dan fitur yang ditawarkan oleh
masing-masing barang elektronik.
Seiring
dengan
terus
berkembangnya teknologi tidak tertutup
kemungkinan produk-produk dari luar
negri akan terus masuk ke Bali. Disisi lain
Bali juga sudah sangat terkenal dengan
keterampilan
masyarakatnya.
Begitu
banyak hasil-hasil kerajinan tangan dari
para pengerajin di Bali yang sudah sangat
terkenal dan menarik hati touris-touris dari
luar Bali, baik itu touris lokal maupun
mancanegara. Itu merupakan bukti kalau
hasil kerajinan dari Bali sudah terkenal

dan banyak di ekspor ke luar negeri.
Seiring dengan perkembangan teknologi
di Bali, para pengrajin berpikir keras untuk
meningkatkan kwalitas hasil kerajinannya,
salah satu inisiatif yang dapat mereka
ambil adalah beradaptasi ke dunia
teknologi.
Di Bali pada umumnya masyarakat
yang
menekuni
pekerjaan
sebagai
pengrajin rata-rata kurang memahami halhal yang berhubungan dengan teknologi.
Para pengrajin sudah terbiasa bekerja
dengan pakem-pakem yang sudah ada.
Desain yang sudah ada terus dibuat
sampai turun temurun. Itu membuat hasil
kerajinan di Bali terlihat monotone.
Kurangnya pemahaman para pengrajin
terhadap perkembangan teknologi yang
sudah menjadi gaya hidup di Bali saat ini
adalah penyebab dimana kerajinan di Bali
sulit berkembang. Padahal produk-produk
hasil perkembangan teknologi seperti
barang-barang elektronik sangat beragam
masuk ke Bali. Dari beberapa produk
elektronik yang masuk salah satunya
adalah flash disk.
Flash disk mungkin sudah tidak
asing lagi bagi para pelajar, pegawai
kantor
dan
instansi-instansi
yang
berkecimpung
dibidang
teknologi
informatika. Flashdisk merupakan alat
penyimpan data berukuran mini yang
dapat digunakan untuk memindahkan data
dari komputer ke peranti lainnya.
Meskipun bentuknya kecil, alat itu dapat
menyimpan data berukuran besar. Ukuran
flash disk sangat bervariasi. Mulai dari
yang berukuran besar sampai ukuran
yang sangat kecil. Desain dan bentuknya
pun sangat beragam. Ada yang berbentuk
balok, bola, mobil-mobilan dan ada juga
yang menyerupai bentuk kalung dan
gantungan kunci. Karena keunikan bentuk
dan desain flash disk tersebut, selain
fungsi utamanya untuk menyimpan dan
mentransfer data flash disk juga bisa
dibawa dengan cara dipakai sebagai
kalung atau gantungan kunci.
Jika dikaitkan dengan hasil-hasil
kerajinan yang ada di Bali, tidak tertutup
kemungkinan
flash
disk
dapat
dikombinasikan dengan salah satu
kerajinan. Menurut Teguh Mario Cahyadi,
S.Kom kerajinan yang ada di Bali sangat
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menarik dan unik. Kerajinan ukir tulang
merupakan salah satu kerajinan yang ada
di Bali.
Sebuah ide kreatif muncul dari Mario
ketika mencoba membuat desain untuk
casing flash disk. Berbagai jenis bahan
sudah pernah ia coba tetapi hasilnya jauh
dari yang diinginkan. Pada ahirnya, Mario
mencoba
mengkombinasikan
ukiran
tulang yang dijadikan casing flash disk.
Ukiran tulang yang sudah didesain oleh
Mario coba dipasang pada flash disk.
Aplikasi desain ukiran tulang dengan flash
disk membuat terciptanya sebuah flash
disk model baru, yaitu flash disk dengan
casing ukiran tulang hasil dari pengrajin
Bali.
Bahan tulang digunakan karena
belum ada casing flash disk yang
berbahan dari tulang. Mario berpikir
bahwa casing flash disk berbahan tulang
merupakan terobosan baru. Selain itu,
tulang mudah didapat dan harganya
tergolong murah. Tulang memiliki serat
yang padat dan tekstur yang menarik
sehingga dalam proses pengukiran bisa
membuat detai-detai ukiran yang sangat
kecil. Tulang yang biasanya dipakai dalam
pembuatan casing flash disk adalah tulang
kaki kerbau dan sapi. Tulang kaki dipilih
karena tulang tersebut cukup tebal dan
seratnya padat dibandingkan dengan
bagian-bagian tulang lainya yang tipis.
Flash disk yang didesain oleh mario
selanjutnya dikerjangan oleh tangantangan terampil pengrajin dari Gianyar.
Dengan keahlian dibidang teknologi
komunikasi dan pemasaran online. Mario
mencoba memasarkan hasil kerajinan
yang dikombinasikan dengan flash disk
tersebut. para konsumenpun berdatangan
dan ada juga yang memesan dengan
jumlah banyak. Konsumennya pun bukan
hanya dari Bali. Melainkan juga dari luar
Bali. Banyak perusahaan yang sudah
memesan flash disk unik tersebut. Selain
dapat memesan dengan jumlah yang
banyak, desainnya pun dapat dibuat
sesuai keinginan pemesan. Sudah banyak
produk yang sudah sihasilkan. Desain dan
bentuknya pun beragam.
Selain flash disk dengan casing
ukiran tulang, Mario juga membuat flash
disk dengan casing berbahan dari resin.

Ide ini muncul karena pada ukiran tulang
yang dijadikan casing flash disk tersebut
tidak bisa menghasilkan volume yang
besar dan bentuk-bentuk yang ekstrim.
Ketika Mario membuat beberapa desain
casing flash disk, ternyata bahan tulang
tidak mampu untuk mencapai bentuk yang
diinginkan.
Maka
Mario
mencoba
membuat casing flash disk menggunakan
resin. Setelah beberapa kali mencoba
dengan desain yang berbeda-beda,
akhirnya
Mario
berhasil
membuat
beberapa flash disk dengan casing
berbahan dari resin dalam beragam
variasi bentuk. Selain dalam hal variasi
bentuk, warna juga sangat mudah diolah
pada bahan resin. Dimana pada ukiran
tulang cenderung berwarna putih, tapi
pada casing flash disk yang berbahan dari
resin dapat dibuat dengan berbagai
macam warna.
Flash disk dengan casing yang
berbahan dari resin tersebut tidak kalah
uniknya dibandingkan dengan casing flash
disk yang berbahan dari tulang. Sudah
banyak konsumen yang memesan flash
disk dengan casing resin tersebut.
Pesanan pun ada yang datang dari luar
pulau Bali. Selain dari segi bentuk dan
warna yang lebih variatif, harga flash disk
dengan casing resin tersebut juga relatif
lebih murah,tergantung dari berapa besar
kapasitas flash disk itu sendiri.
Selain casing flash disk yang
berbahan dari tulang dan resin, Mario juga
memproduksi ukiran tulang kepala kerbau.
Masyarakat Bali pada umumnya sudah
banyak yang tahu tentang ukiran tulang
kepala kerbau. Kerajinan ini banyak
terdapat di desa Tampak Siring, Gianyar.
Tetapi Mario mencoba mempublikasikan
kerajinan tersebut di Tabanan. Karena
Tabanan
juga
merupakan
daerah
pariwisata yang terkenal dengan hasil seni
dan kerajinannya. Selain itu, Mario juga
mencoba motif-motif yang berdeda
dibandingkan yang sudah biasa dibuat di
desa Tampak Siring.
“BALI POENYA” home industri
merupakan sebuah industri yang terletak
di kecamatan Kediri, Tabanan, Bali. Teguh
Mario
Cahyadi,
S.Kom
merupakan
pengelola dari industri tersebut. Ide kreatif
dari Mario sehingga menghasilkan produk
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berupa flash disk dengan casing berbahan
tulang yang dihiasi dengan ukiran-ukiran
unik itu merupakan sebuah gagasan baru.
Dimana seni kerajinan ukir tulang dapat
diaplikasikan menjadi casing flash disk.
Dalam seni kerajinan ukir tulang yang
sudah lama ada di Bali khususnya di
daerah tampak siring, baru kali ini ada
sebuah
produk
kerajinan
yang
diaplikasikan menjadi sebuah casing flash
disk yang sudah tentu flash disk tersebut
merupakan produk dari perkembangan
teknologi yang ada pada saat ini.

menggunakan
pendekatan
kualitatif
adalah penelitian yang menghasilkan data
deskripsi berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati. Pendekatan diarahkan
pada latar dan individu tersebut secara
utuh (Moleong, 1998:3). Dalam penelitian
ini
mendeskripsikan
tentang
jenis
kerajinan, motif-motif yang terdapat pada
produk seni kerajinan, alat dan bahan
serta proses pembuatan produk seni
kerajinan di “Bali Poenya” home industri
Kediri, Tabanan, Bali.

Casing flash disk yang terbuat dari
tulang tersebut merupakan sebuah produk
baru yang ada di Bali. Selain casing flash
disk yang berbahan dari tulang, di Bali
Poenya juga terdapat casing flash disk
yang berbahan resin. Casing berbahan
resin ini juga dikerjakan oleh pengrajin dari
Bali. Flash disk dengan casing berbahan
resin ini juga merupakan produk baru yang
dihasilkan di Bali Poenya. Ide kreatif dari
Mario tersebut merupakan bukti kalau seni
kerajinan yang ada di Bali dapat
dikombinasikan dengan produk-produk
industri dari luar negeri. Hal tersebut bisa
menjadi motivasi bagi para pengrajin dan
desainer-desainer Bali sehingga dapat
menciptakan produk kerajinan yang baru.
Selain menambah nilai estetis yang
terdapat pada flash disk, ukiran tulang dan
resin tersebut juga dapat menambah nilai
jual yang sudah pasti berujung pada
meningkatnya pendapatan bagi para
pengrajin yang ada di Bali. Dari hal itulah
pemeliti tertarik untuk mengetahui lebih
lanjut mengenai keberadaan ukiran tulang
pada casing flash disk dan berbagai hasil
produk seni kerajinan di Bali Poenya home
industri Kediri, Tabanan, Bali.

Objek dalam penelitian ini adalah
produk seni kerajinan di Bali Poenya
Tabanan, Bali. Untuk mendapat informasi
tentang casing flash disk ukiran tuan dan
casing flash disk berbahan resin,
penelitian akan dilakukan di Bali Poenya
home industri Tabanan, Bali. Adapun
pemilihan tempat penelitian tersebut
karena Bali Poenya merupakan tempat
pembuatan produk seni kerajinan yang
cukup banyak diminati oleh masyarakat.
Hal itu ditunjukan dengan seringnya
mendapat pesanan dari konsumen. Baik
datang
secara
langsung
ketempat
penjualan maupun memesan lewat
website Bali Poenya.

METODE
Penelitian ini adalah penelitian yang
bersifat deskriptif. Dalam penelitian hanya
memaparkan situasi atau peristiwa.
Penelitian deskriptif tidak mencari atau
menjelaskan hubungan, tidak menguji
hipotesis, atau membuat prediksi.
Penelitian deskriptif yang dipakai
adalah jenis penelitian deskriptif yang
menggunakan
pendekatan
secara
kualitatif (qualitative). Penelitian yang

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bahasan ini dipaparkan secara
berurutan tentang jenis-jenis kerajinan
yang di hasilkan, motif-motif hiasan yang
terdapat pada produk seni kerajinan, alat
dan bahan yang digunakan dalam proses
pembuatan produk seni kerajinan serta
proses pembuatan produk seni kerajinan
di Bali Poenya Home Industri.
Jenis – jenis produk seni kerajinan
yang terdapat di Bali Poenya home indutri
Kediri, Tabanan, Bali dikelompokan
menjadi 3 yaitu: Flash Bone ( Flash disk
dengan casing ukiran tulang ). Flash Bone
adalah istilah yang diberikan Mario untuk
produk flash disk yang casingnya berupa
tulang yang diukir dengan motif – motif
yang beragam. Flash Bone merupakan
salah satu produk yang ada di Bali Poenya
Home Industri. Flash disk dengan casing
ukiran tulang ini dikerjakan oleh para
pengerajin ukiran tulang dari Bali.
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Gambar 1. Flash Bone ( casing flash disk
dengan bahan tulang)
Foto oleh Gede Agus Wahyu Setia Yasa
Flash Resin ( Flash disk dengan
casing Resin ). Flash Resin adalah istilah
yang diberikan Mariountuk produk flash
disk yang caingnya berbahan dari resin.
Produk ini motifnya cukup beragam. Pada
flash disk ini lebih ditekankan pada bentuk
dan volume yang lebih bervariasi
dibandingkan flash disk yang casingnya
terbuat dari ukiran tulang.

Gambar 2. Flash Resin (casing flash disk
dengan bahan resin)
Foto oleh Gede Agus Wahyu Setia Yasa
Selain flash bone dan flash resin, di
“Bali Poenya” juga memproduksi kerajinan
ukiran tulang berupa benda hias. Benda
hias di Bali Poenya Home Industri
merupakan seni kerajinan yang dihasilkan
dari tulang kerbau. Benda hias tersebut
berwujud tiga dimensi yang berbentuk
seperti patung. Benda – benda hias yang
dihasilkan di Bali Poenya relatif berukuran
kecil hal ini disebabkan dari segi bahan
yang ukuranya kecil. Dengan bermodal
eterampilan dan kesabaran pengerajin
mampu menghasilkan benda hias yang
bermutu tinggi.

Motif – motif yang terdapat pada
casing flash disk di Bali Poenya Home
Industri adalah sebagai berikut : Casing
flash disk dengan motif Gajah, casing
flash disk dengan motif Jantung, casing
flash disk dengan motif Beruang, casing
flash disk dengan motif Burung Hantu,
casing flash disk dengan motif Lumbalumba, casing flash disk dengan motif
Burung, casing flash disk dengan motif
Bunda Maria, casing flash disk dengan
motif Yesus, casing flash disk dengan
motif Santa Claus, casing flash disk
dengan motif Salib,casing flash disk
dengan motif Tengkorak, casing flash disk
dengan motif Orang Tua, casing flash disk
dengan motif Kerbau, casing flash disk
dengan motif Kura-kura, casing flash disk
dengan motif Rusa, casing flash disk
dengan motif Ganesha, casing flash disk
dengan corak bidang warna, casing flash
disk dengan motif Dua Insani Emas,
casing flash disk dengan motif Dua Insani
Pink, casing flash disk dengan motif Dua
Insani Putih.
Alat dan Bahan yang Digunakan
dalam Pembuatan Produk Casing Flash
Disk di Home Industri “Bali Poenya” Kediri,
Tabanan, Bali adalah sebagai berikut :
1) Tulang Kerbau.
Tulang kerbau merupakan bahan
pokok untuk pembuatan casing Flash disk
ukiran tulang di home industri Bali Poenya.
Tulang kerbau yang digunakan untuk
membuat ukiran tulang merupakan bagian
tulang paha dan kaki, sebab pada bagian
ini sangat keras dan mempunyai ukuran
yang lebar dan panjang sehingga
pengerajin dapat menerapkan desain –
desain yang sudah dirancang.
2) Resin
Resin merupakan bahan pembuat
Fiberglass yang berujud cairan kental
seperti lem, berkelir hitam atau bening.
Berfungsi untuk mengeraskan semua
bahan yang akan dicampur. Resin
biasanya digunakan sebagai bahan dasar
dalam membuat kerajinan, gantungan,
maupun action figure.
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3) Komponen flash disk
Komponen flash disk merupakan
mesin flash disk yang belum dibungkus
menggunakan casing. Mesin ini memiliki
bentuk yang kecil tetapi dapat memiliki
kapasitas sampai 32 Gigabait. Komponen
flash disk ini diimpor dari Taiwan. Menurut
pegalaman dari Mario, flash disk buatan
Taiwan kualitasnya lebih bagus dan tahan
lama. Mario memilih komponen flash disk
yang
lebih
kuat
karena
mempertimbangkan proses pembuatan
dan proses pemasangan komponen flash
disk kedalam casing melalui beberapa
tahap sehingga membutuhkan flash disk
yang tahan lama dan kuat agar tidak rusak
pada saat melalui proses pembuatan
casing dan pemasangan.
4) Silicone
Silicone merupakan bahan untuk
membuat cetakan. Bahan silicone rubber
ini bahan dasarnya adalah karet yang
telah diolah sedemikian rupa sehingga
dalam keadaan dasar dia bersifat liquid
(cair), namun dengan penambahan
hardener dia akan membeku setelah
beberapa saat hingga beberapa hari
tergantung konsentrasi pencampurannya.
Berbeda dengan resin, dalam proses
pembekuan silicone rubber ini tidak
menimbulkan panas. Mario sendiri memilih
menggunakan Silicone Rubber RTV 683,
karena lebih murah dan lebih tahan
disimpan.
5) Hardener
Hardener
merupakan
bahan
campuran untuk silicone agar silicone
yang mulanya berwujud cair menjadi
padat. Hardener 683 red dijual berpaket
dengan silicone rubber RTV 683.
Hardener 683 ada 2 jenis yaitu hardener
683 white dan hardener 683 red. Mario
memilih menggunakan hardener 683 red
karena dapat mempermudah pada saat
mencampur silicone dan hardener, kalau
menggunakan hardener 683 red Mario
dapat melihat lebih jelas campuran antara
silicone dan hardener sudah rata atau
belum. Kalau menggunakan hardener 683
white warnanya menyerupai silicone
rubber, sama – sama berwarna putih.
Sehingga lebih sulit untuk melihat apakah

silicone dan hardenernya sudah tercampur
dengan rata.
6) Catalys
Catalys merupakan sebuah cairan
yang
digunakan
sebagai
bahan
pencampur resin agar resin yang semula
dalam wujud cair berubah menjadi padat.
7) Pigmen warna
Pigmen warna merupakan bahan
perwarna yang digunakan oleh Mario
untuk mewarnai resin. Pencampuran
pigmen dan resin dilakukan untuk
mendapatkan warna yang diinginkan
Mario. Jenis – jenis pigmen warna sangat
beragam, mulai dari warna putih, kuning,
biru, merah, hijau, orange, hijau, pink,
violet hingga hitam.
8) Gliter
Gliter merupakan serbuk berwarna
yang digunakan untuk memberi kesan
berkilau pada resin. Resin yang bening,
jika dicampur gliter akan terlihat lebih
bercahaya dan berkilau di dalamnya.
Selain itu, gliter juga memiliki banyak jenis
warna sehingga memudahkan Mario untuk
berkreatifitas dalam menciptakan fariasi –
fariasi warna dan corak pada casing flash
disk resin.
9) Pensil dan spidol
Pensil dan spidol merupakan alat
yang digunakan untuk membuat desain.
Dalam
proses
pembuatan
desain,
pengerajin biasanya menggunakan pensil
terlebih
dahulu
kemudian
desain
ditepertegas mengunakan spidol.
10) Amplas
Amplas
digunakan
untuk
menghaluskan ukiran-ukiran yang masih
kasar. Proses pengamplasan dilakukan
dengan
halus
sehingga
tidak
menghilangkan motif yang telah dibuat.
Dalam proses pengamplasan pengerajin
biasanya menggunakan tangan dan
menggosokanya secara langsung namun
ada pula proses pengamplasan yang
menggunakan mesin.
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11) Feredom
Feredom merupakan alat bor yang
biasanya
digunakan
dalam
ilmu
kedokteran. Feredom merupakan alat
yang digunakan oleh para dokter gigi
untuk pembentukan gigi palsu. Karna gigi
merupakan bagian tubuh yang berupa
tulang, maka dari itu feredom juga bida
digunakan untuk proses pengukiran
tulang. Feredom mengunakan listrik
sebagai sumber energi yang dapat
menggerakan dinamo didalamnya. Hal
tersebut dapat mempermudah dan
mempercepat proses pengukiran tulang.

digerakan dengan mengunakan
sebagai sumber energinya.

12) Mata bor
Mata bor merupakan alat yang
dipergunakan untuk membentuk dan
mengukir tulang. Mata bor bergerak
secara memutar, sehingga mempermudah
dalam proses pengukiran. Mata bor
mempunyai jenis yang bermacam-macam
sesuai dengan fungsinya. Ada mata bor
yang berfungsi untuk pembakalan, ada
mata bor yang berfungsi untuk proses
pembentukan dan ada juga untuk proses
penyawian. Mata bor yang paling besar
digunakan
untuk
pembakalan
dan
pembentukan sedangkan mata bor yang
ujungya paling kecil digunakan dalam
proses penyawian atau membuat detaildetail yang sangta rumit.

16) Jangka Sorong
Jangka Sorong digunakan untuk
mengukur panjang,lebar dan tinggi sebuah
benda. Alat ini biasa digunakan untuk
pembuatan unkiran dalam jumlah banyak
yang ditekankan pada keseragaman
ukuran dan bentuk.

13) Amplas Mesin
Amplas Mesin, Selain mengunakan
amplas kertas dalam proses penghalusan,
seni ukir tulang juga menggunakan
amplas mesin. Amplas mesin yang
digunakan adalah mesin dinamo yang
bergerak
memutar
dan
digerakan
mengunakan listrik sebagai sumber
energinya.
Amplas
mesin
dapat
mempermudah proses pengamplasan
pada permukaan yang datar dan agak
lebar. Selain proses pengamplasan dapat
dikerjakan lebih cepat, amplas mesin juga
hasilnya lebih merata.
14) Gerinda
Gerinda merupakan sebuah alat
yang digunakan untuk menajamkan dan
mengasah mata bor yang sudah tumpul.
Gerinda mengunakan mesin dinamo yang

listrik

15) Mesin pemotong
Mesin pemotong merupakan alat
yang serupa dengan gerinda, tapi mata
gerinda yang digunakan lebih tipis dan
lebih tajam. Hal tersebut bertujuan untuk
mempermudah
pemotongan
tulang
kerbau. Mesin pemotong ini berfungsi
sebagai alat pemotong tulang dan juga
berfungsi untuk membentuk tulang yang
memiliki bidang yang cukup lebar dan
rata.

17) Cuter
Cuter digunakan pada proses
pembuatan master yang terbuat dari lilin.
Cuter digunakan untuk membentuk dan
menghaluskan master sebelum master
melalui proses pengamplasan.
18) Stick es krim dan lidi
Stick es krim dan lidi digunakan
untuk mengaduk campuran resin dan
katalis. Stick es krim juga dapat digunakan
untuk mengaduk campuran antara silicone
dan
hardener.
Mario
memilih
menggunakan lidi dan stik es krim karena
bentuknya
yang
kecil
sehingga
mempermudah proses pencampuran.
19) Kuas
Pada proses pembuatan casing flash
disk berbahan resin, kuas digunakan
untuk mengoleskan oli pada cetakan.
Kuas sangat membantu dalam proses
pengolesan oli karena berukuran kecil dan
mudah digunakan. Kuas dapat memberi
hasil yang rata dalam proses pengolesan
oli pada cetakan selain itu kuas juga dapat
menggapai sudut – sudut kecil yang
terdapat pada cetakan.
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Proses pembuatan produk casing flash
disk di home industri Bali Poenya adalah
sebagai berikut :

c) Proses pemasangan komponen flash
disk

1) Proses pembuatan casing flash disk
berbahan tulang
a) Pemilihan bahan

Gambar 5. Proses memasang komponen
flash disk
Foto oleh Gede Agus Wahyu Setia Yasa
Gambar 3. Tulang paha kerbau
Foto oleh Gede Agus Wahyu Setia Yasa
Tahap pertama dalam pembuatan
casing flash disk dengan ukiran tuliang
adalah proses pemilihan bahan. Bahan
yang digunakan adalah tulang kerbau.
Tidak semua tulang kerbau dapat
digunakan untuk bahan ukiran tulang
tersebut. Tulang yang paling bagus
digunakan adalah tulang paha kerbau.

Proses pemasangan komponen
dilakukan dengan cara mengukur terlebih
dahulu komponen flash disk. Kemudian
komponen flash disk dicocokan dengan
tulang yang sudah dibentuk menyerupai
casing flash disk. Pemasangan komponen
flash disk dapat dilakukan setelah casing
selesai diukir maupun sebelum diukir.
d) Pembuatan sket

b) Proses pembentukan

Gambar 6. Proses sket
Foto oleh Gede Agus Wahyu Setia Yasa
Gambar 4. Proses pembentukan
Foto oleh Gede Agus Wahyu Setia Yasa
Pada proses ini tulang paha yang
masih utuh dipotong sehingga mencapai
bentuk yang diinginkan. Untuk pembuatan
casing flash disk, tulang dibentuk persegi
panjang.
Proses
pembentukan
ini
mengunakan mesin pemotong. Tulang
dipotong dan dibentuk dengan cara
menyentuhkan tulang pada mata gerinda
yang berputar.

Proses pembuatan sket dilakukan
setelah tulang paha kerbau selesai
dibersihkan dan dikeringkan. Biasanya
para pengerajin langsung membuat sket
pada bahan dengan mengunakan pensil.
Kemudian
sket
diperjelas
dengan
mengunakan spidol. Pengerajin juga bisa
mengunakan kertas terlebih dahulu dalam
proses penyeketan. Hal tersebut dilakukan
pada saat membuat casing flash disk
dengan jumlah yang banyak.

e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Pendidikan Seni Rupa (Volume X Tahun 2013)

e) Proses ukir

Gambar 7. Proses ukir
Foto oleh Gede Agus Wahyu Setia Yasa
Proses
pengukiran
dikerjakan
setelah tulang disket terlebih dahulu.
Dalam proses pengukiran ada dua tahap
yang dikerjakan oleh pengerajin. Alat –
alat yang digunakanpun berbeda. Tahap
pengukiran casing flash disk ukiran tuling
tersebut adalah sebagai berikut: Proses
pembakalan merupakan proses pertama
dalam pengukiran. Permbakalan bertujuan
untuk membentuk tulang menjadi pola –
pola dasar desain yang telah disket. Pada
proses ini pengrajin mengerjakan ukiran
hingga berbentuk global. Mata bor yang
digunakan adalah mata bor yang bulat dan
lonjong. Fungsi mata bor tersebut adalah
untuk pembentukan dan melubangi tulang.
Proses nyawi adalah tahap terakhir dalam
mengukir
tulang.
Proses
nyawi
memerlukan kesabaran dan ketelitian,
karena motif – motif yang dikerjakan
sangat kecil dan detail. Mata bor yang
digunakan dalam proses penyawian
adalah mata bor yang paling kecil dan
runcing. Fungsi mata bor tersebut adalah
untuk mengerjakan motif – motif yang
sangat kecil dan detail.
f) Proses finishing

Gambar 8. Proses finishing
Foto oleh Gede Agus Wahyu Setia Yasa

Dalam
proses
finishing
pada
pembuatan casing flash disk ukiran tulang
terdapat dua tahap. Proses finishing pada
ukiran tulang adalah sebagai berikut :
Pada proses penghalusan, pengerajin
mengunakan amplas sebagai alat untuk
menghaluskan ukiran. Amplas yang di
gunakan ada dua jenis yaitu amplas kertas
dan amplas mesin. Untuk ukiran yang
rumit dan detail digunakan amplas kertas.
Sedangkan untuk bagian ukiran yang
memiliki bidang agak lebar digunakan
amplas mesin yang menyerupai gerinda.
Tetapi piringan gerinda terbuat dari
amplas. Proses pemolisan merupakan
tahap kedua pada proses finishing. Pada
proses
pemolisan
mengunakan
compound. Dalam proses finishing dibantu
dengan mesin amplas yang diganti
dengan kain disebut dengan molis.
Compound
berfungsi
sebagai
pembersihan sekaligus pengkilap.
2) Proses pembuatan casing flash disk
berbahan resin
a) Proses pembuatan master

Gambar 9. Proses pembuatan master
Foto oleh Gede Agus Wahyu Setia Yasa
Tahap
pertama
pada
proses
pembuatan casing flash disk berbahan
resin adalah pemilihan bahan untuk
pembuatan master. Mario memilih lilin
sebagai bahan master karena lilin
gampang dibentuk dan mudah dicari.
Selain itu, Mario juga mempertimbangkan
bentuk casing resin jauh lebih sederhana
dibandingkan casing berbahan tulang oleh
karena itu untuk mendapat bentuk yang
diinginkan, Mario cukup menggunakan lilin
sebagai master.
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Dalam proses pembentukan master,
Mario
menggunakan
cuter
untuk
membentuk lilin agar mencapai bentuk
yang diinginkan. Proses ini memerlukan
konsentrasi dan ketelitian karena sifat lilin
yang licin dan mudah patah. Tetapi disisi
lain dari sifat lilin yang licin tersebut Mario
dapat dengan mudah melepas master dari
cetakan.
b) Proses pembuatan catakan

Gambar 10. Proses pembuatan cetakan
Foto oleh Gede Agus Wahyu Setia Yasa
Bahan yang digunakan untuk
membuat cetakan adalah silicone rubber
RTV 683 dan hardener 683 red.
Campuran antara silicone dan hardener
harus rata, Mario menggunakan stick es
krim untuk mengaduk campuran tersebut.
Pada proses memasukan cairan silicone
ini memerlukan ketelitian dan kesabaran
karena pada proses ini mempengaruhi
hasil cetakan. hasil cetakan akan rapi jika
pada saat memasukan cairan silicone
takaranya tepat.

Pada
proses
pencetakan
mengunakan resin, hal pertama yang
dilakukan adalah menyiapkan cetakan,
mulai dari membersihkan cetakan hingga
memberi minyak pada cetakan. Cetakan
yang akan digunakan harus bersih dari
debu dan benda – benda kecil yang
biasanya masuk mengotori cetakan
karena hal tersebut dapat mempengaruhi
hasil cetakan baik dilihat dari segi bentuk
dan warna yang dihasilkan. Setelah
cetakan disiapkan selanjutnya adalah
proses
mencampur
bahan,
yaitu
mencampur resin dengan pigmen warna
dan catalys. Setelah bahan tercampur
kemudian dimasukan kedalam cetakan.
Mengeringnya resin terjadi karena
adanya reaksi kimia antara resin dan
catalys yang dicampurkan, karena tanpa
dicampur catalys resin tidak akan bisa
mengering atau menjadi keras. Proses
mengeringnya
resin
terjadi
secara
berurutan dari resin lapisan yang pertama
hingga yang terakhir. Mengering atau
mengerasnya resin dipengaruhi oleh
campuran antara resin dan catalysnya.
Jika perbandingan campuran antara resin
dan catalys adalah 40 : 1 maka resin
berubah menjadi padat atau keras dalam
waktu 10 menit. Sedangkan jika
perbandingan antara resin dan catalys
adalah 40 : 2 maka waktu yang
dibutuhkan agar resin menjadi keras
adalah 5 menit.
d) Proses finishing

c) Proses mencetak resin

Gambar 12. Proses finishing
Foto oleh Gede Agus Wahyu Setia Yasa

Gambar 11. Proses mencetak resin
Foto oleh Gede Agus Wahyu Setia Yasa

Proses finsing dilakukan setelah
hasil cetakan berupa casing flash disk
berbahan resin dilepas dari cetakan. Hasil
cetakan difinishing mengunakan amplas
halus. Proses pengamplasan dilakukan
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pada bagian casing luar flash disk. Mario
mengatakan bahwa proses pengamplasan
pada casing flash disk tersebut tidak
mempengaruhi tampilan warna yang ada
pada resin. Karena warna pada resin
tersebut bersifat solid.
Proses terakhir adalah memasang
komponen flash disk kedalam casing.
Pemasangan komponen flash disk
dilakukan setelah casing flash disk
dirapikan terlebih dahulu. Hal yang perlu
diperhatikan pada saat memasang
komponen flash disk adalah panjang
komponen yang dimasukan kedalam
casing harus tepat. Seandainya komponen
flash disk terlalu dalam dimasukan maka
pada saat disambungkan ke laptop atau
ke komputer, flash disk tidak akan dapat
dibaca. Untuk merekatkan komponen flash
disk dengan casing, komponen flash disk
dilapisi dengan lem G terlebih dahulu.
SIMPULAN DAN SARAN
Bali Poenya Home Industri yang
terletak di Kediri, Tabanan menghasilkan
produk berupa kerajinan ukiran tulang dan
resin. Produk ukiran tulang yang
dihasilkan di Bali Poenya Home Industri
adalah flash disk dengan casing yang
terbuat dari tulang yang diukir (flash bone)
dan berbagai benda hias. Bali Poenya
Home Industri juga menghasilkan produk
flash disk dengan casing yang berbahan
resin (flash resin)
Motif – motif yang terdapat pada
produk ukiran tulang di Bali Poenya Home
Industri adalah motif gajah, motif beruang,
motif jantung, motif burung hantu, motif
bunda maria, motif yesus, motif lumba –
lumba, motif santa claus, motif salib, motif
kepala kerbau, motif tengkorak, motif kura
– kura, dan motif ganesha. Motif – motif
pada casing flash disk yang berbahan
tulang tersebut merupakan motif modern.
Sedangkan pada casing flash disk yang
terbuat dari resin tidak terlalu menonjolkan
motif – motif berbentuk figur tetapi lebih
menekankan pada corak dan fariasi
warna.
Bahan dan alat-alat yang digunakan
untuk membuat produk seni kerajinan di
Bali Poenya Home Industri adalah tulang
sebagai bahan utama ukiran tulang dan
freedom sebagai alat ukir sedangkan alat

penunjangnya berupa mata bor dan
amplas. Resin adalah bahan utama dalam
proses pembuatan casing flash disk resin
sedangkan silicone dan master adalah
bahan penunjangnya. Alat – alat yang
digunakan untuk membuat casing flash
disk resin adalah cuter, kuas, dan amplas.
Proses pembuatan casing flash disk
berbahan tulang diawali dengan pemilihan
bahan. Bahan yang digunakan adalah
tulang paha kerbau. Tulang paha kerbau
kemudian dibentuk dan diukir dengan
freedom. Proses pengukiran tulang ada 2
tahap. Pertama proses pembakalan dan
yang kedua adalah proses nyawi. Proses
finishing dari casing ukiran tulang adalah
dengan cara menghaluskan menggunakan
amplas dan pemolisan. Sedangkan untuk
proses pembuatan casing flash disk yang
terbuat dari resin diawali dengan
pemilihan bahan untuk pembuatan master,
selanjutnya master dibuatkan cetakan
menggunakan silicone rubber. Setelah
cetakan selesai, dilanjutkan dengan
proses mencetak casing flash disk. proses
pencetakan diawali dengan mencampur
resin dengan warna dan catalys. Resin
kemudian dituangkan kedalam cetakan
dan ditunggu hingga reaksi kimia berakhir.
Setelah resin kering, hasil cetakan
dikeluarkan dari cetakan. Proses finishing
pada casing flash disk resin adalah
pengamplasan
dan
pemasangan
komponen flash disk.
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