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Kerajinan elemen pelengkap interior dan eksterior berbahan semen dan 
gips di sentra kerajinan Karangbesuki Malang merupakan kerajinan yang 
memiliki nilai estetik tersendiri,  karena desainnya memiliki keragaman bentuk 
maupun fungsi. Ada yang mengadopsi gaya Eropa, Bali dan gaya elemen 
arsitektur lain. Hal ini dapat kita lihat pada bangunan-bangunan rumah ataupun 
gapura. Sebagian besar kerajinan ini menekankan pada nilai estetik suatu 
bangunan yang memiliki fungsi sebagai benda hias atau benda pakai dengan 
menekankan pada objek ragam hias yang menempel pada suatu arsitektur seni. 
Hal ini akan memberikan nilai tersendiri pada orang yang memiliki ataupun dari 
pihak penikmat. 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ragam 
desain dan prosedur pembuatan kerajinan elemen estetik berbahan semen dan gips 
di sentra setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 
Dalam penggalian data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan 
wawancara. Adapun data-data utama tersebut digali dari sumber data informan 
(pengrajin/subjek sebagai penelitian) dan objek produk kerajinannya. Selanjutnya 
dilakukan analisis data melalui tahap-tahap reduksi data, display data dan 
penarikan simpulan. Bila perolehan data kurang maka peneliti perlu meninjau 
kembali, dan bila data kurang valid peneliti dapat melakukan pengecekan 
keabsahan data dengan metode triangulasi.   

Dari penelitian yang dilakukan pada sentra Industri Kerajinan semen dan 
gips di Karangbesuki, ditemukan 2 jenis produk kerajinan yang dihasilkan yaitu 
produk dari bahan semen dan gips. Produk-produk yang dihasilkan paling banyak 
yaitu elemen estetik yang memiliki fungsi masing-masing. Adapun jenis produk 
kerajinan yang dihasilkan adalah 1.elemen estetik menempel: pilar, lis plank, 
hiasan keong, tutup keong rooster/angin-angin, penyangga balok/ kepala pintu, 
elemen hias dinding dan atap rumah. Sedangkan yang tergolong elemen lepas: air 
mancur, tempat lampu, pot bunga, pot dinding, penyangga pot, relung, pagar, 2 
gips: lis plank dan dekorasi ornamen/ hiasan plafon. Fungsi dari produk-produk 
yang dihasilkan ada 2 jenis yaitu benda hias dan pakai. Teknik pembuatan pada 
produk kerajinan ini menggunakan teknik  cetak tekan dan cor tuang. Dalam 
perkembangan desain selalu mengikuti perkembangan jaman dan juga dari para 
peminat yang memberi masukan. Hal ini akan memberikan perkembangan desain 
ke arah lebih baik.  


