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Abstrak : Ada beberapa kluster industri yang menyebar di Kota Malang, salah 
satunya adalah kluster industri sanitair. Ketahanan industri sanitair di Malang 
sangat mengagetkan, hal ini memberi ruang kesadaran pemerhati ekonomi di 
lingkup Perguruan Tinggi untuk memberi stimulus memajukan industri kreatif 
sanitair dengan berbagai bentuk pelatihan pengembangan melalui program 
Pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk mendorong laju pertumbuhan 
indutri kreatif sanitair  yang kuat, unggul bersaing di pasar domestik dan asing, 
dengan local content intensive. Blue print pengembangan ekonomi kreatif pada 
kluster industri sanitair dapat dicapai melalui pelatihan Pengembangan Desain 
Etkraf (Etnik Kreatif) yang bertujuan untuk mencapai industri sanitair yang 
semakin efisien pada seluruh jaringan rantai nilai (chain value).Sementara itu, 
inovasi jaringan rantai kreasi bermuatan lokal melalui jejaring spektrum digital 
untuk komersialisasi produk sanitair bertujuan menciptakan loyalitas konsumen 
terhadap produk kerajinan bermutu, harga kompetitif, dan desain yang inovatif. 
Pengabdian pada  kluster industri sanitair di Malang ini bertujuan untuk 
mengembangkan ekonomi kreatif melalui inovasi desain kreasi yang merujuk 
pada budaya lokal atau indigenous culture yang disebut sebagai Desain Etkraf. 
 
Kata kunci :Kluster Sanitair, Pemberdayaan Komunitas Pengrajin, 
Pengembangan Desain Etkraf. 
 
Abstract: There are several industrial clusters that spread in Malang City, one of 
which is the Sanitair industrial cluster. The resilience of the sanitair industry in 
Malang is very surprising, this gives an awareness of economic observers in the 
scope of tertiary institutions to provide stimulus to advance the sanitair creative 
industry with various forms of development training through community service 
programs aimed at encouraging the growth of strong creative industries in 
Sanitair. domestic and foreign markets, with local content intensive. The 
blueprint for the development of creative economy in the Sanitair industry 
cluster can be achieved through the Development of Ethical Design Development 
(Creative Ethnics) which aims to achieve a more efficient Sanitair industry in the 
entire value chain network. Meanwhile, innovation in the creation of local 
creative chain networks through networks digital spectrum for the 
commercialization of sanitair products aims to create consumer loyalty to quality 
craft products, competitive prices, and innovative designs. The dedication to the 
Sanitair industry cluster in Malang aims to develop a creative economy through 
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creative design innovations that refer to local culture or indigenous culture, 
which is referred to as the Etkraf Design. 
 
Keywords: Development of Etgraph Designs, Empowerment of Craftsmen 
Communities, Sanitair Cluster,. 

 
PENDAHULUAN 

Ketahanan industri kreatif, salah satunya Industri kerajinan sanitair memiliki 
posisi strategis dalam kebijakan pembangunan industri di Indonesia, yaitu 
membangun struktur industri yang kuat, unggul bersaing di pasar domestik 
dan asing, dengan local content intensive. Tiga arah utama untuk mencapai 
sasaran pengembangan industri kerajinan adalah (a) stabilisasi dan ekspansi 
pasar, dengan tujuan unfreezing the value dari pekerja kreatif kerajinan, sehingga 
lebih mudah dibangun menjadi pondasi yang kokoh, (b) penguatan struktur 
industri, baik industri hulu, rantai produksi dan distribusi, dan (c) inovasi 
rantai kreasi bermuatan lokal  

Pengembangan ekonomi kreatif pada kluster industri sanitair dapat 
dicapai melalui Pengembangan Desain Etkraf (Etnik Kreatif) yang bertujuan 
untuk mencapai industri sanitair yang semakin efisien pada seluruh jaringan 
rantai nilai (chain value).Sementara itu, inovasi jaringan rantai kreasi 
bermuatan lokal melalui jejaring spektrum digital untuk komersialisasi produk 
sanitair bertujuan menciptakan loyalitas konsumen terhadap produk kerajinan 
bermutu, harga kompetitif, dan desain yang inovatif. Pengabdian Kemitraan 
Masyarakat (PKM) dengan model pengembangan ekonomi kreatif untuk 
kluster industri sanitair di Malang ini bertujuan untuk (a) memberikan 
pelatihan model pengembangan ekonomi kreatif melalui inovasi desain kreasi 
yang merujuk pada budaya lokal atau indigenous culture yang kami sebut 
sebagai Desain Etkraf, selain itu kegiatan ini juga memberikan pelatihan 
jejaring pemasaran digital untuk komersialisasi produk sanitair di Malang. 
Untuk melengkapi kegiatan pengabdian ini maka model pelatihan yang 
dikembangkan melalui focus group discussiion (FGD) dengan pengrajin 
sanitair di Malang diaplikasikan dalam bentuk up-grading value chain yang 
dilakukan berupa pelatihan desain Etkraf dan sosialisasi jejaring komersial  
digital produk. Pelatihan ini didasarkan bahwa produk pengrajin sanitair 
tersebut tidak memiliki nilai tambah karena belum mengembangkan inovasi 
desain  produk lokal dan sedikit  komersialisasi dengan jejaring ekonomi 
digital. Pelatihan mengenalkan pada penguatan ekonomi kreatif dengan 
indigenous lokal yang berdaya saing melalui kreatifitas pengrajin. 

Malang merupakan salah satu kota yang mendukung terwujudnya 
ekonomi kreatif berdaya saing. Ada beberapa kluster industri yang menyebar 
di wilayah Malang, salah satunya adalah kluster industri sanitair. Sepak terjang 
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keberadaan industri sanitair di Malang sebenarnya sudah memiliki gaung di 
pasar, bahkan ada sentra sanitair di desa Karangbesuki yang sangat legend 
sebagai sentra sanitair di Malang. Dalam perkembangannya untuk 
mewujudkan ekonomi kreatif yang berdaya saing, keberlangsungan industri 
kerajinan ini mengalami beberapa permasalahan, yakni: (1)  adanya media 
digital menjadi sarana komunikasi antara industri kreatif dan pelanggan (2) 
Kota tempat industri kreatif memberi pengaruh pada calon konsumen (3) Kota 
tempat industri kreatif bisa menjadi daya tarik bagi konsumen (4) Pihak 
industri kreatif bisa mengkomunikasikan kepada calon konsumen tentang kota 
tempat mereka berada (5) Kota tempat industri kreatif memiliki potensi 
pariwisata.  

Karangbesuki merupakan salah satu desa yang berada di wilayah 
Malang, Kelurahan Karangbesuki merupakan kelurahan yang terletak di 
wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari sembilan 
RW (Rukun Warga) dan 79 RT (Rukun Tetangga). Desa Karangbesuki 
merupakan sentra industri sanitair yang melegenda, tempat pengrajin 
memproduksi sanitair. Pengrajin sanitair di Karangbesuki jumlahnya lebih 
banyak daripada desa-desa lainnya, di mana terdapat ratusan unit usaha kecil 
sanitair yang mampu menampung sekitar 3.000 tenaga kerja dan eksis dalam 
memproduksi berbagai model sanitair.Berdasarkan kajian tersebut, kami 
mengusulkan kegiatan pengabdian tentang “Pemberdayaan Komunitas 
Pengrajin Kluster Industri Sanitair Di Malang Melalui Model Etkraf”. 

Dengan demikian, sinergitas antara akademisi Perguruan Tinggi dan 
pengembang industri sanitair melalui pelatihan pengembangan desain yang 
bertumpu pada model pengembangan ini menjadi suatu kebutuhan yang tidak 
bisa ditunda, dengan tujuan agar pengrajin sanitair mempunyai kemandirian 
dan kepercayaan diri dalam pengembangan desain produknya. 

Permasalahan utama yang dihadapi pengrajin desa Karangbesuki adalah 
kelemahan dalam mengembangkan desain sanitair, yang menyebabkan produk 
yang dihasilkan tidak variatif dan inovatif, berdampak pada terjadinya 
kejenuhan pasar. Desain cenderung mengikuti pola lama yang sifatnya turun 
temurun. Dengan meniru pola lama, menyebabkan ciri khas karya sanitair pasif 
dan tidak terlihat. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pengrajin dalam 
mengembangkan bentuk-bentuk yang ada. Kemandirian pengrajin sanitair 
dalam mengembangkan desainnya belum nampak, sehingga perlu peningkatan 
kreativitas dari pengrajin untuk mengungkap ide dan gagasan dalam 
mengembangkan desain.   

Pengabdian Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan model pengembangan 
ekonomi kreatif untuk kluster industri sanitair di Malang ini bertujuan untuk 
memberikan pelatihan model pengembangan ekonomi kreatif melalui inovasi 
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desain kreasi yang merujuk pada budaya lokal atau indigenous culture yang 
kami sebut sebagai Desain Etkraf, selain itu kegiatan ini juga memberikan 
pelatihan jejaring pemasaran digital untuk komersialisasi produk sanitair di 
Malang. Untuk melengkapi kegiatan pengabdian ini maka model pelatihan 
yang dikembangkan melalui focus group discussion (FGD) dengan pengrajin 
sanitair di Malang diaplikasikan dalam bentuk up-grading value chain yang 
dilakukan berupa pelatihan desain Etkraf dan sosialisasi jejaring komersial  
digital produk.  

 
METODE 

Metode kegiatan ini pada dasarnya adalah sosialisasi, pelatihan, pendampingan 
dan implementasi. Kegiatan awal adalah sosialisasi yang ditujukan untuk 
memberi pemahaman terlebih dahulu sebelum peserta kegiatan mengikuti 
pelatihan. Kegiatan pelatihan ditujukan pada komunitas pengrajin sanitair 
Malang. Pelatihan dilakukan dengan metode FGD (focus group discussion), 
melalui FGD tersebut para pengrajin sanitair diberikan pelatihan dan 
pengembangan model desain etkraf untuk selanjutnya diterapkan serta diberikan 
pelatihan untuk jejaring komersialisasi produk sanitair melalui spektrum 
digital seperti media sosial yang selanjutkan akan diimplementasikan oleh 
komunitas pengrajin tersebut untuk komersialisasi produknya dalam 
mewujudkan peningkatan kapasitas kluster industri sanitair  local intensive di 
Malang. Berkaitan dengan hal ini, telah dirumuskan tahapan kegiatan 
pengabdian kemitraan masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok dosen 
Universitas Negeri Malang seperti yang tersaji pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini memberikan pelatihan yang 
terkait dengan upaya memperkaya produk sanitair dengan model gaya 
maupun arsitektur etkraf yang bernuasa pada budaya lokal di Malang, seperti 
pembuatan produk sanitair yang bertemakan kerajaan Singasari, dengan 
pembuatan sanitair etkraf. Materi yang disajikan oleh tim pengabdian dapat 
diterima, dicerna, dan dipahami pengrajin sanitair dengan baik. Hal ini 
didukung pula dengan kemampuan peserta di bidang ketrampilan telah cukup 
memadai karena pada proses perekrutan telah ditetapkan standar minimal 
peserta harus berbasis pengrajin sanitair  sehingga pelatihan dapat berjalan 
lancar dan para peserta dapat berkomunikasi dengan para pembicara dengan 
lebih baik. Penciptaan produk sanitair etkraf yang memiliki spirit yang tidak 
jauh berbeda dengan teknik penggarapan patung-patung pada masa lalu, 
sungguhpun sudah ada yang menggunakan material semen. Tetapi pada 
perwujudan final menunjukan suatu karakteristik yang tidak jauh berbeda 
dengan sistem pahatan. Proses kreatif yang dilakukan pengrajin sanitair saat 
mengikuti pelatihan yang terbagi dalam bentuk focuc group discussion (FGD). 

Pengembangan model desain etkraf pada produk sanitair di Malang ini 
tidak hanya bisa dilihat dari kuantitas pengrajinnya, akan tetapi juga 
perkembangan bentuk, fungsi maupun maknanya bagi masyarakat. Dilihat dari 
segi bentuk yang merupakan hasil aktivitas baik individu maupun kelompok, 
dan entitas yang dihasilkan bersifat kongkret, terwujud lewat karya-karya 
sanitair etkraf yang bergaya realis, naturalis dan abstrak. Dalam pelatihan 
pembuatan produk sanitair etkraf, menggunakan beberapa alat dan bahan yang 
telah disediakan oleh tim pengabdian pada masyarakat. Dalam proses 
pembuatan sanitair etkraf, tim pengabdian menemukan beberapa langkah-
langkah yang dikerjakan oleh para pengrajin sehingga menghasilkan sebuah 
karya yang menarik namun tidak meninggalkan pakem-pakem tradisi dan 
dalam proses pembuatan patung. Adapun proses pembuatannya adalah 1) 
Pembuatan cetakan. Dalam pembuatan sanitair dengan teknik cor, jika seorang 
pengrajin ingin membuat sanitair yang sama dalam jumlah yang banyak, 
mereka tidak perlu susah payah memahat semua bentuk produk sanitair yang 
akan dibuat. Akan tetapi mereka hanya perlu membuat sebuah produk sanitair 
yang  sesuai dengan bentuk yang diinginkan konsumen untuk dijadikan model.  

Model tersebut nantinya digunakan untuk membuat negatif/cetakan dari 
karet silicone dan fiberglass. Pada proses ini model yang akan dibuatkan 
negatif/cetakan dibuatkan sekat-sekat pembatas sebelum model ditempel 
dengan karet silicone untuk membuat cetakan inti Setelah model siap, langkah 
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berikutnya adalah pembuatan cetakan dengan menggunakan bahan silicon 
rubber. Cetakan dari silicon rubber sangat popular digunakan oleh para 
pembuat patung karena hasil cetakannya relatif mendekati sempurna (produk 
sanitair yang dihasilkan hampir 100% sama dengan model aslinya).  

Produk sanitair desain etkraf yang nantinya diproduksi oleh pengrajin 
sanitair Malang ini  sangat erat kaitannya dengan perwujudan dari tokoh 
pewayangan dan tokoh-tokoh kerajaan Singasari sebagai ciri khas napak tilas 
sejarah kerajaan termasyur di wilayah Malang. Produk sanitair etkraf  ini 
diciptakan sesuai dengan pakem-pakem atau aturan tertentu yang digali dari 
nilai-nilai religious warga Malang. Salah satu produk sanitair yang diproduksi 
dalam pelatihan ini adalah : Karya Ken Angrok/ Ken Arok yang dihasilkan 
melukiskan atau menggambarkan sosok raja pendiri dinasti rajasa di kerajaan 
Singasari dengan membawa sebuah keris yang akan dijadikan sebagai senjata 
untuk melawan musuh yang dikenal dengan keris empu gandring dan Ken 
Angrok menjadi tokoh protagonis dalam kisah Ken Angrok yang termuat 
dalam kitab Pararaton atau Katuturanira Ken Angrok, dimana Ken Angrok 
merupakan putra dari perwujudan Dewa Brahmana,. Ken Angrok dianggap 
sebagai pendiri dinasiti rajasa pada kerajaan Singasari dan menjadi tokoh ikon 
Kota Malang. 

Hasil yang telah dicapai dalam kegiatan pengabdian ini meliputi dua 
capaian yaitu pelatihan produk sanitair dengan desain etkraf dan pembuatan  
website etkraf bagi pengrajin sanitair yang terbagi dalam kluster industry 
sanitair di Malang . Kedua luaran tersebut salah satunya telah dijabarkan pada 
paparan paragraph sebelumnya, sedangkan untuk   Website etkraf  dapat  
diakses secara online di alamat www.etkraf.com. Menu yang ada pada web Et-
kraf  meliputi Beranda yang menampilkan halaman awal, Artikel berisi tulisan 
atau berita dari berbagai sumber yang terkait dengan Et-kraf. Produk, 
merupakan menu yang menampilkan semua produk yang ada di Et-kraf. 
Pengrajin Sanitair, merupakan menu yang menampilkan daftar UKM sanitair 
yang tergabung di Et-kraf. Tentang Et-kraf  berisi sejarah berdirinya Et-kraf  
dan Menu Cara Pesan berisi kontak dari pengurus atau pengelola Et-kraf  . 
Pelatihan Pengelolaan Web Et-kraf juga ditujukan untuk perwakilan pengrajin 
sanitair  yaitu anak dari para pengrajin atau yang memiliki UKM. Pelatihan ini 
bertujuan untuk pendalaman konten dan cara penulisan artikel/liputan. serta 
untuk masalah teknis dalam pengelolaan website et-kraf. 

 
SIMPULAN 

Pengembangan ekonomi kreatif pada kluster industri sanitair di Malang 
melalui pelatihan PengembanganDesain Etkraf (Etnik Kreatif) yang bertujuan 
untuk mencapai industri sanitair yang semakin efisien pada seluruh jaringan 
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rantai nilai (chain value). Inovasi jaringan rantai kreasi bermuatan lokal melalui 
jejaring spektrum digital untuk komersialisasi produk sanitair bertujuan 
menciptakan loyalitas konsumen terhadap produk kerajinan bermutu, harga 
kompetitif, dan desain yang inovatif. Pengabdian Kemitraan Masyarakat (PKM) 
dengan model pengembangan ekonomi kreatif untuk kluster industri sanitair 
di Malang ini memberikan pelatihan model pengembangan ekonomi kreatif 
melalui inovasi desain kreasi yang merujuk pada budaya lokal atau indigenous 
culture yang disebut sebagai Desain Etkraf, Produk sanitair desain etkraf yang 
diproduksi oleh pengrajin sanitair Malang ini  sangat erat kaitannya dengan 
perwujudan dari tokoh pewayangan dan tokoh-tokoh kerajaan Singasari 
sebagai ciri khas napak tilas sejarah kerajaan termasyur di wilayah Malang. 
Produk sanitair etkraf  ini diciptakan sesuai dengan pakem-pakem atau aturan 
tertentu yang digali dari nilai-nilai religius warga Malang selain itu kegiatan ini 
juga memberikan pelatihan jejaring pemasaran digital untuk komersialisasi 
produk sanitair di Malang.melalui pembuatan website Et-kraf yang bias 
diakses secara online oleh konsumen sanitair etkraf. Hasil Pelatihan ini 
didasarkan bahwa produk pengrajin sanitair Etkraf telah memiliki nilai tambah 
karena mengembangkan inovasi desain  produk lokal dengan desain arsitektur 
produk karya-karya sanitair etkraf yang bergaya realis, naturalis dan abstrak 
serta komersialisasi produk dengan jejaring ekonomi digital melalui website 
etkraf. Pelatihan mengenalkan pada penguatan ekonomi kreatif dengan 
indigenous lokal yang berdaya saing melalui kreatifitas pengrajin. 
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