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Suara pukulan logam yang saling bersahutan terdengar di sebuah sudut ruang
disebuah kampung di kawasan Kotagede, Yogyakarta, “theng!theng! theng!”
begitulah bunyinya. Asap tipis mengepul dari lembaran logam yang sedang dibakar.
Diatasnya ada semacam bongkahan sesuatu berwarna hitam, mirip seperti aspal
namun teksturnya lebih agak lunak. Orang menyebutnya dengan jabung atau
semacam medium khusus yang nantinya dijadikan alas dilembaran logam ketika akan
dibentuk kerajinan ukir logam. Jabung fungsinya sebagai penahan yang dinamis agar
logam tidak mudah berlubang ketika ditempa dengan tatah besi.
Sementara itu seorang pengrajin ukir tembaga kuningan lainnya terlihat duduk
hanya sekitar setengah meter dari nyala api yang ia pegang. Tangan kanannya
menjepit alat pembakar logam. Alat pembakar tersebut untuk memanasi lembaran
kuningan yang akan dibuat kerajinan ukir logam nantinya. Sementara, tangan kirinya
memastikan jabung yang masih keras, untuk dibakar agar meleleh memenuhi ruangruang lembaran logam yang akan diukir menjadi kerajinan. Perlahan pengrajin logam
tersebut meratakan jabung yang mulai meleleh meggunakan sebilah besi, lalu
meratakan disetiap sisi lembaran logam tersebut.

Perhatian Serius pada Kriya Logam Kotagede
Seni kerajinan logam khususnya perak di Kotagede mengalami puncak
kejayaan dimasa penjajahan Belanda. Salah satu bentuk perhatian serius adalah ketika
Pemerintah Hindia Belanda memberikan beragam pelatihan dan pembinaan kepada
para perajin perak di Kotagede untuk meningkatkan kualitasnya. Kualitas kerajinan
perak dlihat dari nilai seninya, bahan baku, dan bahan campurannya. Inisiatif tersebut
dating dari Gubernur Verohuur di Yogyakarta. Ia membentuk sebuah yayasan
bernama Stichting Beverdering van Het Jogjakarta Kenst Ambacht atau bias juga
disebut dengan Pakaryan Ngayogyakarta. Yayasan tersebut dibentuk tahun 1933,
tujuannya untuk memperkuat eksistensi seni kerajinan khas Kotagede ini. Yayasan

yang bukan hanya turut menjaga kulaitas namun juga lengkap dengan memasarkan
produksi seni kerajinan perak Kotagede tersebut keluar negeri.
Kemajuan Yogyakarta dibidang kerajinan logam juga terlihat dengan adanya
sekolah seni kerajinan bernama Kunst Ambachtsschool atau „Sedyaning Piwoelang
Angesti Boedi‟. Sekolah seni tersebut merupakan sekolah yang didirikan oleh Java
Instituut, sebuah lembaga kebudayaan yang bergerak untuk melestarikan kebudayaan
bumi putera yang mencakup wilayah pulau Jawa, Madura, Bali hingga Lombok .
Dulunya, pendirian Kunst Ambachts school bermaksud untuk memberikan kemahiran
kepada orang-orang local untuk menghidupkan kembali berbagai gaya ukir
tradisional khususnya diwilayah-wilayah tersebut. Keterampilan pengolahan logam
perak menjadi bagian dari kurikulum mereka. Berbagai produk kriya logam berbahan
perak tercipta di tangan siswa-siswa sekolah ini. Lembaga ini merupakan lembaga
yang juga punya andil mendirikan Museum Sonobudoyo, yang sekarang kita dapat
temui lokasinya di sekitar titik nol KM Yogyakarta atau utara Kraton Yogyakarta.
Kunst Ambacht school berdiri pada tahun 1939 dan diresmikan tahun 1 maret 1940
oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Kantor sekertariatnya dulu berada di Jl.

Ngabean No.5 Yogyakarta.

KrisisPandemi Covid-19
Dalam sejarahnya, selama abad ke-20 setidaknya pengrajin perak di Kotagede
sudah empat kali merasakan krisis besar, yaitu yang terjadi pada 1930-an, 1940-an,
1960-an, dan 1990-an. Pada fase krisis pertama, 1930-an, perak Kotagede justru
mengawali kemajuannya, namun fase krisis keempat 1990-an, dampaknya sangat
nyata bagi pengrajin perak diKotagede. Industri ini mengalami penurunan drastic dan
hingga kini „kejayaan‟ itu belum kembali lagi.
Krisis Pandemi Covid-19 saat ini tantangannya mirip pada ekonomi 1990-an
yang memberikan dampak buruk bagi perkembangan kerajinan perak Kotagede, yang
membedakan adalah situasi dan jaman. Setidaknya ada dua masalah yang dihadapi
pengrajin logam di Kotagede, yaitu masalah bahan baku yang harganya terus
mengalami kenaikan. Bagi mereka yang cepat beradaptasi dengan digital, akan
terbantu. Namun, bagi pengrajin senior tentunya menjadi sebuah permasalahan.
Industri kerajinan logam Kotagede, bukan hanya sekedar usaha untuk meraih
keuntungan saja. Dalam usaha kreatif ini, terkandung sejarah perjalanan peradaban
Yogyakarta dan kearifan local masyarakat Jawa khususnya di Yogyakarta.

Karenanya, melestarikan usaha perak, tembaga dan hingga kuningan merupakan
upaya mulia yang perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan tujuan
agar kelak generasi muda selalu mengingat bahwa di Kotagede Yogyakarta terdapat
aktivitas ekonomi kreatif yang unik, yang bias memberikan sumber kehidupan dari
kerajinan logam.

