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Proyek studi ini berjudul “Buah Kelapa Sawit dan Dampak Ekonominya 
sebagai Inspirasi dalam Karya Seni Lukis “. Kehidupan sehari-hari penulis tidak 
pernah lepas dari lingkungan pengembangan perkebunan kelapa sawit. 
Perkebunan kelapa sawit membawa banyak manfaat bagi masyarakat 
pengembangnya terutama manfaat ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup. 
Dari  berbagai manfaat dari perkebunan kelapa sawit tersebut, penulis membuat 
Proyek Studi ini dengan tujuan:  merekam dan memvisualisasikan buah kelapa 
sawit dan dampak ekonominya kedalam karya seni lukis, memberi gambaran dan 
informasi pada apresiator mengenai manfaat kelapa sawit terhadap masyarakat 
pengembangnya dan untuk mengembangkan teknik penggunaan media cat akrilik. 

Metode yang digunakan dalam Proyek Studi ini terdiri dari tiga tahapan. 
Tahap yang pertama yaitu Observasi dan Dokumentasi: dilakukan dengan cara 
mengamati secara langsung mengenai permasalahan perekonomian masyarakat 
sekitar pengembang perkebunan kelapa sawit dan melakukan dokumentasi yaitu 
memfoto objek buah kelapa sawit dengan berbagai sudut pandang. Tahap ke dua 
yaitu Konseptualisasi: dilakukan dengan menentukan subjek buah kelapa sawit 
dan subjek pendukung untuk di visualisasikan ke dalam karya seni lukis. Tahap 
yang terakhir yaitu Visualisasi: proses praproduksi dilakukan dengan cara 
menentukan media yang akan digunakan seperti cat akrilik, kanvas, kuas dan 
pelengkap lain yang digunakan dalam proses berkarya. Selanjutnya melakukan 
proses produksi yaitu melakukan sket, pewarnaan sampai pada tahap finising. 
Proses pasca produksi dilakukan dengan mempertanggungjawabkan dalam bentuk 
tertulis dan dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian serta melakukan 
pameran tunggal.   
 Hasil karya Proyek Studi ini menunjukkan sembilan karya lukis dengan 
pendekatan realistis dan memperlihatkan teknik penggunaan media cat akrilik 
diatas kanvas. Secara keseluruhan dari sembilan karya lukis ini menggambarkan 
berbagai manfaat buah kelapa sawit dan dampak ekonominya. Subyek yang 
ditampilkan adalah visualisasi buah kelapa sawit yang dipadukan dengan subjek 
pendukung lain seperti, rumah/bangunan, dongkrak, topi, peci, tangan manusia 
ditata sedemikaian rupa dengan menggunakan unsur rupa dan di pertimbangkan 
melalui prinsip desain yang menunjukkan berbagai menfaat kelapa sawit dan 
dampak ekonominya.  
 Berdasarkan hasil dari Proyek Studi yang di buat penulis, disarankan bagi 
mahasiswa jurusan Seni Rupa UNNES untuk dapat membuat karya yang lebih baik.   




