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ABSTRAK

Retnoningrum, Riza Aryati. 2011. “Pemanfaatan Enceng Gondok sebagai 
Produk Kerajinan: Studi Kasus di KUPP Karya Muda “Syarina Production” 
Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru”. Skripsi. Semarang: Pendidikan Seni 
Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I:
Muh. Ibnan Syarif , S. Pd., M. Sn.; Pembimbing II: Dra. Aprillia. M. Pd.
Kata Kunci : Kerajinan, enceng gondok, produk, pengembangan

Kerajinan enceng gondok diproduksi oleh perajin di sekitar Rawapening 
Kabupaten Semarang. Salah satunya oleh Kelompok Usaha Pemuda Produktif 
(KUPP) Karya Muda “Syarina Production” di Desa Kebondowo Kecamatan 
Banyubiru. KUPP ini adalah kelompok usaha yang memproduksi kerajinan 
dengan memanfaatkan enceng gondok sebagai bahan kerajinan.

Secara khusus penelitian ini bertujuan: (1) menjelaskan pengembangan 
kerajinan enceng gondok yang dihasilkan oleh perajin enceng gondok di Desa 
Kebondowo Kecamatan Banyubiru, (2) menjelaskan pengembangan produk 
kerajinan enceng gondok di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah atau memperkaya 
pengetahuan tentang pemanfaatan enceng gondok sebagai bahan kerajinan.

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah deskriptif kualitatif. Latar 
penelitian ini adalah di KUPP Karya Muda “Syarina Production”. Data diperoleh 
melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data pada penelitian ini
dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan simpulan.

Hasil penelitian menunjukan fakta-fakta sebagai berikut. Pertama, KUPP 
Karya Muda “Syarina Production telah memproduksi sekitar 50 jenis kerajinan
berupa produk fungsional dan produk hias. Produk fungsional di antaranya, kotak 
atau box, toples, dan karpet, sedangkan produk hias diantaranya, hiasan dinding 
kaligrafi, lukisan, dan miniatur. Produk yang dihasilkan KUPP Karya Muda 
“Syarina Production” belum semuanya memiliki kualitas yang baik, karena belum 
memenuhi beberapa aspek, yaitu utility (kegunaan), nilai estetis, dan ciri khas. 
Produk yang berkualitas diantaranya, box penyimpan, tas, lukisan, miniatur 
lokomotif, dan miniatur mobil, karena dari bentuknya sudah sesuai kegunaan, 
desainnya beragam, warnanya dan hiasannya estetis. Produk yang berkualitas 
kurang di antaranya, file box, wadah serbaguna, sandal, dan tempat sampah, 
karena belum memiliki desain yang menarik, bentuk kurang proporsi, dan hiasan
yang terlalu sederhana. Produk kerajinan KUPP mengunakan bahan utama batang 
enceng gondok dan bahan tambahan seperti karton, kertas daur ulang, bambu, 
kain, rotan, pewarna, perekat dan melamin. Kedua, KUPP telah mengembangkan 
produk berupa pengembangan desain, bentuk, warna, ukuran, dan motif hias.
Produk yang berkembang di antaranya, satu set box, cermin rias, tas, kapal 
pinishi, lokomotif, kereta kencana, sepeda, karpet, dan lukisan. 

Disarankan kepada KUPP Karya Muda “Syarina Production”, untuk
meningkatkan kualitas produk, kualitas SDM, dan penyediaan alat, sarana dan 
prasarana produksi, agar produk yang dihasilkan berkualitas baik, dan kepada 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 
diharapkan menjalin kerjasama dengan KUPP, karena kerajinan enceng gondok 
dapat dijadikan cinderamata khas Kabupaten Semarang yang dapat dibanggakan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rawapening merupakan rawa di Kabupaten Semarang yang berada di 

empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan 

Tuntang, dan Kecamatan Banyubiru. Rawapening dikelilingi oleh tiga gunung, 

yaitu: gunung Merbabu, gunung Telomoyo, dan gunung Ungaran, menjadi salah 

satu tempat wisata di Kabupaten Semarang.

Keberadaan Rawapening sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat 

sekitarnya, seperti; sebagai pembangkit tenaga listrik tenaga air di Jelok (Bringin), 

perikanan, pengairan atau irigasi, pertanian, dan pariwisata. Selain itu rawa juga 

merupakan tempat bagi kehidupan atau ekosistem air tawar, seperti: ikan air 

tawar, dan hewan rawa lainnya, serta tanaman yang hidup di perairan (Ewusie, 

1990: 194). 

Salah satu tanaman yang berkembang di Rawapening adalah enceng 

gondok (Eichhornia crassipes), yang merupakan tanaman air yang mengapung. 

Menurut Suprihatin (2002: 1-2), tanaman enceng gondok yang berkembang di 

Indonesia berasal dari Brazilia, Amerika Selatan. Pada awalnya enceng gondok 

merupakan tanaman hias, yang pada tahun 1894 dikoleksi Kebun Raya Bogor. 

Apabila pertumbuhannya terkendali, enceng gondok dapat dimanfaatkan sebagai 

makanan ternak, membantu menetralkan air yang yang tercemar, dan sebagai 

pelindung ikan.
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Enceng gondok di Rawapening berkembang secara liar dan menjadi gulma

(tanaman pengganggu). Dalam waktu singkat tanaman ini menyebar dan menutup 

sebagian besar rawa, yang mengakibatkan kerugian berbagai pihak. Bagi pemilik 

keramba, tanaman ini sering masuk ke dalam keramba dan harus sering 

dibersihkan. Jika menutup permukaan air di dalam keramba ikan, maka akan 

mengurangi pasokan oksigen dalam air dan hal ini berakibat tidak baik terhadap 

pertumbuhan ikan yang dipelihara. Bagi nelayan, tanaman ini akan sangat 

mengganggu jalannya perahu dan proses penangkapan ikan dengan cara 

memancing ataupun menjala. Bagi pengelola wisata, jalur perahu wisata akan 

terhambat dan sering mengganggu putaran baling-baling perahu bermesin. 

Pemandangan di rawa juga terlihat kotor karena permukaan rawa tertutup 

hamparan tanaman enceng gondok, sehingga akan mengurangi kenikmatan wisata 

bagi para wisatawan (http://iqmal.staff.ugm.ac.id. 3/6/2010).

Secara umum dampak enceng gondok ini cukup merugikan karena lahan 

rawa jadi relatif menyusut akibat efek pendangkalan lumpur dari limbah tanaman 

enceng gondok yang telah mati dan mengalami pembusukan (dekomposisi). Selain 

itu, debit air di rawa berkurang dan dapat mengganggu pasokan air untuk 

penggerak pembangkit listrik tenaga air di Jelok, Bringin.

Berbagai upaya dilakukan untuk pengendalian dan pembasmian enceng 

gondok di Rawapening, di antaranya adalah dengan cara mekanis, kimiawi, dan 

biologis. Pengendalian secara mekanis dilakukan dengan mengangkat (mencabut) 

populasi tanaman dan menimbunnya di tempat yang kering. Pengendalian secara 

kimiawi dilakukan dengan cara penyemprotan herbisida (micoherbisida). 

Pengendalian secara biologis dilakukan dengan pembiakan dan penyebaran 



3

pemangsa seperti serangga (Gerbono dan Djarijah, 2005: 10-11). Dari ketiga cara 

tersebut, pengendalian enceng gondok yang lebih praktis dan menguntungkan 

untuk Rawapening adalah secara mekanis dengan cara mengambil enceng gondok 

secara manual dan memanfaatkannya sebagai bahan baku kerajinan. Cara tersebut 

lebih aman, karena tidak menggunakan cara-cara yang dapat merusak ekosistem 

di rawa. 

Enceng gondok telah dimanfaatkan sebagai bahan baku oleh industri 

kerajinan enceng gondok dikawasan Rawapening dan kawasan lainnya. Batang 

enceng gondok kering yang berasal dari Rawapening memiliki kelebihan atau 

kualitas yang bagus, yaitu bersih, bentuknya memanjang, silinderis, dilapisi serat 

yang kuat dan lentur, kaku sehingga bagus untuk bahan anyaman dengan berbagai 

motif, serta teksturnya yang unik dan alami (http://id.wikipedia.org/wiki/ 

Encenggondok. 3/6/2010).

Pada awalnya masyarakat hanya mengambil batang enceng gondok dan 

mengeringkannya, dan kemudian dijual atau dikirimkan ke Yogyakarta untuk 

bahan baku kerajinan enceng gondok. Seiring berjalannya waktu, kemudian 

masyarakat memanfaatkan enceng gondok dengan cara mengolah dan 

mewujudkannya dalam bentuk kerajinan enceng gondok. Proses dan teknik 

tertentu dalam pengolahan bahan mulai dikembangkan untuk mewujudkan 

bentuk-bentuk yang baru, kreatif, unik, dan memiliki nilai seni yang tinggi. 

Produk yang dihasilkan bukan hanya produk fungsional saja, namun juga produk 

untuk elemen atau perlengkapan estetis (dinikmati keindahannya).

Pengolahan enceng gondok di desa Kebondowo ini, memberi beberapa 

manfaat baik dilihat dari segi ekonomi dan lingkungan. Keuntungan yang pertama 
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dilihat dari segi ekonomi yaitu memanfaatkan dan mengolah enceng gondok 

sebagai mata pencaharian masyarakat. Selain sebagai nelayan rawa, masyarakat 

memanfaatkan serta mengolah enceng gondok untuk meningkatkan perekonomian 

dan sumber penghasilan. Sedangkan dari segi lingkungan yaitu berguna untuk 

mengurangi jumlah gulma di Rawapening, rawa menjadi bersih dan dapat 

menunjang aktivitas nelayan dan kepariwisataan.

Salah satu industri kerajinan di kawasan Rawapening yang memanfaatkan 

enceng gondok sebagai bahan baku adalah industri rumahan (home industry) atau 

kelompok usaha bersama KUPP (Kelompok Usaha Pemuda Produktif) Karya 

Muda ”Syarina Production” di Desa Kebondowo yang dikelola oleh Bapak Slamet 

Triamanto. Produk dari KUPP ini berbeda dengan home industry yang lain, karena 

bentuk produknya yang unik, natural, dan inovatif, seperti yang terlihat pada 

bentuk-bentuk miniatur hias seperti mobil antik, lokomotif, kereta kencana, 

gerobak, dan sebagainya. Dari segi teknik, pembuatan miniatur ini dibuat dengan 

teknik merakit dan kolase. Dengan keunikan dan kualitas produk yang dihasilkan, 

menjadikan KUPP ini mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah 

kabupaten ataupun provinsi. Dari segi perkembangan, produk dari KUPP ini lebih 

berkembang dibandingkan dengan unit usaha atau perajin lainnya, dan telah 

dipasarkan di dalam negeri maupun luar negeri.

Produk lainnya yang dihasilkan di KUPP Karya Muda “Syarina 

Production” ini antara lain: kotak tisu, cermin rias, pigura, miniatur mobil antik, 

miniatur lokomotif dan lain-lain. Kerajinan enceng gondok ini harganya relatif 

murah, dan dapat dijangkau semua kalangan masyarakat, sehingga diminati oleh 

pasar, baik lokal maupun mancanegara.
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Atas dasar latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam tentang kerajinan enceng gondok Desa Kebondowo Kecamatan 

Banyubiru, terutama dalam aspek bentuk dan pengembangannya.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan pokok yang 

dikaji dirumuskan sebagai berikut:

(1) Bagaimana pengembangan kerajinan enceng gondok yang dihasilkan oleh 

perajin enceng gondok di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru?

(2) Bagaimana pengembangan produk kerajinan enceng gondok di Desa 

Kebondowo Kecamatan Banyubiru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dapat dikemukakan tujuan penelitian 

sebagai berikut:

(1) Menjelaskan pengembangan kerajinan enceng gondok yang dihasilkan oleh 

perajin enceng gondok di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru.

(2) Menjelaskan pengembangan produk kerajinan enceng gondok di Desa 

Kebondowo Kecamatan Banyubiru.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

(1) Secara teoritis, hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi informasi 

bagi pemerhati, peneliti, pemerintah, dan masyarakat tentang proses 
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pemanfaatan tanaman enceng gondok yang dijadikan produk kerajinan serta 

pengembangan produk-produknya.

(2) Secara praktis, memberi manfaat:

(a) Bagi perajin dalam upaya pengembangan produk kerajinan enceng 

gondok di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang.

(b) Bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kepeduliannya terhadap 

kelestarian lingkungan di sekitar rawa serta memanfaatkan tanaman 

enceng gondok menjadi produk kerajinan.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerajinan

Seni adalah suatu bentuk kegiatan manusia yang memberikan suatu 

imajinasi sebagaimana tampak pada setiap karya seni, baik seni rupa, seni musik, 

seni tari maupun teater (Rondhi, 2002: 06). Seni atau kesenian merupakan unsur 

kebudayaan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat 

terhadap nilai-nilai kebudayaan. Selanjutnya Sumardjo (2000: 10), menambahkan 

bahwa seni adalah sesuatu yang memuat hal-hal yang transendental, sesuatu yang 

tidak dikenal sebelumnya, dan kini dikenal lewat karya seorang seniman. 

Menurut Bastomi (1982: 5-6), seni mempunyai sifat yang universal dan 

abadi karena itu seni dapat dinikmati oleh siapapun manusia di dunia ini asal ada 

kesediaan menikmatinya. Seni adalah aktivitas batin dan pengalaman estetika 

yang dinyatakan dalam bentuk karya seni, mempunyai daya menjadikan takjub 

dan haru. Selanjutnya Sudjoko (dalam Bastomi, 1982: 6), memberi batasan bahwa 

seni adalah kemahiran membuat atau melakukan sesuatu yang dipakai atau 

dimaksudkan sebagai pengalaman estetik yang memuaskan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa seni 

merupakan kegiatan kreatif manusia untuk membuat atau mengekspresikan karya 

seni melalui proses imajinasi, aktivitas batin dan pengalaman estetika yang 

dikenal lewat karya seorang seniman. Karya yang agung dapat diungkapkan atau 

diekspresikan melalui berbagai jenis seni, antara lain: seni rupa, seni musik, seni 

tari, seni drama atau teater, seni sastra dan sebagainya.



8

Menurut Rondhi (2002: 11), karya seni rupa adalah karya yang bentuknya 

dapat dilihat, terdiri dari unsur-unsur rupa serta memiliki nilai estetis (keindahan) 

yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan matranya, Bastomi (1982: 6-7) 

membedakan karya seni rupa menjadi dua bentuk, yaitu seni rupa bermatra 

(dimensi) dua dan seni rupa bermatra (berdimensi) tiga. Seni rupa berdimensi dua 

adalah seni rupa yang hanya memiliki ukuran luas saja, tidak memiliki isi atau 

massa, hanya bisa dilihat dari arah depan saja. Contohnya gambar, grafis, dan 

lukisan. Sedangkan seni rupa berdimensi tiga adalah seni rupa yang mempunyai 

panjang, lebar, tinggi dan memiliki massa. Contohnya seni patung, seni arsitektur, 

kerajinan, dan sebagainya yang dapat dilihat dari berbagai arah.

Ditinjau dari fungsinya, menurut Rondhi (2002: 14-17), karya seni rupa 

dapat dibagi menjadi dua yaitu: seni murni dan seni pakai atau seni terapan. Seni 

rupa murni adalah karya seni rupa yang dibuat semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan artistik, contohnya seni lukis, seni patung, seni grafis, dan sebagian 

seni kerajinan. Sedangkan seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang dibuat 

untuk memenuhi kebutuhan praktis serta lebih menekankan fungsi, baru kemudian 

bentuk keindahannya. Contohnya adalah arsitektur, poster, kriya, dan kerajinan.

Karya seni yang diciptakan pasti memiliki tujuan atau fungsi, yaitu fungsi fisik 

suatu karya seni adalah kegunaan suatu karya seni untuk hal-hal yang bersifat 

praktis. Karya seni terdiri atas unsur fisik atau bentuk dan unsur non fisik atau 

pesan. Fungsi fisik suatu karya seni nampak sekali pada karya seni terapan 

meskipun karya seni murni juga mempunyai fungsi fisik. Lukisan sebagai seni 

murni dan kerajinan sebagai seni terapan, keduanya dapat berfungsi simbolis 

namun hanya kerajinan yang tampak fungsi fisiknya. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil simpulan bahwa kerajinan 

termasuk dalam karya seni rupa yang dapat berwujud tiga dimensi dan dua 

dimensi. Kerajinan merupakan seni rupa terapan yang dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan praktis, atau lebih menekankan pada fungsinya.

Istilah kerajinan sering disamakan atau disebut dengan istilah kriya. 

Menurut Gustami (2000: 264), beberapa pihak menafsirkan bahwa konsep kriya 

semakna dengan craft, yaitu cabang seni yang dipandang lebih mengutamakan 

keterampilan tangan daripada ekspresi. Istilah kriya sering dikaitkan dengan seni 

terapan dengan ciri-ciri khusus yang didasarkan atas lekatnya tujuan-tujuan 

dekoratif yang dalam perwujudannya didukung oleh keterampilan teknik yang 

tinggi. Selain itu pemahaman kriya juga ditafsirkan sebagai kerajinan, suatu 

pengertian yang berlaku umum di kalangan masyarakat. 

Seni kriya merupakan karya seni yang unik dan memiliki karakteristik, di 

dalamnya terkandung muatan-muatan nilai estetik, simbolik, filosofis dan 

sekaligus fungsional oleh karena itu dalam perwujudannya didukung keahlian

yang tinggi, akibatnya kehadiran seni kriya termasuk dalam kelompok seni-seni 

adi luhung (Gustami dalam Parta, 1992: 71). Sedangkan menurut Garha (1990: 3), 

kerajinan merupakan pengalihan bahasa dari “handicraft” dalam bahasa Inggris, 

yang bermakna sebagai kegiatan yang dilakukan secara manual dan artistik oleh 

pelakunya yang disebut perajin. Pengertian ini sengaja dipilih untuk tidak 

melibatkan jenis kerajinan lain yang dalam pembuatannya tidak menuntut 

penampilan yang artistik.

Menurut Gustami (2000: 264-266), konsep kerajinan dan konsep kriya 

seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman terdapat persamaan dan 
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perbedaan. Persamaan antara kerajinan dan kriya terdapat pada fungsi fisik benda, 

sedangkan perbedaannya terdapat pada nilai yang dikandung, terutama nilai-nilai 

kualitas penghayatan terhadap cita rasa estetis serta filosofi. Produk kriya 

memiliki kegunaan praktis, memiliki nilai estetik, simbolis, spiritual, serta pada 

zaman dahulu, kriya mengandung muatan nilai-nilai yang lebih dalam yang 

menghubungkan segi-segi visual dan simbol status budaya, contohnya seperti 

pada kain batik motif dan warna tertentu pada masa kerajaan di Yogyakarta hanya 

dipakai untuk para bangsawan saja. Perkembangan kriya di Indonesia, mengalami 

pasang surut karena adanya berbagai kendala serta adanya tuntutan masyarakat 

yang kian maju. Pada perkembangan berikutnya, kriya tetap bertahan pada 

landasan filosofi seni-seni adiluhung, namun desain-desain produk baru terus 

dikembangkan, sedangkan kerajinan justru menjadi seni tradisional yang secara 

turun temurun diperlukan guna untuk memenuhi kebutuhan fungsi-fungsi praktis 

di kalangan masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pergeseran nilai antara kerajinan dan kriya 

yang terjadi akibat perubahan dan perkembangan zaman atau modernisasi 

berpengaruh terhadap eksistensi seni kriya dan seni kerajinan. Kondisi alam dan 

sosio-kultural yang membentuk seni kriya dan seni kerajinan sangat berbeda 

dengan masa lampau. Perkembangan yang sekarang telah banyak diwarnai oleh 

norma-norma dan sistem yang kompleks, struktur yang rumit, dan spesifikasi 

yang khas. Misalnya kerajinan yang dibuat dengan bentuk-bentuk yang sederhana 

dan dapat digunakan untuk kebutuhan manusia sehari-hari seperti gerabah, 

keramik, maupun yang memiliki bentuk yang khas sehingga dapat dikenali asal 

muasalnya dari daerah mana, seperti wayang kulit dan keris yang berasal dari 
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Jawa. Perubahan konsep, sikap dan perilaku yang terjadi dikalangan kriyawan dan 

perajin membawa perubahan pada pembauran teknologi tradisional dengan 

teknologi modern. Dalam situasi tersebut, kerajinan secara dinamis dan lebih 

mudah dikembangkan sesuai dengan minat dan selera konsumen (pasar), terbukti 

dengan berkembangnya jenis-jenis kerajinan dan bentuk yang lebih kreatif, 

inovatif dan modern yang dipandang memiliki peluang pasar dan menguntungkan 

perajin seperti kerajinan yang dibuat dari limbah atau sampah yang dapat di daur 

ulang seperti plastik, kertas, logam, dan limbah organik yang dapat dikeringkan 

terlebih dahulu, misalnya biji-bijian, daun, batang, serat dan akar. Bahkan dalam 

penciptaan produk kerajinan, tidak semua dikerjakan dengan tangan, akan tetapi 

sebagian lainnya dibuat dengan alat bantu (mesin) untuk mengatasi masalah 

dalam mencapai kuantitas dan kualitas produk yang tinggi (Gustami, 2000: 272-

273).

Bentuk kerajinan, menurut Toekio (2007: 23), secara umum dapat dibagi 

menjadi 3 kelompok besar, yakni:

(1) Kelompok kerajinan kagunan atau fungsional: peralatan rumah tangga, 

perabotan, ragam barang anyaman, gerabah, batik dan tenun.

(2) Kelompok kerajinan lengkapan: ornamen, aksesoris, komponen bangunan, 

benda hias, dan benda seni.

(3) Kelompok kerajinan berdasarkan jenisnya: figuratif, relief, arca, tosanaji, 

miniatur atau replika, dan perhiasan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil simpulan bahwa kerajinan 

merupakan karya seni rupa tiga dimensi yang dikerjakan oleh perajin. Kerajinan 
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mengandung nilai estetis, nilai fungsional dan nilai ekonomis yaitu dapat 

diperjualbelikan kepada masyarakat atau konsumen. 

2.2 Pemanfaatan Enceng Gondok sebagai Bahan Kerajinan

Enceng gondok (Eichornia crassipes) termasuk dalam famili

Pontederiaceae. Enceng gondok tidak membentuk buah, tetapi tanaman ini 

berkembang secara vegetatif dengan sangat cepat. Enceng gondok merupakan 

tanaman yang mengapung, terkadang berakar sampai tanah. Enceng gondok 

menghasilkan tunas yang merambat keluar dari ketiak daun, sehingga 

menumbuhkan tanaman baru dengan tinggi 0,4-0,8 m. Batang enceng gondok 

yang dewasa ukurannya lebih panjang daripada batang yang muda, karena batang 

yang muda berukuran pendek dan berperut. Daun enceng gondok memiliki 

panjang 25 cm. Bunga enceng gondok berbentuk bulir sebanyak 10-35 buah, yang 

sering disebut dengan lila, berbatang dengan panjang 2-3 cm, dan pelepahnya 

berbentuk tabung dengan ukuran panjang 1,5-2 cm dari akar. Di tengah-tengah 

bunga lila yang berwarna kuning cerah terdapat benang sari sebanyak 6 buah, 3 di 

antaranya lebih besar daripada yang lain. Bakal buah enceng gondok berjumlah 3 

ruang dan berbiji banyak. Enceng gondok yang tumbuh di pulau Jawa, buahnya 

tidak pernah tumbuh sampai sempurna (Steenis, 1975: 21-22,150).

Enceng gondok (dalam bahasa Jawa: bèngok/wèwèhan/kembang bopong) 

merupakan tanaman yang hidup di daerah tropis sampai subtropis. Daun enceng 

gondok berbentuk bulat telur berwarna hijau segar dan mengkilap. Batang daun 

memanjang, berbentuk silinderis, dengan diameter 1-2 cm. Batang ini 

mengandung air yang dilapisi serat yang kuat dan lentur. Batang apabila 
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dikeringkan, berwarna putih atau cokelat. Akar tanaman enceng gondok mampu 

menetralisir air yang tercemar limbah. Bunga yang berwarna ungu muda (lila) 

sering dimanfaatkan sebagai bunga potong (http://id.wikipedia.org/wiki/ 

Enceng_gondok. 3/6/2010).

Enceng gondok digolongkan sebagai gulma perairan yang mampu 

menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan berkembang biak secara 

cepat. Menurut Sastroutomo (1990: 2), gulma adalah semua jenis vegetasi 

tumbuhan yang menimbulkan gangguan pada lokasi tertentu terhadap tujuan yang 

diinginkan manusia, dan sejenis tumbuhan yang individu-individunya seringkali 

tumbuh pada tempat-tempat yang menimbulkan kerugian pada manusia. Gulma 

air dalam keadaan populasi dan tingkat kepadatan yang tinggi akan menimbulkan 

masalah terhadap manusia, yaitu mengganggu aktifitas lalu lintas air, 

menghambat kelancaran aliran air irigasi, mempercepat pendangkalan, dan lain-

lain (Sastroutomo, 1990: 4).

Kendati enceng gondok merupakan gulma di perairan, namun gulma ini 

akan menguntungkan apabila dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan, dan 

disentuh dengan seni dan ide-ide kreatif. Hasil pengolahan tanaman enceng 

gondok tersebut dapat dikreasikan menjadi produk yang memiliki fungsi atau 

manfaat. Bahan dari alam tersebut dapat dijadikan sebagai bahan baku kerajinan 

yang memiliki nilai seni dan nilai ekonomi yang tinggi. Keuntungan lainnya bagi 

lingkungan sekitar adalah ikut mengendalikan ekosistem di perairan seperti rawa 

dengan mengurangi jumlah populasi gulma yang tidak terkendali.

Ada beberapa jenis bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan adalah 

sebagai berikut:
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(1) Bahan dasar, disebut pula bahan mentah atau bahan alam, misalnya kayu, 

tanah liat, dan bambu.

(2) Bahan masak, yaitu bahan dasar yang sudah diproses, dimasak atau diolah 

namun nilai aslinya masih terasa, misalnya perak, emas, dan perunggu.

(3) Bahan sintetis, yaitu bahan masak yang berasal dari beberapa macam bahan 

alami yang diolah melalui proses kimia, misalnya plastik.

(4) Bahan limbah, yaitu barang-barang bekas pakai yang masih dapat digunakan 

menjadi bahan kerajinan (Bastomi, 2003: 95-96).

Berdasarkan jenis bahan-bahan baku di atas, maka enceng gondok 

merupakan bahan dasar (alam). Penggunaan bahan dari batang enceng gondok 

untuk kerajinan akan memberikan kesan natural dari tanaman tersebut yang tidak 

dimiliki oleh bahan-bahan lainnya. Bahan dari tanaman enceng gondok selain 

mudah didapat, juga terjangkau harganya, dan merupakan bahan alami yang tidak 

membahayakan konsumen. 

Batang enceng gondok ini diambil dari rawa, kemudian dikeringkan dan 

batang enceng gondok kering diolah menjadi bahan setengah jadi dengan teknik 

sebagai berikut:

(1) Anyam,

Anyaman dibuat dengan cara mengangkat, menumpang tindihkan, atau 

menyilangkan bahan menjadi lembaran yang bermotif anyam. Teknik anyaman 

yang digunakan adalah anyaman tunggal (http://mbyarts.com. 15/02/2011).

(2) Lembaran atau lempengan, 

Lembaran dibuat dengan cara mengambil kulit terluar dari bahan, kemudian 

dipress agar halus dan direkatkan satu persatu pada bahan kertas karton yang lebih
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keras, dipress kembali sampai membentuk lembaran yang halus.

(3) Pilin atau dalam bahasa Jawa ”kepang”,

Menjalin atau memilin 2 atau lebih batang enceng gondok kering hingga 

membentuk pilinan seperti pada ikatan rambut. Pilinan yang digunakan pada 

kerajinan enceng gondok ini adalah pilin tunggal.

(4) Tenun,

Menenun atau menyatukan serat/untaian/tali/benang pakan dan lungsin

menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) atau Gedokan, hingga menjadi 

lembaran seperti kain yang memiliki tekstur (http.kainindonesia.com/pengertian-

teknik-tenun. 15/02/2011).

Sedangkan untuk membuat bahan setengah jadi menjadi sebuah produk 

kerajinan menggunakan teknik sebagai berikut: 

(1) Merakit,

Merakit adalah salah satu teknik membuat benda tiga dimensi dengan cara 

menggabungkan beberapa benda menjadi satu kesatuan yang bisa berfungsi dan 

bernilai lebih. Merakit bisa dilakukan dengan cara menyusun atau membuat 

sebuah komposisi dari bermacam-macam material seperti kertas, kayu, bambu dan 

tekstil (http://mbyarts.com. 15/02/2011).

(2) Kolase,  

Kata kolase yang dalam bahasa Inggris disebut ‘collage’ berasal dari kata ‘coller’

dalam bahasa Perancis yang berarti ‘merekat’. Selanjutnya kolase dipahami 

sebagai suatu teknik menempel berbagai macam materi selain cat, seperti kertas, 

kain, kaca, logam dan lain sebagainya kemudian dikombinasi dengan penggunaan 
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cat (minyak) atau teknik lainnya (http.pbse.edukasinet.handycraft.berkreasi 

dgkolase.htm. 15/02/2010).  

Setelah proses perakitan atau kolase selesai, yang terakhir dalam 

pembuatan kerajinan enceng gondok adalah proses finishing, maka akan 

dihasilkan kerajinan yang kualitasnya tinggi. Kerajinan yang dibuat berupa benda 

hias (pajangan) atau pun benda pakai yang indah dan bernilai tinggi untuk 

memenuhi kebutuhan estetis maupun kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam membuat produk kerajinan, mutu atau kualitas bahan sangat 

berpengaruh terhadap kerajinan yang dihasilkan. Oleh karena itu, enceng gondok 

yang digunakan dalam membuat kerajinan haruslah sesuai dengan karakteristik 

bentuk kerajinan dan ide perajin. Selain bahan, proses dan penggunaan teknik 

yang baik juga akan menentukan hasil produk yang dicapai. 

2.3 Pengembangan Kerajinan Enceng Gondok

Pembuatan aneka kerajinan enceng gondok dapat dikembangkan menjadi 

usaha industri kerajinan komersial. Bahan dan peralatan yang diperlukan mudah 

diperoleh atau dibeli dengan harga murah. Proses pembuatannya juga cukup 

mudah, dapat dikerjakan oleh tenaga kerja pria maupun wanita. Enceng gondok 

dapat dikombinasikan dengan bahan lain sehingga membentuk produk kerajinan 

yang lebih bervariasi, berkesan mewah dan elegan. Di samping itu, kerajinan 

enceng gondok mudah dipasarkan, bahkan berpotensi dipasarkan sebagai 

komoditas ekspor ke berbagai negara (Gerbono dan Djarijah, 2005: 74).

Kerajinan, di satu sisi untuk memenuhi kebutuhan fungsional masyarakat 

luas, dan di sisi lain sebagai sarana untuk memenuhi terciptanya kerajinan baru 
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yang kreatif dan inovatif (Bastomi, 2003: 122). Selain itu, kerajinan juga 

berfungsi:

(1) Sebagai benda pakai, yaitu kerajinan yang diciptakan mengutamakan 

fungsinya, adapun unsur keindahannya sebagai pendukung.

(2) Sebagai benda hias, yaitu kerajinan yang dibuat sebagai benda pajangan atau 

hiasan. Jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan 

atau segi fungsinya.

(3) Sebagai benda mainan, yaitu kerajinan yang dibuat untuk digunakan sebagai 

alat permainan (http://agusriyanto09.wordpress.com. 19/11/2010).

Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, tuntutan atau 

kebutuhan masyarakat akan kerajinan semakin beragam, menyebabkan perlunya 

melakukan pengembangan kerajinan. Para perajin mulai memikirkan masalah-

masalah yang timbul dalam proses produksi kerajinan, agar kelangsungan dan 

perkembangan produk kerajinan tetap terjaga dengan baik. 

Pengembangan desain atau produk kerajinan merupakan salah satu 

alternatif untuk memenuhi tuntutan pasar dan persaingan di pasar global yang 

semakin tajam. Pengembangan desain dibutuhkan untuk mengantisipasi tuntutan 

standar kualitas selera konsumen yang berubah-ubah dan perkembangan zaman. 

Namun desain tidak selalu diawali oleh permintaan pasar, tetapi dapat juga 

dikarenakan munculnya inovasi atau kreasi baru, karena adanya penelitian dan 

pengembangan teknologi yang akan mempengaruhi pasar itu sendiri 

(http://itbcentrallibrary.strategi.ac.id. 11/11/2010).



18

Pengembangan produk mencakup peningkatan kualitas produk, desain dan

produk kerajinan memiliki kualitas baik, jika memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut:

(1) Utility atau aspek kegunaan

(a) Security, yaitu jaminan tentang keamanan konsumen atau pemakai 

kerajinan tersebut.

(b) Comfortable, yaitu nyaman digunakan. Produk yang nyaman digunakan 

dan memiliki nilai praktis yang tinggi disebut barang terapan. 

(c) Flexibility, yaitu keluwesan penggunaan. Produk kerajinan merupakan 

barang terapan yang wujudnya sesuai dengan kegunaannya. Produk 

kerajinan memiliki syarat memberi kemudahan dan keluwesan 

penggunaan agar konsumen tidak mengalami kesulitan dalam 

menggunakannya.

(2) Estetika atau syarat keindahan,

Sebuah produk kerajinan betapapun nyaman dipakai, namun jika tidak 

nyaman dipandang  maka konsumen barang itu tidak merasa puas. Keindahan 

dapat menambah rasa senang, nyaman dan puas bagi pemakainya. Dorongan 

orang memakai, memiliki, dan menyenangi menjadi lebih tinggi jika kerajinan 

diperindah dan wujud yang estetik (http://agusriyanto09.wordpress.com. 

19/11/2010). Apabila aspek kegunaan dan aspek estetis telah terpenuhi, maka 

konsumen akan tertarik dan membeli kerajinan tersebut, sehingga menunjang 

perekonomian perajin. 

Pengembangan produk kerajinan, dapat dilakukan dengan langkah-

langkah:
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(1) Menggunakan bahan baku dan peralatan yang baik dan berkualiatas,

(2) Mengembangkan bentuk-bentuk dan mengembangkan desain yang kreatif, 

inovatif dan fungsional disesuaikan dengan perkembangan zaman yang 

modern serta kebutuhan masyarakat (http://Pengembangan Desain Produk 

Kerajinan. Htm. 12/11/2010). 

Pengembangan desain atau produk kerajinan merupakan salah satu 

alternatif untuk memenuhi tuntutan pasar dan persaingan di pasar global yang 

semakin tajam. Pengembangan desain dibutuhkan untuk mengantisipasi tuntutan 

standar kualitas selera konsumen yang berubah-ubah dan perkembangan zaman. 

Namun desain tidak selalu diawali oleh permintaan pasar, tetapi dapat juga 

dikarenakan munculnya inovasi atau kreasi baru, karena adanya penelitian dan 

pengembangan teknologi yang akan mempengaruhi pasar itu sendiri 

(http://itbcentrallibrary.strategi.ac.id. 11/11/2010).

Dalam pengembangan desain produk, ada beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan. Faktor-faktor tersebut menurut Sachari (1986: 85-87) adalah:

(1) Faktor Performansi

Desain harus praktis, ekonomis dalam penggunaan tenaga, aman, sesuai 

dengan kondisi psikologis dan fisiologis manusia (ergonomis), maka perlu 

dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

(a) Kenyamanan,

(b) Kepraktisan,

(c) Keselamatan,

(d) Kemudahan dalam penggunaan,

(e) Kemudahan dalam pemeliharaan,
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(f) Kemudahan dalam perbaikan.

(2) Faktor Fungsi

Desain secara fisik dan teknis harus bekerja sesuai dengan fungsi yang 

dituntut, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

(a) Kelayakannya (biasanya ada peraturan-peraturan khusus),

(b) Keandalannya,

(c) Spesifikasi dari material (tipe, kekuatan, ukuran),

(d) Struktur,

(e) Penggunaan atau sistem tenaga (manusia, alam, kimiawi).

(3) Faktor Produksi

Desain harus dimungkinkan untuk diproduksi sesuai dengan metode dan 

proses yang telah ditentukan, faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi:

(a) Permesinan yang digunakan, 

(b) Bahan baku (pengadaaan, pemilihan dan pengelompokkan bahan baku 

yang relatif sama mutu dan jenisnya),

(c) Sistem proses produksi (manual, semi-mekanis, job order, batch, 

automasi),

(d) Tingkat keterampilan buruh,

(e) Biaya produksi,

(f) Standardisasi.

(4) Faktor Pemasaran

Desain semakin berhasil apabila jangkauan pasar semakin luas, dan masa 

hidupnya dapat bertahan dalam waktu yang lama, untuk itu perlu 

dipertimbangkan:
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(a) Selera konsumen,

(b) Citra produk,

(c) Sasaran pasar (lokal atau ekspor),

(d) Penentuan harga,

(e) Saluran distribusi.

(5) Faktor Kepentingan Produsen

Desain bertujuan menghasilkan laba sehingga menjamin kelangsungan hidup 

produsen, maka perlu dipertimbangkan:

(a) Identitas perusahaan, dan

(b) Status (pemerintah, swasta, yayasan).

(6) Faktor Kualitas Bentuk

Desain harus menarik, sehingga bisa menimbulkan kenikmatan estetis, 

kaitannya dengan peningkatan citarasa masyarakat maupun konsumen, maka 

perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

(a) Spirit dan gaya zaman,

(b) Daya tarik,

(c) Estetika (warna, garis, bidang, tekstur, komposisi, ritme, keseimbangan, 

proporsi),

(d) Penyelesaian detail dan finishing,

(e) Kemungkinan bentuk-bentuk yang sesuai dengan struktur dan karakteristik 

bahan.

Pengembangan desain atau produk kerajinan dapat dilakukan dengan 

meningkatkan kualitas produk-produk kerajinan. Produk kerajinan itu diciptakan 

dengan menonjolkan karakteristik bahan baku, pengembangan teknik produksi 
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yang dapat digali dari tradisi masyarakat dan peningkatan peralatan produksi, 

fungsi yang semakin beragam pada satu jenis produk dan inovasi desain yang 

bersumber dari majalah, desain pesanan buyer, produk kerajinan yang dihasilkan 

produsen lain, sehingga dapat menciptakan produk kerajinan yang baru. Selain 

itu, upaya mengembangkan desain dan menganekaragamkan produk kerajinan 

dengan menggunakan variasi teknik tertentu, dapat menghasilkan produk baru 

yang memiliki pasar persaingan yang lebih luas dengan konsumen dari berbagai 

tingkatan masyarakat (http:// itbcentrallibrary. strategi.ac.id. 11/11/2010).

2.4 Nilai Estetis dalam Produk Kerajinan Enceng Gondok

Kerajinan merupakan salah satu cabang (bagian) seni rupa. Oleh karena itu, 

kerajinan di samping fungsional juga harus memiliki nilai-nilai estetis. Banyak 

teori yang mengkaji tentang nilai, seperti misalnya, nilai moral, nilai ekonomis, 

dan salah satu nilai yang berhubungan dengan keindahan adalah nilai estetis. 

Sebelum memahami lebih lanjut tentang estetika, terlebih dahulu perlu dipahami 

konsepnya.

Menurut The Liang Gie (1976: 15), istilah “éstetika” berasal dari kata 

Yunani “Aesthetica” yang berarti hal-hal yang dapat diserap dengan panca indra. 

Selanjutnya Liang Gie mengatakan “aesthetis” berarti penyerapan indra (sense 

perception), dalam hal ini estetika dipahami sebagai cabang filsafat yang 

menempatkan keindahan dan seni sebagai objek. Oleh karena itu, tujuan dari 

segenap indrawi adalah keindahan. Hal ini dikemukakan Katts dalam The Liang 

Gie (1976: 17), bahwa cabang filsafat yang berhubungan dengan batasan, rakitan 

dan perasaan dari keindahan disebut estetika.
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John Hosper (dalam Iswidayati, 2006: 6) mendefinisikan estetika sebagai 

salah satu cabang filsafat yang berkaitan dengan proses penciptaan karya estetis. 

Artinya estetika tidak hanya mempermasalahkan tentang objek seni, melainkan 

seluruh permasalahan yang berkaitan dengan suatu “karya yang indah”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa estetika adalah 

ilmu yang berhubungan dengan cita rasa dan persepsi tentang nilai-nilai 

keindahan. Berkaitan dengan seni kerajinan, estetika berperan sebagai acuan yang 

mendukung dalam mencipkaan produk yang indah. Produk kerajinan merupakan 

hasil pengolahan ide dan kreativitas yang mengandung nilai estetis dan simbolis 

dari seorang perajin yang disalurkan melalui bentuk-bentuk tertentu yang dapat 

diapresiasi, dimiliki, dan digunakan oleh konsumen dalam kehidupan sehari-hari. 

Suatu produk dikatakan bernilai estetis jika memiliki unsur keindahan. 

Keindahan yang menyangkut pengalaman estetis seseorang yang berkaitan 

dengan segala sesuatu yang tidak secara langsung dicerap melalui indera mata 

disebut ekstraestetis, sedangkan intraestetis adalah segala sesuatu yang bersifat 

kasat mata, berkaitan dengan (jiwo katon), berupa keindahan bentuk, warna, garis, 

tekstur, ruang, cahaya dan sejumlah kualita pokok tertentu antara lain: kesatuan 

(unity), keselarasan (harmony), kesetangkupan (symmetry), keseimbangan 

(balance), irama (ritme) perulangan (repetition), perlawanan (contrast), dominasi 

(emphasis) (Herbert Read dalam Iswidayati, 2006: 6).

Keindahan menurut Rondhi dan Anton (2002: 11) adalah suatu nilai yang 

menjadi tujuan atau dambaan dari kehidupan manusia. Sedangkan nilai 

merupakan sifat atau kualitas dari segala sesuatu yang dipandang berharga atau 

bermanfaat dan oleh karena itu orang selalu mencarinya.
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Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai 

estetis suatu produk kerajinan akan tercipta dengan terpenuhinya unsur keindahan 

bentuk pada suatu produk. Hasil dari pengolahan kerajinan enceng gondok selain 

memiliki nilai praktis yang dapat digunakan manusia dalam kehidupan sehari-

hari, juga memiliki nilai estetis di dalamnya. Nilai estetis pada kerajinan dapat 

dilihat dari kualitas produk yang telah dibuat, seperti bentuk dan performannya, 

kenyamanan, dan keawetannya.

Nilai estetis dalam kerajinan ditentukan oleh pengorganisasian unsur-unsur 

desain dan prinsip-prinsip desain. Unsur-unsur yang terdapat pada kerajinan 

enceng gondok ini adalah:

(1) Unsur Garis

Menurut Sunaryo (2002: 7), garis merupakan tanda atau markah yang 

memanjang dan membekas pada suatu permukaan serta mempunyai arah. Garis 

merupakan goresan yang diperoleh dari titik-titik yang berjajaran dan 

berkesinambungan serta menggambarkan sesuatu dengan representatif pada setiap 

karya seni.

Dalam produk kerajinan dari bahan enceng gondok ini, garis digunakan 

sebagai susunan motif dari bahan enceng gondok setengah jadi, contohnya; 

anyaman dan pada hiasan produk. Garis juga digunakan dalam membentuk pola-

pola atau pembagian beberapa bagian (sisi) bahan enceng gondok pipih yang 

ditempel pada karton sehingga berbentuk lembaran-lembaran atau pun anyaman 

yang dipotong sesuai dengan pola atau desain yang diinginkan sehingga 

membentuk bidang. Garis digunakan pula dalam kerangka penggunaan bahan 
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tambahan yang lebih keras seperti kertas daur ulang, bambu, dan rotan, serta dari 

bahan utama yang nantinya akan dibentuk benda tiga dimensi. 

(2) Unsur Raut

Unsur raut adalah pengenal bentuk yang utama. Sebuah bentuk dapat 

dikenali dari rautnya, apakah sebagai suatu bangun yang pipih datar, yang 

menggumpal padat atau berongga bervolume, lonjong, bulat, persegi, dan 

sebagainya. Raut dapat ditampilkan dengan kontur (Sunaryo, 2002: 9). Raut 

menurut Wong (1986: 3), adalah segala benda yang dapat dilihat memiliki raut 

sebagai penampilan diri yang paling utama dari benda. 

Dalam produk kerajinan enceng gondok, raut digunakan untuk membentuk 

kerajinan itu sendiri, dari beberapa raut kemudian disatukan hingga tercipta 

sebuah bentuk. Maksud membentuk pada tulisan ini, adalah menggunakan bahan 

tambahan yang sudah terlebih dahulu ditempeli bahan enceng gondok yang sudah 

dijadikan bidang-bidang, kemudian dirakit sehingga membentuk satu benda yang 

utuh. Fungsi raut dalam kerajinan enceng gondok ini adalah untuk mengenali atau 

membedakan bentuk-bentuk kerajinan yang satu dengan yang lain. Contohnya: 

produk miniatur mobil antik dan miniatur kereta kencana, jelas berbeda pola dan 

bidang-bidangnya disesuaikan dengan desain yang dibuat. 

(3) Unsur Tekstur

Tekstur ialah sifat permukaan, sifat permukaan dapat halus, polos, kasar, 

licin, mengkilap, berkerut, lunak, keras, dan sebagainya. Tekstur dibedakan 

menjadi dua yaitu: (a) tekstur nyata yaitu adanya kesamaan antara kesan yang 

diperoleh dari hasil penglihatan dengan rabaan, (b) tekstur semu yaitu tidak 
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adanya kesamaan antara kesan yang diperoleh dari hasil penglihatan dengan 

rabaan (Sunaryo, 2002: 11).

Tekstur dari permukaan batang enceng gondok kering yaitu lunak dan 

berkerut. Setelah enceng gondok diolah menjadi bahan setengah jadi seperti 

dipipihkan dan ditempel pada karton sehingga berbentuk lembaran, dan bahan 

yang dianyam, teksturnya menjadi halus dan lunak. Sedangkan bahan enceng 

gondok setengah jadi yang berbentuk pilinan dan tenunan, memiliki permukaan 

yang lunak tetapi kasar atau bergelombang. Setelah semua produk selesai 

dikerjakan dan di finishing dengan menggunakan melamin, maka teksturnya 

menjadi mengkilap.   

(4) Warna 

Warna merupakan unsur visual yang penting, warna menjadikan mata kita 

melihat berbagai macam benda. Menurut Sahman (1993: 65), warna mempunyai 

tiga aspek yaitu: jenis (hue), nilai (value), dan kekuatan (intensity). Jenis warna 

yaitu kualitas warna yang membedakan antara warna primer, sekunder, tersier, 

dan lain sebagainya. Nama warna ini adalah merah, biru, kuning, ungu, hijau, 

jingga, coklat, dan lain sebagainya. Nilai warna (value) adalah tingkat gelap 

terangnya warna. Misalnya ada warna biru muda sampai biru tua. Sedangkan 

kekuatan warna (intensity) adalah tingkat kecemerlangan warna. Kecemerlangan 

warna bisa juga ditentukan oleh pigmen warna. Pigmen yang masih asli relatif 

cemerlang dibanding yang sudah campuran. Warna merupakan unsur yang 

terpenting kehadirannya dalam sebuah produk.

Produk kerajinan enceng gondok ini, warna yang digunakan menggunakan 

warna asli dari bahan enceng gondok itu sendiri. Hanya saja dalam tahap akhir 
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(finishing) dalam pembuatan kerajinan ini digunakan clear agar lebih mengkilap 

atau cemerlang, dapat pula menggunakan semir sepatu untuk mendapatkan warna 

yang lebih gelap (coklat tua-hitam) namun warna asli enceng gondok kering 

masih tetap terlihat, karena bersifat transparan.

(5) Unsur Ruang 

Ruang (space) berarti sesuatu yang kosong yang memungkinkan untuk 

ditempati atau diisi dengan sebuah bentuk. Ruang terkait dengan raut dan bentuk. 

(Lowry dalam Rondhi, 2002: 34). 

Ruang adalah unsur atau daerah yang mengelilingi sosok bentuknya. 

Ruang sesungguhnya tak terbatas, dapat kosong, sebagian terisi, atau dapat pula 

penuh padat terisi (Sunaryo, 2002: 21). Wong (1986: 12), menambahkan ruang 

dalam seni kerajinan tentu saja adalah ruang yang nyata, tidak maya, dapat benar-

benar dilihat sebagai ruang yang benar-benar ditempati, tidak ditempati atau 

berongga.

Prinsip-prinsip desain terdapat pada kerajinan enceng gondok yaitu:

prinsip kesatuan (unity), keserasian (harmony), irama (rhythm), dominasi (point of 

interest), keseimbangan (balance), dan kesebandingan (proportion), seperti yang 

ditulis oleh  Sunaryo (2002: 31).

(1) Prinsip kesatuan (unity), merupakan prinsip pengorganisasian unsur-unsur 

rupa yang paling mendasar. Tujuan akhir dari penerapan prinsip-prinsip desain 

yang lain, seperti keseimbangan, kesebandingan, irama, dan lainnya adalah 

untuk mewujudkan kesatuan yang padu atau keseutuhan. Dalam desain 

kerajinan enceng gondok ini, prinsip kesatuan tercipta dengan memadukan 
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bahan, alat teknik dan unsur-unsur dalam seni rupa yang kemudian diolah, 

hingga menjadi suatu bentuk kesatuan yang utuh dalam produk kerajinan.

(2) Prinsip keserasian, merupakan prinsip desain yang mempertimbangkan 

keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatu keseluruhan sehingga 

cocok satu dengan yang lain, serta terdapat keterpaduan yang tidak saling 

bertentangan (Sunaryo, 2002: 36). Susunan yang harmonis menunjukkan 

adanya keserasian dalam bentuk, raut, garis, ukuran, warna, dan tekstur. 

Prinsip keserasian diaplikasikan dalam kerajinan enceng gondok ini, melalui 

perpaduan unsur-unsur seni rupa (raut, tekstur, garis, warna), yang sudah 

diperhitungkan dan didesain sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan 

berkualitas dan berfungsi secara baik.  

(3) Prinsip irama, merupakan suatu gerakan peralihan yang berkesinambungan 

teratur dan serasi. Irama adalah sebagai unsur rupa yang bergerak secara 

berkelanjutan dan berulang menciptakan suatu peralihan yang 

berkesinambungan dan serasi (Iswidayati, 2006: 28). Dalam desain kerajinan 

enceng gondok ini prinsip irama diaplikasikan dalam penyusunan motif hias 

pada bidang atau kerangka yang terbuat dari bahan yang keras, seperti kertas 

karton atau bambu yang telah dibentuk tiga dimensi. Dapat berupa perulangan 

motif hias atau bidang pada pembuatan sebuah produk kerajinan.

(4) Prinsip dominasi adalah pengaturan peran atau penonjolan atas bagian lainnya 

dalam suatu keseluruhan yang menjadikan pusat perhatian (center of interest)

dan merupakan tekanan (emphasis) yang menjadi bagian penting dan 

diutamakan (Sunaryo, 2002: 36). Prinsip dominasi dalam kerajinan enceng 

gondok ini diaplikasikan dalam jumlah penggunaan bahan setengah jadi, dan 
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motif hias. Sedangkan pusat perhatian dari sebuah produk dapat ditonjolkan 

dengan perbedaan motif hias atau raut (bidang), misalnya dalam kerajinan 

bentuk kotak tisu yang sebagian besar menggunakan bahan dari enceng 

gondok pipih yang ditempel pada karton sehingga berbentuk lembaran-

lembaran dan dipermukaan atas dan sisi vertikal kotak tisu terdapat motif hias 

yang dibuat dari potongan pola hias enceng gondok lembaran dan dapat juga 

dari tali agel.

(5) Prinsip keseimbangan, beberapa bentuk keseimbangan menurut cara 

pengaturan berat ringannya serta letak kedudukan bagian-bagian dapat 

dibedakan menjadi: (a) keseimbangan setangkup (simetri) bila belahan kiri 

dan kanan memiliki kesamaan wujud, ukuran, dan jarak penempatan, (b) 

keseimbangan senjang (asimetri) memiliki bagian yang tidak sama antara 

belahan kiri dan kanan, tetapi dalam keadaan yang tidak berat sebelah, dan (c) 

keseimbangan memancar (radial) merupakan bentuk keseimbangan yang 

diperoleh melalui penempatan bagian-bagian susunan di seputar pusat sumbu 

gaya berat (Sunaryo, 2002: 40). Dalam desain kerajinan enceng gondok ini, 

prinsip keseimbangan sangat penting, karena ketika produk itu dilihat dengan 

keseimbangan yang baik maka kualitas produk tersebut juga baik. Sebagian 

besar produk kerajinan enceng gondok merupakan perwujudan bentuk yang 

seimbang, karena memiliki bentuk-bentuk pada sisi kanan dan sisi kiri yang 

sama. 

(6) Prinsip kesebandingan berarti hubungan antara bagian atau antara bagian 

terhadap keseluruhannya yang bertalian dengan ukuran, luas sempitnya 

bagian, panjang pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian yang 
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bertujuan agar mencapai kesesuaian dan keseimbangan sehingga diperoleh 

kesatuan yang memuaskan (Sunaryo, 2002: 41). Prinsip kesebandingan dapat 

diaplikasikan dalam desain kerajinan enceng gondok ini, seperti ketika 

pembuatan sebuah kerajinan yang utuh, pada pembuatan raut atau bidangnya 

harus diperhitungkan ukurannya secara tepat sehingga kerajinan yang 

dihasilkan juga baik. Proporsi juga dapat diaplikasikan sesuai dengan fungsi 

atau kepraktisannya, seperti kerajinan yang berukuran lebih kecil atau lebih 

besar yang difungsikan secara berbeda. Contohnya kerajinan bentuk tas 

berukuran kecil yang praktis untuk dibawa kemana-mana, sedangkan bentuk 

seperti pajangan yang besar difungsikan di rumah sebagai benda fungsional 

atau hiasan rumah.



31

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Moleong (2007: 6) 

menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan  lain-lain, secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahan, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen karena tidak 

dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan. Dalam penelitian 

kualitatif, data yang dihasilkan bukan sekadar pernyataan jumlah ataupun 

frekuensi dalam bentuk angka, tetapi dapat mendeskripsikan gejala, peristiwa, 

atau kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, penelitian kualitatif 

juga menghasilkan data berupa gambaran atau uraian tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan keadaan atau fenomena, status kelompok orang, suatu 

subjek, suatu sistem pemikiran atau peristiwa masa sekarang. Dengan demikian 

penelitian ini tidak menguji hipotesis, tetapi mendeskripsikan mengenai variabel, 

gejala, atau keadaan tertentu sebagaimana adanya (Arikunto, 2007: 250).

Alasan digunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif karena 

peneliti tidak melakukan pengujian, melainkan berusaha menelusuri, memahami, 
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menjelaskan gejala dan kaitan hubungan antara segala yang diteliti, yaitu tentang 

kerajinan enceng gondok yang dihasilkan oleh perajin kerajinan enceng gondok di 

Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru baik bentuk dan pengembangannya.

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian

Lokasi dan sasaran penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di KUPP (Kelompok Usaha Pemuda 

Produktif) Karya Muda “Syarina Production” di Desa Kebondowo RT: 04/RW: 

09, Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Alasan pemilihan lokasi 

penelitian ini karena berdasarkan pertimbangan observasi awal yang menunjukkan 

bahwa kerajinan enceng gondok di KUPP Karya Muda “Syarina Production” ini, 

merupakan satu-satunya kelompok industri kerajinan enceng gondok yang berada 

di Desa Kebondowo yang sedang berkembang dengan kualitas kerajinan baik, 

mampu bersaing di pasaran lokal hingga mancanegara. 

(2) Sasaran Penelitian 

Sasaran dalam penelitian ini adalah produk kerajinan enceng gondok, 

berupa bentuk kerajinan dan pengembangannya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Metode-metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah: angket (questionnaire), wawancara atau interviu (interview), 

pengamatan (observation), ujian atau tes (test), dokumentasi (documentation), dan 
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lain sebagainya (Arikunto, 2007: 100-101). Menurut Lofland dan Lofland (dalam 

Moleong, 2007: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, foto dan 

lain-lain.

Sugiyono (2009: 309) menambahkan, pengumpulan data dilakukan pada 

natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan 

observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Observasi

Observasi (observation) merupakan teknik untuk mendapatkan data primer 

dengan cara mengamati langsung objek datanya. Observasi dapat diklasifikasikan 

ke dalam observasi perilaku (behavioral observation) dan observasi non-perilaku 

(non behavioral observation) (Jogiyanto, 2008:89).

Penulis melakukan observasi langsung dengan datang langsung  di desa 

yang di observasi. Hal-hal yang akan diobservasi dalam penelitian ini adalah:

(a) Kondisi: KUPP (Kelompok Usaha Pemuda Produktif) Karya Muda “Syarina  

Production” Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, 

(b) Proses produksi,

(c) Produk kerajinan enceng gondok yang dihasilkan KUPP Karya Muda 

“Syarina Production” dan pengembangannya.  

Dalam merekam hasil observasi (pengamatan) ini, peneliti menggunakan 

alat bantu berupa kamera foto. Kamera foto membantu peneliti menghimpun data 
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berupa foto-foto lokasi atau bentuk fisik KUPP Karya Muda “Syarina 

Production”, proses pembuatan kerajinan, peralatan dan bahan pembuatan 

kerajinan, bentuk-bentuk kerajinan yang dihasilkan, dan aspek-aspek fisik lainnya 

yang diperlukan dalam penelitian ini.

(2) Wawancara

Wawancara (interview) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan 

data dari responden. Menurut Arikunto (2006: 227) secara garis besar ada dua 

macam pedoman wawancara:

(a) Pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya 

memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara 

sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan pedoman ini lebih banyak 

tergantung dari pewawancara, dan pewawancaralah sebagai pengemudi 

jawaban responden.

(b) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun 

secara terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara tinggal 

membubuhkan tanda V (check) pada nomor yang sesuai.

Berdasarkan kedua pedoman wawancara tersebut, teknik wawancara yang 

digunakan peneliti adalah wawancara dengan pedoman wawancara semi 

structured dengan memberikan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur 

kemudian satu per satu diperdalam dengan tujuan untuk mendapatkan data yang 

lengkap dan valid meliputi semua hal yang terkait dengan kerajinan enceng 

gondok di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru.
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Data diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung di lapangan atau 

sumber. Dalam kaitan ini peneliti akan mengadakan wawancara dengan beberapa 

informan, yakni: 

(a) Kepala Desa Kebondowo 

(b) Pemilik KUPP Karya Muda “Syarina Production” di Desa Kebondowo 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang

(c) Perajin atau pekerja

(3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2009: 329). Menurut Arikunto (2006: 231), dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

Dalam studi dokumen ini, peneliti memperoleh data dari buku-buku atau 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kerajinan enceng gondok di Desa 

Kebondowo Kecamatan Banyubiru, serta memperoleh data berupa foto-foto yaitu: 

peralatan dan bahan-bahan berupa bahan utama dan bahan tambahan yang 

diperlukan untuk membuat kerajinan enceng gondok, proses produksi, dan 

bentuk-bentuk kerajinan enceng gondok yang dihasilkan.

3.4 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke unit-unit, 
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melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009: 335).

Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2009: 337), mengelompokkan 

aktivitas dalam analisis data meliputi tiga analisis data, yaitu data reduction 

(reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verivication

(penarikan simpulan dan verifikasi).

(1) Data Reduction (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono (2009: 338) mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan berlangsung sejak 

penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah dan teknik pengumpulan data 

yang dipakai. 

(2) Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Sugiyono 

(2009: 341), menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.  

Sebelum proses penyusunan data dan memperoleh suatu sajian data yang 

sistematis, terlebih dahulu dibuat kerangka tulisan. Kemudian data-data tersebut 

disusun berdasarkan urutan dalam kerangka tulisan.
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Sajian data berisi tentang latar belakang yang mempengaruhi terciptanya 

kerajinan dari tanaman enceng gondok, tentang teknik dan proses produksi serta

hasil produk kerajinan enceng gondok baik dilihat dari bentuk dan 

pengembangannya di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru. Berdasarkan 

sajian data maka dapat diperoleh hasil penelitian dan pembahasan berikut 

kesimpulannya.

(3) Conclusion Drawing and Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi) 

Simpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2009: 345). 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data dilakukan sejak awal, artinya 

sejak peneliti melakukan pengumpulan data awal yang berkaitan dengan kerajinan 

enceng gondok di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru secara bertahap. Mulai 

dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai home industry

kerajinan enceng gondok di Desa Kebondowo, bentuk-bentuk kerajinan yang 

dihasilkan sampai dengan pengembangan bentuk-bentuk kerajinan yang dilakukan 

home industry tersebut. Simpulan akhir dalam proses analisis kualitatif akan 

ditarik setelah proses pengumpulan data berakhir.

Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian 

kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam 

bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari hasil penelitian sehingga mudah 

dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain. 
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Kebondowo 

4.1.1 Kondisi Geografis Desa Kebondowo

Secara geografis, Desa Kebondowo terletak di Kecamatan Banyubiru, 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, berjarak sekitar 50 km arah selatan dari pusat 

Kota Semarang atau sekitar ± 10 km dari Kota Salatiga (Anonim, 2009). Batas-

batas wilayah Desa Kebondowo yakni: sebelah Utara berbatasan dengan Desa 

Banyubiru, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tegaron, sebelah Timur 

berbatasan dengan Desa Rowoboni, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Tegaron. 

       

Gambar 1 Peta wilayah Desa Kebondowo
Sumber: Data Monografi Desa Kebondowo Januari (2011)

L
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Desa Kebondowo berjarak ± 0, 5 km dari Kota Kecamatan Banyubiru. 

Desa Kebondowo sangat mudah dijangkau, baik dengan transportasi umum atau 

pribadi, dengan kondisi jalan yang baik, yakni jalan beraspal sepanjang 15 km,

serta jalan makadam sepanjang 3 km. Jalan yang melewati Desa Kebondowo 

merupakan jalur yang ramai, karena merupakan jalur alternatif dari Ambarawa 

menuju Kota Salatiga. Kondisi tersebut sangat membantu perekonomian 

masyarakat Desa Kebondowo.

Ditinjau dari segi topografi, Desa Kebondowo berada di ketinggian ± 500 

m dari permukaan air laut. Desa Kebondowo merupakan dataran tinggi yang 

subur, yang di kelilingi oleh bukit, gunung, serta dialiri oleh sungai Klegung yang 

menjadi batas wilayah dengan Desa Banyubiru. Desa Kebondowo merupakan 

desa yang sejuk dengan suhu udara rata-rata 24 ºC sampai dengan 29 ºC, dengan 

curah hujan sekitar 2000 mm per tahun (Sumber: Data Monografi Desa 

Kebondowo Januari 2011). 

Luas wilayah Desa Kebondowo adalah 694,600 ha. Lahan atau tanah di 

Desa Kebondowo berwarna kemerah-merahan, memiliki tekstur liat dan subur. 

Sebagian besar wilayah Desa Kebondowo berupa tanah basah, tanah sawah dan 

tanah rawa, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar rawa sebagai lahan 

pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan atau pertambakan. Pembagian 

lahan di Desa Kebondowo dibagi menjadi 8 lahan (lihat tabel 4.1).

Desa Kebondowo merupakan daerah subur yang dipengaruhi oleh adanya 

tanah rawa atau rembesan Rawapening serta pengairan atau irigasi dari sungai 

Klegung menuju sawah atau kebun masyarakat, sehingga dapat ditanami berbagai 
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jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti: padi, jagung, ketela dan lain-lain. 

Tanah di Desa Kebondowo juga dimanfaatkan masyarakat untuk berternak. 

Tabel 4.1 Pembagian lahan Desa Kebondowo

      No   Nama Lahan Luas

1.   Tanah basah 272,34  ha

2.   Tanah kering   98,70  ha

3.   Tanah rawa 252,70  ha

4.   Bangunan atau pekarangan 196,25  ha

5.   Tegal atau kebun 116,25  ha

6.   Tanah sawah irigasi teknis 137,225ha

7.   Tanah sawah irigasi ½ teknis 278,30  ha

8.   Tanah sawah irigasi sederhana 175,226ha

Sumber: Daftar isian potensi Desa Kebondowo Januari (2011)

Desa Kebondowo dibagi menjadi tujuh dukuh atau dusun. Pembagian 

wilayah Desa Kebondowo terdiri dari dusun, yaitu: dukuh Kauman dengan 7 RT, 

dukuh Pundan dengan 9 RT, dukuh Kebonbawang dengan 8 RT, dukuh Kebonsari 

dengan 4 RT, dukuh Jrakah dengan 2 RT, dukuh Jambon dengan 3 RT, dukuh 

Kebondowo dengan 10 RT. Dengan demikian jumlah RT di desa Kebondowo 

adalah 43 RT.

Desa Kebondowo termasuk dalam kawasan Rawapening. Rawapening 

adalah rawa dengan luas 2.670 hektare dan berada di empat kecamatan, yaitu: 

Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru. Rawapening terletak di 

cekungan terendah lereng gunung Merbabu, gunung Telomoyo, dan gunung 

Ungaran dengan ketinggian 461 mdpl. Dengan keindahan alamnya, Rawapening

menjadi tempat wisata air di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

(http://id.wikipedia. orgatauwikiatauRawa_Pening 03/06/2011).
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Gambar 2. Pemandangan sawah di areal Rawapening
Foto: Riza (2011)

Rawapening selain untuk mengairi lahan pertanian dan perkebunan di 

Desa Kebondowo, juga dimanfaatkan sebagai tambak ikan, tempat nelayan 

mencari ikan, dan tempat rekreasi bagi masyarakat sekitar Kabupaten Semarang 

ataupun masyarakat umum. Namun aktivitas nelayan, petani, dan rekreasi mulai 

terganggu dengan semakin berkembang tanaman enceng gondok yang tumbuh 

menutupi sebagian besar permukaan Rawapening. Enceng gondok merupakan 

tanaman pengganggu atau gulma yang mengganggu aktivitas nelayan dalam 

mencari ikan, mengganggu pertumbuhan ikan ditambak, serta mengurangi 

keindahan pemandangan Rawapening. Apabila musim hujan air rawa meluap 

menggenangi areal persawahan masyarakat sekitar rawa karena banyaknya 

endapan dari enceng gondok.

Kondisi yang demikian membuat masyarakat berupaya mencari jalan 

keluar untuk membatasi pertumbuhan enceng gondok. Salah satu upaya yang 

dilakukan masyarakat adalah memanfaatkan tanaman enceng gondok menjadi 

bahan dasar untuk membuat kerajinan enceng gondok yang bernilai ekonomi 
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tinggi. Keberadaan enceng gondok di Rawapening menjadikan Desa Kebondowo 

sebagai salah satu desa penghasil kerajinan enceng gondok.

4.1.2 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Kebondowo

Penduduk di Desa Kebondowo berjumlah 7.780 jiwa, yang terdiri dari 

laki-laki berjumlah 3662 jiwa, dan perempuan berjumlah 4118 jiwa. Berdasarkan 

usianya, masyarakat desa Kebondowo dibagi menjadi 5 kelompok usia, yaitu: 

balita 826 jiwa, anak-anak 1782 jiwa, remaja 2414 jiwa, dewasa 2290 dan lanjut 

usia 468 jiwa.

Masyarakat di Desa Kebondowo pada umumnya berpendidikan SD, SMP, 

dan SMA. Biaya pendidikan yang tinggi dan rasa malas karena letak sekolah 

lanjutan jauh dari desa, mempengaruhi masyarakat desa untuk tidak melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi (lihat tabel 4.2). Motivasi masyarakat Desa 

Kebondowo untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi masih kurang, 

karena sebagian besar masyarakat Desa Kebondowo memilih untuk bekerja 

dengan memanfaatkan potensi alam di desa Kebondowo.

Tabel 4.2 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kebondowo 

Sumber: Data Monografi Desa Kebondowo (2011)

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Tamat SD     1163
2 Tamat SMP    892

3 Tamat SMA/SMK    637
4 S1      11

5 D3      19 

6 D2      21

7 D1        9
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Meskipun sebagian besar masyarakat Desa Kebondowo berpendidikan 

setingkat SD, namun masyarakat di Desa Kebondowo memiliki motivasi yang 

kuat untuk berusaha atau maju. Apabila masyarakat Desa Kebondowo dibina, 

dibimbing serta diarahkan dengan tepat akan menjadi SDM yang berkualitas.

Kehidupan masyarakat Desa Kebondowo sangat rukun, bergotong royong 

dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi antar penduduk walaupun berbeda baik 

dari budaya maupun agama. Di Desa Kebondowo terdapat 5 macam agama, dan 

mayoritas masyarakatnya beragama Islam (lihat tabel 4.3). Meskipun demikian, 

dalam kehidupan bermasyarakat mereka hidup dengan berdampingan dan 

memiliki toleransi beragama. Hal ini dapat dibuktikan melalui adanya masjid atau 

mushola serta gereja Katholik dan Kristen di tempat yang tidak jauh jaraknya. 

Tabel 4.3 Agama dan jumlah pemeluknya di Desa Kebondowo

No Agama   Jumlah

1 Islam 6791

2 Kristen 198

3 Katholik 337

4 Hindu 6

5 Budha 3

Sumber: Data Monografi Desa Kebondowo (2011) 

Mayoritas mata pencaharian penduduk asli Desa Kebondowo adalah 

petani padi dan palawija. Hal ini menjadikan Desa Kebondowo merupakan salah 

satu desa penghasil beras terbesar di Kecamatan Banyubiru. Namun seiring 

perkembangan zaman, mata pencaharian masyarakat semakin beragam. 

Masyarakat Desa Kebondowo, mulai mencari pekerjaan yang dianggap lebih 
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menguntungkan, seperti pegawai, wiraswasta, jasa, peternak dan lain-lain (lihat 

tabel 4.4).

Tabel 4.4 Mata pencaharian masyarakat Desa Kebondowo

No Jenis Pekerjaan Jumlah

1 Karyawan   411

2 Wiraswasta   372

3 Petani   653

4 Pertukangan     62

5 Buruh Tani   591

6 Pensiunan   201

7 Nelayan     98

8 Jasa   103

Sumber: Data Monografi Desa Kebondowo (2011)

Adapun pekerjaan lain yang tidak tercantum dalam tabel adalah perajin 

enceng gondok dan pengusaha yang masuk ke dalam mata pencaharian 

wiraswasta. Perajin di Desa Kebondowo tidak dimasukkan dalam data, karena 

sebagian besar perajin memiliki pekerjaan ganda yakni sebagai petani dan perajin 

atau nelayan dan perajin. 

Tradisi yang dimiliki masyarakat Desa Kebondowo secara turun temurun 

adalah tradisi “sedekah rawa” pada malam 21 suro yang diadakan sebagai rasa 

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedekah rawa dilakukan dengan cara 

menghanyutkan sebagian hasil bumi dan makan bersama seluruh warga desa.  

Terdapat juga kelompok-kelompok pertemuan baik yang bersifat mingguan, 

bulanan, maupun selapan, seperti; pertemuan RT, RW, pertemuan agama, 

pertemuan kegiatan agama (tahlilan, yasinan) dan pertemuan kelompok lainnya 

(Sumber: Bapak Susilo, Kepala Desa Kebondowo).
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Kesenian yang ada di Desa Kebondowo adalah perpaduan antara kesenian 

tradisional dengan kesenian modern, contohnya adalah kesenian wayang kulit 

yang disukai masyarakat karena diselipkan dakwah Islam atau dapat pula 

diselipkan humor atau cerita lucu untuk menarik minat masyarakat (Sumber: 

Daftar potensi Desa Kebondowo).

Selain itu, di Desa Kebondowo juga terdapat kelompok perajin yang di 

ketuai oleh Slamet Triamanto. Slamet yang sudah memiliki tempat usaha 

kerajinan secara rutin mengadakan pertemuan perajin dan memberikan 

kesempatan bagi masyarakat khususnya remaja atau pemuda yang ingin 

mempelajari atau bekerja di kelompok industri miliknya. Dengan kegiatan itu, 

maka keakraban masing-masing warga akan terjaga dengan baik, dan diharapkan 

mempunyai efek positif untuk memajukan kerajinan enceng gondok. Apabila 

kerajinan enceng gondok di Desa Kebondowo mengalami kemajuan, maka akan 

meningkatkan perekonomian di daerah tersebut dan perkonomian penduduk.

Kemajuan industri kerajinan enceng gondok akan tercapai apabila tersedia 

SDM yang berkualitas, namun sebagian besar masyarakat Desa Kebondowo tidak 

terampil dalam membuat kerajinan. Masyarakat Desa Kebondowo pada umumnya 

bekerja sebagai pencari enceng gondok, penjemur enceng gondok, dan pembuat 

enceng gondok setengah jadi dalam bentuk karton yang dilapisi enceng gondok 

pipih, anyaman dan pilinan atau kepangan, yang digaji dengan sistem borongan

(yang mengerjakan lebih banyak akan mendapatkan hasil yang lebih banyak 

pula). Sebagian besar ibu-ibu rumah tangga di Desa Kebondowo mengerjakan 

karton yang dilapisi enceng gondok pipih, anyaman, dan pilinan di rumah masing-

masing.
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4.1.3 Industri Kecil di Desa Kebondowo 

Industri rumahan yang ada di desa Kebondowo berjumlah 6, yang terdiri 

dari: 2  industri camilan keripik ikan goreng berupa ikan Cithol, ikan Wadher, 

ikan Mujahir, ikan Gabus, dan Belut, 1 industri pembutan peyek udang goreng, 1 

industri gula Jawa aren, dan 2 industri kerajinan enceng gondok.

Industri camilan keripik ikan berada di 2 dukuh yang berbeda, yaitu dukuh 

Kebonbawang dan dukuh Kebondowo. Industri peyek udang goreng berada di 

dukuh Kebonsari dan industri gula Jawa aren berada di dukuh Jrakah. Keempat 

industri tersebut, merupakan industri yang bergerak di bidang kuliner atau 

makanan. 

Sedangkan 2 industri lainnya adalah industri kerajinan enceng gondok 

yaitu milik bapak Slamet yang berada di dukuh Kebondowo dan milik bapak 

Munardi di dukuh Kebonbawang. Perbedaan antara kerajinan enceng gondok 

milik Slamet dan milik Munardi terletak pada bahan enceng gondok yang diolah 

dengan cara berbeda. Industri milik Munardi membuat cinderamata dari serat 

enceng gondok yang dibuat bubur kemudian dikeringkan menjadi lembaran 

kertas. Kertas lembaran inilah yang menjadi lapisan dasar kerajinan, bahan yang 

digunakan bukan hanya serat enceng gondok, tetapi juga menggunakan serat 

pelepah pisang. Sedangkan industri milik Slamet menggunakan serat enceng 

gondok dalam memproduksi kerajinan.

Dari kedua kelompok industri kerajinan enceng gondok yang paling 

menonjol di Desa Kebondowo adalah KUPP (Kelompok Usaha Pemuda 

Produktif) Karya Muda “Syarina Production” yang diketuai oleh Slamet 

Triamanto. KUPP ini beralamat di Desa Kebondowo RT.04 RW. IX No.12 
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Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50664 Telp. 

081575044293, web: craft_enceng15@ yahoo.co.id. KUPP ini merupakan salah 

satu industri kerajinan enceng gondok yang bertahan di Kecamatan Banyubiru. 

Gambar 3. Papan Nama KUPP Karya Muda “Syarina Production”
Foto: Riza (2011)

4.2 KUPP Karya Muda “Syarina Production”

4.2.1 Perkembangan KUPP Karya Muda “Syarina Production” di Desa  

Kebondowo 

Istilah KUPP Karya Muda merupakan kepanjangan dari Kelompok Usaha 

Pemuda Produktif. Program kegiatan Kelompok Usaha Pemuda Produktif adalah 

salah satu strategi untuk mewujudkan atau membangun Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang terampil, serta mandiri. Mengingat saat ini, masyarakat khususnya di 

kalangan pemuda usia produktif masih banyak yang tidak mempunyai skill

(keterampilan). Dengan kondisi tersebut, maka sangat berat untuk menghadapi 

persaingan kerja di era globalisasi seperti sekarang. Untuk itu, melalui kegiatan 

kelompok usaha pemuda produktif, masyarakat umumnya pemuda, tidak hanya 

diberi pendidikan tentang keterampilan saja, namun juga diberi pengertian serta 
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pengetahuan tentang manfaat berwirausaha, sehingga mampu mandiri dan dapat 

bersaing.

Pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah sangatlah penting 

bagi para pemuda usia produktif. Di samping untuk membentuk sumber daya 

manusia yang cerdas dan terampil, juga merupakan salah satu pembelajaran 

kepada para pemuda untuk dapat berwirausaha, sehingga mampu mengolah atau 

memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada di lingkungan sekitar. Dengan 

demikian para pemuda usia produktif tidak hanya sebagai pencari pekerjaan, 

tetapi dengan keterampilan yang mereka miliki mampu membuka lapangan 

pekerjaan yang mandiri, sehingga dapat menekan angka pengangguran. 

Visi, misi, tujuan serta sasaran KUPP ini untuk masyarakat Desa 

Kebondowo adalah sebagai berikut:

(1) Visi: Menjadikan KUPP Karya Muda “Syarina Production” sebagai wadah 

pencerdasan, pencerahan dan pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya

komunitas masyarakat  yang kreatif, maju dan mandiri.

(2) Misi dari KUPP Karya Muda “Syarina Production” adalah:

(a) Memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan.

(b) Mengembangkan potensi kreatif keilmuan, sosial dan budaya.

(c) Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masa 

depan bangsa Indonesia.

(d) Berperan aktif dalam mengembangkan dunia usaha khususnya kerajinan 

enceng gondok, untuk menopang pembangunan nasional.
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(3) Tujuan dari Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) yang bergerak di 

bidang usaha kerajinan enceng gondok ini dibagi menjadi 2, yakni sebagai 

berikut:

(a) Umum 

Melalui kegiatan ini KUPP berharap masyarakat di tingkat bawah, khususnya 

generasi muda usia produktif akan memiliki pengetahuan, keterampilan 

dan dapat mengembangkan kemampuan serta bakatnya sehingga dapat 

bermanfaat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. 

(b) Khusus

Melalui kegiatan ini, tujuan yang ingin dicapai adalah: generasi muda dapat 

belajar dan mengerti manfaat kewirausahaan, SDM di kalangan generasi 

muda mengerti pemanfaatan tanaman enceng gondok dan terampil 

mengolah menjadi kerajinan yang bernilai seni tinggi, membantu program 

pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka 

pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang mandiri, dan 

menciptakan generasi muda yang cerdas, terampil, serta mandiri, sehingga 

mampu menghadapi persaingan di era globalisasi seperti sekarang ini. 

(4) Sasaran Kelompok Usaha Pemuda Produktif KUPP Karya Muda “Syarina 

Production” adalah generasi muda dan masyarakat yang memiliki keinginan 

untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian keluarga dengan 

membekali diri melalui keterampilan atau skill yang cukup sehingga mampu 

menghadapi era globalisasi dan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

mandiri, terampil, cerdas serta berkualitas.
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Sebelum mendirikan KUPP Karya Muda “Syarina Production”, Slamet 

Triamanto memulai usaha membuat kerajinan didasarkan pada 2 faktor. Faktor 

yang pertama adalah faktor ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua 

KUPP Karya Muda “Syarina Production”, Slamet mengalami PHK dari sebuah 

pabrik di Jakarta dan pulang ke Desa Kebondowo, namun tidak memiliki 

pekerjaan yang menjanjikan dari segi ekonomi, sementara kebutuhan hidup 

semakin banyak. 

Sebagian besar masyarakat Desa Kebondowo mengambil enceng gondok 

di rawa dengan menggunakan perahu, kemudian dijual dalam kondisi basah, yang 

selanjutnya dikirim ke Yogyakarta. Apabila Slamet tetap bekerja sebagai 

pengambil enceng gondok, maka tidak akan mengalami kemajuan dalam hal 

ekonomi, akan tetapi apabila membuat kerajinan dari enceng gondok, akan 

memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Kemudian Slamet memiliki ide untuk 

membuat batang enceng gondok menjadi kerajinan. Slamet juga ingin memiliki 

usaha yang dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 

Kebondowo.

Faktor yang kedua adalah potensi dari tanaman enceng gondok di 

Rawapening yang banyak. Apabila digunakan sebagai bahan kerajinan enceng 

gondok, maka dapat mengurangi jumlah populasi enceng gondok yang selama ini 

dianggap sebagai gulma (tanaman pengganggu) menjadi lebih bermanfaat dan 

berharga. Selain itu, membuat Rawapening lebih bersih, nyaman, dan indah untuk 

berwisata air.

Awalnya, pada bulan Mei tahun 2004 Slamet membuat kerajinan berupa 

miniatur becak, bemo, oplet, kapal pinisi, dan sepeda ontel yang dijual di pinggir 
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jalan. Kemudian Slamet mendapat tawaran dari Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kecamatan Banyubiru untuk ikut seleksi pemilihan KUPP 

(Kelompok Usaha Pemuda Produktif) tingkat Kecamatan. Pada bulan September 

tahun 2004, Slamet membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang, yang diberi 

nama “Syarina Production”. Slamet dan kelompoknya mendapat juara pertama 

KUPP di tingkat Kecamatan. Hasil dari kemenangan lomba tersebut, nama usaha 

milik Slamet diubah menjadi KUPP Karya Muda “Syarina Production”. KUPP 

kemudian kembali menang ditingkat Kabupaten hingga melaju ke tingkat Propinsi 

dan mendapat juara pertama kembali. 

Slamet menggunakan modal pribadi sebesar Rp. 60.000,00 saat pertama 

kali mendirikan usaha “Syarina Production”. Melalui beberapa lomba, KUPP 

mendapat modal yang cukup banyak, yang dapat digunakan untuk memperbesar 

usaha. Seiring dengan berjalan dan berkembangnya usaha tersebut, Slamet 

mencari bantuan pinjaman modal usaha melalui jasa perbankan. Adapun modal 

tahap kedua sebesar Rp 2.000.000,00. Selanjutnya tahap ketiga mendapatkan 

pinjaman modal usaha dari perbankan sebesar Rp. 15.000.000,00, dan terakhir 

mendapatkan modal usaha kembali sebesar Rp. 35.000.000,00. Dengan 

menggunakan pinjaman tersebut, KUPP Karya Muda “Syarina Production” 

berkembang sampai sekarang.

Berawal dari mengikuti berbagai lomba, pelatihan, dan Pameran Nasional 

di Jakarta, KUPP ini mulai dikenal serta diberi kepercayaan untuk memberikan 

pelatihan membuat kerajinan enceng gondok di berbagai daerah. KUPP ini mulai 

berkembang pesat, dibantu oleh media cetak dan elektronik yang meliput kegiatan 

KUPP Karya Muda “Syarina Production”.
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Gambar 4. Piala dan Penghargaan KUPP Karya Muda “Syarina Production”
Foto : Riza (2011)

Pada awal berdirinya KUPP Karya Muda “Syarina Production” memiliki 

pekerja atau perajin berjumlah 3 orang (termasuk ketua), dan sekarang 

berkembang menjadi 9 orang perajin laki-laki serta 15 orang ibu-ibu rumah 

tangga. Sebagian besar ibu-ibu merupakan warga sekitar yang ingin membantu 

perekonomian keluarga. Mereka mengerjakan enceng gondok setengah jadi yang 

kemudian dirakit oleh perajin yang telah terampil. Dibekali pelatihan dan 

pengalaman kerja yang lama, lambat laun perajin yang tadinya kurang terampil 

dapat menjadi tenaga perajin yang terampil.

KUPP semakin berkembang dengan membuat beraneka produk kerajinan 

enceng gondok yang divariasikan dengan beraneka ragam bahan lain. Produk 

yang dihasilkan mulai dari benda pakai sampai benda hias, yang sederhana hingga 

rumit, yang berukuran kecil hingga besar, yang berharga murah sampai dengan 

yang mahal.

Tempat produksi atau ruang kerja KUPP ini adalah teras dan ruang tamu, 

yang merupakan bagian dari rumah keluarga Slamet. Di samping dikerjakan  di 
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tempat produksi, kerajinan enceng gondok juga dibuat di rumah masing-masing 

perajin atau pekerja. Showroon atau kios tempat menjual hasil kerajinan enceng 

gondok, berada di jalan antara Banyubiru-Salatiga, dan di kawasan Goa Maria.

Letak KUPP Karya Muda “Syarina Production” sangat strategis, berada di 

daerah yang tidak jauh dari Rawapening, yang menyediakan bahan baku enceng 

gondok. Selain itu, KUPP ini berdekatan dengan beberapa obyek wisata andalan 

di Kabupaten Semarang, yaitu: wisata Rawapening dengan Bukit Cinta, 

Pemandian dan Pemancingan Muncul, Museum Kereta Api Ambarawa, Goa 

Maria, Bandungan dan Candi Gedong Songo. Banyaknya lokasi wisata tersebut, 

memberi peluang bagi KUPP Karya Muda “Syarina Production” untuk 

mengembangkan pemasaran kerajinan enceng gondok.

Meskipun demikian, KUPP Karya Muda “Syarina Production” masih 

menghadapi banyak kendala. Kendala yang terbesar yakni sumber daya manusia 

(SDM) yang terampil dalam membuat kerajinan enceng gondok masih sangat 

kurang, dan terbatasnya pemasaran. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan 

kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan agar perajin menjadi SDM yang 

berkualitas, dan sektor pengembangan pemasaran. 

Melihat keadaan yang demikian, maka peranan pemerintah daerah sangat 

penting dan dibutuhkan oleh perajin untuk memajukan kerajinan enceng gondok 

di Desa Kebondowo. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

membantu pengadaan dana untuk pelatihan perajin serta memberikan wawasan 

yang luas mengenai kerajinan, agar perajin lebih kreatif dan pola pikirnya 

semakin berkembang. Selain itu, juga ikut serta berupaya mempromosikan 

kerajinan enceng gondok melalui pameran, media cetak, maupun media 
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elektronik. Pemerintah daerah dan perajin dapat bekerja sama memajukan 

kerajinan enceng gondok sebagai salah satu cinderamata khas Kabupaten 

Semarang, atau komoditi ekspor yang menjanjikan.

4.2.2 Bentuk dan Struktur Organisasi

Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Karya Muda “Syarina 

Production” merupakan industri kerajinan enceng gondok yang berbentuk 

kelompok bersama, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

(1) Dewan Pelindung : a. Camat Banyubiru

      b. Kepala Desa Kebondowo

(2) Ketua                : Slamet Triamanto

(3) Sekretaris          : Faizah Nur Hidayati

(4) Bendahara         : Machmudi

(5) Penyedia Bahan Baku : Diah Eko Sari

(6) Desain Produk : Ahmad Amsori dan Slamet Triamanto

(7) Produksi : Supriyanto

(8) Pemasaran : Slamet Triamanto dan Supriyanto

(9) Anggota : a. Maskun

    b. Budi Sugiarto

    c. Ahmad Fahrul

      d. Tri Setyobudi

      e. Ngatinah

    f. Mutianah

(10) Perajin atau pekerja : 13 orang
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Program kegiatan Kelompok Usaha Pemuda Produktif adalah salah satu 

strategi untuk mewujudkan atau membangun sumber daya manusia (SDM) yang 

terampil, serta mandiri. Mengingat kondisi zaman saat ini, masyarakat khususnya 

di kalangan pemuda usia produktif masih banyak yang tidak mempunyai skill

(keterampilan). Bergabung dengan Kelompok Usaha Pemuda Produktif tidak 

hanya diberi keterampilan saja, namun juga diberi pengetahuan tentang manfaat 

berwirausaha, sehingga diharapkan masyarakat akan mampu mandiri serta mampu 

menciptakan lapangan kerja minimal bagi dirinya sendiri atau mampu membuka 

lapangan pekerjaan yang mandiri, sehingga dapat menekan angka pengangguran,

dan dapat bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini. 

Latar belakang tersebut yang mendasari pemikiran Ketua KUPP Karya 

Muda “Syarina Production” untuk dapat memberikan suatu keterampilan kepada 

masyarakat, khususnya kepada generasi muda usia produktif. Melalui Kelompok 

Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Karya Muda ini, masyarakat Desa Kebondowo 

mampu mengembangkan suatu keterampilan kerajinan enceng gondok, yang 

bahan bakunya sangat melimpah di lingkungan desa. KUPP Karya Muda “Syarina 

Production” akan berkembang menjadi tempat usaha produktif yang 

menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya, dan menjadi sebuah 

usaha mandiri yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi semua lapisan 

masyarakat. 

Program kerja yang dilakukan di KUPP Karya Muda “Syarina Production” 

adalah:
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(1) Kegiatan produksi kerajinan yang dilaksanakan setiap hari baik di tempat 

Slamet maupun dirumah masing-masing.

Gambar 5. Kegiatan produksi sehari-hari
Foto : Dokumen KUPP (2011)

(2) Musyawarah atau evaluasi diadakan setiap 1 bulan sekali untuk membahas 

hal-hal yang sudah dilakukan dan rencana yang akan dilakukan mendatang. 

Apabila ada masalah yang sangat serius, musyawarah dapat dilaksanakan 

setiap saat untuk kemajuan dan perkembangan KUPP Karya Muda “Syarina 

Production”. 

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2008 KUPP Karya Muda 

“Syarina Production” termasuk kelompok industri bersama yang tergolong dalam 

usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri 

dengan kriteria: (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (2) Memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

Sedangkan KUPP Karya Muda “Syarina Production” memiliki nilai penjualan 

sebesar lebih dari Rp 500.000.000,00 per tahun.
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Tabel 4.5 Tabel nilai penjualan produk KUPP 2011

No Produk     Produksi
(biji atau buah)

Harga Nilai Penjualan
Per  Jenis

1 Miniatur Kereta Api 25 425.000 10.625.000
2 Miniatur Mobil Antik 150 85.000 12.750.000
3 Miniatur Kapal Pinisi 100 90.000 9.000.000
4 Miniatur Kereta Kencana 25 250.000 6.250.000
5 Kaca Rias atau cermin 100 75. 000 7.500.000
6 Tempat Tisu, dll 500 25.000 12.500.000

Total  Penjualan Per Bulan 58.625.000

Total  Penjualan Per Tahun (12 bulan)     703.500.000

Sumber : Data KUPP Karya Muda “Syarina Production” (2011)

KUPP Karya Muda “Syarina Production” juga termasuk dalam industri 

rumah tangga (home industry), yaitu industri yang dikelola oleh keluarga dan 

tenaga kerjanya adalah pemilik atau anggota keluarga itu sendiri ditambah dengan 

tenaga kerja lainnya yang berada di Desa Kebondowo. Seluruh manajemen usaha 

dikelola oleh pemilik atau perajin, mulai dari mencari modal usaha, menyiapkan 

bahan baku, memproduksi, sampai dengan memasarkan produk.

Tabel 4.6 Kualitas SDM di KUPP Karya Muda “Syarina Production” 

Jumlah
Tenaga     
Kerja

    Jenis Kelamin     Pendidikan Keterampilan

Pria Wanita SD SMP SLTA Terampil Tidak 
terampil

26 11 15 12 8 6 17 9

Sumber : Data KUPP Karya Muda “Syarina Production” (2011)

Perajin yang bekerja di KUPP Karya Muda “Syarina Production” 

berjumlah 25 orang dan diketuai oleh 1 orang, jadi total seluruh perajin adalah 26 

orang.  Rata-rata perajin berpendidikan SD, SMP dan SLTA. Tenaga perajin yang 

telah terampil lebih banyak daripada tenaga yang kurang terampil, ini dikarenakan 
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adanya pelatihan-pelatihan yang dapat diikuti perajin dan pengalaman kerja di 

KUPP (lihat tabel 4.6).

Kegiatan yang pernah diikuti ketua dan perajin KUPP Karya Muda 

“Syarina Production” selama menjalankan usaha kerajinan enceng gondok sebagai 

berikut:

(1) Pelatihan anyaman enceng gondok Kecamatan Banyubiru tahun 2004. 

(2) Pelatihan KUPP tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2004.

(3) Pelatihan Managemen dari DISPERINDAG Kabupaten Semarang tahun 

2004.

(4) Pelatihan Teknologi Tepat Guna UNDIP Semarang tahun 2004. 

(5) Peserta Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) tahun 2004.

(6) Peserta Kemah Kesatuan Pemuda (KKP) tahun 2004.

(7) Pelatihan anyaman serat alam non tekstil yang diselenggarakan Disperindag 

Pusat bekerja sama dengan BBKB (Balai Besar Kerajinan dan Batik) 

Yogyakarta serta JICA (Japan International Courporation Agency) tahun 

2004.

(8) Pelatihan Evaluasi dan Pembinaan KUPP tingkat Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2005.

(9) Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2005.

(10) Pelatihan Peserta Pendamping PPAP (Pertukaran Pemuda Antar Provinsi) 

Provinsi jawa tengah tahun 2005.

(11) Pendamping PPAP dan KKP tahun 2005.
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(12) Peserta Pembinaan Purna Program yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang 

Kewirausahaan dan Industri Olah Raga, Kementrian Pemuda dan Olah Raga 

Republik Indonesia tahun 2005.

(13) Peserta Pekan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Kementrian 

Negara Lingkungan Hidup Indonesia.

(14) Posko Bencana Alam DIY dan JATENG tahun 2006.

(15) Peserta pendamping PPAP dan KKP tahun 2006.

(16) Pelatihan Prosedur Ekspor Disperindag Provinsi Jawa Tengah  Bekerja sama 

dengan BBPPEI (Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia) 

tahun 2007.

(17) Temu Konsultasi dan Koordinasi Pemberdayaan Pemuda, diselenggarakan 

oleh Deputi Kebudayaan Pemuda, Kementrian Pemuda dan Olah Raga tahun 

2007.

(18) Pendamping BPAP (Bakti Pemuda Antar Provinsi) tahun 2007.

(19) Temu Karya Kerajinan Serat Non Tekstil dan Pemanfaatan Limbah Kelapa 

yang diselanggarakan oleh Kementrian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia tahun 2007.

(20) Pelatihan Pengembangan Pemasaran Ekspor Produk Kerajinan yang 

diselenggarakan oleh BBPPEI dan BPTN bekerja sama dengan JICA (Japan 

International Cooperation Agency) tahun 2007.

(21) Pelatihan Bimtek Internet yang diselenggarakan oleh Dinas Kopersi Provinsi 

Lawa Tengah bekerjasama dengan ALFA COM Surakarta tahun 2008.

(22) Peserta Evaluasi Pengembangan UKM yang diselenggarakan oleh Deputi 

Pengembangan UKM Kementian Negara Koperasi tahun 2008.
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(23) Peserta PPBI (Pekan Produksi Budaya Indonesia) tingkat Nasional yang 

diselanggarakan di JCC (Jakarta Convention Center) tahun 2008.

Gambar 6. Pameran kerajinan PPBI (Pekan Produksi Budaya Indonesia)
Foto: Dokumen KUPP (2008)

(24) Pendamping JPI dan BPAP di Bengkulu tahun 2009.

(25) Peserta Peningkatan Kualitas SDM dan Manajemen Lembaga Kewirausahaan 

Pemuda, Asisten Deputi Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda, Deputi 

Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olah Raga Republik Indonesia 

tahun 2011.

Pengalaman atau kegiatan lainnya yaitu: secara berkala diundang sebagai 

pelatih atau tutor untuk pelatihan peningkatan kemampuan bagi anggota 

kelompok dan masyarakat umum yang berminat, khususnya bagi generasi muda. 

Kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan pemerintah atau instansi 

pendidikan atau umum. Kegiatan-kegiatan tutor yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut:

(1) Pelatihan keterampilan membuat kerajinan enceng gondok di Kutai Barat 

(KALTIM) sebanyak 2 kali, diundang oleh dinas Perindustrian KALTIM dan 

Universitas Mulawarman (UNMUL) KALTIM.
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(2) Pelatihan di Gorontalo, diundang oleh BLH Regional SUMAPAPUA di 

Kabupaten Gorontalo.

Gambar 7. Pelatihan atau tutorial di Kabupaten Gorontalo
Foto: Dokumen KUPP (2010)

(3) Pelatihan di Jambi, Riau, Bengkulu, Pontianak, Lampung, NTT, Maluku, 

Sulawesi Utara, serta Papua. Kegiatan pelatihan keterampilan tersebut melalui 

kegiatan pertukaran pemuda antar Provinsi dan Bakti Pemuda antar Provinsi 

Kegiatan Nasioanal dari Kementrian Pemuda dan Olah Raga.

(4) Pelatihan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Semarang serta 

memberi pelatihan kepada masyarakat sekitar lingkungan usaha KUPP berada.

Prestasi yang pernah diaraih oleh ketua maupun perajin KUPP Karya 

Muda “Syarina Production” sampai sekarang ini adalah sebagai berikut:

(1) Juara I KUPP tingkat Kecamatan tahun 2004.

(2) Juara I KUPP tingkat Kabupaten Semarang tahun 2004.

(3) Juara I KUUP tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2004.

(4) Juara II Training Programing On Production Process Of Enceng Gondok 6 

Provinsi (DIY, Jateng, Jatim, Jabar, Sumatra Utara, dan Kalimantan Timur) 

tahun 2004.
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(5) Juara II Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten Semarang Bidang 

Kewirausahaan tahun 2004.

(6) Juara Harapan Lomba Kreatifitas Kerajinan Cindera Mata Bahan Baku 

Limbah tingkat Kabupaten Semarang tahun 2005.

(7) Juara I Lomba Kreatifitas Cindera Mata Bahan Baku Enceng Gondok tingkat 

Kabupaten Semarang tahun 2006.

(8) Juara I Lomba Olah Raga Tradisional dalam kegiatan Kemah Kesatuan 

Pemuda Indonesia dan ASEAN tahun 2006.

(9) Juara II Lomba Kreatifitas Kerajinan Cindera Mata Bahan Baku Enceng 

Gondok tingkat Kabupaten Semarang tahun 2006.

(10) Juara I Lomba Kreatifitas Kerajinan tingkat Kabupaten Semarang tahun 

2007.

(11) Juara I Lomba Kreatifitas Kerajinan Topi Enceng Gondok tingkat Kabupaten 

Semarang tahun 2007.

(12) Juara I Pemuda Pelopor Bidang Kewirausahaan tingkat Kabupaten Semarang 

tahun 2008.

(13) Juara III Pemuda Pelopor Bidang Kewirausahaan tingkat Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2008.

(14) Juara III Lomba Cindera Mata Khas Provinsi Jawa Tengah tahun 2011.

4.2.3 Peran KUPP Karya Muda “Syarina Production” di Desa Kebondowo

Keberadaan KUPP Karya Muda “Syarina Production” telah memberikan 

kontribusi terhadap penduduk, yakni dengan membuka lapangan pekerjaan bagi 

warga desa. Seluruh tenaga kerja atau perajin di KUPP merupakan warga Desa 
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Kebondowo yang mulanya hanya 5 orang menjadi 25 orang dalam kurun waktu 7 

tahun. 

Kontribusi lain yang diberikan KUPP Karya Muda “Syarina Production” 

adalah secara tidak langsung memperkenalkan desa setempat ke luar daerah 

bahkan hingga luar negeri. Konsumen dapat mengenal Desa Kebondowo dari 

kegiatan yang dilakukan KUPP Karya Muda “Syarina Production” dalam 

memasarkan produk kerajinan enceng gondok ke beberapa daerah di Indonesia 

hingga mancanegara. 

4.3 Produk Kerajinan Enceng Gondok KUPP Karya Muda 

“Syarina Production”

4.3.1 Proses Produksi KUPP Karya Muda “Syarina Production”

4.3.1.1 Sistem Kerja atau Sistem Produksi

Sistem kerja di KUPP Karya Muda “Syarina Production” dilakukan setiap 

hari mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pendapatan yang 

diperoleh para perajin menggunakan sistem borongan. Sedangkan sistem produksi 

di KUPP Karya Muda “Syarina Production” ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

(a) Pekerja yang tidak terampil menyiapkan bahan baku dan membuat bahan 

enceng gondok setengah jadi berupa anyaman, pilinan, karton dilapisi enceng 

gondok pipih, dan tenunan enceng gondok.

(b) Pekerja yang terampil membuat pola-pola yang akan dirakit, melakukan 

perakitan, dan melakukan proses finishing.
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4.3.1.2 Bahan Baku dan Peralatan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, KUPP Karya 

Muda “Syarina Production” menggunakan bahan utama dan bahan tambahan 

untuk membuat kerajinan enceng gondok.

(1) Bahan utama adalah batang enceng gondok kering. 

Batang enceng gondok dengan ukuran panjang ± 30 - 60 cm, dijemur 

hingga kering berwarna kecoklatan. Dipilih yang bagus dan lentur, permukaan 

kulit batangnya halus dan yang tidak memiliki bercak jamur.

   

Gambar 8. (a) batang enceng gondok basah, 
(b) batang enceng gondok kering. 

Foto: Riza (2011)

(2) Bahan tambahan

(a) Kertas daur ulang, karton, kardus, bambu dan rotan yang digunakan untuk 

kerangka atau bidang.

(b) Tali agel yang di pilin diambil dari serat pohon agel yang didatangkan dari 

Yogyakarta.

(c) Lem (Super, Rajawali, Latex, dan Alteko) untuk merekatkan rangkaian 

bidang-bidang, kerangka maupun hiasan.

a b
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(d) Kain furing untuk melapisi bagian dalam atau bagian belakang produk 

kerajinan agar halus dan rapi.

(e) Kain saten yang berfungsi sebagai hiasan dan pegangan pada tas.

(f) Rotan dan kayu yang digunakan sebagai pegangan pada tas maupun sebagai 

bentuk sadel pada becak dan sepeda.

(g) Tempurung kelapa atau batok dibentuk bulat atau oval sebagai kancing atau 

assesoris pada tas.

(h) Benang nilon untuk tali dan perekat layar pada kapal pinishi.

(i) Penggulung kain digunakan untuk kerangka berbentuk tabung dan kerangka 

roda.

(j) Karet sol digunakan untuk alas bawah sandal.

(k) Melamin atau clear merupakan sejenis bahan kimia yang digunakan untuk 

melapisi kerajinan enceng gondok agar terhindar dari jamur ataupun hama.

(l) Tiner untuk mencairkan melamin.

(m) Bahan pewarna: semir sepatu untuk warna coklat atau hitam yang digunakan 

saat finishing dan pewarna batik atau pewarna kain yang digunakan saat 

pencelupan bahan enceng gondok kering yang dijadikan tas.

Peralatan yang digunakan untuk membuat kerajinan enceng gondok adalah 

gunting, cutter, palu, penggaris, alat tulis, alat press, gergaji siku dan kompesor. 

Gunting dan cutter untuk memotong pola atau merapikan bagian-bagian yang 

tidak rapi. Penggaris digunakan agar ukurannya sesuai dan presisi hasil 

produknya. Alat tulis digunakan untuk membuat pola. Palu digunakan untuk 

merekatkan bagian-bagian bidang dengan pola hias ataupun potongan pola dari 

enceng gondok setengah jadi yang lain agar merekat kuat dan merata. Alat press 
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Gambar  9. Bahan tambahan (a) kertas daur ulang, (b) melamin, (c) lem 
super,(d) tali agel, (e) benang nilon, (f) tiner,  (g) kain furing,                     

(h) penggulung kain, dan (i) sol sandal atau karet sandal.
Foto: Riza (2011)

digunakan untuk memipihkan permukaan enceng gondok dan memipihkan 

permukaan karton yang dilapisi enceng gondok pipih. Gergaji siku digunakan 

untuk memotong pigura. Sedangkan kompresor digunakan untuk proses finishing

dengan menyemprotkan cairan clear atau melamin.

a b c

d e f

g h i
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Gambar 10. (a) penggaris, cutter, gunting, palu, (b) gergaji siku,
(c) kompressor dan (d) alat press, Foto: Riza (2011)

4.3.1.3 Proses Produksi dan Teknik Pembuatan Kerajinan Enceng Gondok

Proses produksi kerajinan enceng gondok KUPP Karya Muda “Syarina 

Production”, dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

(1) Tahap pemilihan bahan baku 

Bahan baku enceng gondok yang diambil atau dipotong dari rawa, sawah, 

ataupun sungai dengan kriteria sebagai berikut :

(a) Enceng gondok diambil yang sudah tua (dapat dilihat dari warna batang 

enceng gondok yang berwarna hijau tua) 

(b) Panjang enceng gondok kurang lebih 30 sampai dengan 60 cm

(c) Enceng gondok dipotong pada pangkalnya serta dibuang daun dan bunganya.

(2) Tahap penjemuran batang enceng gondok

a b

cd
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Penjemuran batang enceng gondok dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai 

berikut :

(a) Enceng gondok dijemur di atas pasir (apabila dilokasi pantai)

(b) Enceng gondok dijemur di atas ubin atau lantai semen

(c) Enceng gondok dijemur di atas permukaan tanah, untuk penjemuran yang 

dilakukan di atas permukaan tanah harus dibuatkan rak–rak penjemuran 

minimal 30 cm di atas permukaan tanah, karena jika di jemur di atas 

permukaan tanah langsung, akan lembab dan jamur mudah tumbuh sehingga 

dapat menimbulkan bercak-bercak pada batang enceng gondok.

Gambar 11. Proses penjemuran enceng gondok
Foto: Dokumen KUPP (2011)

Pada penjemuran batang enceng gondok tersebut membutuhkan waktu 7 

hari dibawah terik matahari. Namun apabila cuaca mendung, kurang lebih 10 hari 

agar dapat kering secara keseluruhan. Batang enceng gondok kering yang baik 

yakni memiliki ciri-ciri: bersih, lentur, kering sempurna, tidak tumbuh jamur, dan 

tidak rusak atau busuk. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk yang 

dihasilkan agar tetap baik dan berkualitas tinggi. 
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(3) Tahap pengelolaan enceng gondok kering menjadi bahan baku setengah jadi

Batang enceng gondok yang sudah kering harus diolah terlebih dahulu 

menjadi bahan baku setengah jadi, sebelum dijadikan produk kerajinan enceng 

gondok. Bahan setengah jadi tersebut ada 4 macam, yaitu: karton yang dilapisi 

lempengan enceng gondok, anyaman enceng gondok, kepangan atau pilinan

enceng gondok, dan tenunan enceng gondok (lihat gambar 12).

Gambar 12. Bahan baku setengah jadi (a) karton yang dilapisi enceng
gondok lembaran, (b) kepangan atau pilinan, (c) anyaman, dan (d) tenunan.

Foto: Riza (2011)

Teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan enceng gondok dari 

proses enceng gondok kering (bahan dasar) sampai menjadi bahan setengah jadi 

adalah:

(1) Pertama, untuk membuat karton yang dilapisi dengan lempengan enceng 

gondok sehingga menjadi lembaran, terlebih dahulu enceng gondok kering 

a

dc

b
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Gambar 13. ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) yang 
digunakan untuk menenun enceng gondok.

Foto : Riza (2011)

dibelah dan dibuang busa dalamnya sehingga tinggal kulitnya, di press dengan 

menggunakan alat press sampai kulit enceng gondok tersebut pipih dan halus, 

setelah itu direkatkan dengan lem satu persatu di atas kertas karton dengan 

menggunakan lem kayu sampai sesuai dengan lebar yang diinginkan.

(2) Kedua, untuk membuat anyaman enceng gondok, maka enceng gondok kering 

dibelah menjadi dua dan dipress agar pipih, lalu dianyam dengan teknik 

anyaman tunggal. 

(3) Ketiga, untuk membuat kepang atau pilin, caranya dengan menjalin 2 atau 

lebih batang enceng gondok kering hingga membentuk seperti kepang seperti 

pada ikatan rambut. Pilinan dalam kerajinan ini menggunakan pilin tunggal.

(4) Keempat, untuk membuat tenunan, terlebih dahulu enceng gondok kering 

dibelah atau disuir kecil–kecil dan ditenun menggunakan alat tenun ATBM 

(Alat Tenun Bukan Mesin) atau Gedokan, sampai menjadi tenunan seperti 

kain yang terbuat dari enceng gondok (lihat gambar 13).
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(4) Tahap produksi kerajinan

Enceng gondok yang sudah menjadi bahan setengah jadi, akan mulai 

diproses untuk membuat produk kerajinan, melalui langkah-langkah sebagai 

berikut:

(a) Membuat desain produk 

Sebelum memproduksi kerajinan, terlebih dahulu membuat konsep atau 

rancangan desain yang akan diproduksi. Dalam membuat rancangan desain 

produk, KUPP Karya Muda “Syarina Production” melakukan dengan cara 

membuat desain produk baru dan menggunakan bentuk produk yang sudah ada 

sebagai referensi yang kemudian dimodifikasi dan dikembangkan menjadi produk 

bentuk baru. Desain yang sudah dimodifikasi kemudian direalisasikan dengan 

bahan enceng gondok dan bahan tambahan yang akan di buat menjadi produk 

sesuai desain yang sudah ada. 

KUPP juga mengembangkan bentuk-bentuk baru yang menarik dan unik. 

Selain mengembangkan desain sendiri, ada pula desain yang merupakan pesanan 

dari orang lain. Membuat desain dengan cara menggambar produk sesuai dengan 

yang diinginkan, meliputi bentuk, ukuran maupun motif atau hiasan produk. Salah 

satu contoh produk yang didesain yaitu; miniatur mobil antik yang didesain 

hingga tiga jenis.

(b) Membuat pola desain yang sudah menjadi gambar

Pola dibuat seperti pada desain yang telah dibuat dengan cara mencontoh

atau menjiplak agar pola yang dibuat dapat sama atau presisi, karena dalam setiap 

pola akan dibuat lebih dari satu, hal ini bertujuan untuk mempermudah proses 

penggandaan produk kerajinan. Selain hal tersebut, juga bertujuan untuk 
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mempermudah membuat pola yang sama seperti pola yang telah dibuat. Sebelum 

dijiplak pada bahan baku, pola dibuat pada kertas terlebih dahulu, setelah itu 

kertas yang sudah berbentuk pola dijiplakkan pada bahan karton enceng gondok 

setengah jadi yang berupa lembaran, anyaman atau tenunan, kemudian dipotong 

sesuai dengan pola yang sudah dibentuk.

(c) Penyatuan pola atau perakitan dan pemasangan hiasan.

Cara menyatukan pola yaitu dengan merakit atau merekatkan potongan 

pola-pola dengan menggunakan lem sehingga membentuk kerangka, sesuai 

dengan desain yang telah dibuat. Bahan tambahan bambu juga dapat dijadikan 

sebagai kerangka untuk dijadikan bentuk-bentuk seperti miniatur lokomotif dan 

kapal pinishi. Perakitan merupakan tahap akhir untuk menyatukan potongan-

potongan pola menjadi produk kerajinan enceng gondok yang utuh. Setelah 

Gambar 14. (a) Pola yang sudah 
jadi, (b) pola diukur sebagai acuan 
untuk membuat pola pada bahan 
setengah jadi, (c) pola-pola mulai 
dipotong.

Foto: Riza (2011)

a b

c
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perakitan selesai, kemudian menambahkan pola atau hiasan pada produk agar 

lebih estetis.

(d) Tahap akhir atau Finishing

Setelah proses penyatuan dengan kerangka selesai dilakukan, maka 

terbentuklah bentuk utuh produk yang dihasilkan sesuai dengan desain yang 

dibuat. Pada tahap ini dilakukan proses pembersihan dan pemotongan bagian-

bagian yang masih kurang rapi. Selanjutnya kerajinan yang telah jadi dihaluskan 

menggunakan kain lap yang digosok-gosokkan ke permukaan kerajinan, 

kemudian proses selanjutnya adalah pewarnaan dengan menggunakan semir 

sepatu untuk warna gelap coklat atau hitam dan untuk polos atau natural, tidak 

diberi warna sama sekali (warna asli enceng gondok kering), untuk tas anyam, 

serat enceng gondok diwarnai terlebih dahulu dengan cara di rebus menggunakan 

pewarna batik atau pewarna kain sebelum dianyam. 

Gambar 15. (a) pemasangan tali 
agel di tepi tiap bidang, (b) 
pemasangan perakitan bidang yang 
telah diberi tali agel, dan (c) 
merapikan rakitan.

Foto: Riza (2011)

a b

c
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Gambar 16. Proses Finishing. (a) memasukkan cairan campuran melamin dan 
cairan tiner ketabung semprot, (b) menyalakan kompresor, (c) menyemprot 
melamin pada kerajinan, dan (d) kerajinan dijemur setelah disemprot. 

Foto: Riza (2011)

Proses terakhir adalah pemberian clear atau melamin agar kerajinan awet 

dan terlihat berkilau. Selain itu dilakukan juga proses uji kualitas produk yakni 

dengan melihat, mengamati dan meneliti bagian-bagian permukan produk yang 

selesai dibuat, apakah sudah baik, atau masih terdapat bagian yang cacat guna 

menjamin kualitas produk sebelum dipasarkan. 

(e) Pengemasan 

Kerajinan yang telah selesai dibuat di kemas secara hati-hati agar 

kerajinan tetap utuh tidak tidak rusak dan siap dipasarkan atau didistribusikan. 

Kemasan yang digunakan adalah menggunakan plastik, box karton, kardus, palet 

dari kayu. Plastik digunakan untuk lapisan paling dalam dan untuk produk 

kerajinan yang berbentuk kotak dan produk perabot yang ukurannya kecil. Box

c

ba

d
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karton dengan plastik mika pada salah satu sisi, digunakan untuk packing per item 

atau untuk produk miniatur. Sedangkan kardus digunakan untuk packing produk 

per item produk yang ukurannya besar dan untuk palet dari kayu dipergunakan 

untuk packing kardus yang telah diisi berbagai produk supaya aman dalam 

pengiriman barang.

Gambar 17. Proses packing
Foto: Riza (2011)

4.3.2 Jenis Produk KUPP Karya Muda “Syarina Production”

Produk kerajinan yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok usaha di 

sekitar Rawapening pada umumnya adalah tas, sandal, box dan furniture seperti 

kursi dan meja. Sedangkan KUPP selain menghasilkan produk tas dan sandal pada 

umumnya, juga memiliki produk kerajinan yang utama yang menjadi ciri khas 

produknya, yakni miniatur mobil antik, miniatur lokomotif, dan miniatur kereta 

kencana yang dimanfaatkan sebagai benda hias atau pajangan rumah.

Sekitar 50 jenis produk kerajinan telah dibuat sampai sekarang, baik yang 

di desain sendiri maupun sebagai pesanan. Produk kerajinan di KUPP sebagian 

besar berbentuk tiga dimensi, namun ada pula yang berbentuk dua dimensi. 

Berdasarkan jenis dan pemanfaatannya, kerajinan enceng gondok dibagi menjadi 
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Gambar 18. Ragam kotak dan box. 
(a) kotak tisu, (b) box / kotak penyimpan, 
(c) File box, (d) box pakaian atau cucian
dan (e) tempat sampah kering. 

Foto: Dokumentasi KUPP (2011)

dua, yaitu sebagai benda pakai dan sebagai benda hias. Namun diantara produk-

produk kerajinan tersebut, terdapat pula produk yang dapat difungsikan sebagai 

benda pakai sekaligus benda hias.

(1) Produk kerajinan berupa benda pakai, yaitu benda yang dapat dimanfaatkan 

atau dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kerajinan berupa benda pakai yang 

dihasilkan KUPP terdiri dari:

(a) Kotak dan box

a

c

e

d

b
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Produk kerajinan enceng gondok KUPP yang yang berupa kotak dan box 

adalah produk kotak tisu, box penyimpan, file box, box pakaian atau cucian, dan 

tempat sampah kering. Produk-produk tersebut merupakan produk fungsional 

untuk tempat meletakkan barang sesuai dengan fungsi kotak (box). Bentuk dasar 

berbagai jenis kotak (box) tersebut adalah bentuk balok segi empat dengan ukuran 

yang berbeda dan hiasan yang bervariasi. 

Bahan utama yang digunakan adalah karton yang dilapisi enceng gondok 

pipih, anyaman enceng gondok, pilinan enceng gondok, kertas daur ulang, triplek 

untuk kerangka box cucian atau pakaian, kain furing, pewarna semir coklat, 

lembaran plastik untuk melapisi bagian dalam tempat sampah kering dan tali agel

sebagai motif hias, tepi pola hias, maupun tepi raut atau bidang. Motif hias terbuat 

dari potongan pola-pola hias baik motif flora, motif geometris maupun 

lengkungan, dari anyaman enceng gondok, dan lembaran enceng gondok, 

potongan pilinan enceng gondok yang direkatkan pada bidang kerajinan atau 

disebut juga dengan teknik kolase. 

Proses pelapisan kain furing untuk bagian dalam box atau kotak agar 

lapisan dasar kertas daur ulang atau triplek tidak terlihat, rapi, serta halus. Kain 

furing pada produk-produk ini, direkatkan pada kerangka pola kertas daur ulang 

yang lebih tinggi dibandingkan bentuk dasar kotak (box), sebagai pengait untuk 

tutup. Pada file box penempelan kain furing tidak perlu menggunakan pola 

potongan kertas daur ulang yang lebih tinggi, karena pada file box tidak 

menggunakan tutup, dan pada tempat sampah tidak menggunakan kain furing

karena menggunakan plastik. Sedangkan warna kotak dan box merupakan warna 

asli enceng gondok dan warna coklat gelap dari pewarna semir. Proses finishing
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kelima produk ini di semprot dengan melamin untuk mencegah rayap, jamur atau 

gigitan hama. Finishing dilakukan agar produk tahan lama (awet) dan mengkilap.

Pada produk kotak tisu, berukuran 22 cm x 12 cm x 10 cm dan terdapat 

tiga jenis kotak tisu dengan motif hias yang berbeda, yakni motif garis yang 

paling sederhana hiasannya, yang mengelilingi tepi tiap bidang kotak tisu dan 

mengelilingi lubang tisu berbentuk segi enam, motif flora dan segitiga yaitu 

polanya berupa flora yang mengitari lubang tisu berbentuk oval dan pada bagian 

alas kotak tisu diberi pola segitiga yang berurutan mengelilingi kotak tisu, serta 

motif bunga dan sulur yang terbuat dari tali agel yang di rekatkan membentuk 

pola bunga dan lengkungan-lengkungan. 

Box atau kotak penyimpan adalah produk yang berfungsi sebagai tempat 

menyimpan perhiasan atau assesoris atau benda-benda yang lain yang berukuran 

kecil. KUPP Karya Muda “Syarina Production” mengembangkan tiga jenis 

dengan motif hias berbeda pada box atau kotak penyimpan. Box penyimpan 

tersebut terdiri dari box besar berukuran panjang 42 cm, lebar 22 cm dan 

tingginya 11 cm dengan motif hiasnya berupa bunga bermahkota timbul dan sulur

dengan anyaman enceng gondok dan tali agel, box sedang berukuran 21 cm x 10,5 

cm x 10 cm dan box kecil berukuran 10 cm x 10 cm x 10 cm dengan hiasan motif 

flora dan segitiga terbalik yang berderet mengelilingi sisi vertikal bawah tutup box 

dan tali agel untuk tepi pola hias dan tepi raut atau bidang kerajinan. Selain itu tali 

agel direkatkan pula bertumpuk dengan motif silang selebar 2 cm – 3 cm pada 

bagian tengah pola flora di permukaan atas, di sisi vertikal tutup box, dan di sisi-

sisi tiap bidang pada garis horisontal.  
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File box adalah produk fungsional berbentuk pola dasar kotak yang 

dipotong variasi melengkung pada salah satu sudutnya tanpa tutup, berukuran 

mulai dari 23 cm x 8 cm x 27 cm, dan  digunakan untuk tempat penyimpanan 

kertas, file, surat-surat, catatan, dan buku. KUPP Karya Muda “Syarina 

Production” baru mengembangkan satu motif hias pada file box, yaitu dengan 

hiasan pilinan enceng gondok di bagian tepi atas box.

Box pakaian atau cucian merupakan produk fungsional untuk meletakkan 

pakaian atau cucian. Tempat pakaian ini berukuran 40 cm x 40 cm x 65 dengan 

bagian tutup atau atas lebih lebar berukuran 45 cm x 45 cm. Di KUPP Karya 

Muda “Syarina Production” hanya membuat satu jenis box pakaian atau cucian. 

Hiasan box ini terbuat dari bahan anyaman digunakan untuk hiasan pada samping 

kiri kanan tiap sisi vertikal. Pilinan enceng gondok digunakan pada bagian tepi 

tutup dan tali pegangan tutup dan tali agel digunakan untuk menghias tepi pola 

hias dan tepi raut kerajinan. Pada bagian samping kanan dan kiri tedapat 2 lubang 

yang dapat digunakan ketika mengangkat box cucian tersebut. 

Tempat sampah kering dikembangkan sebagai produk fungsional untuk 

membuang sampah kering, biasanya diletakkan di dalam kamar ataupun ruang 

tamu. Tempat sampah kering ini alasnya berbentuk trapesium berukuran 20 cm x 

20 cm x 45 dan bagian tutup berbentuk prisma dengan lebar 22 cm x 22 cm serta 

tingginya 40 cm. Tutup bagian atas merupakan tutup goyang yang praktis ketika 

membuang sampah maka akan tertutup kembali dengan sendirinya. Tempat 

sampah ini hanya diproduksi satu jenis saja, yakni dengan potongan pola hias dari 

anyaman enceng gondok yang dibentuk persegi dengan sudut tumpul pada bagian 

sisi vertikal dan permukaan tutup goyang.
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Kotak dan box ini dijual dengan harga mulai dari Rp 15.000,00 untuk box 

penyimpan kecil dan Rp 75.000,00 untuk box cucian atau pakaian. Box yang 

paling bagus bentuk dan hiasannya adalah box penyimpan dan yang paling banyak 

diminati adalah kotak tisu. Kotak tisu dikategorikan cukup baik, karena masih 

terlalu sederhana bentuk dan hiasannya namun harganya relatif terjangkau dan 

bentuknya rapi. Terbukti dengan jumlah produksi kotak tisu yang banyak (lihat 

tabel 4.6). Sedangkan produk file box kurang diminati oleh konsumen karena 

bentuknya tidak bervariasi, motif hiasnya terlalu sederhana, dan terlalu sempit 

ketika digunakan untuk meletakkan file yang banyak ataupun berat. Tempat 

sampah kering juga kurang diminati karena produk ini masih perlu ditingkatkan

lagi kualitasnya terutama pada kekuatan, keawetan, bentuk, dan hiasannya yang 

belum bervariasi serta bahan enceng gondok dianggap kurang cocok dijadikan 

produk tempat sampah.

Produk-produk box dan kotak tersebut dapat dikembangkan bentuknya, 

seperti bentuk tabung, kubus, prisma, dan sebagainya. Alternatif pengembangan 

pada file box dengan bentuk yang lebih lebar, atau dengan beberapa sekat, 

maupun variasi potongan sudut yang berbeda. Pengembangan juga dapat 

dilakukan dengan variasi motif hias atau pola-pola hias dan hiasan dari tali agel, 

agar lebih estetis dan diminati konsumen. Pengembangan produk kotak dan box

dapat dilakukan dengan mengeksplorasi bahan utama, alat dan teknik dengan 

berbahan dasar enceng gondok atau bahan tambahan lain untuk menemukan ciri 

produk KUPP Karya Muda “Syarina Production” yang selanjutnya dapat 

diproduksi secara massal.
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(b) Tempat tisu meja

Tempat tisu meja merupakan produk fungsional yang menyatukan 3 jenis 

tempat dengan bentuk yang berbeda dan fungsi yang berbeda pula. Tempat tisu

berbentuk dasar segitiga mengikuti lipatan tisu makan, tempat sendok berbentuk 

tabung, dan tempat tusuk gigi berbentuk kubus dengan ukuran yang sesuai dengan 

panjang tusuk gigi, disatukan dengan sebuah alas yang berbentuk persegi panjang. 

Tempat tisu meja ini berukuran 20 cm x 8 cm x 12 cm. Warna keseluruhan yang 

ditampilkan produk ini adalah warna asli enceng gondok kering.

Gambar 19. Tempat tisu meja
Foto: Dokumen KUPP (2011)

Bahan utama yang digunakan adalah karton dilapisi enceng gondok pipih, 

enceng gondok pilinan dan anyaman, kertas daur ulang, potongan penggulung 

kain, kain furing, serta tali agel untuk hiasan. Bahan karton dilapisi enceng 

gondok pipih untuk pola pada tempat tisu, dan pola tempat tusuk gigi. Sedangkan 

pada tempat sendok menggunakan kerangka potongan penggulung kain yang 

dilapisi enceng gondok pipih atau anyaman. Potongan pola anyaman dapat juga 

digunakan untuk melapisi bagian alas tempat tisu makan. 
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Pilinan enceng gondok digunakan untuk hiasan tepi bagian atas dan bawah 

tabung tempat sendok. Pemberian hiasan selain dengan menggunakan pilinan 

enceng gondok, juga menggunakan tali agel yang ditempel pada bagian tepi 

bidang tempat tisu, tempat tusuk gigi dan tepi pilinan pada tempat sendok. KUPP 

Karya Muda “Syarina Production” memproduksi 2 jenis tempat tisu meja, namun 

kurang dalam mengembangkannya, hanya menukar bahan setengah jadi anyaman 

dan karton yang dilapisi enceng gondok pipih pada tempat sendok saja, belum 

berbeda dari bentuk serta hiasannya.

Produk ini di finishing dengan cara disemprot dengan melamin untuk 

mencegah rayap, jamur maupun gigitan hama. Finishing juga dapat dilakukan 

dengan dengan pencampuran langsung cairan melamin atau clear dengan batang 

enceng gondok agar dapat meresap ke dalam pori-pori enceng gondok. Produk ini 

cocok di finishing dengan di rendam pada awal bahan, apalagi produk ini nantinya 

berguna untuk tempat sendok, tisu dan tusuk gigi yang langsung berhubungan 

dengan indra perasa manusia, apabila menggunakan teknik semprot, dikawatirkan 

ada bagian-bagian yang masih menggumpal dan terkontaminasi langsung dengan 

konsumen. Proses pelapisan kain furing untuk bagian dalam tempat tisu, tempat 

tusuk gigi dan tempat sendok, dengan menggunakan kerangka kertas daur ulang 

yang dilapisi dengan furing.

Tempat tisu makan ini dijual dengan harga dari Rp 20.000,00 sampai 

dengan Rp 25.000,00. Produk ini walaupun harganya relatif terjangkau serta dapat 

difungsikan sebagai tempat yang multifungsi di meja makan, namun kurang 

diminati oleh konsumen karena bentuknya tidak bervariasi, dan hiasannya terlalu 

sederhana. Tempat tisu meja makan ini masih perlu dikembangkan lagi pada 

bentuk dan hiasannya.
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Produk ini dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis, misalnya bentuk 

segitiga, segilima, dengan menggunakan sekat, dan bentuk yang lainnya serta 

dapat diberi hiasan dari tali agel atau pola hias dari dari bahan setengah jadi 

lainnya. Pengembangan dapat dilakukan dengan mengeksplorasi bahan, alat dan 

teknik dengan berbahan dasar enceng gondok untuk menemukan ciri khas produk 

dari KUPP Karya Muda “Syarina Production”.

(c) Toples atau tempat makanan kecil

   

Gambar 20. Toples
Foto : Riza (2011)

Toples atau tempat makanan kecil merupakan produk fungsional dengan 

bentuk tabung yang dapat difungsikan sebagai tempat menyimpan makanan. 

Toples ini berukuran diameter 15 cm dan tinggi 7 cm dan terdiri dari 2 bagian, 

yakni tabung dan tutup. Bahan utama yang digunakan adalah enceng gondok 

setengah jadi berbentuk tenunan, karton yang dilapisi enceng gondok pipih, kertas 

daur ulang, potongan penggulung kain, serta tali agel untuk tepian dan hiasan. 

Bahan tambahan lain, yaitu toples bening yang diletakkan di dalam tempat toples

enceng gondok. 

Bahan enceng gondok tenunan untuk lapisan dasar toples serta tutup 

toples. Sedangkan karton yang dilapisi enceng gondok pipih berbentuk lembaran 
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digunakan untuk  dengan cara memotong pola sesuai dengan desain yang dibuat, 

kemudian direkatkan pada bagian luar tempat toples. Selain dengan menggunakan 

karton yang dilapisi lembaran enceng gondok, juga menggunakan tali agel yang 

ditempel pada bagian tepi. KUPP Karya Muda “Syarina Production” 

mengembangkan 2 jenis motif toples, yaitu motif bunga dan sulur dan motif 

setengah lingkaran (lihat gambar 20). Keduanya sama dalam bentuk maupun 

pemakaian bahan setengah jadi yang membedakan adalah motif hiasnya, motif 

bunga dan sulur berada di tengah-tengah sisi tabung berjumlah satu dan motif 

setengah lingkaran berada di sisi tabung bagian bawah berjumlah empat.

Proses finishing toples ini di semprot dengan melamin untuk mencegah 

rayap, jamur serta gigitan hama. Bagian dalam toples dilapisi dengan kertas daur 

ulang yang telah dilapisi dengan kain furing dan proses yang terakhir adalah 

memasukkan toples bening ke dalam tempat toples enceng gondok ini.  

Toples ini dijual dengan harga Rp 20.000,00. Produk ini cukup diminati 

oleh konsumen karena produknya yang unik, jarang sekali bahan enceng gondok 

dijadikan toples makanan, harganya yang relatif murah serta dapat difungsikan 

sebagai tempat makanan atau camilan. Untuk tetap diminati konsumen, toples ini 

perlu dikembangkan lagi pada bentuk dan hiasannya agar lebih bervariasi dan 

konsumen memiliki banyak pilihan sesuai dengan seleranya. 

Produk ini dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis, mulai dari variasi 

bentuk, misalnya segitiga, segilima, kotak atau dengan menggunakan sekat yang 

banyak, dan menggunakan hiasan yang bervariasi. Pengembangan dapat 

dilakukan dengan mengeksplorasi bahan, alat dan teknik dengan berbahan dasar
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enceng gondok untuk menemukan ciri produk KUPP Karya Muda “Syarina 

Production”.

(d) Wadah atau tempat serbaguna

Gambar 21. Wadah serbaguna
      Foto: Dokumen KUPP (2011)

Wadah atau tempat serbaguna dikembangkan sebagai produk fungsional

dengan bentuk organis memanjang. Wadah atau tempat serbaguna ini berukuran 

30 cm x 15 cm x 7 cm, dengan bagian atasnya terbuka. Bahan utama yang 

digunakan adalah tenunan enceng gondok, karton yang dilapisi enceng gondok 

pipih dengan lembaran warna asli (natural) dan diwarnai menggunakan semir 

warna coklat gelap, pilinan enceng gondok, kertas daur ulang, serta tali agel untuk 

menghias bagian tepi bidang dan motif hias. 

Bahan enceng gondok tenunan dan karton yang dilapisi lembaran enceng 

gondok pipih, untuk lapisan dasar wadah serbaguna. Sedangkan pilinan enceng 

gondok digunakan untuk hiasan. Selain itu, karton yang dilapisi enceng gondok 

pipih berbentuk lembaran dapat digunakan untuk pola hias. Pemberian  hiasan 

selain dengan menggunakan karton enceng gondok lembaran yang ditempel 
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sesuai dengan pola hias, juga menggunakan tali agel yang ditempel pada bagian 

tepi pola hias. 

KUPP Karya Muda “Syarina Production” mengembangkan tiga jenis motif 

hias pada wadah atau tempat serbaguna, yaitu motif geometris, motif flora dan 

menggunakan hiasan dari bahan setengah jadi bentuk pilinan. Motif geometris 

berbentuk kotak dengan ujung tumpul yang direkatkan berjajar dan ditumpuk 

sebagian. pada bagian tengah. Motif hias bunga berada di tengah-tengah sisi 

vertikal panjang dan sulur atau daun yang menjalar di sisi kanan dan kiri motif 

bunga. Wadah yang menggunakan hiasan bahan setengah jadi, yaitu pilinan 

enceng gondok yang direkatkan satu persatu berurutan horisontal.

Proses finishing produk ini di semprot dengan melamin untuk mencegah 

rayap, jamur maupun gigitan hama. Finishing juga dapat dilakukan dengan 

dengan pencampuran langsung dengan batang enceng gondok agar dapat meresap 

ke dalam pori-pori enceng gondok. Pada bagian dalam wadah serbaguna, tidak 

dilapisi dengan furing, agar terkesan unik karena dengan bentuknya yang lebar, 

maka dapat terlihat langsung pada bagian dalam produknya. 

Produk ini dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis, mulai dari variasi 

bentuk misalnya segitiga, segilima, kotak atau dengan menggunakan sekat, serta 

hiasan yang berbeda. Pengembangan dapat dilakukan dengan mengeksplorasi 

bahan, alat dan teknik dengan berbahan dasar enceng gondok untuk menemukan 

ciri khas produk dari KUPP Karya Muda “Syarina Production”.  

Wadah atau tempat serbaguna ini dijual dengan harga Rp 20.000,00. 

Produk ini cukup diminati oleh konsumen karena diproduksi banyak seperti kotak 

tisu, harganya yang relatif terjangkau, dapat difungsikan sebagai tempat assesoris,
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tempat buah, tempat toples, dan hantaran (parcel). Walaupun sebenarnya wadah

atau tempat serbaguna ini masih perlu ditingkatkan lagi kualitasnya terutama pada 

bentuknya yang kurang sempurna apabila dilihat dari segi estetisnya.

(e) Tas 

Gambar 22. Berbagai macam bentuk tas enceng gondok
Foto : Dokumen KUPP (2011)
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Tas merupakan produk fungsional dengan bentuk persegi, kotak, oval dan 

sebagainya. Tas ini berukuran dari 15 cm x 25 cm, sampai dengan 40 cm x 20 cm 

x 30 cm. Terdapat tas yang bagian atasnya terbuka dan tertutup dengan retsleting, 

kancing maupun magnet. Bahan utama yang digunakan adalah pilinan enceng 

gondok, tali agel, dan bahan tambahan seperti kain, kayu, rotan, dan batok kelapa.

Bahan enceng gondok pilinan di jalin sesuai dengan desain yang telah 

dibuat sebelumnya. Sedangkan kain dan kayu, digunakan untuk pegangan tas. Tali 

agel dan tempurung (batok) kelapa bentuk kancing digunakan sebagai hiasan 

sekaligus sebagai kancing. KUPP mengembangkan 10 jenis serta motif hias pada 

tas, diantaranya yaitu: tas dengan pilinan enceng gondok berbentuk oval, tas 

dengan pegangan rotan, tas pilinan enceng gondok warna dengan kancing batok

kelapa, tas kotak warna dengan perpaduan rotan dan hiasan kain, tas yang 

berbentuk trapesium seperti keranjang dengan pegangan kain, pilinan enceng 

gondok, rotan dan hiasan kain serta tas anyaman enceng godok dipadukan dengan 

kain dan pegangan kayu. Kerajinan tas enceng gondok ini di finishing dengan 

melamin untuk mencegah rayap, jamur serta gigitan hama. Finishing juga dapat 

dilakukan dengan dengan pencampuran langsung dengan batang enceng gondok 

agar dapat meresap ke dalam pori-pori enceng gondok. Pada bagian dalam tas, 

dilapisi dengan kain furing yang dijahit sesuai dengan ukuran dalam tas. 

Tas ini dijual dengan harga mulai dari Rp. 20.000,- sampai dengan Rp 

60.000,-. Produk ini cukup diminati oleh konsumen karena bentuknya yang unik, 

ethnic, harganya yang relatif murah serta dapat difungsikan sebagai tempat 

menyimpan barang atau sesuatu waktu bepergian. Sayangnya produk tas bukan 
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merupakan produk andalan dari KUPP Karya Muda “Syarina Production”, karena 

perajin memproduksi tas apabila ada pesanan konsumen atau kegiatan pameran. 

Produk tas ini dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis, mulai dari 

variasi bentuk misalnya segilima, bulat atau penggunaan tali pegangan tas yang 

memiliki panjang berbeda, dengan bahan yang berbeda, atau motif hias yang 

berbeda, agar variasi produk tas yang diproduksi semakin banyak. Pengembangan 

dapat dilakukan dengan mengeksplorasi bahan, alat dan teknik dengan berbahan 

dasar enceng gondok untuk menemukan ciri khas produk KUPP Karya Muda 

“Syarina Production”.  

(f) Cermin rias

Gambar 23. Ragam cermin rias
Foto: Dokumentasi KUPP (2011)
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Cermin rias dikembangkan sebagai produk fungsional dengan berbagai 

bentuk, di antaranya bentuk persegi empat, hati, segi delapan, dan oval. Cermin 

rias ini memiliki ukuran bingkai dari 45 cm x 30 cm sampai dengan ukuran 60 cm 

x 100 cm. Di tengah bingkai cermin rias ini, terdapat potongan kaca cermin, yang 

difungsikan untuk bercermin dengan ukuran yang disesuaikan dengan bingkai. 

Bahan utama yang digunakan adalah enceng gondok setengah jadi berbentuk 

pilinan, anyaman, karton yang dilapisi enceng gondok pipih, dan bahan tambahan 

seperti kaca cermin, kertas daur ulang, triplek, kardus, kain furing, serta tali agel

untuk tepi pola hias dan menghias tepi raut cermin. 

Bahan enceng gondok anyaman dan karton yang dilapisi enceng gondok  

pipih lembaran digunakan sebagai lapisan dasar yang menutupi bingkai cermin, 

sedangkan pilinan sebagian besar digunakan untuk tepian bingkai. Bingkai terbuat 

dari kertas daur ulang, kardus dan triplek yang dilapisi dengan anyaman enceng 

gondok dan karton enceng gondok lembaran. Bahan untuk bingkai dipilih mana 

yang sesuai dengan ukuran cermin dan tingkat kekokohan cermin. Bahan karton 

yang dilapisi enceng gondok pipih lembaran juga dapat digunakan hiasan, 

dibentuk sesuai dengan pola atau hiasan yang diinginkan. Tali agel digunakan 

untuk tepi pola hias dan tepi raut (bingkai) cermin rias. Di KUPP Karya Muda 

“Syarina Production” mengembangkan 6 jenis dan motif hias pada cermin rias.

Proses finishing produk cermin rias ini disemprot dengan melamin untuk 

mencegah rayap, jamur maupun gigitan hama. Pada bagian belakang cermin rias 

ini menggunakan triplek, maka perlu merekatkan kain pelapis atau furing agar 

triplek tidak terlihat dan terkesan halus permukaannya serta rapi pada bagian tepi 

triplek.
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Cermin rias ini dijual dengan harga mulai dari Rp. 25.000,- sampai dengan 

Rp1.000.000,-. Produk ini cukup diminati oleh konsumen karena bentuknya yang 

unik, ethnik, harganya sesuai dengan ukuran, serta dapat difungsikan untuk berias. 

Produk ini sudah melakukan variasi bentuk dan motif hiasnya, namun bentuk dari 

bingkai dan kaca cermin pada beberapa jenis cermin rias, tidak sinkron atau tidak 

sesuai dengan bentuk bingkai cermin rias seperti pada cermin enceng gondok 4, 

cermin love dan cermin sandal japit. Serta ada pula yang cermin rias yang 

memiliki bentuk bingkai yang kurang baik seperti pada cermin rias enceng 

gondok 2 (lihat gambar 23).

Agar menjadi produk yang berkualitas baik dan tetap diminati konsumen, 

produk cermin rias enceng gondok 4, cermin love serta cermin sandal japit ini 

dapat diperbaiki ulang pada bentuk potongan bingkai untuk tempat kaca cermin 

yang disesuaikan dengan bentuk bingkai serta diberi tambahan motif hias agar 

lebih estetis dan menarik. Sedangkan bentuk cermin enceng gondok 2 dapat 

dikembangkan menjadi bentuk yang lebih jelas antara bentuk raut geometris atau 

organisnya. 

Cermin rias dapat pula dikembangkan dengan bentuk lain, misalnya 

segilima, lingkaran, persegi, atau ditambah dengan tempat sisir atau assesoris, dan 

penggunaan motif hias yang bervariasi. Pengembangan dapat dilakukan dengan 

mengeksplorasi bahan, alat dan teknik dengan berbahan dasar enceng gondok 

untuk menemukan ciri khas produk dari KUPP Karya Muda “Syarina Production” 

yang dapat dipasarkan ke konsumen. 



92

(g) Sandal

Sandal merupakan produk fungsional yang digunakan untuk alas kaki 

dengan bentuk organis dan tali sandal yang bervariasi. Sandal berukuran kurang 

lebih 27 cm x 15 cm x 3 cm disesuaikan dengan cetakan sandal untuk laki-laki 

dan perempuan dengan ukuran 34 sampai dengan ukuran 40. Bahan utama yang 

digunakan adalah enceng gondok setengah jadi berbentuk pilinan, anyaman, dan 

tenunan, serta tambahan dari bahan karet atau sol sandal.

Gambar 24. Ragam sandal enceng gondok
       Foto: Dokumentasi KUPP (2011)

Bahan enceng gondok anyaman dan tenunan digunakan sebagai lapisan 

dasar yang menutupi bagian alas kaki, sedangkan pilinan digunakan untuk tali 

sandal. Pilinan yang digunakan adalah pilinan ganda dan pilinan tunggal. Selain 

itu, pada alas bawah sandal direkatkan karet atau sol sandal yang sudah dipotong 

sesuai dengan pola sandal. Umumnya sandal di finishing dengan melamin untuk 

melapisi sandal agar mencegah rayap, timbulnya jamur maupun gigitan hama. Di 
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KUPP Karya Muda “Syarina Production” mengembangkan 4 jenis sandal enceng 

gondok (lihat gambar 24).

Sandal ini dijual dengan harga Rp. 15.000,- Produk ini diminati oleh 

konsumen karena bentuknya yang unik, ethnik, harganya yang relatif murah serta 

dapat digunakan untuk alas kaki. Produk ini perlu ditingkatkan lagi kualitasnya 

terutama pada bentuk, kekuatan dan kerapian dari tepi sandal. Kekurangan yang 

ada pada sandal ini adalah sandal tidak kokoh apabila terkena air, digunakan di 

luar ruangan atau permukaan tanah atau bebatuan, selain digunakan sebagai 

sandal rumah agar awet.

Produk ini dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis, mulai dari variasi 

bentuk alas misalnya persegi, lingkaran atau bentuk-bentuk yang disukai anak-

anak serta variasi pada penutup sandal atau tali sandal. Pengembangan dapat 

dilakukan dengan mengeksplorasi bahan, alat dan teknik dengan berbahan dasar 

enceng gondok untuk menemukan ciri khas produk dari KUPP Karya Muda 

“Syarina Production”.  

(h) Karpet

Karpet merupakan produk fungsional untuk alas sofa maupun kursi tamu 

atau alas duduk. Karpet ini berukuran diameter 2 meter. Bahan utama yang 

digunakan adalah enceng gondok setengah jadi berbentuk pilinan. Bahan enceng 

gondok pilinan dijalin satu persatu dari tengah memutar sampai ke bagian luar 

atau tepi karpet. Di KUPP Karya Muda “Syarina Production” belum 

mengembangkan  bentuk, maupun hiasan pada karpet karena merupakan produk 

baru. Proses finishing produk ini disemprot dengan melamin untuk mencegah 

rayap, jamur maupun gigitan hama. Karena produk ini merupakan pilinan enceng 
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gondok, maka melamin dapat dicampurkan langsung dengan batang enceng 

gondok agar dapat meresap ke dalam batang enceng gondok.

Gambar 25. Karpet enceng gondok
Foto: Riza (2011)

Produk ini masih perlu dikembangkan dari bentuknya yang belum 

bervariasi. Produk ini dapat dikembangkan menjadi berbagai variasi karpet 

misalnya bentuk persegi, oval, hati, dan segitiga. Pengembangan dapat dilakukan 

dengan mengeksplorasi bahan, alat dan teknik dengan berbahan dasar enceng 

gondok untuk menemukan ciri khas produk dari KUPP Karya Muda “Syarina 

Production”.  

Karpet ini dijual dengan harga Rp. 450.000,- sampai dengan Rp 

1.500.000,- sesuai dengan penggunaan bahan pilinan yang banyak, ukuran dan 

tingkat kesulitan yang dibuat. Produk ini lebih banyak diminati oleh konsumen 

luar negeri karena harganya yang cukup mahal serta melalui pesanan karena 

bentuknya unik, dan ethnik. 

(2) Produk berupa benda hias 

Benda hias adalah benda yang dimanfaatkan sebagai hiasan atau pajangan 

rumah, contohnya sebagai berikut:
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(a) Pigura

Gambar 26. Ragam pigura
Foto : Riza (2011)

Pigura atau bingkai dikembangkan sebagai produk 2 dimensi yang 

difungsikan sebagai pajangan rumah, dengan berbentuk persegi, yang sekaligus di 

dalamnya dapat difungsikan untuk meletakkan foto atau piagam penghargaan. 

Pigura berukuran antara 11 cm x 13 cm sampai dengan 14 cm x 16 cm atau 

menyesuaikan dengan ukuran foto. 

Bahan utama yang digunakan adalah karton yang dilapisi enceng gondok 

setengah jadi berbentuk lembaran, anyaman, kertas daur ulang, kait bingkai, kaca 

transparan, serta tali agel. Bahan karton yang dilapisi karton enceng gondok 

lembaran untuk lapisan dasar. Sedangkan enceng gondok berbentuk anyaman dan 

pilinan digunakan untuk hiasan, atau antara karton enceng gondok lembaran, 

anyaman dan pilinan dapat di letakkan sesuai kreasi. Selain itu tali agel digunakan 

untuk menghias produk. KUPP Karya Muda “Syarina Production” kurang 

mengembangkan jenis serta motif hias pigura. Proses finishing produk ini di 

semprot dengan melamin untuk mencegah rayap, jamur maupun gigitan hama. 

Proses finishing dilakukan agar produk ini menjadi awet atau tahan lama serta 
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memberikan kesan mengkilap pada produk. Setelah selesai di finishing, baru 

kemudian kaca dipasang pada pigura.

Produk ini apabila ingin dikembangkan, dapat menjadi berbagai jenis, 

mulai dari variasi bentuk segitiga, segilima, bulat atau dengan menggunakan 

sekat, menggunakan penyangga untuk pigura meja, serta motif hias yang berbeda. 

Pengembangan dapat dilakukan dengan mengeksplorasi bahan, alat dan teknik 

dengan berbahan dasar enceng gondok untuk menemukan ciri khas produk dari 

KUPP Karya Muda “Syarina Production”.  

Pigura ini dijual dengan harga Rp15.000,00. Produk ini walaupun 

harganya yang relatif terjangkau, namun kurang diminati oleh konsumen karena 

bentuknya terlalu sederhana. Pigura ini masih perlu dikembangkan lagi terutama 

pada bentuk dan hiasannya yang belum bervariasi.

(b) Hiasan dinding bentuk kaligrafi 

Gambar 27. Hiasan dinding kaligrafi
Foto: Riza (2011)

Bahan karton yang dilapisi enceng gondok lembaran untuk lapisan dasar 

ditempel pada triplek dan kertas daur ulang merupakan background dari hiasan 

dinding. Sedangkan enceng gondok berbentuk pilinan digunakan untuk 

membentuk kaligrafi huruf khat atau Arab dan tepian background hiasan dinding. 
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Pemberian hiasan menggunakan potongan pola bentuk flora dari karton yang 

dilapisi enceng gondok pipih, anyaman enceng gondok dan tali agel yang 

ditempel pada bagian tepi bingkai kaligrafi. KUPP Karya Muda “Syarina 

Production” mengembangkan 2 jenis hiasan dinding bentuk kaligrafi pola huruf 

Arab (khat) dengan ayat yang berbeda dan motif hias yang berbeda pula.

Proses finishing produk ini di semprot dengan melamin untuk mencegah 

rayap, jamur maupun gigitan hama. Finishing juga dapat dilakukan dengan 

dengan pencampuran langsung dengan batang enceng gondok agar dapat meresap 

ke dalam pori-pori enceng gondok agar produk menjadi awet. Proses pelapisan 

kain furing untuk bagian belakang hiasan dinding kaligrafi agar bagian tepinya 

rapi dan halus permukaannya.

Produk ini dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis, mulai dari variasi 

bentuk di antaranya segitiga, segilima, kotak, dan bulat. Selain variasi bentuk 

dapat pula divariasikan pada ayat atau surat yang ditulis dalam kaligrafi. 

Pengembangan dapat dilakukan dengan mengeksplorasi bahan, alat dan teknik 

dengan berbahan dasar enceng gondok untuk memberikan ciri khas produk dari 

KUPP Karya Muda “Syarina Production”.  

Hiasan dinding kaligrafi ini dijual dari harga Rp 250.000,- sampai dengan 

Rp 500.000,- sesuai dengan ukuran dan tingkat kerumitan kaligrafi. Produk ini 

merupakan produk yang berupa pesanan, karena harganya relatif mahal. Hiasan 

dinding kaligrafi ini masih perlu dikembangkan terus menerus terutama pada 

bentuk, pola ayat kaligrafinya dan motif hias yang belum banyak.
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(c) Lukisan 

Lukisan dikembangkan sebagai produk yang berfungsi sebagai hiasan atau 

pajangan rumah. Lukisan bervariasi ukurannya mulai dari 50 cm x 75 cm sampai 

dengan 60 cm x 100 cm atau sesuai dengan pesanan. Bahan utama yang 

digunakan adalah enceng gondok setengah jadi berbentuk tenunan, karton yang 

dilapisi enceng gondok pipih yang berbetuk lembaran, kayu pigura, serta tali agel

untuk hiasan.

Bahan enceng gondok tenunan untuk dasar lukisan. Sedangkan karton 

yang dilapisi enceng gondok berbentuk lembaran, dipotong sesuai dengan pola 

hias lukisan yang akan dibuat dan ditempel pada tenunan, teknik menempel ini 

disebut kolase. Tali agel digunakan untuk hiasan pada tepi pola-pola hias dari 

lembaran karton enceng gondok pipih. 

KUPP Karya Muda “Syarina Production” baru mengembangkan 3 jenis 

lukisan dengan motif hias yang berbeda, yaitu bunga, tanaman dan naga, karena 

produk yang dibuat adalah produk baru serta membutuhkan kreatifitas dan 

Gambar 28. Lukisan
Foto: Riza (2011)
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keuletan dalam membuatnya. Proses finishing produk ini di semprot dengan 

melamin untuk mencegah rayap, jamur maupun gigitan hama. Penyemprotan 

harus merata di seluruh bagian lukisan, agar lukisan menjadi tahan lama dan 

terkesan mengkilap.

Lukisan ini dijual dengan harga mulai dari Rp 225.000,- sampai dengan 

Rp 650.000,- disesuaikan dengan ukuran dan kerumitan pola lukisan. Produk baru 

ini diminati oleh konsumen karena lukisannya unik, lain dengan lukisan yang 

biasanya menggunakan kanvas dan cat minyak. Harganya relatif mahal karena 

pengerjaan yang rumit dan memakan waktu lama. 

Produk ini dapat dikembangkan lagi menjadi berbagai jenis, mulai dari 

variasi lukisan bentuk segitiga, segilima, bulat, serta motif hias lukisan yang 

berbeda. Pengembangan dapat dilakukan dengan mengeksplorasi bahan, alat dan 

teknik dengan berbahan dasar enceng gondok untuk menemukan ciri khas produk 

dari KUPP Karya Muda “Syarina Production”. 

(d) Miniatur alat transportasi

Produk kerajinan miniatur enceng gondok yang dihasilkan KUPP yaitu; 

miniatur lokomotif , miniatur mobil antik, miniatur kereta kencana, miniatur kapal 

pinishi, miniatur sepeda, miniatur becak, dan miniatur gerobak. Miniatur 

merupakan produk hias yang digunakan sebagai pajangan rumah atau dekorasi 

ruangan. Bentuk berbagai jenis miniatur tersebut sesuai dengan bentuk 

sesungguhnya, namun dengan pola ukuran yang kecil dan tambahan assesoris 

yang bervariasi. 
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Gambar 29. Ragam miniatur 
(a) lokomotif, (b) mobil antik, 
(c) kereta kencana, (d) kapal 

pinishi, (e) sepeda, (f) becak, 
dan (g) gerobak.

Foto: Dokumen KUPP (2011)

Produk miniatur di produksi dengan menggunakan bahan utama lembaran 

karton yang dilapisi enceng gondok pipih, dan pilinan enceng gondok untuk 

lingkaran ban pada roda, sedangkan bahan tambahannya adalah: kertas daur 

a b

c d

f

g

e
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ulang, triplek untuk alas miniatur lokomotif, bambu untuk pengait roda pada 

miniatur lokomotif dan kerangka pada kapal pinishi, benang nilon untuk kapal 

pinishi, penggulung kain untuk kerangka bentuk tabung dan kerangka roda, 

pewarna semir coklat, dan tali agel sebagai motif hias, jeruji roda, serta hiasan 

tepi tiap raut atau bidang. Teknik yang digunakan dalam memberi hiasan pada 

badan miniatur dan potongan pilinan enceng gondok yang direkatkan pada bidang 

kerajinan disebut dengan teknik kolase. Produk miniatur ini berwarna coklat 

terang, yaitu warna asli enceng gondok.

Bahan karton yang dilapisi enceng gondok yang berbentuk lembaran 

ditempel pada kertas daur ulang yang disesuaikan dengan pola untuk membuat 

badan miniatur, kecuali pada miniatur sepeda yang hanya digunakan untuk bentuk 

selebor saja. Sedangkan penggulung kain dipotong dan digunakan untuk kerangka 

badan lokomotif yang berbentuk dasar tabung dan ban roda miniatur. Bambu 

dipotong sebagai aksesoris pengait roda pada miniatur lokomotif, kerangka sepeda 

dan assesoris pada dek atas kapal pinishi. Proses perakitan agar menjadi suatu 

kerajinan yang utuh dengan cara dirakit direkatkan bagian per bagian beserta 

assesoris tambahan dan hiasannya. Produk-produk miniatur ini di finishing dengan 

cara disemprot dengan cairan melamin untuk mencegah rayap, jamur maupun 

gigitan hama. Proses ini dilakukan secara merata ke seluruh permukaan miniatur 

ini agar kerajinan tahan lama, dan terlihat mengkilap. 

Pada miniatur lokomotif, ukuran panjang 40 cm, lebar 15 cm dan 

tingginya 20 cm. KUPP Karya Muda “Syarina Production” mengembangkan 2 

bentuk miniatur lokomotif . Miniatur lokomotif ini dapat dikembangkan menjadi 

berbagai jenis yang berbeda sesuai dengan lokomotif uap asli yang berada di 
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Museum Kereta Api Ambarawa. Miniatur lokomotif ini dijual dengan harga mulai 

dari Rp 450.000,- sampai dengan Rp 850.000,-. Miniatur lokomotif kualitasnya 

sudah baik hanya perlu dikembangkan lagi ragam bentuknya.

Sedangkan miniatur mobil antik merupakan produk yang berfungsi 

sebagai benda hias dengan beberapa bentuk atau model mobil antik (kuno). 

Miniatur mobil antik berukuran panjang 27 cm, lebar 15 cm dan tinggi 17 cm. 

Miniatur mobil antik ini dijual dengan harga Rp 85.000,- sampai dengan Rp 

120.000,-. Miniatur mobil antik ini kualitasnya baik, dan dikembangkan dengan 

varian mobil yang berjumlah 3 jenis, yaitu mobil antik yang berbentuk dasar 

kotak dengan atap sebagian, mobil antik dengan atap penuh, dan mobil antik tanpa 

atap, sehingga konsumen dapat mimilih sesuai dengan keinginan.

Selanjutnya miniatur kereta kencana berukuran panjang 30 cm, lebar 15 

cm dan tinggi 20 cm ini dijual dengan harga Rp 250.000,- sampai dengan Rp 

725.000,-. Produk ini dikembangkan menjadi 2 bentuk miniatur kereta kencana 

yang berbeda, yaitu; miniatur kereta kencana yang menggunakan dua payung dan 

tidak menambahkan assesoris bentuk payung. Miniatur kereta kencana ini dapat 

dikembangkan menjadi berbagai jenis yang berbeda sesuai dengan model kereta 

kencana asli atau dengan kreasi kereta tradisional maupun kereta antik. Miniatur 

kereta kencana ini kualitas produknya sudah baik, tetapi variasi bentuk produknya 

belum banyak.

Miniatur kapal pinishi berukuran mulai dari 40 cm x 15 cm x 30 cm 

sampai dengan 60 cm x 18 cm x 50 cm tergantung besar dan kecilnya kapal. 

Bahan karton yang dilapisi enceng gondok lembaran ditempel pada kertas daur 

ulang yang disesuaikan dengan pola untuk membuat badan miniatur kapal pinishi
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dan layar, sedangkan bambu digunakan untuk kerangka dek atas, depan dan 

belakang, kerangka layar serta alas penopang miniatur kapal pinishi. Benang nilon 

digunakan untuk menempelkan layar dan hiasan tali pancang pada miniatur kapal. 

KUPP Karya Muda “Syarina Production” mengembangkan miniatur kapal 

pinishi menjadi 3 bentuk yang berbeda dan ukuran yang berbeda, yakni ukuran 

besar, sedang dan kecil. Produk ini dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis 

yang berbeda sesuai dengan model kapal pinishi atau kapal lainnya seperti kapal 

layar, kapal tradisional, dan kapal modern. Miniatur produk ini dijual dengan 

harga Rp 90.000,- sampai dengan Rp 1.500.000,-.

Miniatur becak berukuran panjang 25 cm, lebar 15 cm dan tinggi 17 cm. 

Produk miniatur becak hanya diproduksi satu jenis sesuai dengan bentuk becak 

pada umumnya. Miniatur becak ini dijual dengan harga Rp 65.000,- sampai 

dengan Rp 120.000,-. Produk ini cukup diminati konsumen karena bentuknya 

yang unik, rumit dan becak pada zaman sekarang ini sudah sulit dijumpai. 

Miniatur becak ini kualitasnya sudah cukup baik, hanya saja bentuk yang 

dihasilkan KUPP belum bervariasi dan belum dimodifikasi.

Pada miniatur sepeda dikembangkan dari produk becak yang hanya dibuat 

pada bagian belakang sepedanya saja, dikembangkan menjadi satu sepeda utuh 

dengan ukuran 25 cm x 12 cm x15 cm dan dijual dengan harga Rp 85.000,-. 

KUPP Karya Muda “Syarina Production” baru mengembangkan satu jenis 

miniatur sepeda karena produk sepeda ini merupakan produk baru. KUPP masih 

perlu mengembangkan lagi terutama pada bentuk miniatur sepeda agar bervariasi. 

Produk ini dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis yang berbeda sesuai
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dengan model sepeda yang berbeda-beda jenisnya atau dapat pula memodifikasi 

sepeda menjadi bentuk yang lebih baru dan menarik.

Produk miniatur gerobak dikembangkan sebagai benda hias atau pajangan 

rumah dengan ukuran 30 cm x 15 cm x 17 cm. Miniatur gerobak ini dijual dengan 

harga Rp 45.000,- sampai dengan Rp 100.000,-. Produk miniatur gerobak ini tidak 

mengembangkan bentuknya, hanya ukurannya yang berbeda-beda. Miniatur 

gerobak ini kualitasnya kurang baik dan bentuknya kurang menarik. Oleh karena 

itu, produk ini dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis yang berbeda, di 

antaranya; miniatur gerobak bakso, miniatur gerobak dorong, dan miniatur 

gerobak sapi. 

Pengembangan produk miniatur dapat dilakukan baik dari segi jenis, 

bentuk, ukuran, assesoris tambahan, dan hiasan. Pengembangan bentuk dengan 

model yang baru, semakin beragam, ukuran yang berbeda-beda, assesoris 

tambahan yang bervariasi serta hiasan yang lebih estetis pada produk dapat 

dilakukan dengan mengeksplorasi bahan, alat dan teknik dengan berbahan dasar 

enceng gondok untuk menemukan ciri khas dari KUPP Karya Muda “Syarina 

Production”.  

Produk lokomotif, kereta kencana dan kapal pinishi cukup diminati, baik 

berupa pemesanan oleh konsumen, wisatawan dan konsumen mancanegara, 

karena bentuknya yang rumit. Produk miniatur terutama lokomotif, kereta 

kencana dan kapal pinishi merupakan produk-produk yang harganya mahal karena 

disesuaikan dengan ukuran, tingkat kesulitan pengerjaan dan waktu pengerjaan 

yang lama. KUPP Karya Muda “Syarina Produktion” memproduksi miniatur 
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mobil antik dalam jumlah yang cukup banyak, karena produk ini selain harganya 

relatif terjangkau, bentuknya juga unik dan rumit. 

Terdapat pula produk miniatur yang kurang diminati konsumen, yaitu 

miniatur gerobak, meskipun harganya relatif murah tetapi bentuknya sederhana 

dan dipandang kurang memiliki nilai keindahan untuk dijadikan hiasan meja atau 

dekorasi ruangan. Selain itu terdapat pula produk miniatur sepeda yang belum 

diminati konsumen karena merupakan produk baru. Tetapi memungkinkan untuk 

diminati karena miniatur sepeda ini kualitasnya cukup baik, dengan bentuknya 

kecil, unik, dan rumit.

4.3.3 Pemasaran Produk KUPP Karya Muda “Syarina Production”

4.3.3.1 Omzet Penjualan 

Kapasitas produksi kerajinan enceng gondok dalam kurun waktu kurang 

lebih satu bulan dari satu jenis kerajinan mulai dari 25 unit sampai dengan 200 

unit. Namun tidak semua kerajinan di produksi, hanya beberapa produk andalan 

KUPP Karya Muda “Syarina Production” yang merupakan pesanan dan 

permintaan dari pasar yang banyak lebih diutamakan produksinya. Jumlah produk 

andalan yang diproduksi tersebut diantaranya; 25 unit miniatur kereta api, 150 

unit miniatur mobil antik, 100 unit miniatur kapal pinishi, 25 unit miniatur kereta 

kencana, 100 unit cermin rias, dan 150 unit kotak tisu. Sementara produk-produk 

lainnya diproduksi apabila ada permintaan dari pasar dan pameran kurang lebih 

sebanyak 350 unit. 

Karena produk kerajinan yang diproduksi KUPP sebagian besar 

merupakan produk pesanan dan permintaan pasar, maka kerajinan yang 
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diproduksi laku terjual dipasaran baik lokal, luar provinsi, maupun mancanegara. 

Omzet penjualan tiap bulan rata-rata Rp 58.000.000,00. Hal ini merupakan 

penghargaan yang tinggi atas kreatifitas pembuatan kerajinan enceng gondok 

yang dahulunya hanya dianggap sebagai gulma (tanaman pengganggu), kini 

menjadi kerajinan yang berharga jual tinggi. Omset yang tinggi ini lebih 

menjanjikan pekerjaan dan pendapatan dari pemilik dan perajin atau pekerja 

KUPP Karya Muda “Syarina Production”. 

4.3.3.2 Daerah Pemasaran 

Produk kerajinan enceng gondok dipasarkan melalui kegiatan atau event-

event pameran baik lokal maupun nasional. Pada event pameran diluar negeri 

difasilitasi oleh BBKB (Balai Besar Kerajinan dan Batik) Jogjakarta, Bank 

Mandiri, serta instansi Pemerintahan. Di samping event-event pameran tersebut, 

dipasarkan juga melalui brosur, media cetak, media elektronik, dan juga melalui 

kios kerajinan yang ada di wilayah Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Ambarawa 

dan sekitarnya.

Kerajinan enceng gondok ini telah dipasarkan baik di pasar lokal maupun 

pasar internasional, sebagai berikut:

a. Lokal   : Ambarawa, Kabupaten Semarang dan sekitarnya 

b. Luar kota   : Jakarta, Surabaya, Solo, Yogyakarta, Bogor

c. Luar Jawa   : Bali, Bengkulu, Samarinda, Jambi, Gorontalo, Pontianak

d. Luar Negeri: Mesir, Korea, Australia, India, Dubai dan Jepang (masih relatif 

kecil).
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4.3.4 Kualitas Produk KUPP Karya Muda “Syarina Production”

Produk yang dihasilkan KUPP Karya Muda “Syarina Production” 

dikatakan berkualitas atau tidak, dapat diklasifikasikan melalui beberapa aspek, 

yaitu:

(1) Utility atau aspek kegunaan

(a) Security, yaitu produk kerajinan dari KUPP Karya Muda “Syarina Production” 

aman untuk konsumen atau pemakai karena menggunakan bahan yang lentur 

dan alami, contohnya: tas, sandal, kotak tisu, box penyimpan dan miniatur.

(b) Comfortable, yaitu produk kerajinan KUPP Karya Muda “Syarina Production” 

nyaman digunakan, karena praktis digunakan atau dibawa, di antaranya: tas, 

sandal, cermin rias, dan kotak tisu. 

(c) Flexibility, yaitu produk kerajinan KUPP Karya Muda “Syarina Production” 

merupakan produk yang wujudnya sesuai dengan kegunaannya, agar 

konsumen tidak mengalami kesulitan dalam menggunakannya, misalnya: 

cermin rias yang digunakan untuk berkaca dan tas yang digunakan untuk 

menaruh barang bawaan ketika bepergian.

(2) Estetika

Produk kerajinan selain nyaman dipakai, mudah digunakan, juga memiliki 

nilai keindahan. Keindahan dapat menambah rasa senang, nyaman dan puas bagi 

konsumen. Terlihat dari setiap kerajinan, baik yang berupa benda pakai dan benda 

hias, semua produk memiliki ornamen atau hiasan dari yang sederhana sampai 

dengan bentuk yang rumit dan membutuhkan ketelitian. 

Setiap kerajinan memiliki nilai keindahan tersendiri, nilai keindahan dapat 

muncul dari berbagai faktor, yaitu dapat dari karakteristik media yang gunakan, 
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dan dapat juga juga muncul dari teknik yang digunakan pada kerajinan tersebut, 

seperti kerajinan enceng gondok yang diproduksi KUPP Karya Muda “Syarina 

Production” di Desa Kebondowo ini. KUPP ini menggunakan enceng gondok 

sebagai bahan untuk kerajinan. Enceng gondok yang semula tidak mempunyai 

nilai apapun dan mengganggu ekosistem serta sistem perairan rawa, di tangan 

KUPP Karya Muda “Syarina Production” ini dapat dijadikan kerajinan yang 

memilki nilai ekonomis serta nilai keindahan yang tinggi. 

Agar menghasilkan kerajinan yang indah, harus memperhatikan unsur-

unsur rupa dan prinsip-prinsip desain. Sunaryo (2002: 7-23) membagi unsur-unsur 

rupa menjadi enam unsur, yaitu: garis, warna, raut, gelap terang, tekstur dan ruang 

serta prinsip-prinsip desain yang terdiri dari enam prinsip, yaitu prinsip kesatuan, 

prinsip keserasian, prinsip irama, prinsip dominasi, prinsip keseimbangan, dan 

prinsip kesebandingan.

(3) Ciri khas atau keunikan

Jika kebanyakan produk kerajinan enceng gondok di kelompok usaha 

sekitar Rawapening berupa tas, sandal dan meubel atau furniture, maka produk 

kerajinan enceng gondok di KUPP Karya Muda “Syarina Production” ini sedikit 

berbeda dengan yang lain. KUPP Karya Muda “Syarina Production” tidak 

memproduksi muebel atau furniture, dan memproduksi tas serta sandal dalam 

jumlah kecil, berupa pesanan, dan untuk acara pameran kerajinan. Produk 

kerajinan yang paling fokus diproduksi adalah produk berupa miniatur alat 

transportasi antik dan yang paling baru adalah miniatur sepeda, karpet, kaligrafi, 

dan lukisan.
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Dengan menggunakan ketiga aspek kualitas produk tersebut, peneliti 

menganalisis beberapa produk kerajinan enceng gondok yang diproduksi oleh 

KUPP Karya Muda “Syarina Production” dan mengklasifikasikan produk 

kerajinan enceng gondok berdasarkan produk kerajinan yang berkualitas baik, dan 

produk yang berkualitas kurang baik.

Produk yang berkualitas baik diantaranya adalah box penyimpan, tas, 

lukisan, miniatur lokomotif, miniatur mobil antik, miniatur kapal pinishi, dan 

miniatur kereta kencana. Sementara produk yang masih berkualitas kurang baik 

diantaranya kotak tisu, toples, cermin rias, karpet, hiasan dinding bentuk kaligrafi, 

miniatur becak, miniatur sepeda, file box, tempat tisu meja, wadah serbaguna, 

sandal, box pakaian atau cucian, tempat sampah kering, pigura, dan miniatur 

gerobak. Namun dari kesekian produk, peneliti menganalisis beberapa produk 

berdasar kualitasnya, diantaranya; box penyimpan besar, tas, mobil antik, sandal, 

kotak tisu, dan wadah atau tempat serbaguna.

(1) Produk yang berkualitas baik

(a) Box penyimpan besar

Box penyimpan besar merupakan produk KUPP Produk Muda “Syarina 

Production”. Secara visual produk ini berbentuk kotak dan terdapat hiasan yang 

mengelilingi box tersebut. Box besar ini berukuran panjang 42 cm, lebar 22 cm 

dan tingginya 11 cm, berbentuk dasar persegi panjang. Produk ini dikatakan baik 

karena produk ini telah memenuhi aspek kegunaan produk. Produk ini bentuknya 

presisi dan hiasannya beragam sehingga dapat memenuhi kebutuhan estetis 

pemakainya.
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Gambar 30. Box pnyimpan besar
Foto: Dokumentasi KUPP (2011)

Box penyimpan besar ini aman digunakan untuk tempat menyimpan perhiasan, 

assesoris, dan benda-benda kecil lainnya. Box besar ini nyaman digunakan dan 

fleksibel dapat dibuka dan ditutup kembali, dapat digunakan di ruang tamu, atau di 

ruang kamar, karena bentuknya sudah sesuai dengan fungsinya.

Selain sudah memenuhi standar kegunaan produk, jika dilihat dari segi 

estetis, di dalam produk ini terdapat unsur-unsur rupa dan prinsip-prinsip desain 

yang betujuan untuk menambah nilai estetis. Unsur rupa atau unsur visual yang 

terdapat pada box ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pada produk box besar ini terdapat unsur garis yaitu; garis lurus, garis 

vertikal, dan garis horisontal. Garis lurus banyak terdapat pada produk ini, yaitu 

unsur garis yang terlihat dari berbagai sisi box besar, baik yang merupakan garis 

horisontal dan garis vertikal. Unsur garis pada produk ini berupa garis lurus yang 

terkesan tegas dan kaku serta perpaduan garis lengkung pada sudut pola hias dari 

anyaman enceng gondok yang terkesan lembut terdapat pada bagian permukaan 

tutup dan sisi samping (vertikal) mengelilingi box. Garis juga terdapat pada 

anyaman yang terbentuk dari tumpukan garis-garis lurus.
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Selain garis, terdapat pula unsur raut. Terbentuknya raut pada produk ini 

disebabkan karena adanya persambungan antar garis yang membentuk bidang. 

Unsur raut pada produk ini terdapat pada permukaan–permukaan produk. Raut 

yang terdapat pada produk ini adalah raut geometris, yakni berupa raut persegi 

panjang yang menjadi bentuk dasar produk ini. Raut atau bidang juga tercipta dari 

susunan-susunan potongan pola dari lembaran karton enceng gondok pipih yang 

dijadikan bentuk persegi.

Unsur warna pada produk ini didominasi oleh warna coklat yang 

bergradasi. Warna lapisan dasar kotak dan hiasan bunga berwarna coklat lebih 

gelap daripada pola hias anyaman. Sedangkan hiasan tali agel warnanya lebih 

terang dari pola hias anyaman. Selain warna, unsur gelap terang juga terdapat 

pada produk ini. 

Unsur gelap terang pada box besar ini dapat diakibatkan oleh cahaya dan 

pewarnaan atau finishing produk itu sendiri. Cahaya yang mengenai box akan 

dipantulkan oleh permukaan produk dan diterima sebagai unsur gelap terang. Hal 

ini juga dipengaruhi sifat permukaan dari warna produk ini.

Kehadiran tekstur sangat penting dalam suatu produk kerajinan. Selain 

untuk menunjukan kualitas dari produk, tekstur juga berpengaruh terhadap 

karakteristik dari produk tersebut. Pada box besar ini tekstur yang terbentuk 

adalah tekstur nyata karena produk ini berwujud tiga dimensi, dapat diraba dan 

dirasakan secara nyata keberadaanya. Sifat dari tekstur permukaan dasar produk 

ini adalah halus, hal ini di karenakan bahan yang digunakan adalah batang enceng 

gondok yang telah disatukan dengan karton dipress menjadi lembaran atau 
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lempengan yang halus. Sedangkan hiasan yang terdapat pada box ini bersifat 

kasar, karena merupakan anyaman, pilinan tali agel dan hiasan bunga timbul.

Produk box ini memiliki unsur ruang, karena merupakan benda tiga 

dimensi, selain itu memiliki ukuran panjang, lebar, dan ketinggian. Ruang tercipta 

karena adanya bentuk, bidang atau sisi yang saling berhubungan membentuk 

suatu ruang. Ruang yang tercipta pada produk ini adalah ruang yang nyata dan 

memiliki rongga tidak padat. Ruang yang ada pada produk ini adalah bagian 

dalam box yang berfungsi sebagai tempat menyimpan atau meletakkan barang 

sesuai dengan fungsi box.

Di samping unsur-unsur visual, untuk mencapai suatu keindahan juga 

perlu memperhatikan prinsip-prinsip desain. Prinsip keseimbangan dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu faktor alami yang dipengaruhi oleh bobot fisik produk, dan 

faktor bobot visual yang berkaitan dengan kesan berat dan ringannya bagian-

bagian bentuk sebagai hasil pengaturan susunan produk. Bobot visual pada 

produk ini dapat dilihat dari perwujudan visual produk, yakni prinsip 

keseimbangan produk ini menggunakan prinsip simetris yakni keseimbangan yang 

antara sisi kiri dan kanan sama. Jika produk ini dilipat, antara sisi kanan dan sisi 

kiri dapat disatukan secara presisi atau tepat.

Kesatuan merupakan prinsip pengorganisasian unsur-unsur rupa paling 

mendasar dan bertujuan untuk mewujudkan kesatuan yang padu. Nilai kesatuan 

dalam suatu bentuk bukan ditentukan oleh suatu jumlah bagian-bagiannya 

melainkan lebih menunjuk pada kualitas hubungan bagian-bagiannya. Prinsip 

kesatuan dapat dilihat secara jelas pada produk ini, terlihat dalam rangkaian dan 

paduan bidang-bidang, kerangka berupa potongan-potongan pola enceng gondok 
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lembaran berbentuk persegi panjang, pola hias motif bunga dan pola hias dari 

anyaman enceng gondok dan hiasan tali agel menjadi satu kesatuan yang utuh, 

tidak berdiri sendiri-sendiri serta terwujud satu kesatuan yang padu menjadi 

kerajinan box penyimpan besar.

Prinsip keserasian juga terdapat dalam produk ini. Keserasian merupakan 

prinsip desain yang mempertimbangkan keselarasan antar bagian dalam suatu 

keseluruhan. Susunan yang harmonis menunjukkan adanya keserasian dalam 

bentuk, raut, garis, ukuran, warna dan terkstur. Prinsip keserasian dalam 

menempatkan unsur-unsur rupa pada produk box sangat baik, hal ini terlihat 

dengan adanya perpaduan antara berbagai unsur secara selaras antara unsur yang 

satu dengan yang lain misalnya unsur raut bentuk persegi panjang, potongan pola 

hias anyaman dan pola hias bunga, warna yang bergradasi dan bervariasi coklat 

terang sampai coklat gelap, dan garis lurus serta serta lengkung pada produk ini 

terkesan harmonis.

Dominasi adalah pengaturan peran atau penonjolan atas bagian lainnya 

dalam suatu keseluruhan yang menjadikan pusat perhatian. Pada produk ini 

bagian yang ditonjolkan adalah bagian permukaan atas atau tutup, dan pada 

bagian ini terlihat begitu mendominasi di antara bagian bagian yang lain sekaligus 

menjadi pusat perhatiannya atau center of interest, karena terdapat ornamen atau 

hiasan timbul berupa mahkota bunga.

Selain prinsip dominasi, pada box ini juga terdapat prinsip kesebandingan. 

Kesebandingan dalam produk ini adalah hubungan antara bagian terhadap 

keseluruhan produk yang berkaitan dengan ukuran, luas sempitnya bagian, 

panjang pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian yang bertujuan agar 
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mencapai kesesuaian dan keseimbangan yang baik sehingga nampak proposional. 

Karena produk ini berbentuk balok dengan ukuran, motif hias dan hiasan tali agel

antara sisi kanan dan sisi kiri sama (seimbang), maka proporsinya sudah baik.

Produk box penyimpan besar ini termasuk produk yang memiliki kriteria 

baik karena dari segi bentuk, warna, dan motif hias mahkota bunga timbul yang 

menarik membuat produk ini terkesan estetis serta dapat dipakai untuk kehidupan 

sehari-hari. Produk ini merupakan produk kreasi dari KUPP Karya Muda Syarina 

Production sendiri, dengan hiasan tali agel yang khas yaitu disilang bertumpuk 

hingga selebar 2-3 cm.

(b)Tas

Tas merupakan produk KUPP Produk Muda “Syarina Production”. Secara 

visual jika produk ini dilihat dari arah depan produk ini berbentuk trapesium. 

Sedangkan jika dilihat dari atas maupun bawah berbentuk oval. Tas ini berukuran 

40 cm x 20 cm x 7 cm. Produk ini dikatakan baik karena produk ini telah 

memenuhi aspek kegunaan produk. Karena produk ini bentuknya presisi dan 

hiasannya beragam dengan menggunakan bahan tambahan seperti kain. Tas ini 

aman digunakan untuk menyimpan barang saat bepergian. Tas ini nyaman 

digunakan dan fleksibel dapat dibuka dan ditutup kembali karena terdapat 

retsleting, dapat digunakan untuk acara santai maupun acara formal karena 

bentuknya sudah sesuai dengan fungsinya.
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Selain sudah memenuhi standar kegunaan produk, jika dilihat dari segi 

estetis, di dalam produk ini terdapat unsur-unsur rupa dan prinsip-prinsip desain 

yang betujuan untuk menambah nilai estetis. Unsur rupa atau unsur visual yang 

terdapat pada tas ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pada produk tas besar ini terdapat unsur garis yaitu; garis lurus, garis 

lengkung, garis diagonal, dan garis horisontal. Garis lurus banyak terdapat pada 

produk ini, yaitu terlihat dari berbagai sisi tas, kecuali pada bagian tepi atas, 

bawah, dan tali tas yang berbentuk lengkung. Apabila dilihat dari arah depan, 

garis horisontal terlihat pada pagian atas dan bawah tas, sedangkan garis diagonal

terlihat pada sisi keliling tas yang miring karena bagian atas tas ukurannya lebih 

panjang daripada bagian bawah tas. Unsur garis lurus dan lengkung pada tas ini 

juga terdapat pada bagian tepi hiasan yang terbuat dari kain yang mengelilingi tas 

dan ditengah-tengah tas dibentuk ikatan pita serta pilinan hiasan berbentuk motif 

bunga pada bagian tengah pita. 

Selain garis, terdapat pula unsur raut. Terbentuknya raut pada produk ini 

disebabkan karena adanya persambungan antar pilinan yang dijalin sehingga 

membentuk bidang. Unsur raut pada produk ini terdapat pada permukaan–

permukaan yang mengelilingi produk tas. Raut yang terdapat pada produk ini 

Gambar 31. Tas enceng gondok
Foto: Dokumentasi KUPP 

(2011)
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adalah raut geometris dan organis, yakni berupa raut bentuk trapesium yang 

menjadi bentuk dasar produk ini dan bidang oval pada bagian atas dan bawah tas. 

Unsur warna pada produk ini didominasi oleh warna coklat gelap. Warna coklat 

dihasilkan dari warna enceng gondok kering yang diberi pewarna batik atau 

pewarna kain terlebih dahulu. Warna hitam juga terlihat dari warna kain furing 

yang terlihat dari lubang-lubang di antara pilinan. Warna pada bagian tepi atas tas, 

tepi bawah, dan warna pada motif bunga coklat lebih terang yakni warna enceng 

gondok asli. Perbedaan warna tersebut memberikan variasi tas agar lebih terkesan 

etetis dan tidak monoton.

Unsur gelap terang pada tas ini dapat diakibatkan oleh cahaya dan 

pewarnaan atau finishing produk itu sendiri sehingga terkesan mengkilap. Cahaya 

yang mengenai produk ini akan dipantulkan oleh permukaan produk dan diterima 

sebagai unsur gelap terang. Hal ini juga dipengaruhi sifat permukaan dari warna 

produk ini. Unsur gelap juga terlihat di dalam lubang antar pilinan enceng gondok 

tas yang tidak terkena cahaya.

Kehadiran tekstur sangat penting dalam suatu produk kerajinan. Selain 

untuk menunjukan kualitas dari produk, tekstur juga berpengaruh terhadap 

karakteristik dari produk tersebut. Pada tas ini tekstur yang terbentuk adalah 

tekstur nyata, karena produk ini berwujud tiga dimensi dan dapat diraba serta 

dirasakan secara nyata keberadaanya. Sifat dari tekstur permukaan produk ini 

adalah kasar, karena merupakan pilinan enceng gondok yang dijalin menjadi 

kerajinan tas.

Karena tas merupakan benda tiga dimensi maka memiliki unsur ruang, 

karena selain memiliki ukuran panjang dan lebar, produk ini juga memiliki 
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ketinggian sehingga memiliki volume. Ruang tercipta karena adanya bentuk, 

bidang atau sisi yang saling berhubungan membentuk suatu ruang. Ruang yang 

tercipta pada produk ini adalah ruang yang nyata dan memiliki rongga tidak padat, 

yakni ruang bagian dalam tas yang memiliki fungsi pakai yaitu sebagai tempat 

menyimpan atau meletakkan barang saat bepergian.

Di samping unsur-unsur visual, untuk mencapai suatu keindahan juga 

perlu memperhatikan prinsip-prinsip desain. Prinsip kesatuan merupakan prinsip 

pengorganisasian unsur-unsur rupa paling mendasar dan bertujuan untuk 

mewujudkan kesatuan yang padu. Nilai kesatuan dalam suatu bentuk bukan 

ditentukan oleh suatu jumlah bagian-bagiannya melainkan lebih menunjuk pada 

kualitas hubungan bagian-bagiannya. Prinsip kesatuan dapat dilihat secara jelas 

pada produk ini, terlihat dalam rangkaian jalinan pilinan enceng gondok, tali dan 

hiasan pita dari kain dan hiasan motif bunga yang dipadukan menjadi satu 

kesatuan yang utuh, tidak berdiri sendiri-sendiri serta terwujud satu kesatuan 

kerajinan tas enceng gondok yang lebih estetis.

Prinsip keseimbangan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alami yang 

dipengaruhi oleh bobot fisik produk akibat gravitasi, dan faktor bobot visual yang 

berkaitan dengan kesan berat dan ringannya bagian-bagian bentuk sebagai hasil 

pengaturan susunan produk. Bobot visual pada produk ini dapat dilihat dari 

perwujudan visual produk, yakni prinsip keseimbangan produk ini menggunakan 

prinsip simetris yakni keseimbangan yang antara sisi kiri dan kanan sama. Jika 

produk ini dilipat maka antara bagian sisi kanan dan sisi kiri dapat satukan secara 

presisi atau tepat.
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Prinsip keserasian juga terdapat dalam produk ini. Keserasian merupakan 

prinsip desain yang mempertimbangkan keselarasan antar bagian dalam suatu 

keseluruhan. Susunan yang harmonis menunjukkan adanya keserasian dalam 

bentuk, raut, garis, ukuran, warna dan terkstur. Pada produk ini prinsip keserasian 

dalam menempatkan unsur-unsur rupa pada produk tas sangat baik, hal ini terlihat 

dengan adanya perpaduan antara jalinan atau pilinan enceng gondok dengan 

bahan kain sebagai tali dan hiasan dan warna yang bervariasi dari pewarna 

pakaian, keseluruhan unsur tersebut terpadu secara harmonis.

Dominasi adalah pengaturan peran atau penonjolan atas bagian lainnya 

dalam suatu keseluruhan yang menjadikan pusat perhatian. Pada produk ini 

bagian yang ditonjolkan adalah bagian permukaan depan tas, karena terdapat 

ornamen bunga dan pita yang besar dari bahan kain. Hiasan tersebut terlihat 

begitu mendominasi di antara bagian bagian yang lain sekaligus menjadi pusat 

perhatiannya atau center of interest. 

Selain prinsip dominasi, pada box ini juga terdapat prinsip kesebandingan. 

Kesebandingan dalam produk ini adalah hubungan antara bagian terhadap 

keseluruhan produk yang berkaitan dengan ukuran, luas sempitnya bagian, 

panjang pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian yang bertujuan agar 

mencapai kesesuaian dan keseimbangan yang baik sehingga nampak proposional. 

Karena produk ini berbentuk trapesium, dan motif hias terletak di tengah-tengah 

bagian depan tas, maka antara sisi kanan dan sisi kiri sama (seimbang). Selain itu 

bentuk tas dengan ukuran yang besar sudah sesuai dengan tali tas yang pendek, 

sehingga proporsinya sudah baik dan fleksibel ketika dipakai.
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Produk tas ini termasuk produk yang memiliki kriteria baik karena dari 

segi bentuk, warna, tekstur, dan dengan bahan tambahan lain selain enceng 

gondok menjadikan produk ini sangat unik dan terkesan bagus, selain itu juga 

berfungsi untuk kehidupan sehari-hari.

(c) Mobil antik

Gambar 32. Kerajinan miniatur mobil antik
Foto: Riza (2011)

Kerajinan miniatur mobil antik di atas merupakan salah satu produk KUPP 

Karya Muda “Syarina Production”. Secara visual produk ini berbentuk dasar 

kotak dengan assesoris atau tambahan bentuk lain seperti; atap mobil, kap mobil, 

kemudi, jok mobil, bumper mobil, spion, selebor mobil, roda dan hiasan pada kap 

mobil serta bumper dan lampu dari tali agel. Produk mobil antik ini berukuran 24 

cm x 11 cm x 8 cm.

Produk mobil antik dikatakan baik karena produk ini telah memenuhi 

aspek kegunaan standar kualitas produk. Produk ini selain bentuk dan detailnya 

rumit dan unik, juga dapat di fungsikan sebagai pajangan untuk dekorasi rumah. 

Produk ini bentuknya sudah sesuai dengan fungsinya.
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Selain sudah memenuhi standar kualitas produk, jika dilihat dari segi 

estetis, di dalam produk ini terdapat unsur-unsur rupa dan prinsip-prinsip desain 

yang betujuan untuk menambah nilai estetis. Unsur rupa atau unsur visual yang 

terdapat pada mobil antik dapat dijelaskan sebagai berikut:

Unsur garis pada miniatur mobil antik ini tersusun dengan baik dan teratur. 

Garis pada produk ini berupa garis lurus dan lengkung yang tersusun secara 

horisontal, vertikal dan diagonal sesuai dengan pola dan desain yang dibuat. 

Unsur garis yang ada pada mobil antik ini adalah, garis lurus, garis lengkung, 

garis diagonal, vertikal, dan garis horisontal. 

Garis lurus pada produk ini terdapat pada bagian atap mobil antik, bidang-

bidang penyangga atap, jendela mobil, sisi vertikal tempat duduk penumpang, 

bagian kap mobil, bumper mobil, penyangga kemudi, dan jeruji roda, sementara 

garis lengkung terdapat pada bagian atas kursi penumpang, spion, roda mobil 

antik, selebor, dan lampu mobil dari tali agel. Sedangkan garis vertikal terdapat 

pada bagian bidang penyangga atap mobil dan bumper depan serta belakang kap 

mobil. Garis horisontal terdapat pada bagian atap dan bawah rangka mobil antik, 

tempat duduk penumpang bagian bawah, pijakan kaki penumpang, dan bagian 

depan mobil antik, sedangkan untuk garis diagonal terdapat pada bagian sisi 

panjang kap mobil dan jeruji roda mobil antik. 

Unsur warna juga tedapat pada produk ini. Warna yang terdapat pada 

produk ini berasal dari warna batang enceng gondok kering. Warna yang terdapat 

pada produk ini didominasi oleh warna coklat yang bergradasi dari coklat 

kehitaman sampai dengan coklat muda.
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Selain terdapat unsur warna, pada mobil antik ini juga terdapat unsur rupa 

raut. Raut yang terdapat pada produk ini adalah raut geometris dan non-geometris 

(raut organis). Raut terbentuk dari susunan pola-pola yang saling berhubungan 

dan membentuk suatu raut. Hal ini disebabkan oleh adanya persambungan antar 

garis, baik garis lurus maupun garis lengkung. 

Raut yang terbentuk dari garis yang melingkar membentuk lingkaran roda, dan 

garis lurus yang membentuk atap mobil antik, kap mobil, dan badan mobil sebagai 

raut geometris, sedangkan raut organis terdapat pada spion mobil, dan selebor 

mobil yang  dibentuk melengkung mengikuti bentuk roda.

Unsur rupa yang lain pada mobil antik ini adalah unsur tekstur. Tekstur 

permukaan produk ini adalah berupa tekstur nyata, karena dapat diraba atau 

dirasakan dengan nyata keberadaannya. Sifat tekstur yang terdapat pada produk 

ini berkualitas halus pada bagian atap mobil, kap mobil dan rangka bawah mobil 

karena menggunakan bahan setengah jadi dari karton yang dilapisi enceng gondok 

pipih. Selain memiliki tekstur halus, tekstur nyata yang dapat dirasakan adalah 

tekstur timbul, terdapat pada hampir keseluruhan produk, yaitu pada bagian hiasan 

yang menggunakan tali agel dan roda mobil yang terbuat dari pilinan enceng 

gondok. 

Unsur gelap terang juga nampak pada produk ini, gelap terang dihasilkan 

dari cahaya yang menyinari produk dan dipantulkan oleh permukaan produk. 

Unsur gelap sangat dominan di dalam ruang mobil antik tersebut karena sinar 

tertutup oleh sisi penyangga atap mobil antik. Oleh karena produk ini merupakan 

bentuk tiga dimensi, sudah barang tentu memiliki unsur ruang. Selain memiliki 

ukuran panjang dan lebar, juga memiliki ukuran tinggi sehingga menghasilkan 
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volume dan membentuk ruang. Ruang pada produk ini merupakan bagian dalam 

mobil yang diisi dengan tiga kursi penumpang dan satu setir dari tali agel.

Produk ini tidak hanya terdapat unsur-unsur rupa saja akan tetapi juga 

terdapat prinsip-prinsip desain. Prinsip keseimbangan yang terdapat pada produk 

ini adalah keseimbangan simetri, karena bobot dan bentuk sisi kanan dan kiri 

mobil antik ini sama jika dibagi menjadi dua bagian.

Prinsip kesatuan dapat dilihat pada produk ini melalui rakitan bidang-

bidang dari komponen mobil antik seperti atap, rangka, kap, bumper, selebor, setir 

(kemudi), spion dan roda. Serta adanya perpaduan antara raut geometris dan raut 

organis yang dirakit menjadi satu kerajinan miniature mobil antik yang utuh tidak 

berdiri sendiri-sendiri, sehingga terwujud satu kesatuan yang padu.

Pada produk kerajinan mobil antik di atas juga terdapat prinsip keserasian 

bentuk. Miniatur mobil antik ini, dalam pembuatannya sangat mempertimbangkan 

aspek keserasian. Harmonisasi produk diperoleh dari penyusunan unsur-unsur 

visual seperti perpaduan raut antara raut geometris dan raut organis pada bagian 

atap, selebor, kap mobil, kursi mobil, bumper, spion, setir dan roda yang dibuat 

berdasarkan pertimbangan keselarasan dan keserasian serta tambahan assesoris 

dan hiasan tali agel yang ditempatkan bertumpuk pada bagian bumper, kap mobil,

dan dibentuk bulatan untuk lampu mobil, serasi dalam keseluruhan produk hingga 

menghasilkan sebuah kerajinan yang memiliki bentuk estetis. 

Selain keserasian, pada mobil antik ini juga terdapat irama yang tersusun. Irama 

sengaja disusun secara berulang dan berkelanjutan agar memiliki arah dan gerak 

yang menarik, sehingga dapat menyatu dengan unsur lain. Irama yang terdapat 

pada produk miniatur mobil ini termasuk dalam irama repetitif, karena terdapat 
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perulangan unsur sehingga menghasilkan irama yang stabil, seperti pada bagian 

jeruji roda mobil yang dibuat menggunakan tali agel ditata melingkar secara 

teratur, bagian kap mobil antik yang terdapat susunan hiasan garis dari tali agel

yang ditata sejajar yang diulang-ulang, serta pada bagian hiasan pada bumper

mobil antik yang ditata silang bertumpuk dan teratur.

Prinsip kesebandingan juga terdapat pada produk mobil antik ini. 

Kesebandingan dalam produk ini adalah hubungan antara bagian terhadap 

keseluruhannya yang berkaitan dengan ukuran, luas sempitnya bagian, panjang 

pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian yang bertujuan agar mencapai 

kesesuaian dan keseimbangan yang baik. Meski memiliki bentuk yang tidak 

seimbang atau asimetris, namun miniatur mobil antik ini tetap mempertimbangkan 

aspek kesebandingan. Dengan bentuk mobil antik yang asimetris atau tidak 

simetris, maka untuk menyiasati bobot mobil bagian belakang yang lebih besar 

yaitu dengan memanjangkan kap mobil bagian depan dan diberi assesoris atau 

hiasan motif garis dari tali agel.

Secara keseluruhan, miniatur mobil antik ini sudah cukup baik, dan secara 

visual telah memiliki nilai-nilai estetis di dalamnya. Pertimbangan dalam 

mengunakan unsur-unsur rupa dan prinsip komposisi juga sudah baik, namun ada 

beberapa bagian mobil antik yang perwujudannya kurang sesuai yakni, pada 

bagian kursi penumpang yang berjumlah 3 buah dan bukan 4 buah seperti mobil 

pada umumnya. Pada bagian belakang mobil, diletakkan satu buah roda menutupi 

sebagian besar belakang mobil, menyebabkan detail belakang miniatur mobil 

tersebut tidak terlihat, sehingga lebih baik tidak ditempeli roda. Selain itu, warna 

yang digunakan relatif sama dan terkesan monoton, tidak ditampilkan perbedaan 
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Gambar 33. File box
Foto: Dokumen KUPP (2011)

warna yang signifikan, seharusnya diberikan warna yang lebih terang atau lebih 

gelap pada salah bagian atau sisi tertentu.

(2) Produk yang berkualitas kurang baik

(a) File Box

Produk kerajinan file box di atas merupakan salah satu produk KUPP 

Produk Muda “Syarina Production”. Secara visual produk ini bentuk kotak tanpa 

tutup dan hiasannya sederhana. Produk file box ini berukuran berukuran 23 cm x 8 

cm x 27 cm, berbentuk dasar persegi panjang. Produk file box dikatakan kurang 

baik karena produk ini telah kurang memenuhi aspek kegunaan standar kualitas 

produk. Produk ini bentuk dan hiasannya terlalu sederhana, sehingga kurang 

estetis dan tidak menarik. File box bentuknya sudah sesuai dengan fungsinya dan 

dapat digunakan di ruang kerja atau ruang belajar, namun kurang aman digunakan 

karena bentuknya yang memanjang ke atas mengakibatkan kekhawatiran akan 

kekokohannya ketika diisi dengan file ataupun buku, kurang fleksibel karena 

kurang kokoh, maka alternatif terbaik ketika diisi dengan file yaitu disandarkan 

pada dinding atau almari. 
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Selain kurang memenuhi standar kualitas produk, jika dilihat dari segi 

estetis, di dalam kerajinan file box ini kurang memenuhi unsur-unsur rupa dan 

prinsip-prinsip desain yang betujuan untuk menambah nilai estetis. Guna 

mengetahui bagian-bagian yang kurang memenuhi unsur rupa atau unsur visual 

yang terdapat pada produk ini dijelaskan sebagai berikut: 

Unsur garis yang ada pada produk file box ini adalah, garis lurus, garis 

lengkung, garis vertikal, dan garis horisontal. Unsur garis banyak terdapat pada 

produk ini, yaitu unsur garis terlihat dari berbagai sisi file box, baik yang 

merupakan garis horisontal dan garis vertikal. Unsur garis pada produk ini juga 

terdapat pada bagian hiasan tali agel yang ditempel pada tepi permukaan file box

bagian permukaan sisi samping (vertikal) mengelilingi tepian dan sisi bawah file

box. Unsur garis yang merupakan hiasan dari pilinan enceng gondok yang 

direkatkan pada bagian tepi atas file box. Oleh karena hiasan pilinan yang 

membentuk garis yang kurang divariasikan, mengakibatkan file box ini kurang 

menarik.

Jika di lihat, terdapat pula unsur raut pada file box, yakni terdapat pada 

permukaan–permukaan produk. Raut yang terdapat pada produk ini adalah raut 

geometris, yakni berupa raut persegi panjang yang menjadi bentuk dasar produk 

ini. Namun pada file box ini terdapat 2 raut yang dipotong melengkung pada salah 

satu sudutnya, seharusnya potongan sudut disesuaikan dengan bidang file box

yang berbentuk geometris, seperti dipotong diagonal atau miring.

Unsur warna pada produk ini didominasi oleh warna coklat yang

dihasilkan dari warna asli enceng gondok kering. Warna coklat pada produk ini 

adalah berwarna coklat terang di bagian bidang maupun hiasan pilinannya, namun 
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antara warna bidang dan pilinan sama sehingga tidak bervariasi (monoton), 

seharusnya diberi pewarna semir yang lebih gelap agar terlihat perbedaan antara 

bidang dan hiasannya. 

Pada file box ini tekstur yang terbentuk adalah tekstur nyata, pada 

hiasannya bertekstur kasar, karena berupa pilinan enceng gondok, sedangkan 

tekstur permukaan bidang produk ini seharusnya memiliki sifat halus, namun ada 

beberapa bagian yang kasar. Hal ini di karenakan bahan batang enceng gondok 

yang digunakan ketika dipipihkan serta direkatkan pada karton kurang rapi, dan 

ketika dipress masih kurang halus.

Di samping unsur-unsur visual, untuk mencapai suatu keindahan juga 

perlu memperhatikan prinsip-prinsip desain. Prinsip keseimbangan pada produk 

ini menggunakan prinsip asimetris yang antara sisi kiri dan kanan berbeda. Bagian 

kiri file box lebih tinggi dibandingkan dengan bagian kanan file box. Namun tidak 

terdapat tambahan bentuk lain yang dapat membuat bentuk file box ini menjadi 

seimbang. Prinsip kesatuan sangat kurang pada produk ini, terlihat dalam 

rangkaian bidang-bidang serta hiasannya terlalu sedikit dan sederhana bahkan 

tanpa ditambahi motif hias sama sekali, sehingga terkesan kurang estetis.

Melalui prinsip keserasian dapat dilihat produk file box kurang 

menunjukkan keharmonisan bentuk, warna dan hiasan. Pada produk ini prinsip 

keserasian dalam menempatkan unsur-unsur rupa pada produk file box kurang 

baik, hal ini terlihat kurang padunya antara ukuran bentuk, warna dan hiasan yang 

sederhana tidak menunjukkan kesan harmonis. Pada produk ini bagian yang 

mendominasi atau ditonjolkan adalah bagian tepi atas file box, namun karena 

warna pilinan dan bidang sama, maka tidak begitu jelas penonjolannya. 
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Prinsip kesebandingan jika dilihat pada produk file box ini memiliki 

bentuk memanjang (tinggi) dengan ukuran lebar box yang kecil, sehingga tidak 

seimbang, antara pola sisi kanan dan kiri juga tidak proporsif, dan tidak dibuat 

penyiasatan bentuk agar menjadi proporsif.

Secara keseluruhan produk file box ini termasuk produk yang memiliki 

kriteria kurang baik dan kurang estetis. Bentuknya yang terlalu sederhana, 

warnanya kurang bervariasi serta hiasannya yang sederhana. Seharusnya 

diberikan variasi warna yang lebih terang atau lebih gelap pada salah bagian atau 

sisi tertentu dan ditambahi motif hias baik geometris maupun organis agar lebih 

estetis dan menarik.

(b) Sandal

Gambar 34. sandal enceng gondok
Foto: Dokumentasi KUPP (2011)

Produk sandal enceng gondok merupakan produk KUPP Karya Muda 

“Syarina Production” yang berupa benda pakai atau digunakan untuk alas kaki 

ketika berjalan. Secara visual produk ini berbentuk sandal pada umumnya yang 

berukuran 27 x 13 x 5 cm atau ukuran kaki 38.
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Produk sandal dikatakan kurang baik karena produk ini belum memenuhi 

aspek standar kualitas produk. Produk ini jika dilihat dari segi keawetannya, maka 

kurang kokoh atau ringkih dan gampang rusak, kurang aman untuk dibawa 

bepergian dan lebih baik digunakan di dalam rumah. Jika dilihat walaupun 

bentuknya unik dan berbeda dengan sandal yang terbuat dari karet atau kulit, 

namun kurang menarik dan terkesan menggunakan bahan seadanya tanpa 

memikirkan hiasan agar sandal lebih estetis.

Selain kurang memenuhi standar kualitas produk, jika dilihat dari segi 

estetis, di dalam produk ini terdapat unsur-unsur rupa dan prinsip-prinsip desain. 

Unsur rupa atau unsur visual yang terdapat pada produk dapat dijelaskan sebagai 

berikut:

Unsur garis pada produk ini berupa garis terdapat pada bagian tepi sandal. 

Garis yang terdapat pada sandal ini berupa garis lengkung yang berada pada 

bagian alas sandal dan kedua ujung alas berbentuk lengkung setengah lingkaran, 

sedangkan pada bagian atas sandal adalah garis lengkung karena permukaannya 

yang melengkung yang tercipta karena teknik pilin. Kekurangan pada sandal ini 

adalah garis yang dipotong kurang bagus, yaitu beberapa bagian garis di sol atau 

karet sandal yang kurang rapi, karena dipotong hanya menggunakan gunting dan 

cutter saja. 

Selain unsur garis produk ini terdapat juga unsur raut. Unsur raut yang 

terdapat pada produk ini berupa raut geometris persegi panjang yang berbentuk 

oval pada ujung-ujungnya menjadi bentuk dasar produk ini. Raut pada sandal ini 

dihasilkan dari pertemuan ujung-ujung antara garis lurus dan lengkung. Oleh 
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karena pemotongan yang kurang rapi, mengakibatkan raut yang dihasilkan juga 

berbeda antara kiri dan kanan. 

Unsur rupa lainnya juga terdapat pada produk ini yakni unsur warna. 

Unsur warna yang terdapat pada produk dominan berwarna coklat yang 

merupakan warna dari enceng gondok kering. Unsur warna pada produk ini 

terdapat pada bagian permukaan alas bawah sandal dan permukan atas yang 

merupakan gradasi dari warna coklat bergradasi dari coklat terang sampai coklat 

gelap, namun dalam pemakaian bahan pada bagian atas dan permukaan alas 

menggunakan warna yang senada, sehingga kurang menarik. 

Unsur tekstur pada sandal bersifat kasar, karena permukaan alasnya berupa 

batang enceng gondok kering yang dianyam dengan anyaman tunggal. Sedangkan 

permukaan tali di atasnya berupa pilinan batang enceng gondok kering. Tekstur 

yang berupa anyaman pada bagian alas sandal dan tekstur pada tali sandal 

seharusnya menggunakan bahan dengan tekstur yang berbeda agar terkesan 

menarik. Terlebih lagi jika dilihat dari teknisnya, dapat mengakibatkan 

kekhawatiran dalam penggunaannya, dapat rusak atau anyamannya putus, karena 

antara anyaman terdapat celah yang tidak diberi lem sehingga kurang merekat 

kuat pada sandal. Selain itu, tali sandal dari pilinan enceng gondok juga terlalu 

kecil dan pendek sehingga mudah putus. 

Unsur ruang pada produk ini tercipta ruang atau celah di antara alas 

permukaan sandal dengan tali japit sandal. Kekurangannya adalah, tali sandal 

yang terlalu pendek, sehingga ruang di antara tali dan alas sandal menjadi sempit, 

sedangkan ukuran alas kaki orang berbeda satu dengan yang lainnya. 
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Selain unsur-unsur rupa, dalam produk ini juga terdapat prinsip-prinsip 

desain. Prinsip desain yang terdapat pada produk ini adalah prinsip keseimbangan. 

Pada produk ini jika dilihat dari perwujudan visualnya, menggunakan prinsip 

keseimbangan simetris yakni keseimbangan antara alas kiri dan alas kanan sama. 

Jika dilihat produk ini menunjukkan bahwa antara bagian kanan dan kiri presisi, 

tetapi karena potongan pola atau sol kurang tepat, maka produk sandal ini menjadi 

kurang seimbang antara pola bagian kanan dan kiri.

Pada sandal enceng gondok ini tidak terdapat prinsip dominasi. Karena 

pada bagian tali japit dan anyaman pada alas sandal berwarna senada dan sama-

sama bertekstur. Selain tidak ada dominasi dalam produk sandal, prinsip 

kesebandingan dalam produk ini juga kurang dalam proporsinya. Kekurangan 

pada bentuk sandal ini jika diamati, terlihat dari bagian alas sandal japit dan karet 

sol di bawahnya yang kurang rapi potongannya karena memotong dengan alat 

manual seperti gunting, dan cutter, serta pilinan tali japit sandal yang ditata 

kurang melengkung dan terlalu pendek. Selain itu, untuk mencapai bentuk 

proporsional antara sandal yang kanan dan yang kiri harus menggunakan alat 

pemotong sandal atau sepatu yang disebut pula dengan mesin pons agar 

bentuknya tepat agar kualitasnya menjadi baik. 

(c)Wadah atau tempat serbaguna

Produk wadah serbaguna merupakan produk KUPP Karya Muda “Syarina 

Production” berupa wadah atau tempat serbaguna yang termasuk jenis benda 

pakai atau digunakan untuk meletakkan barang atau benda. Secara visual produk 

ini berbentuk dasar kotak dengan lengkung-lengkung ke dalam dan ke luar, 

dengan ukuran 35 cm x 18 cm x 8 cm.
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Produk wadah serbaguna dikatakan kurang baik karena produk ini belum 

memenuhi standar kualitas ditinjau dari aspek kegunaan produk tersebut. Jika 

dilihat, produk ini walaupun termasuk aman dipakai namun kurang fleksibel,

karena terlalu panjang atau besar sehingga memakan tempat atau meja, walaupun 

dari segi keawetannya, dikatakan kokoh dan awet namun dari segi bentuk dan 

hiasannya kurang menarik, sehingga terkesan hanya menggunakan bahan 

seadanya tanpa memikirkan hiasan agar lebih estetis.

Walaupun berguna untuk tempat berbagai benda, namun produk ini tidak 

memperhatikan segi ukuran, bagaimana apabila benda atau barang yang 

diletakkan adalah benda dengan ukuran kecil atau sedang atau berbagai macam 

benda yang disatukan dalam satu wadah. Dengan begitu akan terkesan kurang 

Gambar 35. Ragam wadah serbaguna
Foto: Riza (2011)
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rapi, karena tidak dibuat sesuai dengan tempatnya dan benda yang cocok dengan 

wadah tersebut.

Selain kurang memenuhi standar kualitas produk, jika dilihat dari segi 

estetis, produk tersebut juga belum memenuhi syarat estetis. Analisis yang dapat 

memperlihatkan kekurangan pada produk ini melalui unsur-unsur rupa dan 

prinsip-prinsip desain. Unsur rupa atau unsur visual yang terdapat pada produk 

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Unsur garis pada produk ini terdapat pada bagian tepi bidang. Garis yang 

terdapat pada produk ini berupa garis lengkung yang berada pada bagian tepi 

bidang alas dan bidang atau sisi vertikal. Garis lengkung sisi vertikal adalah 

menyerupai garis yang bergelombang. Kekurangan pada produk ini adalah garis 

yang ditimbulkan atau dipotong kurang baik, dari keselurahan garis antara garis 

sebelah kanan dan sebelah kiri berbeda, antara garis atas dan bawah juga berbeda. 

Garis juga ditimbulkan dari motif hias atau pola hias yang terdapat pada 

dua sisi vertikal bagian depan dan belakang dari wadah serbaguna. Terdapat pula 

hiasan flora yang menggunakan garis lengkung dan hiasan berbentuk geometris 

dengan menggunakan garis lurus, namun hiasan tersebut kurang menarik karena 

motif geometrisnya berbentuk persegi sederhana dan garis lengkungan hiasan 

floranya tidak sama antara kiri dan kanan wadah serbaguna.

Selain unsur garis produk ini terdapat juga unsur raut. Unsur raut yang 

terdapat pada produk ini berupa 2 raut persegi panjang dengan ukuran yang 

berbeda, salah satu rautnya memiliki 2 lengkungan dan sudut-sudutnya tumpul. 

Raut organis terdapat pada bagian alas bentuk dasar produk, dan raut geometris 

terdapat pada bidang vertikal. Raut pada produk ini dihasilkan dari pertemuan 
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ujung-ujung antar garis lengkung. Oleh karena alas wadah ini merupakan sisa 

potongan produk dari cermin berbentuk sandal japit, maka hasilnya kurang rapi, 

mengakibatkan raut yang dihasilkan juga berbeda antara kiri dan kanan (kurang 

presisi). Dengan bentuk alas tersebut, mengakibatkan raut di atas yang 

ditempelkan pada alas menjadi tidak seimbang antara kanan dan kiri juga antara 

atas dan alas, disebabkan mengikuti alur atau bentuk raut alas. 

Unsur tekstur pada produk ini berupa tekstur nyata, karena dapat diraba 

dan dirasakan keberadaanya. Tekstur pada produk ini bersifat kasar, karena 

permukaan alas dan bidang vertikal produk berupa batang enceng gondok kering 

yang ditenun dan dipilin. Padahal permukaan bahan enceng gondok pipih yang 

dilapiskan ke karton, seharusnya teksturnya halus, namun pada produk ini 

permukaannya kasar karena pemilihan bahan baku setengah jadinya masih 

terdapat lipatan-lipatan yang tidak rapi. Dari ketiga tekstur dari wadah serbaguna 

tersebut, tidak terdapat penyilangan dalam penggunaaan bahan setengah jadi, 

sehingga terkesan monoton dan kurang menarik.

Unsur lain yang menyebabkan produk ini kurang menarik adalah pada 

unsur ruang. Produk wadah ini memiliki ruang yang luas, namun sayangnya 

produk wadah serbaguna ini tidak memiliki batas, baik batas kecil atau pun besar, 

agar tercipta banyak ruang sehingga dapat menyimpan berbagai jenis benda baik 

benda ukuran kecil atau pun ukuran besar.

Selain unsur-unsur rupa, dalam produk ini juga terdapat prinsip-prisip 

desain yang kurang tepat. Prinsip desain yang terdapat pada produk ini adalah 

prinsip keseimbangan. Pada produk ini dapat dilihat dari perwujudan bentuknya, 

dan pada prinsip keseimbangan produk ini sebenarnya menggunakan prinsip 
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keseimbangan simetris yakni keseimbangan antara bagian kiri dan kanan sama. 

Jika dilihat produk ini maka antara bagian kanan dan kiri dapat satukan secara 

presisi atau tepat. Namun karena menggunakan sisa pola dari bidang untuk bagian 

tengah kaca cermin berbentuk sandal japit dan tidak diperhatikan ukurannya lagi 

ketika akan digunakan, maka bentuk produknya tidak rapi dan terkesan asal-asalan.

Apabila memotong pola dengan rapi dan benar-benar diukur, besar kemungkinan 

bahan sisa pun bisa menjadi bermanfaat dan bentuknya juga simetris. 

Prinsip desain yang lain adalah kesatuan. Jika dilihat secara jelas pada 

produk ini, yaitu dalam merangkai bidang bagian alas dari kerajinan wadah yang 

tidak diukur kembali dan bidang vertikal yang mengelilingi wadah, sehingga 

kurang menyatu. Selain itu, pada produk ini prinsip keserasian dalam memadukan 

unsur-unsur rupa juga kurang baik, karena berbagai unsur kurang selaras antara 

unsur yang satu dengan yang lain misalnya unsur raut yang mnggunakan sisa pola 

namun tidak tepat ukurannya, serta tekstur dari pilinan enceng gondok yang masih 

kurang rapi, ada bagian-bagian tepi jalinan yang menonjol dan hiasan geometris 

yang ditempel berurutan, namun kurang rapi antar pola hias satu dengan yang 

lain, letak pola hias flora antara kanan dan kiri pada produk ini juga tidak sama, 

sehingga kurang harmonis.  

Prinsip desain lain yang terdapat pada produk ini adalah kesebandingan. 

Jika diamati produk ini terlihat kurang memenuhi prinsip kesebandingan, terlihat 

bentuk pola alas wadah serbaguna yang ukuran antara lengkungan ke luar dan ke

dalamnya kurang diperhatikan dengan baik karena berbeda ukuran, sehingga 

mempengaruhi bentuk bidang vertikal di atasnya. Agar dapat mencapai bentuk
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yang proporsional antara alas, bidang vertikal dan hiasannya harus menggunakan 

pengukuran yang tepat, desain yang kreatif dan ketelitian. 

4.4 Pengembangan Kerajinan Enceng Gondok

4.4.1 Upaya Pengembangan yang dilakukan KUPP Karya Muda “Syarina    

Production”

Secara umum KUPP Karya Muda “Syarina Production” telah melakukan 

pengembangan, baik produk baru maupun produk yang dimodifikasi sedemikian 

rupa, sehingga dapat berfungsi lebih baik maupun memenuhi kepuasan dan 

kebutuhan estetis bagi konsumen. Faktor yang melatarbelakangi pengembangan 

produk adalah ketatnya persaingan pasar dan permintaan pasar yang semakin 

modern dan serba praktis. Pengembangan produk kerajinan enceng gondok 

dilakukan agar produk kerajinan enceng gondok tetap diminati oleh konsumen. 

Agar menghasilkan produk kerajinan yang berkualitas maka digunakan 

cara-cara sebagai berikut: 

(1) Menggunakan bahan baku yang baik dan berkualitas.

Bahan baku utama yang digunakan adalah enceng gondok yang diambil 

dari Rawapening yang dikeringkan dengan sempurna langsung diterik sinar 

matahari. Enceng gondok yang digunakan adalah yang berkualitas baik, yaitu 

seratnya kuat, ulet dan halus, sehingga dapat dibuat bahan setengah jadi seperti 

karton yang dilapisi lembaran enceng gondok, pilinan dan tenunan yang memiliki 

kualitas baik. Bahan tambahan seperti karton dan kertas daur ulang yang tebal, 

bambu, kayu, triplek, tali agel yang di datangkan dari Yogyakarta, benang nilon, 

kain furing dan bahan lainnya, digunakan sebagai bahan pendukung juga dipilih 
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yang baru dan berkualitas baik. Oleh karena menggunakan bahan yang baik, maka 

dapat meningkatkan hasil produk kerajinan enceng gondok yang berkualitas pula.

(2) Peralatan yang memadai dan SDM yang terampil. 

Proses produksi kerajinan enceng gondok melalui tiga tahap, yakni tahap 

pengolahan bahan baku, proses produksi atau pembentukan, dan proses finishing. 

Setiap tahapan menggunakan peralatan yang berbeda. Secara umun proses 

produksi di KUPP Karya Muda “Syarina Production” dikerjakan secara manual 

dan tidak menggunakan mesin-mesin yang modern. Berbagai peralatan yang 

digunakan di KUPP Karya Muda “Syarina Production” ini adalah: roll press

untuk memipihkan enceng gondok, penggaris, cutter, gunting, palu, gergaji siku 

untuk memotong pigura, dan kompresor untuk finishing dengan melamin. 

Proses finishing merupakan tahap akhir yang perlu diperhatikan karena 

dapat meningkatkan kualitas dari produk kerajinan. Penyelesaian akhir seperti 

perwarnaan dan pelapisan melamin dapat meningkatkan kualitas dan nilai estetis 

suatu produk. Produk di KUPP Karya Muda “Syarina Production” ini umumnya 

difinishing dengan baik, kekurangannya apabila kurang teliti dan hati-hati, 

melamin yang disemprot menjadi kurang merata, kurang rapi atau dapat mengenai 

bahan tambahan lain yang seharusnya tidak perlu di semprot melamin.

(3) Mengembangkan desain 

Desain dikembangkan secara kreatif, inovatif dan mengembangkan jenis 

dan bentuk-bentuk yang beraneka ragam serta memiliki ciri khas produk kerajinan 

enceng gondok hasil KUPP Karya Muda “Syarina Production”.

Produk yang terus dikembangkan dan diproduksi KUPP Karya Muda 

“Syarina Production” ini cenderung pada kerajinan miniatur alat transportasi 
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antik, tetapi yang paling khas dan menunjukkan kedaerahan adalah produk 

lokomotif uap museum kereta api Ambarawa yang menunjukkan dari wilayah 

Ambarawa dan ciri khas Kabupaten Semarang.

4.4.2 Hasil Pengembangan Produk KUPP Karya Muda “Syarina 

Production”

4.4.2.1 Produk Hasil Pengembangan yang Mengalami Modifikasi

(1) Satu set box penyimpan

Gambar 36. Satu set box yang ukuran box di dalamnya disesuaikan dengan
box besar. Foto: Dokumen KUPP (2011)

Merupakan produk yang dikembangkan dari box yang dijual terpisah,

menjadi produk yang dijual satu paket. Motif hias dan ukuran box kecil dan box

sedang disesuaikan dengan box besar agar dapat dimasukkan atau ditata ke dalam 

box besar. Satu set box ini dapat difungsikan untuk hantaran pernikahan, tempat 

satu set perhiasan, dan tempat hadiah. Produk box penyimpan ini kualitas bentuk, 

warna, dan motif hiasannya bagus, menarik dan terkesan estetis.
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(2) Cermin rias

    

    Gambar 37. (dari kiri ke kanan) Pengembangan bentuk, ukuran dan motif 
       hias pada cermin rias. Foto: Dokumen KUPP (2011)

Cermin rias merupakan produk yang banyak dikembangkan menjadi 

berbagai macam bentuk, ukuran, dan hiasan atau motifnya. Bentuk yang 

dikembangkan antara lain bentuk kotak, hati (love), sandal, perpaduan kotak dan 

setengah lingkaran, dan sebagainya. Bentuk yang kualitasnya baik yaitu bentuk 

kotak dan segidelapan. Sedangkan ukurannya, mulai dari ukuran kecil hingga 

besar dan hiasannya menggunakan anyaman enceng gondok tunggal, pilinan 

enceng gondok, kolase dari pola potongan karton yang dilapisi enceng gondok 

pipih dengan motif hias flora dan motif tradisional seperti motif Kalimantan (lihat 

gambar 37)

(3) Tas

Tas merupakan produk yang mengalami pengembangan dalam ragam 

bentuk, warna, ukuran, dan perpaduan dengan bahan lain, seperti kain, batok

kelapa, kayu, rotan, serat maupun akar. Selain itu juga mengembangkan dengan 
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cara memberikan warna pada serat enceng gondok, agar terlihat lebih indah 

(estetis). Produk tas sebagian besar berkualitas baik terutama apabila 

menggunakan bahan yang diberi pewarna kain atau pewarna batik, diberi bahan 

tambahan selain enceng gondok dan diberi motif hias.

Gambar 38. (dari kiri ke kanan) Pengembangan tas dari segi bentuk, 
ukuran, warna dan tambahan bahan lain selain enceng gondok. 

Foto: Dokumen KUPP (2011)

(4) Miniatur kapal pinishi

Miniatur kapal pinishi merupakan produk yang mengalami pengembangan 

dari segi bentuk, warna dan ukuran. Awalnya miniatur kapal pinishi dibuat 

dengan ukuran kecil, selanjutnya mulai dibuat ukuran yang lebih besar dengan 

menggunakan model kapal yang berbeda. Perkembangan yang terakhir, pihak 

KUPP Karya Muda “Syarina Production” bekerja sama dengan perajin sisa kayu 

yang membuat miniatur bentuk manusia, yang kemudian miniatur kayu tersebut 

diletakkan di dalam miniatur kapal pinishi, sehingga sebelumnya kualitas 

produknya bagus dan tampak lebih sempurna serta estetis dengan adanya 

tambahan miniatur manusia kayu di dalamnya.
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Gambar  39 (a) Miniatur kapal pinishi yang dipadukan dengan miniatur 
manusia dari kayu. Gambar 39 (b dan c). Miniatur manusia dalam kapal 

pinishi dalam jarak dekat.
Foto: Riza (2011)

b
c

a
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(5) Miniatur lokomotif

Gambar 40. (a) Miniatur lokomotif awal yang memiliki kekurangan 
pada bagian badan dan hiasannya, (b) Cerobong lokomotif tidak 
tegak, (c dan d) bahan setengah jadi lembaran karton dilapisi 
enceng gondok pipih yang tidak halus, terdapat lipatan-lipatan 
kecil karena proses perekatan yang kurang rapi, dan (e) tali agel
dipasang kurang rapi atau berantakan.

Foto: Riza (2011)

a b

d

e

c
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Miniatur lokomotif di atas dikatakan produk yang berkualitas, dapat dilihat 

dari pemilihan bahan setengah jadi karton yang dilapisi enceng gondok pipih 

teksturnya halus, pipih, dan rapi, badan miniatur lokomotif sudah sesuai dengan 

tempatnya dan dirakit dengan baik, serta hiasan tali agel di rekatkan secara rapi 

dan tidak berantakan.

Produk miniatur lokomotif ini dikerjakan oleh perajin yang sudah ahli dan 

terlatih, karena produk miniatur lokomotif ini memiliki tingkat kesulitan yang 

tinggi dalam pengerjaannya. Pola dan bidang miniatur lokomotifnya banyak dan 

potongannya bervariasi. Bahan yang digunakan juga bukan hanya dari bahan 

enceng gondok setengah jadi, tetapi juga menggunakan bahan bambu untuk jeruji 

dari miniatur lokomotif, triplek untuk alas penyangga bagian bawah, penggulung 

kain untuk bentuk-bentuk tabung, dan tali agel yang di rekatkan dan diatur 

sedemikian rupa agar terlihat estetis. 

(6) Miniatur kereta kencana

Miniatur kereta kencana merupakan produk yang dikembangkan dari 

model kereta kencana yang ada di keraton. Di KUPP Karya Muda “Syarina 

Gambar 41. Miniatur lokomotif yang berkualitas baik
Foto: Dokumen KUPP (2011)
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Production” mengembangkan dua model miniatur kereta kencana. Perkembangan 

terakhir adalah KUPP Karya Muda “Syarina Production” bekerjasama dengan 

perajin miniatur manusia dari limbah kayu, sekaligus beserta assesorisnya seperti 

kain untuk pakaian yang diberi warna, dan detail pada mata, hidung, serta mulut. 

Miniatur manusia yang sering dipasang pada miniatur kereta kencana adalah 

miniatur sepasang pengantin (lihat gambar 42). Konsumen yang biasanya 

memesan miniatur kereta kencana dengan miniatur sepasang pengantin adalah 

untuk dekorasi acara pernikahan. 

4.4.2.2 Produk Pengembangan yang Merupakan Produk Baru untuk 

Menambah Keragaman Produk KUPP Karya Muda “Syarina 

Production”

(1) Miniatur sepeda 

Miniatur sepeda merupakan produk KUPP Karya Muda “Syarina 

Production” yang baru dan belum dikembangkan, karena baru satu jenis saja. 

Gambar 42. Miniatur kereta kencana dengan 
miniatur manusia. Foto: Dokumen KUPP 
(2011)
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Miniatur sepeda ini menggunakan model sepeda kuno, agar lebih memiliki nilai 

historis, antik dan ethnik.

(2) Karpet

Karpet merupakan produk baru KUPP Karya Muda “Syarina Production” 

yang baru dan belum dikembangakan. Produk ini dibuat dengan bahan setengah 

jadi berbentuk pilinan yang dijalin satu persatu. Produk ini termasuk mahal karena 

menggunakan bahan pilinan yang banyak, pengerjaannya butuh ketelitian dan 

waktu pengerjaannya lama.

(3) Hiasan dinding bentuk kaligrafi

Hiasan dinding bentuk kaligrafi Arab di KUPP Karya Muda “Syarina 

Production” ini merupakan produk yang baru dikembangkan melalui ide kreatif. 

Seperti membuat bingkai, tetapi produk ini mengembangkannya dengan memberi 

isian di dalam bingkai, yakni kaligrafi atau tulisan Arab (khat) indah dengan 

menggunakan pilinan enceng gondok.

(4) Lukisan

Gambar 43. (dari a-c) Lukisan yang mengalami pengembangan.
Foto: Riza (2011)

a cb
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Lukisan merupakan produk yang paling unik dan baru, karena lukisan ini 

terbuat dari enceng gondok yang ditempel pada tenunan. Lukisan enceng gondok 

merupakan lukisan yang tidak biasa, karena biasanya lukisan menggunakan 

kanvas dan cat minyak. Produk lukisan ini terus dikembangkan motif hiasnya, 

seperti tumbuhan dan hewan yang lebih rumit, serta dari segi warnanya mulai 

dikembangkan, terlihat warna gradasi yang berbeda, dari coklat muda sampai 

warna hitam. Warna yang digunakan yaitu menggunakan semir sepatu berwarna 

coklat tua dan hitam, serta dari segi bentuk juga mulai dikembangkan. Lukisan 

berbentuk memanjang dan dalam satu motif hias dibuat kembar atau ganda (lihat 

gambar 43).
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis kualitatif dari data penelitian, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

Pertama, KUPP Karya Muda “Syarina Production” merupakan kelompok 

industri kerajinan enceng gondok di Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, 

Kabupaten Semarang. Produk yang telah dihasilkan kurang lebih 50 macam, 

terdiri dari produk fungsional dan produk hias. Produk fungsional di antaranya; 

kotak atau box, toples, tas, sandal, dan karpet. Sedangkan produk hias berupa 

pigura, bentuk-bentuk miniatur, lukisan, dan hiasan dinding kaligrafi. Produk

yang dihasilkan KUPP Karya Muda “Syarina Production” belum semuanya 

memiliki kualitas yang baik, karena belum memenuhi beberapa aspek, yaitu: (1) 

Utility atau aspek kegunaan, (2) Estetika atau nilai estetis (keindahan), dan (3) 

Ciri khas atau keunikan. Melalui ketiga aspek tersebut, maka produk yang 

berkualitas baik adalah box penyimpan, tas, lukisan, miniatur lokomotif, miniatur 

mobil antik, miniatur kapal pinishi, dan miniatur kereta kencana. Produk tersebut 

dikatakan berkualitas karena dari segi bentuk sudah sesuai dengan kegunaan, 

desainnya beragam, warna dan hiasannya bervariasi, serta estetis. Sementara 

produk yang masih berkualitas kurang baik di antaranya yaitu: file box, wadah

serbaguna, sandal, box pakaian atau cucian, tempat sampah kering, pigura, dan 

miniatur gerobak, karena belum memiliki desain yang bagus dan menarik, belum 

memiliki keunikan, hiasan yang terlalu sederhana dan kurang variatif. Produk 
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kerajinan KUPP mengunakan bahan utama batang enceng gondok dan bahan 

tambahan seperti; karton, kertas daur ulang, bambu, kain, rotan, pewarna, perekat 

dan pelindung (melamin). Jika dilihat dari hasil produknya, maka produk yang 

kualitasnya kurang baik, lebih banyak dibanding dengan produk yang berkualitas 

baik. Hal ini dikarenakan SDM yang ada di KUPP Karya Muda “Syarina 

Production” belum seluruhnya terampil karena dalam proses pembuatan kerajinan

setiap tahapannya dibutuhkan ketelitian pengukuran, ketekunan dan pengalaman, 

serta belum kreatif dalam menggunakan beragam bahan tambahan, agar 

menghasilkan produk yang baik dan lebih estetis. 

Kedua, KUPP Karya Muda “Syarina Production” telah melakukan 

pengembangan, baik produk baru maupun produk yang dimodifikasi sedemikian 

rupa, sehingga dapat berfungsi lebih baik, lebih menarik, dan estetis, sehingga 

dapat memenuhi kepuasan dan kebutuhan estetis bagi konsumen. Faktor yang 

melatarbelakangi pengembangan produk adalah ketatnya persaingan pasar dan 

permintaan pasar yang semakin modern dan serba praktis. Pengembangan produk 

kerajinan enceng gondok dilakukan agar produk kerajinan enceng gondok tetap 

diminati oleh konsumen. Pengembangan dilakukan dengan cara (1) menggunakan 

bahan baku yang baik dan berkualitas, (2) menggunakan peralatan yang memadai 

dan SDM yang terampil, dan (3) mengembangkan desain. Produk yang 

berkembang di antaranya, satu set box penyimpan, cermin rias, tas, miniatur kapal 

pinishi, miniatur lokomotif, miniatur kereta kencana, miniatur sepeda, hiasan 

dinding kaligrafi, karpet, dan lukisan.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diberikan saran 

sebagai berikut. 

Pertama, KUPP  Karya Muda “Syarina Production” perlu menjaga dan 

meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kualitas SDM yang belum terampil 

dengan pelatihan-pelatihan, dan menyediakan peralatan atau sarana prasarana 

penunjang produksi yang lengkap, agar kualitas dan kuantitas produk yang 

diproduksi mampu bersaing di pasaran. Selain itu juga melakukan perbaikan pada 

beberapa bagian produk yang kurang baik, agar terlihat lebih estetis.

Kedua, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pariwisata 

Kabupaten Semarang, diharapkan menjalin kerjasama dengan KUPP Karya Muda 

“Syarina Production”, dengan cara memberi perhatian, membantu dalam 

pembinaan SDM, dan membantu promosi atau pemasaran yang lebih luas lagi,

serta menjadikan KUPP Karya Muda “Syarina Production” di Desa Kebondowo 

sebagai sentra kerajinan enceng gondok agar kegiatan pemanfaatan enceng 

gondok sebagai bahan kerajinan, dapat menjadi peluang usaha, menaikkan 

pendapatan masyarakat sekitar Rawapening lewat kerajinan dan lewat sektor 

pariwisata. Kerajinan enceng gondok dapat pula dijadikan sebagai cinderamata 

khas Kabupaten Semarang yang dapat dibanggakan pemerintah daerah dan 

sebagai upaya mengurangi laju pertumbuhan enceng gondok yang mengganggu 

ekosistem di Rawapening sekaligus peningkatan pariwisata daerah. 
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Lampiran 1

PRODUK-PRODUK KUPP KARYA MUDA “SYARINA PRODUCTION”

Gambar 1. (a) Kotak tisu motif hias flora dan geometris, (b) box 

penyimpan kecil, (c) miniatur mobil antik atap tertutup, (d) miniatur 

kereta kencana payung 2, (e) miniatur kapal pinishi ukuran sedang, dan 

(f) miniatur kapal pinishi ukuran besar. 

Foto ( a,b,c,d): Dokumen KUPP, dan foto (e,f): Riza 2011
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Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 2. (a) Gerbang Kecamatan Banyubiru, (b) wawancara dengan 
Ketua KUPP Karya Muda “Syarina Production”, (c) Kepala Desa 
Kebondowo, (d dan e) kondisi ruang kerja KUPP dan kegiatan produksi 
sehari-hari. Foto: Riza (2011)

a
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Lampiran 3

INSTRUMEN PENELITIAN

Judul : Kerajinan Enceng Gondok di Desa Kebondowo Kecamatan       

Banyubiru: Bentuk dan Pengembangannya

Peneliti : Riza Aryati Retnoningrum

PETUNJUK :

Pengumpulan data penelitian ini adalah meliputi teknik observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk mengihmpun data tentang 

gambaran umum lokasi Desa Kebondowo. lokasi industri, proses produksi, alat, 

bahan, dan teknik pembuatan, hasil kerajinan dan pengembangan bentuk.

Untuk mempermudah proses pengmpulan data, peneliti menggunakan pedoman 

sebagai berikut.

1. PEDOMAN OBSERVASI :

Aspek yang akan diobservasi :

a. Gambaran umum Desa Kebondowo

1) Lokasi geografis Desa Kebondowo

2) Kondisi sosial budaya masyarakat di Desa Kebondowo

3) Industri kecil di Desa Kebondowo

b. KUPP Karya Muda “Syarina Production”

1) Perkembangan  KUPP Karya Muda “Syarina Production”

2) Bentuk dan Struktur organisasi KUPP Karya Muda “Syarina 

Production”

3) Peran KUPP Karya Muda “Syarina Production” di Desa Kebondowo

c. Proses produksi kerajinan

1) Alat, bahan, dan teknik

2) Prosedur pembuatan, mulai dari desain sampai dengan finishing

d. Bentuk dan pengembangan kerajinan enceng gondok hasil produksi KUPP

1) Bentuk-bentuk kerajinan enceng gondok

2) Pengembangan bentuk kerajinan enceng gondok
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e. Nilai estetis kerajinan enceng gondok hasil produksi KUPP

1) Kerajinan bentuk benda pakai/fungsional

2) Kerajinan bentuk hiasan

2. PEDOMAN WAWANCARA

a. Aspek yang akan diwawancara dengan Kepala Desa Kebondowo.

1) Apakah keberadaan Rawapening berpengaruh besar bagi masyarakat 

desa Kebondowo? dalam hal apa saja?

2) Bagaimana cara mengatasi masalah enceng gondok di Rawapening? 

3) Bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Kebondowo?

b. Aspek yang akan diwawancara dengan Ketua KUPP Karya Muda “Syarina 

Production”:

1) Gambaran umum KUPP Karya Muda “Syarina Production”

(a) Hal apa yang melatarbelakangi berdirinya KUPP dan bagaimana 

sejarah singkat tentang berdirinya KUPP ini?

(b) Bagaimana struktur organisasi yang berjalan di KUPP ini?

(c) Berapa jumlah karyawan/perajin yang ada di KUPP ini?

(d) Bagaimana program kerja KUPP ini, dan apakah ada program 

jangka panjangnya?

(e) Apa yang membedakan KUPP ini dengan KUPP yang lain di 

daerah sekitar Kecamatan Banyubiru ini?

(f) Bekerjasama dengan pihak mana saja untuk mengembangkan 

KUPP ini?

(g) Dipasarkan kemana saja produk kerajinan enceng gondok KUPP 

ini?

(h) Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam mengembangkan 

KUPP ini?

(i) Apa harapan bapak kedepan untuk kemajuan KUPP ini?

2) Bentuk dan pengembangan kerajinan enceng gondok hasil produksi 

KUPP

(a) Bentuk-bentuk berajinan enceng gondok 
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- Ada berapa macam jenis/bentuk kerajinan enceng gondok yang 

diproduksi oleh KUPP ini?

- Apa saja bentuk kerajinan enceng gondok yang diproduksi oleh 

KUPP ini?

(b) Pengembangan bentuk kerajinan enceng gondok 

- Bagaimana cara mengembangkan bentuk-bentuk produk 

kerajinan enceng gondok di KUPP ini agar produk tetap diminati 

konsumen?

- Apa saja hasil produk yang dikembangkan KUPP Karya Muda 

“Syarina Production”?

c. Aspek yang diwawancara dengan salah satu perajin di KUPP Karya 

Muda “Syarina Production”

1) Proses produksi kerajinan enceng gondok

a) Alat yang digunakan

- Alat apa saja yang digunakan dalam pembuatan kerajinan 

enceng gondok?

- Bagaimana pengadaan alat-alat tersebut?

b) Bahan yang digunakan

- Bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan kerajinan 

enceng gondok? (Terutama bahan pendukung)

- Bagaimana pengadaan bahan-bahan tersebut?

c) Teknik yang digunakan

- Teknik apa saja yang digunakan dalam pembuatan kerajinan 

enceng gondok?

2) Prosedur pembuatan kerajinan enceng gondok

Bagaimana prosedur pembuatan kerajinan enceng gondok?

3. PEDOMAN STUDI DOKUMEN

Data yang di ambil melalui teknik studi dokumen yaitu mengenai:

1. Materi yang bersangkutan dalam penelitian (arsip, dokumen, gambar 

katalog, dan sebagainya)
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2. Dokumentasi foto hasil penelitian

Aspek yang akan diambil datanya :

a. Gambaran umum Desa Kebondowo

1) Kondisi geografis Desa Kebondowo

2) Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Kebondowo

b. Gambaran umum KUPP Karya Muda “Syarina Production”

1) Sejarah singkat KUPP

2) Kondisi fisik KUPP

3) Letak KUPP

c. Proses produksi kerajinan enceng gondok

1) Alat, bahan, dan teknik

2) Prosedur pembuatan

d. Hasil produk kerajinan enceng gondok di KUPP Karya Muda “Syarina 

Production”

1) Berbagai macam produk kerajinan enceng gondok

2) Pengembangan bentuk kerajinan enceng gondok
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Lampiran 4
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Lampiran 5
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Lampiran 6

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 09/SKET/KUPPKM-SP/03/11

                                      
Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua KUPP Karya Muda “Syarina 

Production”, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama             : Riza Aryati Retnoningrum

NIM               : 2401406036

Jurusan           : SENI RUPA

Fakultas         : BAHASA DAN SENI

Universitas     : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Benar-benar telah melakukan penelitian di KUPP Karya Muda “Syarina 

Production” guna menyusun skripsi dengan judul: “KERAJINAN ENCENG 

GONDOK DI DESA KEBONDOWO KECAMATAN BANYUBIRU : BENTUK 

DAN PENGEMBANGANNYA“

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya.

                                                                            Banyubiru, Maret  2011
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Lampiran 7
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dod
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Lampiran 8

DOKUMENTASI UJIAN SKRIPSI

a

b

c

d

Gambar 3. Suasana Ujian 
Skripsi Riza Aryati 
Retnoningrum, hari Selasa, 11 
Oktober 2011. (a) panitia ujian, 
(b) suasana presentasi ujian 
skripsi, (c) dosen penguji 1,2, 
dan 3, (d) penonton Ujian 
Skripsi.

Foto: Dokumentasi Pribadi 
(2011)
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Lampiran 9

BIODATA PENELITI

Nama : Riza Aryati Retnoningrum

NIM : 2401406036

Prodi : Pendidikan Seni Rupa

Jurusan : Seni Rupa

Fakultas : Bahasa dan Seni

Universitas : Negeri Semarang

Tempat, Tgl Lahir : Kab. Semarang, 

  03 Desember 1988

Alamat : Kupang Dukuh Rt 05 Rw 02,

  Kec. Ambarawa, 

  Kab. Semarang, 

  50612

Hobi : Jalan-jalan

Telp. : (0298)596443

Email : Richa_yaya@yahoo.com

Riwayat Sekolah :

SD : SD Negeri 2 Tambakboyo

SMP : SMP Negeri 1 Ambarawa

SMA : SMA Negeri 1 Ambarawa

PT : Universitas Negeri Semarang

Nama Orang Tua :

Ayah : Muhammad Amin, S. Pd

Ibu : Kunciati


