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ABSTRAK 

 
Usman, Andi. 2009. Seni Relief Karya Sutrisno: Kajian Proses Penciptaan, Nilai 

Estetis, dan Simbolis. Skripsi. i - xv. 114 halaman. 
Pembimbing I : Drs Syafii, M.Pd., Pembimbing II: Drs. Nur Rokhmat, M.Pd. 

 
Kota Jepara adalah kota yang terkenal sebagai kota Ukir. Sentra kerajinan 

seni relief/ukir berada di Desa Senenan. Mayoritas perajin relief berada di Dukuh 
Krajan Senenan. Dari sekian perajin relief yang ada di Dukuh Krajan, terdapat 
salah satu perajin relief yang menjadi penggerak dan peduli dengan kondisi 
ekonomi masyarakat sekitarnya yang bernama Sutrisno. Beberapa karya Sutrisno 
selain memiliki keunikan juga dijadikan sebagai acuan bagi perajin relief lain di 
Dukuh Krajan Senenan. Hal ini melatarbelakangi penelitian ini yang 
menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana latar belakang 
Sutrisno sebagai perajin relief?; (2) Bagaimana proses penciptaan relief yang 
dilakukan Sutrisno?; (3) Bagaimana nilai estetis dan simbolis relief karya 
Sutrisno? 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat 
deskriptif. Lokasi penelitian di Sanggar Sun Rise Art RT. 05 RW. II Dukuh 
Krajan, Senenan, Tahunan, Jepara. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, 
wawancara, dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan melalui reduksi data, 
sajian data, dan verifikasi data. 
  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan 
sebagai berikut. Pertama, Sutrisno berkecimpung di bidang seni relief sejak lulus 
dari Jurusan Kriya Kayu, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta pada tahun 
1997. Saat ini, ia aktif dalam berbagai kegiatan di desanya, antara lain: sebagai 
penggagas dalam pembangunan gapura sentra kerajinan seni relief/ukir, sebagai 
ketua seni relief, sebagai ketua koperasi industri kerajinan (KOPINKRA). Kedua, 
proses penciptaan seni relief Sutrisno terdiri dari 3 tahapan: (1) Tahapan persiapan 
yaitu penentuan dan pemantapan ide, bahan, alat, dan teknik. Tahap persiapan 
bahan, ia dibantu oleh tukang kayu (karyawannya). (2) Tahap pembuatan, yaitu 
mendesain, mbukak’i/nggrabahi, membentuk, ngalusi, sebelum melanjutkan proses 
menghias, dan matut, proses mendesain hingga ngalusi diulang 2 atau 3 tahap lagi 
tergantung bentuk relief yang diinginkan. Tahap ini biasanya ia hanya mendesain, 
sementara tahap selanjutnya ia dibantu oleh karyawannya. (3) Tahap penyelesaian 
(finishing) menggunakan politur atau melamine. Tahap ini biasanya dikerjakan 
orang lain. Ketiga, nilai estetis dan simbolis seni relief karya Sutrisno. Nilai 
estetis relief karya Sutrisno ditampilkan melalui susunan unsur-unsur rupa, yaitu 
garis, raut, ruang, warna, tekstur, gelap terang. Kemudian dikomposisikan dengan 
prinsip-prinsip desain. Nilai simbolis relief karya Sutrisno merupakan visualisasi 
dari cerita rakyat, agama, realitas fisik alam sekitar dan bentuk imajinatif. 
  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut. 
Pertama, Sutrisno memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, dan secara 
tidak langsung ia turut melestarikan seni relief di Desanya. Kedua, Sutrisno dalam 
proses penciptaan relief terdiri dari tahap persiapan, pembuatan, dan finishing. 
Ketiga, Nilai estetis dan Simbolis relief Sutrisno. Nilai estetis diwujudkan melalui 
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susunan unsur-unsur rupa dan prinsip-prinsip desain yang baik. Nilai simbolis 
relief karya Sutrisno merupakan visualisasi dari cerita rakyat, agama, realitas fisik 
alam sekitar dan bentuk imajinatif. Saran yang dapat dikemukakan sebagai 
berikut. Pertama, perlu mengembangkan pola-pola relief yang baru dan tidak 
hanya meniru pola relief yang sudah ada. Kedua, perlu membuka showroom atau 
galeri relief dekat jalan utama Jepara, sehinnga secara tidak langsung mampu 
menarik perhatian orang dalam maupun luar negeri yang melintas. Ketiga, perlu 
dihakpatenkan pula hasil karya seni relief Sutrisno, misalnya hasil karya seni 
relief yang bertemakan flora-fauna (“dedaunan”) dengan ciri khas bentuk daun 
dan bunga bercorak dekoratif. 
 
Kata kunci : Seni, relief, estetika, simbol. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Jepara adalah salah satu kota yang terkenal di Indonesia sebagai kota Ukir 

dan kota Kartini. Sesungguhnya kata Jepara tak mungkin dipisahkan dari 

pengertian Jepara sebagai ”Kota Ukir”. Seni ukir di Jepara telah lama dikenal oleh 

masyarakat luas dan juga berhasil memasuki pasar internasional dan global 

(Kadir, 1979:1). 

Kota Jepara adalah salah satu dari kesekian tempat yang mayoritas 

penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai perajin ukir kayu, baik sebagai 

pengusaha, seniman, maupun sebagai karyawan. Selain itu masyarakatnya juga 

memiliki mata pencaharian nelayan, petani, guru, buruh, dan lain sebagainya. Saat 

ini Jepara memiliki beberapa sentra industri, antara lain: industri roti, rotan, 

tekstil, tenun ikat, monel, dan kerajinan ukir, relief serta patung. Salah satu sentra 

kerajinan seni relief dan ukir berada di Desa Senenan. 

Desa Senenan adalah salah satu desa yang saat ini menjadi sentra industri 

kerajinan seni relief dan ukir. Hampir semua masyarakatnya membuat kerajinan 

ukir, relief, dan mebel. Selain itu ada juga yang bekerja selain sebagai perajin, 

antara lain: petani, nelayan, buruh dan lain-lain. Desa Senenan tidak jauh dari 

Kota Jepara, sekitar 3 km ke arah timur Kota Jepara. Untuk menuju Desa Senenan 

bisa ditempuh menggunakan angkutan kota maupun bus ke arah Kudus, turun di 

depan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kartini. Depan RSUD Kartini terdapat 

sebuah jalan menuju Dukuh Krajan.  
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Dukuh Krajan adalah salah satu Dukuh di Desa Senenan yang merupakan 

sentra dari produksi seni relief dan kerajinan seni ukir. Namun mayoritas 

masyarakatnya memproduksi relief yang saat ini banyak memberi pengaruh bagi 

perkembangan seni relief kayu di wilayah Kabupaten Jepara. Hal ini disebabkan 

masyarakat Dukuh Krajan memiliki mata pencaharian sebagai perajin relief dan 

ukir kayu, sehingga secara tidak langsung hal ini memberi dampak positif bagi 

perekonomian masyarakat Dukuh Krajan Senenan pada khususnya dan Kabupaten 

Jepara pada umumnya. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa Senenan, bahwa 

sekitar tahun 2000, konsumen seni relief di Dukuh Krajan Senenan semakin 

berkurang, sehingga secara tidak langsung memberi dampak negatif bagi 

perekonomian masyarakat sekitarnya yang bekerja sebagai perajin dan pengusaha 

relief. 

Namun dari sekian banyak perajin relief yang ada di Dukuh Krajan 

Senenan, terdapat salah satu perajin relief yang menjadi penggerak dan perduli 

dengan kondisi di atas, khususnya para perajin relief di Dukuh Krajan yang ingin 

mengembangkan serta meningkatkan kualitas relief di pasaran, baik dalam 

maupun luar kota. Berdasarkan dugaan sementara, karya perajin tersebut juga 

banyak mempengaruhi hasil karya para perajin relief di Dukuh Krajan Senenan. 

Beberapa karya-karya dari perajin ini juga dijadikan sebagai acuan bagi perajin 

relief lainnya yang ada di Dukuh Krajan Senenan. 

Perajin tersebut adalah Sutrisno seorang pria yang berusia 38 tahun 

penduduk asli Desa Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Sutrisno 

memiliki tempat produksi yang diberi nama “Sun Rise Art”. Selain sebagai tempat 
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untuk berjualan, juga sebagai tempat untuk produksi dan berkarya serta tempat 

tinggal. Meskipun dengan ukuran yang relatif tidak luas, namun hal ini tidak 

menjadi penghalang bagi Sutrisno dan kedelapan orang karyawannya untuk 

beraktivitas membuat karya seni. 

Aktivitas pembuatan seni relief yang dilakukan oleh Sutrisno sudah lama 

dan dikenal banyak orang. Pengenalan itu sejalan dengan berputarnya waktu dan 

gigihnya Sutrisno dalam mengikuti berbagai pameran, lomba-lomba dan 

penyuluhan yang dilakukan dibeberapa kota di Indonesia. Penciptaan karya seni 

relief oleh Sutrisno di Dukuh Krajan Desa Senenan, Kecamatan Tahunan, 

Kabupaten Jepara adalah untuk memenuhi kebutuhan non fungsional, kebutuhan 

estetis dan kebutuhan hidup. Selain relief, jenis barang kerajinan yang diproduksi 

Sutrisno cukup bervariasi, mulai dari benda untuk hiasan atau souvenir sampai 

benda untuk keperluan fasilitas umum. Di samping itu, bahan yang digunakan 

juga bermacam-macam yaitu kayu jati, kayu mahoni, kayu meh dan lain 

sebagainya. 

Sutrisno dalam menciptakan sebuah karya seni relief yang berkualiatas 

dan sehingga banyak diminati oleh konsumen, tentunya dibutuhkan 

keterampilan/skill yang tinggi, keuletan, ketekunan, kesabaran, waktu yang relatif 

lama dan proses mengukir yang mungkin tidak sama dengan proses mengukir 

ornamen pada kerajinan mebel di daerah Jepara pada umumya.  

Hasil karya relief Sutrisno berbeda dengan perajin lainnya karena karya 

relief Sutrisno memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri, baik mengenai 

desain, media, teknik dalam proses penciptaan seni relief dan bentuk relief yang 
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terbuat dari kayu secara utuh meskipun bentuknya kecil dan rumit. Dilihat dari 

segi kualitas hasil pahatan relief Sutrisno cukup detail dan rapi, sehingga karya 

relief Sutrisno banyak diminati konsumen baik dalam maupun luar kota. Ia 

menciptakan relief bukan sekedar mencari nilai materinya, akan tetapi ia lebih 

mengutamakan kepuasan batin para konsumen dengan menciptakan relief yang 

berkualitas. 

Di samping itu, setiap hasil karya seni relief Sutrisno tentunya juga 

memiliki nilai simbolis tersendiri. Misalnya relief Ramayana yang 

menggambarkan sebuah kisah perjalanan hidup dan percintaan dua insan yang 

berbeda yaitu Rama dan Shinta. Selain bentuk relief yang berkualitas, hal tersebut 

setidaknya mampu menambah daya tarik bagi para konsumen. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam yang berkenaan dengan latar belakang Sutrisno sebagai perajin relief, 

proses penciptaan, nilai estetis dan simbolis relief karya Sutrisno di Dukuh Krajan 

Senenan Jepara. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dan untuk memberikan 

arah yang jelas dalam melaksanakan penelitian ini, maka rumusan masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang Sutrisno sebagai perajin relief? 

2. Bagaimana proses penciptaan relief yang dilakukan Sutrisno? 

3. Bagaimana nilai estetis dan simbolis relief karya Sutrisno? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka tujuan yang dicapai 

dalam skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memahami 

tentang: 

1. Latar belakang Sutrisno dalam berkarya seni relief. 

2. Proses penciptaan relief karya Sutrisno. 

3. Nilai estetis dan nilai simbolis yang terkandung dalam relief karya Sutrisno. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian mengenai latar belakang penciptaan relief karya Sutrisno di 

Dukuh Krajan Senenan Jepara, setidaknya dapat memberikan manfaat bagi 

penulis dan para pembaca. Manfaat tersebut antara lain:  

1. Memberikan informasi dalam menambah wawasan tentang proses penciptaan, 

nilai estetis, dan simbolis seni relief karya Sutrisno. 

2. Memberikan dorongan kepada generasi muda dalam upaya pelestarian seni 

khususnya karya seni relief di Dukuh Krajan Senenan pada khususnya. 

3. Sebagai perangsang ide bagi perajin relief pemula dalam menciptakan karya-

karyanya. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri atas beberapa bagian. 

Bagian awal, berisi tentang: judul skripsi, abstrak, persetujuan pembimbing 
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halaman pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, daftar isi, 

daftar gambar, dan daftar tabel. 

 Bagian isi terdiri atas beberapa bab. Bab I Pendahuluan, meliputi: latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang: pengertian seni rupa, 

relief sebagai karya seni rupa, proses penciptaan seni, teknik pembuatan karya 

seni relief, dan nilai estetis dan nilai simbolis dalam karya seni. Bab III Metode 

Penelitian berisikan tentang: pendekatan penelitian, lokasi penelitian, fokus dan 

sasaran penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab IV 

Hasil dan Pembahasan menyajikan gambaran umum Desa Senenan, Sutrisno 

sosok perajin relief di Dukuh Krajan Senenan, proses penciptaan seni relief, nilai 

estetis dan nilai simbolis seni relief karya Sutrisno. Pada Bab V Penutup, meliputi 

simpulan dan saran. 

Sedangkan bagian akhir penulisan skripsi ini berisikan daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran yang diperlukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Seni Rupa 

Bila mendefinisikan arti dari kata ”seni”, kita akan menemukan banyak 

sekali referensi dan bahkan mungkin juga kita akan terjebak dalam konteks 

pemaknaan tersebut karena definisi kata ”seni” terus berubah seiring 

perkembangan zaman.  

Seni dapat diartikan kecil, indah, dan segala hal yang mengandung unsur 

estetik. Syawir (www.senirupa.net) menyatakan bahwa ”seni” berasal dari kata 

”sani” yang berarti ”jiwa yang luhur / ketulusan jiwa”. Hal ini mungkin 

disebabkan oleh gambaran kondisi dahulu saat seniman akan membuat karya yang 

biasanya harus melakukan ritual tertentu untuk menenangkan batin dan 

mendapatkan inspirasi. Bila ditinjau dari kata ”art” yang dalam bahasa Indonesia 

juga berarti seni, maka makna yang muncul akan menjadi barang atau karya dari 

sebuah kegiatan. 

  Menurut Bastomi (1990:1), bahwa seni melekat hampir pada seluruh aspek 

kehidupan manusia. Istilah seni berasal dari kata “art” yang berasal dari kata lain 

“ars” yang berarti kemahiran. Secara etimologi, art dapat diartikan sebagai suatu 

kemahiran dalam membuat barang-barang atau membuat sesuatu. 

  Seni atau kesenian itu meliputi penciptaan dari segala hal benda yang 

karena keindahan bentuknya orang senang melihatnya, atau mendengarnya. 

Maksudnya adalah segala sesuatu yang ada dan dapat ditangkap oleh indera kita, 

akan menjadi karya seni bila dikenang indahnya, dan dituangkan dengan bentuk 



8 
 

yang menarik perhatian. Dalam perkembangannya seni hadir pada setiap periode 

sejarah manusia yang tak terhitung dalam jumlah serta keanekaragaman dalam 

ekspresi. 

  Mengutip pendapat Ki Hajar Dewantara (dalam Bastomi, 1992:20), seni 

merupakan segala perbuatan manusia yang muncul dari permukaannya dan 

bersifat indah, sehingga mampu menggerakkan jiwa serta perasaan manusia. Seni 

dapat dikatakan sebagai proses, baik proses dalam pembentukan gagasan maupun 

proses dalam pengungkapan, dan juga merupakan aktivitas kreatif. Sebab dalam 

berlangsungnya proses pembentukan gagasan maupun proses ungkap, 

berlangsung pula proses kreatif. Seni dapat berhubungan dengan pengamat 

sekaligus, sehingga seni merupakan alat komunikasi dari pencipta seni kepada 

orang lain. 

  Menurut Sahman (1993:1), seni adalah suatu komunikasi yang di 

dalamnya dapat dijumpai adanya seniman dan kegiatan mencipta, penghayat, dan 

kegiatan berapresiasi, serta karya seni. Mengenai batasan seni yang telah banyak 

dikemukakan pakar seni dan para filsuf telah disederhanakan dan disimpulkan 

oleh Sahman (1993:187), bahwa seni sebagai kemampuan, kemahiran, 

keterampilan, teknik atau cara membuat sesuatu, seni juga sebagai perbuatan atau 

kegiatan dalam berbagai perumusan, ekspresi, komunikasi, imitasi, substansi atau 

simbolisasi. Seniman dalam membuat karya seni, juga harus memikirkan 

fungsinya. 

  Dalam jenisnya seni digolongkan dalam dua jenis, yaitu seni terapan dan 

seni murni. Yang dimaksud dengan seni terapan atau seni pakai adalah seni yang 
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dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan seni murni adalah seni yang 

berfungsi untuk kepentingan kepuasan penciptaan (seniman) (Soedarso, 1976:11).  

  Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seni 

merupakan kegiatan kreatif manusia dalam mengekspresikan ide atau gagasannya 

dengan kemahiran atau kemampuan yang dimiliki melalui karya yang konkret. 

Seni merupakan media dalam mentransformasikan pengalaman batin yang 

merupakan ekspresi jiwa seniman yang disajikan secara indah untuk kenikmatan 

dan kemewahan yang menimbulkan pengalaman batin pada apresiator. Selain itu 

fungsi seni ada dua yakni: (1) seni murni, yang tidak memiliki nilai fungsi atau 

nilai guna, hanya untuk kepentingan keindahan semata. (2) seni pakai, yang 

memiliki nilai fungsi atau nilai guna, yang bisa dipakai.  

Perlu ditegaskan kembali bahwa kata ”seni” adalah hasil temuan pikiran 

manusia moderen saat ini yang bebas mengelompokkan berbagai wujud menjadi 

sebuah objek yang layak disebut dengan ”seni”. Manusia zaman prasejarah pada 

saat membuat suatu wujud, yang kita sepakati saat ini sebagai sebuah seni 

khususnya seni rupa, sebenarnya lebih difungsikan sebagai kebutuhan sosial dan 

religi. Hal ini akan terasa berbeda jika dikaitkan dengan alasan dalam membuat 

karya seni pada manusia moderen yang diperuntukkan sebagai ekspresi untuk 

kepuasan pribadi dan kadang-kadang didasarkan pada reaksi atas lingkungan 

sekitarnya. Syawir (www.senirupa.net), menyatakan bahwa manusia purba 

membuat karya seni hanya untuk kepentingan sosio – religi sedangkan manusia 

moderen membuat karya seni sebagai kepuasan pribadi dan gambaran atas 

lingkungannya. Hal ini menimbulkan suatu dampak yaitu seni sebelum zaman 
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moderen adalah milik bersama, dan tidak bersifat individualistis, tidak seperti 

zaman moderen. Salah satu cabang seni yang memiliki peranan yang cukup 

penting di dalam kehidupan manusia adalah seni rupa.  

Pada awalnya kata ”seni rupa” memang hanya terbatas pada seni yang 

dapat dilihat dan diraba. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni 

dengan media yang dapat ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan 

(Constable, 2007). Seni rupa adalah seni yang dapat dinikmati dengan indera 

penglihatan, yang unsur-unsurnya meliputi garis, raut, warna, tekstur, volume, dan 

ruang (Yudoseputro, 1993:38). Selain itu, Rondhi (2002:13), menyatakan bahwa 

seni rupa adalah sebuah konsep atau cabang seni yang bentuknya terdiri atas 

unsur-unsur rupa yaitu: bidang, garis, ruang, warna, dan tekstur yang tersusun 

dalam sebuah pola tertentu. Bentuk keseluruhan karya seni rupa terdiri dari unsur-

unsur yang tersusun menjadi satu dalam sebuah pola tertentu. Unsur rupa tersebut 

bukan sekedar kumpulan dari bagian-bagian yang tidak bermakna tetapi 

merupakan sebuah susunan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu. 

 Menurut Soedarso (1976:8), seni rupa adalah cabang seni yang 

mengekspresikan pengalaman artistik manusia, lewat objek-objek dua dimensi 

dan tiga dimensi yang memakan tempat dan tahan akan waktu. Oleh karena itu 

seni rupa ini merupakan bagian dari jenis seni yang memiliki wujud nyata yang 

dapat dilihat oleh mata, dan diraba, seni rupa bisa juga disebut seni visual. 

 Karya seni rupa termasuk jenis kesenian yang memiliki bermacam produk 

karya, baik itu karya dua dimensi maupun tiga dimensi. Seperti yang diungkapkan 

Undarto (1990:3), bahwa seni rupa adalah bentuk ungkapan yang dicurahkan 
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seniman melalui media rupa visual dengan dua dimensi atau tiga dimensi. Lebih 

lanjut Rondhi (2002:13), seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya  

memiliki panjang dan lebar yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandang. 

Sedangkan karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang dapat dilihat 

dari segala arah yang berwujud garis, warna, bentuk, dan volume. Wujud dari dua 

dimensi ataupun karya tiga dimensi tersebut termasuk dalam cabang-cabang seni 

rupa, diantaranya adalah: seni lukis, seni pahat, seni grafik, dan lain-lain.  

 Menurut Sahman (1993:55), cabang-cabang seni rupa dikelompokkan 

menjadi tiga bagian, yaitu: (a) seni lukis, (b) seni pahat, dan (c) seni grafik. (a) 

Seni lukis yaitu suatu daya cipta manusia yang diekspresikan dalam bentuk media 

garis, warna, tekstur, media, bidang ,dan bentuk ke dalam dua dimensi.(b) Seni 

pahat, yaitu daya cipta manusia yang diekspresikan dalam bentuk karya dua 

dimensi dan tiga dimensi. Seni ini selain memiliki garis, tekstur dan bidang, juga 

memiliki massa, ruang, dan isi. (c) Seni grafik, yaitu daya cipta manusia dengan 

memindahkan suatu pola dengan cara dicetak dalam jumlah tertentu. Rokhmad 

(2002:8), menyatakan bahwa seni grafis adalah kegiatan seni yang dilakukan 

dengan memperbanyak gambar dengan cara cetak.  

 Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diambil suatu pengertian, bahwa 

seni rupa adalah cabang seni yang mengekspresikan pengalaman artistik manusia 

lewat objek dua dimensi dan tiga dimensi. Dapat dinikmati dengan indera 

penglihatan, yang bentuknya terdiri atas unsur-unsur rupa yaitu: garis, raut, ruang, 

warna, tekstur, dan gelap terang yang tersusun dalam pola tertentu. Bentuk 

keseluruhan karya seni rupa terdiri dari unsur-unsur yang tersusun menjadi satu 
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dalam sebuah pola tertentu. Unsur rupa tersebut bukan sekedar kumpulan dari 

bagian-bagian yang tidak bermakna, tetapi merupakan susunan yang dibuat sesuai 

dengan prinsip tertentu. Wujud dari karya seni dua dimensi dan karya seni tiga 

dimensi tersebut yang termasuk dalam cabang-cabang seni rupa diantaranya; seni 

lukis, seni pahat, seni grafik dan lain-lain. 

 

B. Relief sebagai Karya Seni Rupa 

 Istilah relief disadap dari bahasa Inggris, atau relievo dalam bahasa Itali, 

dalam bahasa Indonesia adalah peninggian, yaitu kedudukannya lebih tinggi dari 

latar belakangnya, karena peninggian-peninggian itu ditempatkan di atas suatu 

dataran (Sahman, 1992: 91). 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:739), dijelaskan bahwa relief 

berarti pahatan yang menampilkan perbedaan bentuk dan gambar dari permukaan 

yang rata menjadi timbul. Relief dalam bahasa Indonesia sepadan dengan kata 

peninggian, dalam arti kedudukannya lebih tinggi dari latar belakangnya. Relief 

senantiasa berlatar belakang, karena peninggian itu ditempatkan pada suatu 

dataran. Pada dasarnya relief merupakan karya dua dimensi. Jenis lukisan dinding 

yang timbul ini dapat dibuat dengan menggunakan teknik pahat, maupun dengan 

menempelkan bahan-bahan dengan alat khusus (Susanto, 2002:96).  

 Seni relief ini merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang dituangkan 

pada suatu bidang datar melalui susunan garis, bidang atau bentuk, warna, tekstur 

dan ruang atas hasil pengamatan dan pengalaman estetis seseorang, yang 
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menampilkan bentuk dekoratif, sehingga hasilnya seperti lukisan yang timbul dari 

permukaan.  

 Relief berdasarkan teori di atas adalah sebuah bentuk yang dihasilkan dari 

peninggian bahan kayu atau batu dengan cara teknik pahat atau menempel yang 

senantiasa terdapat background yang melatar belakanginya, sedangkan patung 

senantiasa mampu berdiri sendiri tanpa background atau yang melatar 

belakanginya. 

  Lebih lanjut Syarif (2003:3) mengatakan bahwa, seni patung dapat berupa 

karya bebas berdiri sendiri atau relief. Sama halnya Sahman (1992:91-93) patung 

dapat dibagi menjadi dua: patung berdiri sendiri dan patung berbentuk relief. 

1. Patung Berdiri Sendiri 

  Patung berdiri sendiri adalah suatu karya seni yang berdiri sendiri, 

terbebas dari latar belakang apapun, dan berdimensi tiga. Seni patung berdiri 

sendiri dapat diamati dengan cara mengelilinginya, dan harus tampak menarik 

dari semua sisinya. Patung ini tidak terikat pada latar belakang apapun, penikmat 

dapat menikmati keindahannya (Mayer dalam Sahman, 1992:92). 

 Seperti yang dikemukakan Mayers dalam Sahman (1992:92-93), pada 

dasarnya, patung dapat dilihat dari berbagai sisi dan harus dikelilingi untuk bisa 

menghargai. Selanjutnya dikatakan bahwa, sebagaimana untuk tidak terhadap 

sebuah latar belakang,  niscaya ditampilkan pada sebuah ruang, dan dapat dilihat 

dari berbagai sisi. Patung sudah direncanakan, jika dilihat dari berbagai sisi atau 

arah maka akan menghasilkan pandangan yang bervariasi. Patung berdiri sendiri 

ditampilkan sebagai karya tiga dimensi yang tak terikat pada latar belakang 
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apapun, atau bidang manapun pada suatu bangunan. Karya seperti ini bisa 

dinikmati dengan megelilinginya, sehingga terasa mempesona atau mempunyai 

makna pada semua sisinya (muka, belakang, samping). Patung berdiri sendiri 

memang benar-benar berdimensi tiga, dan dari segi manapun kita dapat 

melihatnya, kita akan dihadapkan kepada bentuk yang bermakna. 

2. Pahatan Timbul 

 Pahatan timbul artinya bisa dipandang dari satu sisi. Pahatan-pahatan 

timbul ini memiliki kedalaman tiga dimensi, namun pahatan tersebut tidak berarti 

menempati ruang secara bebas. Sebagaimana halnya dengan pahatan dengan 

bentuk menyeluruh, biasanya digunakan untuk menghias bangunan dan benda-

benda khusus (Gilbert dalam Sahman, 1992:91). Hal ini sejalan dengan pendapat 

Chapman dalam Sahman, (1992:91), bahwa pahatan timbul karena dirancang 

dengan satu titik pandang dan biasanya tertempel pada dinding atau ditempatkan 

pada sebuah relung. 

 Mayer dalam Sahman (1992:91) mengatakan bahwa untuk 

mengungkapkannya secara berbeda, kita mungkin menganggap peninggian seni 

patung yang timbul dari sebuah latar belakang terhadap apa yang dilihat di 

peninggian. Kata inggris relief, atau kata Italia relievo, padanan Indonesia adalah 

peninggian, dalam arti yang kedudukannya lebih tinggi dari latar belakangnya. 

Yang dikatakan relief memang senantiasa berlatar belakang, karena peninggian-

peniggian itu ditempatkan di atas suatu dataran. Dengan kata lain ketebalan 

dataran yang menjadi latar belakangnya tidak diperhitungkan. Jadi relief itu boleh 

dipandang berdimensi dua seperti halnya lukisan. 
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 Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa relief merupakan karya seni 

rupa yang berbentuk dua dimensi, yang hanya dapat dilihat dari satu arah dan 

merupakan proyeksi cita rasa dari suatu keadaan, yang divisualkan pada suatu 

bidang datar dengan menerapkan kaidah-kaidah seni dalam pembentukannya.  

 Ditinjau dari segi bentuk dan perwujudannya, karya seni relief pada 

dasarnya memiliki tiga tingkatan, antara lain: relief tebal, menunjukkan objek-

objek yang dekat. Medium, menunjukkan objek yang sedang, dan tipis untuk 

menunjukkan objek yang jauh. 

 Menurut Moeslih (1983:83), relief dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: (1) 

relief rendah, bentuknya tipis karena teknik pencukilannya diarahkan dalam 

bentuk-bentuk anatomi plastis dengan bentuk tipis, (2) relief tinggi, bentuk relief 

hampir mendekati patung, sehingga bentuk objek serta backgroundnya tampak 

agak terpisah, karena media yang digunakan dalam ukuran yang tebal, (3) relief 

tembus, bentuk relief diwujudkan dengan background yang berlubang atau 

tembus, yaitu dengan melubangi bagian-bagian dasarnya, sehingga objeknya akan 

tampak lebih menonjol dan akan menimbulkan kesan perspektif jauh. 

  Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa relief atau pahatan 

timbul senantiasa berlatar belakang dan kedudukannya lebih tinggi dari latar 

belakangnya. Relief juga  merupakan bagian dari seni pahat dan hasil pahatannya 

tidak selalu mengikuti atau tergantung pada bentuk mata pahat. Dilihat dari segi 

fungsi, relief sebagai seni murni karena mampu berdiri sendiri dan tidak 

menempel pada suatu benda. Selain dinikmati karena bentuk estetisnya, relief 

pada umumnya mengandung sebuah cerita. 
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C. Proses Penciptaan Seni 

 Karya seni dapat terjadi karena adanya suatu proses tertentu yang 

mengantar, sehingga tercipta suatu karya seni. Hadirnya suatu karya seni tentu 

tidak muncul begitu saja. Namun melalui sesuatu olah seni dari seseorang 

seniman, yang lazim disebut sebagai proses. Proses adalah suatu runtutan  

perubahan atau perkembangan sesuatu (Poerwodarminto, 1990:523). 

 Penciptaan dapat berarti perbuatan menciptakan, (Poerwodarminto, 

1990:508). Jadi penciptaan suatu karya seni adalah suatu proses yang runtut, dan 

secara kronologis berupa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh seorang seniman, 

dalam menciptakan suatu karya seni secara urut. Dengan demikian proses 

penciptaan terhadap suatu karya seni mempunyai beberapa tahapan. 

 Menurut Sahman (1993:15), proses mencipta terdiri dari tiga tahapan, 

yaitu sebagai berikut:  

1. Tahapan Awal 

 Tahapan awal yaitu menemukan gagasan atau mencari sumber gagasan. 

Pada tahapan awal seniman memerlukan dorongan yang kuat untuk mencipta pada 

saat menemukan gagasan. Lebih lanjut Triyanto (1986:12) mengemukakan  

bahwa seniman dalam mencipta, karena adanya dorongan kemauan dari dalam 

sebagai akibat adanya daya rangsang tertentu dari luar yang menyangkut dirinya.  

 Sumber inspirasi dalam proses penciptaan karya seni dapat diperoleh dari 

alam lingkungan sekitar, dan dapat pula suatu karya seni lainyang telah ada. 

Sebab dengan memberikan respon terhadap alam sekitar, bagi seorang seniman 

dapat memunculkan ide-ide baru dalam karya seni. Demikian juga tehadap karya-
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karya yang sudah ada dapat membantu untuk menemukan kembali inspirasi yang 

baru (Sahman, 1993:15). 

 Bila dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan seniman 

mencipta adalah terutama ingin mencari nilai-nilai keindahan dan sekaligus ia 

juga berharap dapat mengkomunikasikannya dengan orang lain yang bertindak 

sebagai apresiator karyanya. 

2. Tahapan Penyempurnaan  

  Menyempurnakan artinya mengembangkan menjadi gambaran pra visual, 

yang nantinya dimungkinkan untuk diberi bentuk atau wujud konkret. Gagasan 

yang muncul pada tahapan awal, pada tahapan berikutnya masih harus di 

disempurnakan menjadi gagasan sedemikian rupa. Sehingga nantinya pada kerja 

penuangannya ke dalam medium  (bahan dengan bantuan alat dan teknik tertentu), 

dengan mudah akan bisa memperoleh bentuk tujuannya. Ditahapan ini seniman 

dituntut untuk dapat mematangkan idenya, atau gagasannya sehingga gambaran 

akhir itu dapat terbayang secara jelas. Kejelasan gagasan akan membawa 

kemudahan dalam proses berikutnya (Sahman, 1993:16). 

 Jadi dalam tahap ini seniman sudah memantapkan ide/gagasannya tentang 

waktu pengerjaan, bentuk karya, ukuran, corak, dan teknik yang akan digunakan. 

Setelah pemantapan ide seniman siap ketahap selanjutnya, yaitu tahapan 

visualisasi secara konkret.   

3. Tahapan Visualisasi 

  Proses visualisasi adalah proses perwujudan dari konsep (perwujudan 

subjektif dalam batas kesadaran dan pikiran manusia) sampai kepada perwujudan 
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dunia eksternal yang menjadi objek seni dan dapat dinikmati oleh orang lain. 

Proses ini menggambarkan suatu keadaan di mana seniman dengan semua 

kemampuan kreatifnya (termasuk di dalamnya kemampuan teknis dalam 

mengolah kualitas bahan sebagai medium ekspresi) ia mengolah seluruh konsep 

artistik menjadi objek secara nyata  (Triyanto, 1986:15). 

  Hal ini medium memang harus digunakan, jika ingin menuntaskan proses 

mencipta sampai kepada tahapan finalnya. Sehubungan dengan  medium pada 

umumnya hanya berkedudukan sebagai sarana untuk mengekspresikan gagasan. 

Peran yang sangat penting adalah seniman itu sendiri, bagaimana dalam 

mewujudkan gagasan ke dalam medium sehingga dapat tercipta karya seni sesuai 

dengan inspirasi yang semula ditemukan (Sahman, 1993:17).   

  Untuk itu dalam bentuk desain sangatlah membantu dalam menuangkan ke 

dalam medium. Pemilihan medium yang tepat juga sangat berpengaruh terhadap 

visualisasi. Tahap penuangan ide diawali dengan membuat sketsa yang nantinya 

sebagai bentuk karya yang diinginkan sesuai gagasan awal. 

  

D. Teknik Pembuatan Karya Seni Relief 

 Untuk dapat menghasilkan seni relief yang baik tentunya seorang seniman 

harus mempunyai teknik. Teknik adalah cara seniman memanipulasi bahan 

dengan alat tertentu. Teknik yang baik adalah cara berkarya seni yang sesuai 

dengan sifat bahan dan peralatan yang digunakan. Menurut Sahman (1992:85), 

berdasarkan bahan yang dipergunakan untuk membuat relief atau patung, maka 

teknik pembuatan relief atau patung dapat dibedakan menjadi empat cara: 
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1. Modeling 

  Sahman (1992:85), mengatakan bahwa modeling, yaitu membentuk 

dengan menambahkan sedikit demi sedikit, sehingga menjadi bentuk seperti yang 

dikehendaki. Bahan yang dipergunakan adalah bahan yang mempunyai sifat 

elastis. Yang dimaksud adalah teknik membuat karya dengan memanfaatkan 

bahan plastis (plastic substance), seperti tanah liat, plastisin. Jadi bentuk yang 

dikehendaki diperoleh dengan cara menambahkan bahan baru kepada bentuk yang 

sedang dalam proses, menuju tahap penyelesaian.  

  Menurut Sukaryono (1994:33) modeling yaitu dengan jalan menempelkan 

bahannya sedikit demi sedekit sehingga menjadi bentuk seperti yang diinginkan. 

Bahan yang digunakan: tanah liat, semen, gips, lilin, bubur kertas. Bahan ini juga 

bisa menggunakan teknik membutsir. Adapaun teknik membutsir adalah 

membentuk dengan menggunakan bahan lunak sebagai mediumnya. Proses 

pembentukkannya menggunakan jari tangan pembutsir, dengan cara memijit-mijit 

bahan, menempel dan memotong sedikit-sedikit untuk memperoleh bentuk yang 

diinginkan.  

  Dalam karya relief teknik modeling digunakan untuk memperoleh bentuk 

dengan cara aditif. Untuk keperluan modeling dan membentuk secara aditif, bahan 

tanah liat lebih responsif dari pada batu atau kayu. Lagi pula perlengkapan yang 

digunakan tidak banyak. Kelemahan membuat relief dengan teknik ini adalah 

mudah retak atau pecah dan tidak permanen. Supaya bisa permanen, relief tanah 

liat harus dibakar. Karena itu, tanah liat biasanya hanya dipakai untuk membuat 

model karya yang dibuat dengan bahan lain. 
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2. Carving 

  Carving, artinya memahat, yaitu mengurangi dari sedikit, bahan yang 

sedang digarap sampai akhirnya bentuk yang diinginkan terwujud. Bahan yang 

digunakan adalah bahan keras atau bahan yang dikeraskan tetapi rapuh, seperti 

macam-macam batu dan kayu. Proses carving berawal dari bungkahan batu dan 

kayu, yang akan dibuang bagian-bagiannya yang tidak esensial. Sehingga gagasan 

yang ada sebelumnya bisa dibebaskan dari bungkahan itu (Sahman, 1992:85). 

  Menurut Sukaryono (1994:33) teknik pahatan (carving) yaitu membuang 

bagian demi bagian, sedikit demi sedikit dengan jalan memahat, dan ditinggalkan 

bagian yang berbentuk yang diinginkan. Bahan yang digunakan antara lain: batu, 

marmer, kayu, cadas. 

  Dalam karya relief yaitu mengurangi sedikit demi sedikit bagian yang 

tidak diinginkan, hingga menjadi bentuk relief yang diinginkan sesuai ide atau 

gagasan awalnya. Carving adalah proses yang sulit, karena memerlukan gagasan 

atau konsepsi yang cukup matang. 

3. Casting 

  Casting, artinya mencetak, yaitu mencetak adonan yang bersifat cair 

dengan menggunakan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. 

Misalnya logam, perunggu dan lain sebagainya (Sahman, 1992:86). Lebih lanjut 

Sukaryono (1994:33) teknik cetak cor atau yaitu dengan cara membuat 

cetakannya terlebih dahulu. Bila cetakannya sudah jadi, barulah bahan yang 

berupa cairan itu dicor ke dalam cetakan dan membiarkannya membeku. Bahan  

yang digunakan: logam, semen, plastik, fiberglass, gips, dan lain-lain. 
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  Jadi dalam karya relief pada teknik cor atau tuang ini, bahan yang bisa 

digunakan adalah bahan yang bisa dicairkan pada tahapan akan dicor, kemudian 

mengeras setelah dituangkan ke dalam cetakan, dengan mengambil bentuk 

cetakan tersebut. Tahapan pertama membuat karya relief dengan teknik casting 

adalah model membuat yang akan dibuat menggunakan bahan yang plastis seperti 

tanah liat, kemudian dari model yang sudah dibuat tersebut dibuat cetakan 

menggunakan bahan gip atau semen dengan cara menutup permukaan model yang 

telah dibuat tadi. Setelah mengeras model dari tanah liat diambil, dan cetakan dari 

gip atau semen siap diisi dengan bahan-bahan cair, yang digunakan dalam 

membuat relief yang sebenarnya. 

4. Constructing 

  Constructing, yaitu menyusun atau merakit komponen dari logam atau 

besi dengan menggunakan alat las sebagai penyambung (Sukaryono, 1994:33). 

Sedangkan menurut Sahman (1992:86), mengatakan bahwa constructing, yaitu 

membentuk dengan jalan menyusun, menggabungkan, merangkaikan. Sehingga 

memperoleh bentuk yang direncanakan dengan media perekat yang sesuai.  

  Pada karya relief teknik constructing ini dapat dilakukan dengan cara 

menyusun atau menggabungkan potongan-potongan benda baik itu benda yang 

bersifat keras seperti besi dan kayu ataupun benda yang bersifat plastis seperti 

tanah liat. Kemudian menjadi suatu bentuk yang  merupakan satu kesatuan dengan 

media perekat yang sesuai dengan sifat benda yang kita gabungkan.  

 Berdasarkan keempat teknik di atas, yang sesuai untuk membuat seni 

relief yaitu teknik carving atau memahat, karena bahan yang digunakan adalah 
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batu dan kayu. Selain itu, batu dan kayu mudah dibentuk dengan cara dipahat 

menggunakan alat ukir pahat atau tatah. 

 

E. Nilai Estetis dan Nilai Simbolis dalam Karya Seni  

1. Nilai Estetis Karya Seni 

  Istilah nilai dalam bidang filsafat sering dipakai kata benda abstrak yang 

berarti keberhargaan atau kebaikan (The Liang Gie, 1976:37). Kemudian 

ditambahkan bahwa nilai adalah keberhargaan, keunggulan, kebaikan yang timbul 

dari sesuatu kegiatan manusia atau melekat pada suatu hal. Dengan melakukan hal 

itu atau memiliki hal itu maka manusia memperoleh nilai yang didambakannya 

(The Liang Gie, 1976: 47).  

  Dalam Dictionary of Sociology and Related Sciences, nilai merupakan 

kemampuan yang dipercayai ada pada sesuatu benda untuk memuaskan suatu 

keinginan manusia. Sifat dari sesuatu benda yang meyebabkannya menarik minat 

seseorang atau suatu golongan (Kartika, 2007:8).  

 Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

adalah suatu harga yang terkandung dalam suatu benda yang dapat memuaskan 

keinginan manusia karena memberi sifat baik demi kepentingan benda tersebut. 

Nilai dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu nilai ekstrinsik dan intrinsik. 

 Nilai ekstrinsik (instrumen value) adalah sifat baik atau nilai suatu benda 

sebagai suatu alat atau sarana untuk suatu hal. Dengan kata lain, nilai yang dikejar 

manusia demi suatu tujuan yang ada diluar kegiatan yang dilakukan. Sedangkan 

nilai intrinsik (comsumatory value) adalah sifat baik dalam diri suatu benda demi 
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kepentingan benda tersebut. Dengan kata lain, nilai yang dikejar manusia demi 

nilai itu sendiri karena keberhargaan, keunggulan, atau kebaikan yang melekat 

pada nilai itu sendiri. Nilai intrinsik meliputi nilai kebenaran, kebaikan dan 

keindahan (The Liang Gie, 1976:38-39). Kemudian orang membedakan pula 

antara nilai positif (untuk sesuatu yang baik atau bernilai) dan lawannya yaitu 

nilai negatif (Kartika, 2007:9). 

 Mengenai ragam nilai di atas dapat disimpulkan bahwa, nilai ekstrinsik 

yaitu berkaitan dengan makna atau fungsi yang melekat pada suatu benda. 

Sedangkan nilai instrinsik yaitu berkaitan dengan kebaikan, kebenaran dan  

keindahan yang terdapat pada benda itu sendiri. Setiap benda juga memiliki nilai 

positif dan nilai negatif, namun benda seni pada umumnya memiliki nilai positif 

karena di dalamnya terdapat  unsur-unsur visual yang terorganisasi menurut 

kaidah estetika, sehingga terciptalah bentuk-bentuk yang baik dan indah. 

Persoalan keindahan sampai sekarang masih memiliki arti dan maksud 

yang sangat kompleks, bila diterjemahkan secara tersurat. Keindahan memiliki 

sudut pandang yang sangat banyak dan hampir setiap ahli seni memberi arti yang 

kadang sangat sepihak/subjektif. Namun hampir semua pendapat mengarah pada 

persoalan pemberian makna dan estetik karya bagi penikmat keindahan (Susanto, 

2002:55) 

Istilah estetika berasal dari kata Yunani “aesthetika”, hal-hal yang dapat 

dicerap dengan panca indera, aesthesis: pencerapan indera (The Liang Gie, 

1976:15). Estetika merupakan pengetahuan, namun pengetahuan ini lain dari yang 

lain dan tidak dapat ditempatkan di bawah logika (Baumgarten dalam Hartoko, 
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1984:15). Menurut asal katanya, estetika dipandang berurusan dengan yang dapat 

diindera atau pengamatan inderawi. Dalam tahap perkembangannya estetika telah 

menjadi filsafat dan ilmu pengetahuan yang tidak semata-mata menempatkan 

pengamatan inderawi sebagai sasaranya.   

 Ada dua teori tentang keindahan, yaitu yang bersifat subyektif dan 

objektif. Keindahan subyektif adalah keindahan yang ada pada mata yang 

memandang. Keindahan objektif adalah menempatkan keindahan pada benda 

yang dilihat (Kartika, 2007:7). Lebih lanjut Kartika (2007:8), estetika dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu estetika deskriptif dan estetika normatif. Estetika 

deskriptif menguraikan dan melukiskan fenomena-fenomena pengalaman 

keindahan. Estetika normatif mempersoalkan dan menyelidiki hakikat, dasar, dan 

ukuran pengalaman keindahan. 

Estetika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai hal-hal 

yang bisa ditangkap dengan panca indera serta ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang struktur dan nilai keindahan suatu benda dengan 

menempatkan keindahan sebagai sasaran utamanya. Selain itu estetika juga 

bersifat subyektif dan objektif serta deskriptif dan normatif. Adapun ukuran nilai 

karya seni bisa dikatakan indah atau  menarik, yaitu ditentukan oleh sikap 

seniman dalam berkarya seni. 

Bearsdley (dalam The Liang Gie, 1976:48), mengemukakan teori tentang 

bentuk estetis, yaitu: (1) kesatuan, yaitu benda estetis itu tersusun secara baik dan 

bentuknya yang sempurna. (2) rumit, yaitu benda estetis itu tidak sederhana, tetapi 

kaya akan unsur-unsur ataupun isi yang ada dan sering bertentangan, atau 
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mengandung perbedaan-perbedaan  yang halus. (3) kesungguhan, yaitu benda 

estetis harus mempunyai kualitas tertentu yang menonjol. Kualitas yang 

dikandungnya tidak menjadi soal, asalkan ia merupakan sesuatu yang intensif atau 

sungguh-sungguh, misalnya suasana suram atau gembira, sifat lembut atau kasar 

(The Liang Gie, 1976:48).  

Selanjutnya Volkelt (dalam The Liang Gie, 1976:48), mengemukakan 

tentang ukuran yang menjadikan pengenal suatu karya seni dianggap secara 

estetis, yaitu sebuah karya seni itu harus: (1) mengungkapkan keselarasan antara, 

bentuk dengan isinya. (2) menarik menurut perasaan serta perenungan 

terhadapnya yang diliputi dengan rasa puas. (3) menunjukkan kekaryaannya akan 

hal-hal yang menyangkut manusia. (4) memperbesar kehidupan perasaan. (5) 

membawa masuk ke dalam dunia khayal yang dicita-cita. (6) membebaskan dari 

ketegangan atau suasana realita sehari-hari. (7) menyajikan suatu kebulatan yang 

utuh. (8) mendorong pikiran pada perpaduan mental. 

Dapat dirumuskan nilai estetika adalah kualitas yang memang telah 

melekat pada benda indah yang bersangkutan, terlepas dari orang yang 

mengamatinya. Pada umumnya estetika diterima sebagai cabang filsafat, yang 

cenderung berbicara tentang filsafat keindahan, oleh karena itu estetika 

mempelajari tentang garis besar karya seni. Bentuk estetis karya seni dapat 

dicapai melalui proses penciptaan karya seni yang harus dikerjakan dengan 

sungguh-sungguh sehingga tercipta bentuk yang sempurna, tidak dibuat dengan 

bentuk yang sederhana, dan memilki makna yang terkandung di dalamnya. 
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Sehingga menimbulkan perasaan akan kepuasan menurut seniman dan apresiator 

terhadap hasil karya seni.  

Karya seni relief merupakan salah satu benda seni, oleh sebab itu untuk 

dapat dikatakan benda yang mempunyai nilai estetis dapat dilihat dari desainnya. 

Desain adalah salah satu diantara hasil karya tangan yang terbilang ‘berat’ dan 

dapat menciptakan kenikmatan pada manusia (Sachari dalam Purnomo, 2008:16). 

Jadi desain adalah hasil karya manusia yang berupa ide atau gambaran yang 

belum dituangkan dalam bentuk sebenarnya, dapat dikatakan ‘sulit’ dan ‘berat’ 

tetapi dapat memberikan kenikmatan pada penciptanya. Dalam membuat desain 

yang baik harus memperhatikan unsur-unsur seni rupa dan prinsip desain. Ada 

enam unsur yang perlu diperhatikan oleh para desainer dalam mendesain sesuatu 

yaitu: garis, raut, tekstur, ruang, warna dan gelap terang (Kartika, 2007:40). 

 

a. Unsur-unsur Visual 

   Hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam berkarya seni adalah unsur-

unsur rupa sehingga tercipta suatu karya seni yang bernilai tinggi dan memiliki 

kualitas. Unsur-unsur seni rupa merupakan aspek-aspek bentuk yang terlihat, 

konkret, yang kenyataannya jalin-menjalin dan tidak mudah diceraikan satu 

dengan yang lain (Sunaryo, 2003:5). Adapun unsur-unsur visual tersebut adalah 

garis, raut atau bentuk, ruang, tekstur, warna, cahaya (gelap terang) (Sunaryo, 

2000/2001:1). Sedangkan Kartika (2007:70-79) unsur-unsur rupa yaitu garis, 

shape (bangun), texture (rasa permukaan bahan), warna, ruang dan waktu. Namun 

secara umum, unsur-unsur rupa yang terdapat pada karya seni relief terdiri dari: 
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1) Garis 

Menurut Nursantara (2007:11) garis merupakan barisan titik yang 

memiliki dimensi memanjang dan arah tertentu dengan kedua ujung terpisah. Ia 

bisa panjang, pendek, tebal, halus, lurus, lengkung, patah, berombak, horizontal, 

vertikal, diagonal, dan sebagainya. Lebih lanjut dikatakan bahwa menurut 

wujudnya, garis bisa berupa nyata dan semu. Garis nyata adalah garis yang 

dihasilkan dari coretan atau goresan langsung. Garis semu adalah garis yang 

muncul karena adanya kesan kesan batas (kontur) dari suatu bidang, warna, atau 

ruang. Susanto (2002:45), mengatakan bahwa garis adalah perpaduan sejumlah 

titik-titik yang sejajar dan sama besar. Ia memiliki dimensi memanjang dan punya 

arah, bisa pendek, panjang, halus, tebal, berombak, melengkung, lurus, dan lain-

lain. 

Garis merupakan tanda atau markah yang memanjang, yang membekas 

pada suatu permukaan dan mempunyai arah. Perwujudan garis juga sangat 

dipengaruhi oleh karakter senimannya (Sunaryo, 2003:5). Menurut Kartika 

(2004:40), goresan atau garis yang dibuat oleh seorang seniman akan memberikan 

kesan psikologis yang berbeda pada setiap garis yang hadir. Selain itu alat dan 

bahan yang digunakan dalam pembuatan karya seni juga sangat menentukan 

perbentukan garis yang dihasilkan. 

2) Raut 

Raut atau shape adalah suatu bidang kecil yang terjadi karena dibatasi oleh 

sebuah kontur (garis) dan atau dibatasi oleh adanya warna yang berbeda atau 

gelap terang pada arsiran atau karena adanya tekstur (Kartika, 2007:41). Menurut 
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Sunaryo (2000:4), berawal dari kata shape yang secara umum bermakna 

perwujudan yang dikelilingi oleh kontur dan sapuan-sapuan warna, untuk 

menyatakan suatu bidang maupun sesuatu yang bervolume atau bermassa. 

Sedangkan menurut Kartika (2007:71) raut adalah bidang kecil yang terjadi 

karena karena dibatasi oleh garis atau warna berbeda atau gelap terang atau karena 

adanya tekstur. 

3) Ruang 

Bila didefinisikan lebih mendalam, unsur rupa ruang sebenarnya 

merupakan sesuatu yang bersifat khayal (Yudoseputro, 1993:98). Artinya, ruang 

hanya akan tercipta bila terdapat garis atau bidang yang membatasi. Menurut 

Nursantara (2007:13), mengatakan bahwa wawasan tentang ruang berguna pada 

saat merancang desain interior. Ruang yang diisi atau ditempati oleh wujud 

bentuk disebut ruang positif. Ruang yang mengelilingi wujud bentuk disebut 

ruang negatif. Semakin besar ruang negatif, wujud bentuk berkesan semakin kecil, 

dan sebaliknya. Menurut Kartika (2007:79) menjelaskan bahwa  ruang merupakan 

wujud tiga matra yang mempunyai panjang, lebar dan tinggi. Ruang diciptakan 

melalui kesan kedalaman. 

Ruang dikaitkan dengan bidang dan keluasan, yang kemudian muncul 

istilah dwimatra dan trimatra. Dalam seni rupa, orang sering mengaitkannya 

dengan bidang yang memiliki batas atau limit, walaupun kadang-kadang ruang 

bersifat tidak terbatas dan tidak terjamah. Ruang secara fisik bisa diartikan 

sebagai rongga yang berbatas maupun yang tidak berbatas oleh bidang (Susanto, 

2002:99). 
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4) Tekstur 

Tekstur atau barik merupakan nilai raba, kualitas permukaan. Tekstur 

dapat melukiskan sebuah permukaan objek, seperti kulit, rambut, dan bisa 

merasakan kasar-halusnya, teratur-tidaknya suatu objek (Susanto, 2002:20). 

Menurut Sunaryo (2000:11), tekstur adalah sifat permukaan yang memiliki 

karakter halus, licin, polos, kasap, mengkilap, berkerut, dan sebagainya. Sesuai 

dengan Kartika (2007:47-48), tekstur (texture) unsur rupa yang menunjukkan rasa 

permukaan bahan, sengaja dibuat dan dihadirkan dalam susunan untuk mencapai 

bentuk rupa, sebagai usaha untuk mememberikan rasa tertentu pada permukaan 

bidang pada perwajahan bentuk pada karya seni rupa secara nyata atau semu. 

Selain itu tekstur dapat diperoleh dari serat kayu. 

Menurut Nursantara (2007:15), tekstur adalah nilai raba dari suatu 

permukaan, bisa halus, kasar, licin, dan lain-lain. Berdasarkan hubungannya 

dengan indera penglihatan, tekstur dibagi dua: (a) tekstur nyata bila diraba 

maupun dilihat, secara fisik terasa kasar-halusnya, (b) tekstur semu tidak memiliki 

kesan yang sama antara penglihatan dan perabaan. Tekstur ini bisa terbentuk 

karena kesan perspektif dan gelap terang. 

5) Warna  

Belum ada definisi yang pasti mengenai warna, namun warna diposisikan 

sebagai pembeda antar objek atau bentuk yang identik dengan raut, ukuran, dan 

nilai gelap terang (Sunaryo, 2000:8). Menurut Kartika (2004:48) warna 

merupakan kesan yang ditimbulkan cahaya pada mata. Warna pada benda-benda 

tersebut tidak mutlak, melainkan setiap warna akan dipengaruhi oleh kepentingan 
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penggunaannya. Sama halnya Nursantara (2007:11) yang mengatakan bahwa 

warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. 

Selanjutnya Susanto (2002:113), warna adalah kesan yang diperoleh mata dari 

cahaya yang dipantulkan benda-benda yang dikenainya: corak rupa seperti merah, 

biru, hijau, dan lain-lain. Warna tidak bergantung pada warna pigmen atau cat, 

tetapi dapat berasal dari bahan itu sendiri. Misalnya warna coklat karena bahan 

kayu, warna abu-abu karena bahan batu, dan sebagainya.  

6) Cahaya (gelap terang) 

Hubungan antara gelap terang dan pencahayaan menghasilkan suatu 

bayangan sehingga menimbulkan suatu gradasi. Gradasi inilah yang nantinya 

membentuk efek pada mata sehingga mengakibatkan adanya perbedaan gelap dan 

terangnya pada suatu benda (Sunaryo, 2000:14). Menurut Nursantara (2007:15), 

gelap terang terjadi karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang diterima oleh 

suatu objek. Sehingga gelap terang akan menimbulkan kesan tekstur dan 

kedalaman. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan 

hasil karya seni yang bernilai estetis tidak dapat lepas dari unsur-unsur visual yng 

menyusunnya. Garis, raut, ruang, tekstur, warna dan gelap terang adalah bahasa 

visual yang dapat mengungkapkan emosi, sama persis seperti nada-nada dalam 

musik yang langsung menyentuh dan menggetarkan hati. Nada-nada tersebut 

adalah ungkapan dari apa-apa yang ada di dalam. Garis hadir sebagai terwujudnya 

suatu raut atau bidang, bidang sebagai penggambaran suatu objek dengan torehan 

warna dan tekstur untuk mengekspresikan jiwa. Sedangkan hadirnya sebuah objek 
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maka akan tercipta sebuah ruang dengan gelap terang yang terjadi karena adanya 

perbedaan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu objek. 

Penyusunan atau komposisi dari unsur-unsur estetik merupakan prinsip 

pengorganisasian unsur dalam desain. Untuk menambah nilai lebih dalam karya 

seni, selain unsur-unsur visual, dalam berkarya seni juga harus memperhatikan 

prinsip-prinsip desain.  

 

b. Prinsip-prinsip Desain 

  Karya merupakan wujud organisasi dari unsur-unsur seni rupa. Unsur-

unsur seni rupa tersebut diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga terciptalah 

sebuah bentuk yang memiliki makna. Dalam proses pengorganisasiannya, unsur-

unsur tersebut ditata dengan memperhatikan aturan-aturan tertentu. Sehingga 

diperoleh suatu karya yang bernilai estetis. Cara atau asas yang mempedomani 

bagaimana mengatur, menata, unsur-unsur rupa dan mengkombinasikannya dalam 

menciptakan bentuk karya. Sehingga mengandung nilai estetis atau dapat 

membangkitkan pengalaman rupa yang menarik disebut dengan prinsip-prinsip 

desain (Sunaryo, 2002: 6). Prinsip-prinsip desain disebut juga kaidah-kaidah yang 

menjadi pedoman dalam berkarya seni rupa. Prinsip-prinsip desain, antara lain 

adalah: 

1) Keseimbangan (balance) 

  Keseimbangan dalam penyusunan adalah keadaan atau kesamaan antara 

kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang 

secara visual ataupun secara intensitas kekaryaan (Kartika, 2007:83). 



32 
 

Keseimbangan merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan pengaturan 

“bobot” akibat “gaya berat” dan letak kedudukan bagian-bagian, sehingga 

susunan dalam keadaan seimbang. Keseimbangan bentuk yang berdasarkan berat 

ringannya serta letak kedudukannya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: (1) 

keseimbangan setangkup, merupakan keseimbangan yang diperoleh bila bagian di 

belahan kiri dan kanan suatu susunan terdapat kesamaan atau kemiripan wujud, 

ukuran, dan jarak penempatannya, (2) keseimbangan senjang, merupakan 

keseimbangan yang memiliki bagian antara belahan kiri dan kanan tidak sama, 

tetapi dalam keadaan tidak berat sebelah, (3) keseimbangan memancar, 

merupakan keseimbangan yang diperoleh melalui penempatan bagian-bagian 

susunan diseputar pusat sumbu gaya berat (Sunaryo, 2002:39). 

  Menurut Susanto (2002:20), mengatakan bahwa balance merupakan 

persesuaian materi-materi dari ukuran berat dan memberi tekanan pada stabilitas 

pada suatu komposisi dalam karya seni. 

2) Irama (ritme) 

Kartika (2007:82) mengatakan bahwa irama merupakan pengulangan 

unsur-unsur karya seni. Irama dalam seni rupa sangat penting karena pengamatan 

karya seni atau proses berkarya sangat membutuhkan waktu, sehingga perlu 

mengetahui irama dalam persoalan warna, komposisi, garis, maupun lainnya 

(Susanto, 2002:98). 

Menurut Sunaryo (2002:35), Irama merupakan pengaturan unsur-unsur 

atau unsur-unsur rupa secara berulang dan berkelanjutan, sehingga bentuk yang 

tercipta memiliki kesatuan arah dan gerak yang membangkitkan keterpaduan 
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bagian-bagiannya. Repetisi merupakan perulangan unsur-unsur pendukung karya 

seni. Repetisi atau ulang merupakan selisih antara wujud yang terletak pada ruang 

dan waktu. Irama dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu: (1) repetitif, 

merupakan irama yang diperoleh dengan mengulang unsur, menghasilkan irama 

total yang sangat tertib, monoton dan menjemukan, sebagai akibat pengaturan 

unsur-unsur yang sama baik bentuk, ukuran maupun warnanya, (2) alternatif, 

merupakan bentuk irama yang tercipta dengan cara perulangan unsur-unsur rupa 

secara bergantian, (3) progresif, merupakan irama yang diperoleh dengan 

menunjukkan pengulangan dalam perubahan dan perkembangan secara berangsur-

angsur atau bertingkat, dan yang ke (4) flowing, merupakan irama yang mengalun 

yang terjadi karena pengaturan garis-garis berombak, berkelok, dan mengalir 

berkesinambungan. 

3) Dominasi  

Dominasi atau penonjolan mempunyai maksud mengarahkan perhatian 

orang yang menikmati suatu karya seni yang dipandang lebih penting daripada  

hal-hal yang lain. Penonjolan atau penekanan dilakukan dengan cara memberi 

intensitas, pemakaian warna kontras, dan ukuran yang berlawanan.  

Menurut Sunaryo (2003:36-37) dominasi adalah penonjolan peran atau 

penonjolan bagian, atas bagian lainnya dalam suatu keseluruhan. Dengan adanya 

dominasi, unsur-unsur tidak akan tampil seragam, setara atau sama kuat 

melainkan justru memperkuat keseutuhan dan kesatuan bentuk. Lebih lanjut 

Bastomi (1992:70), mengataan bahwa dominasi merupakan upaya untuk 

menonjolkan inti seni atau puncak seni, sehingga dominasi pada suatu karya seni 
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sangat dibutuhkan karena akan menjadikan karya menarik dan menjadi pusat 

perhatian. Karya yang baik mempunyai titik berat untuk menarik perhatian (center 

of interest). Ada beberapa cara untuk menarik perhatian kepada titik berat 

tersebut, yaitu dicapai dengan melalui perulangan ukuran dan kontras antara 

tekstur, nada warna, garis, ruang , bentuk (Kartika, 2007:63) 

4) Kesebandingan 

Menurut Sunaryo (2002:31), kesebandingan merupakan pengaturan 

hubungan antar bagian atau antara bagian terhadap keseluruhan. Pengaturan 

bagian yang dimaksud bertalian dengan ukuran, yaitu besar kecilnya bagian, luas 

sempitnya bagian, panjang pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian. 

Tujuan pengaturan pengaturan kesebandingan adalah agar dicapai kesesuaian dan 

keseimbangan, sehingga diperoleh kesatuan yang memuaskan. 

5) Kesatuan (unity) 

  Sunaryo (2002:31), mengatakan bahwa kesatuan (unity) merupakan 

prinsip pengorganisasian unsur rupa yang paling mendasar. Kesatuan diperoleh 

dengan terpenuhinya prinsip-prinsip yang lain maka kesatuan merupakan prinsip-

prinsip desain yang paling berperan dan menentukan. Sebagai prinsip induk untuk 

membawahkan prinsip-prinsip desain yang lain. Dengan kata lain, dalam kesatuan 

terdapat pertalian yang erat antar unsur-unsurnya sehingga tidak dapat terpisahkan 

satu dengan yang lain, serta tidak perlu ada penambahan lagi maupun dikurangkan 

daripadanya (Kartika, 2007:59) 

  Dari paparan di atas, prinsip desain pada dasarnya merupakan tolak ukur 

yang digunakan untuk menilai suatu karya yang baik khususnya dalam 
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pengorganisasian tiap unsur sehingga membentuk perpaduan yang menarik.  

Karya seni dapat dikatakan memiliki nilai esteis apabila dalam penciptaannya 

dapat dilihat dari bagaimana cara mendesain. Adapun desain yang baik adalah 

desain yang dibuat sesuai dengan prinsip desain. Ada enam unsur desain yang 

perlu diperhatikan oleh para seniman dalam mendesain karya seni, yaitu garis, 

raut, ruang, tekstur, warna dan gelap terang. Sedangkan yang perlu diperhatikan 

mendesain adalah mengorganisasikan unsur-unsur desain dalam prinsip-prinsip 

desain yang terdiri dari: keseimbangan, irama, dominasi, kesebandingan dan 

kesatuan.  

  Dengan demikian karya seni dapat dikatakan karya yang yang memiliki 

nilai keindahan, apabila seniman sudah menerapkan unsur seni dengan pengaturan 

yang didasarkan pada prinsip-prinsip desain.  

 

2. Nilai Simbolis Karya Seni 

Karya seni kecuali dipandang sebagai tanda juga dipandang sebagai 

simbol. Menurut Poerwodarminto (1990:556), simbol atau lambang adalah 

sesuatu seperti tanda lukisan, perkataan, rencana, dan sebagainya yang 

menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu. Menurut Herusatoto 

(1983:10), simbol adalah sesuatu hal atau keadaan yang meninjau pemahaman 

subjek terhadap objek. 

 Dalam Kamus Besar Indonesia, bahwa simbolis adalah lambang untuk 

mengekspresikan ide-ide. Sedangkan menurut pandangan Rondhi (2008:66), 

simbol adalah tanda atau salah satu jenis tanda yaitu tanda buatan yang 
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mempunyai bentuk dan fungsi khusus atau yang merepresentasikan segala 

sesuatu. Dengan kata lain, segala sesuatu (thing)  yang mewakili sesuatu yang 

lain. Dengan demikian konteks simbol tentu saja bukan berarti sembarang atau 

asal-asalan. Segala sesuatu bisa berfungsi sebagai simbol, tentu saja proses 

simbolisasi yang rumit dan tentu tidak bisa terjadi secara kebetulan. Boleh jadi 

sebuah simbol merupakan hasil penemuan, namun yang tepat adalah hasil ciptaan 

(creation). 

Dalam pandangan Rohidi (2000:3), simbol merupakan acuan dan pedoman  

bagi kehidupan masyarakat dalam pemberian makna yang ditransmisikan melalui 

kode simbolik. Kesatuan antara simbol dan maknanya hampir sama dengan arti 

kata simbol itu sendiri. Simbol adalah benda atau segala sesuatu yang mewakili 

makna, namun benda tersebut sebenarnya adalah bukan benda yang sesungguhnya 

(Rondhi, 2008:67).  

Relief sebagai salah satu fenomena karya seni yang terdiri dari unsur garis, 

bentuk, bidang, ruang, dan lain sebagainya itu tidak lain adalah simbol atau tanda 

yang dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi medium yang mampu 

menyampaikan makna tertentu. Menurut Cleaver (dalam Rondhi, 2008:69), di 

dalam seni rupa terdapat tiga macam simbol yaitu: (a) simbol faktual, merupakan 

simbol yang paling dangkal karena hanya melukiskan objek secara harfiah, (b) 

simbol konvensional, mempunyai makna yang lebih dalam karena mengandung 

nilai-nilai budaya masyarakat pemiliknya, (c) simbol subjektif adalah jenis simbol 

yang maknanya tergantung pada subjek penciptanya.  
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Dari uraian di atas dapat ditegaskan, bahwa simbol adalah lambang yang 

diciptakan oleh masyarakat atau seniman yang memiliki makna penting dan 

mendalam. Simbol adalah segala sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Antara 

wakil sebagai simbol dan yang diwakili yaitu makna memiliki hubungan yang 

bersifat asosiatif berdasarkan kesepakatan sebagian besar manusia. Dengan 

demikian pengertian mana suka (arbitrery) dalam konteks simbol tentu saja bukan 

berarti sembarang atau asal-asalan (Rondhi, 2008:66).. Ada tiga macam simbol 

dalam seni rupa, yaitu: 1) simbol faktual, 2) simbol konvensional, 3) simbol 

subjektif. 

Dengan simbol, maka orang dapat menyampaikan suatu pendapat, 

gagasan, pesan atau perasaan kepada orang lain. Dengan simbol pula orang bisa 

mamahami dunia sekelilingnya melalui sebuah karya. Karya yang diciptakan 

manusia bukan tanpa tujuan. Dengan kata lain setiap benda alam yang disentuh 

dan dikerjakan oleh manusia diberinya bentuk baru yang diberi nilai. Oleh karena 

itu setiap benda budaya menandakan nilai tertentu, menunjukkan maksud serta 

gagasan penciptanya (Rohidi, 2000:75). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, yaitu meliputi tentang 

proses penciptaan dan nilai estetis kerajinan relief kayu di Desa Senenan, 

Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah atau bidang-bidang 

tertentu (Ismiyanto 2003:MP/III/3). 

Penelitian kualitatif merupakan data yang didapat digambarkan dengan 

kata-kata atau kalimat dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. Selain itu penelitian kualitatif juga menghasilkan data berupa 

gambaran atau uraian tentang hal-hal yang berhubungan dengan keadaan 

fenomena, status kelompok orang, suatu subjek, suatu sistem pemikiran atau 

peristiwa masa sekarang. Alasan memilih pendekatan kualitatif karena peneliti 

berusaha menelusuri, memahami, menjelaskan dan menggambarkan mengenai 

proses penciptaan, nilai estetis, nilai simbolis dan tema seni relief di Desa 

Senenan Jepara. 

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini, nantinya akan 

diperoleh data yang sebenar-benarnya. Di samping itu, metode penelitian 

kualitatif memang cocok digunakan dalam penelitian yang mengharuskan 
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langsung terjun ke lapangan dan dituntut untuk mengumpulkan berbagai data 

sehingga dapat dianalisis menurut fakta yang telah diperoleh.  

Begitu pula dalam penelitian ini yang dituntut untuk mengumpulkan data 

yang sebanyak-banyaknya dari beserta seluruh kegiatan di dalamnya, sehingga 

dengan metode penelitian kualitatif ini, peneliti mempunyai cara yang efektif 

untuk menyusun sebuah penelitian ini. 

 

B.  Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini berada di sanggar Sun Rise Art dan rumah Sutrisno 

RT. 05 RW. 02 Desa Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Alasan 

pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan observasi awal yang 

menunjukkan bahwa di sanggar tersebut merupakan tempat Sutrisno melakukan 

aktivitas membuat relief bersama karyawannya. Sedangkan rumahnya selain 

tempat tinggal, juga dijadikan sebagai galeri khususnya seni relief. 

 

C. Fokus dan Sasaran Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Seni relief karya Sutrisno di Dukuh Krajan RT. 05 RW. 02, Desa Senenan, 

Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. 

2. Sasaran Peneltian 

Sesuai masalah, sasaran penelitian ini adalah bagaimana latar belakang 

Sutrisno sebagai perajin relief, proses penciptaan, nilai estetis, nilai simbolis seni 

relief karya Sutrisno di Dukuh Krajan Desa Senenan Tahunan Jepara. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian memerlukan data yang diperoleh 

melalui teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data 

yang digunakan yakni berdasarkan observasi (pengamatan), wawancara 

(interview), dan teknik dokumentasi. 

1. Teknik Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap objek fisiknya, agar mendapatkan data yang 

objektif. Dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan 

pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 1998:145). Teknik ini 

digunakan untuk mengambil data yang dihasilkan dalam observasi antara lain:  

a) Observasi fisik yaitu (1) bangunan, meliputi sanggar, kantor dan rumah 

Sutrisno dengan bentuk, ukuran, kondisi dan fungsi bangunan, (2) bahan dalam 

pembuatan karya seni relief meliputi bahan utama dan bahan pendukung dengan 

bentuk, jenis, ukuran, dan fungsinya (3) peralatan kerja dalam pembuatan karya 

seni relief meliputi alat utama dan alat bantu dengan bentuk, ukuran, jumlah, dan 

kegunaan yang bervariasi. 

b) Observasi non fisik yaitu mengenai tingkah laku Sutrisno sehari-hari yaitu 

melalui interaksi Sutrisno dengan keluarganya, interaksi Sutrisno dengan warga 

sekitar, interaksi Sutrisno dengan karyawannya, interaksi Sutrisno sesama perajin 

relief, interaksi Sutrisno dengan pengunjung. Di samping itu, observasi juga di 

arahkan pada pola kerja Sutrisno dari mulai kerja hingga selesai kerja, proses 
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penciptaan relief karya Sutrisno dari mulai menyiapkan desain relief, alat, bahan, 

dan teknik yang nantinya digunakan dalam membuat relief hingga proses 

finishing. 

c) Observasi karya-karya relief dilakukan untuk mengetahui keindahan relief 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain dan unsur-unsur visual yang terdiri 

dari garis, raut, ruang, tekstur, warna, gelap terang serta simbol yang dipakai oleh 

Sutrisno pada karya seni relief. Di samping itu, observasi juga dilakukan tentang 

tema dan judul relief karya Sutrisno. Kemudian dari beberapa judul karya Sutrisno 

tersebut akan dianalisis lebih lanjut.  

2. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee) 

(Arikunto 1998:145). Dengan wawancara ini peneliti berusaha memperoleh data 

atau keterangan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dengan 

wawancara, peneliti dapat mengajukan pertanyaan kepada informan yang 

berhubungan dengan biografi Sutrisno, proses penciptaan, nilai estetis dan 

simbolis, serta pengaruh seni relief karya Sutrisno terhadap masyarakat sekitar 

Dukuh Krajan Senenan Jepara. 

Untuk memperoleh informasi yang jelas tentang latar belakang Sutrisno 

sebagai perajin relief, tentang aspek proses penciptaan, nilai estetis dan nilai 

simbolis, serta pengaruh karya Sutrisno terhadap masyarakat di Dukuh Krajan 

Senenan Jepara, maka informan harus memberikan data yang akurat. Wawancara 

tersebut diajukan kepada: 
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a) Sutrisno, S.Sn. yaitu konseptor/pencipta relief, pemilik sanggar Sun Rise Art, 

(1) untuk memperoleh informasi sejarah berdirinya sanggar Sun Rise Art, biografi 

atau latar belakang Sutrisno sebagai perajin relief, antara lain berdasarkan nama, 

alamat, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, nomor 

telepon, alamat email, pengalaman kerja, karya yang pernah dihasilkan, 

penghasilan perbulan, (2) proses persiapan bahan dan alat: desain, bahan utama, 

bahan pendukung, alat-alat yang digunakan (peralatan utama dan peralatan bantu), 

(3) proses penciptaan: pemindahan desain, mengukir, finishing, lamanya waktu 

yang dibutuhkan dalam membuat relief, (4) proses finishing: alat-alat yang 

digunakan, tahap finishing, (5) karya-karya relief yang dihasilkan baik tema cerita 

dan non cerita, (6) faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi selama proses 

finishing dan pemasaran seni relief: modal, peralatan, dan proses penciptaan. 

b) Beberapa karyawan relief Sutrisno untuk pertimbangan atau cross check yang 

berkaitan dengan proses penciptaan seni relief, antara lain: Widodo (usia 30 

tahun), Agus (usia 23 tahun), dan Sudarno (usia 60 tahun) untuk memperoleh 

informasi mengenai (1) latar belakang pendidikan, umur, jenis kelamin, jam kerja, 

masa kerja, gaji perajin, keseharian yang dilakukan oleh perajin, dan keahlian 

masing-masing perajin, (2) proses persiapan bahan dan alat: desain, bahan utama, 

bahan pendukung, alat-alat yang digunakan (peralatan utama dan peralatan bantu), 

(3) proses penciptaan: pemindahan desain, mengukir, finishing, lamanya waktu 

yang dibutuhkan dalam membuat relief, (4) proses finishing: alat-alat yang 

digunakan, tahap finishing, (5) karya-karya relief yang dihasilkan baik tema cerita 

dan non cerita, (6) faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi selama 
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berkarya. 

c) Mulyono, S.Sn. yaitu Kepala Desa Senenan Jepara, untuk memperoleh data 

mengenai gambaran umum desa yang meliputi letak, luas wilayah desa, data 

monografi desa, adat istiadat, data kependudukan: jumlah penduduk secara 

keseluruhan menurut usia, jenis kelamin dan kewarganegaraan, kehidupan 

keagamaan (agama yang dianut), pendidikan, mata pencaharian (jenis dan jumlah 

mata pencaharian), di Desa Senenan. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal katanya document, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 1998:149). 

Menurut Rohmiyatun (2006:30), menjelaskan alasan digunakannya 

dokumen dalam penelitian, yakni (1) selalu tersedia di kantor atau lembaga, (2) 

dokumen merupakan sumber data yang stabil, (3) data atau informasi yang 

digunakan bersifat faktual dan realistis dalam arti memuat apa adanya tentang hal-

hal yang didokumenkan, (4) dokumen merupakan sumber data yang kaya 

berkaitan dengan keadaan subyek penelitian. 

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang 

proses berkarya Sutrisno, kondisi sanggar milik Sutrisno, karya-karya relief 

Sutrisno, dan hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian. 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, 

yaitu data yang terkumpul dideskripsikan. Secara rinci langkah-langkah analisis 

data sebagai berikut, pertama adalah persiapan penelitian, meliputi: (a) 

pengumpulan data, (b) pengorganisasian dan pengelompokan data yang 

dikumpulkan sesuai sifat kategori yang ada. Kedua adalah analisis data dilakukan 

melalui tiga tahap yakni: (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) verifikasi data.    

1. Reduksi Data 

Kegiatan mereduksi data yaitu meliputi pemilihan data dengan memilah 

bagian-bagian yang dinyatakan sebagai data pendukung dan menghilangkan data 

yang dianggap tidak sesuai dengan sasaran penelitian. Data pendukung yang 

dimaksud harus benar-benar sesuai dengan data penelitian yang sedang dilakukan. 

2. Sajian Data 

Pada tahap ini berisi menguraikan data yang telah dipilah dan sesuai 

dengan sasaran penelitian, dengan menyajikan melalui tulisan secara sistematis. 

Data yang disajikan merupakan data yang ada di lapangan dari tahap reduksi data. 

3. Verifikasi Data 

Tahap ini merupakan usaha untuk mengungkapkan hasil atau pokok 

selama proses pelaksanaan penelitian yakni dengan mengungkapkan keseluruhan 

hasil penelitian melalui pokok-pokok pikiran tertentu yang dilandasi data empirik. 

Hasil dari kesimpulan ini merupakan tahap akhir dalam menyajikan data dan 

dijadikan sebagai isi dari laporan penelitian. 

 



45 
 

Model analisis yang dilakukan adalah analisis interaktif. Artinya tiga 

komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau 

verifikasi digunakan untuk menyusun sebuah penelitian secara efektif dan 

sistematis (Miles dan Huberman dalam Ismiyanto 2003:MP/XI/13). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Senenan 

1. Lokasi dan Lingkungan Alam 

Secara geografis Desa Senenan terletak di Kecamatan Tahunan, 

Kabupaten Jepara. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara terletak membentang pada 

posisi 3º 23’20” sampai 4º 9’35” Bujur Timur dan 5º 43’30” sampai 6º 47’44” 

Lintang Selatan, dengan luas wilayah meliputi 1. 004, 16 km² yang terdiri dari 14 

Kecamatan, antara lain: Kecamatan Keling, Kembang, Bangsri, Mlonggo, Jepara, 

Tahunan, Bate Alit, Pecangaan, Kalinyamatan, Mayong, Nalumsari, Welahan, 

Kedung, dan Kecamatan Karimun Jawa. Adapun batas-batas adalah sebelah utara 

dan barat berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan 

Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak, sedangkan 

sebelah tenggara bebatasan dengan Kabupaten Kudus. 

Menurut catatan arsip monografi, Desa Senenan merupakan salah satu 

desa yang terletak di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dengan luas wilayah 

235.150 km² dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 12 meter. Desa 

Senenan terletak 82 kilo meter dari pusat pemerintahan Provinsi, 4 kilo meter dari 

pusat pemerintahan Kabupaten dan 3 kilo meter dari pemerintahan Kecamatan. 

Desa Senenan dibatasi beberapa desa lain, wilayah Desa Senenan sebelah Utara 

berbatasan dengan Desa Kecapi dan Bapangan, sebelah Selatan berbatasan dengan 

Desa Tahunan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Krapyak, sebelah Timur 

berbatasan dengan Tahunan dan Pekalongan. Desa Senenan terbagi dari 3 
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perdukuhan dan terdiri dari 24 Rukun Tetangga (RT) dan 7 Rukun Warga (RW), 

perdukuhan tersebut antara lain: Dukuh Krajan, Dukuh Randu Sari, dan Dukuh 

Triwil. 

 

Gambar 1. Balai Desa Senenan. 

 

Desa Senenan terletak di jalur utama Jepara-Pati. Namun sebelum sampai 

dilokasi, peneliti sudah dapat menyaksikan pemandangan yang ada di kanan dan 

kiri jalan. Hampir setiap rumah penduduk memajang bermacam-macam hasil 

karya seni, diantaranya berupa berbagai jenis seni mebel, yaitu kursi, meja, 

almari, sketsel, gebyok, dengan berbagai macam jenis ukuran dan tak ketinggalan 

pula relief, berbagai macam benda pakai, yang semuanya berbahan baku dari 

kayu. Tetapi untuk hasil seni relief masih terlihat sedikit karena para pengusaha 

atau perajin masih sedikit yang memiliki lahan atau showroom di sepanjang 

pinggir jalan raya Jepara. 
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Keadaan yang demikian dapat disaksikan apabila menelusuri jalan Jepara 

di Senenan. Hal ini juga diikuti oleh desa dan kecamatan yang lain di sekitarnya, 

yang membuat maraknya situasi di Desa Senenan. Adanya aktivitas warga 

masyarakat yang ada di kanan dan kiri jalan yang hampir semuanya melakukan 

kegiatan berkarya seni, yaitu ada yang mengukir dan memfinishing hasil karya 

seni, sehingga menghasilkan karya seni yang bernilai tinggi. Oleh karena itu tak 

heran apabila orang menyebut Desa Senenan sebagai desa sentra kerajinan seni 

relief/ukir, khususnya dalam aktivitas pembuatan dan hasil seni relief berada di 

Dukuh Krajan. 

Dukuh Krajan merupakan bagian dari wilayah Desa Senenan yang 

lokasinya sebagai tempat penelitian. Lokasi ini sangat dekat dan sangat mudah 

dijangkau dari Kota Jepara maupun dari Kota Kudus. Apabila naik angkot atau 

bus dari Jepara hanya sekitar 5 menit, kemudian turun di depan Rumah Sakit 

Umum Daerah Kartini, di depan RSUD terdapat sebuah gapura dengan tulisan 

selamat datang di sentra kerajinan seni relief/ukir Desa Senenan. Lokasi penelitian 

berada di sanggar seni relief dan rumah Sutrisno RT. 05 RW. II dan sekitar 200 

meter dari gapura atau jalan utama. 

Setelah sampai di lokasi penelitian, peneliti bisa menikmati secara 

langsung hasil karya seni relief Sutrisno. Di samping itu, mayoritas warga yang 

berada di sekitar lokasi tersebut melakukan aktivitas mengukir relief, berbeda 

dengan di dukuh lainnya, yaitu membuat mebel, khususnya kursi sofa, meja dan 

kursi tamu. Kondisi yang demikian membuat pemerintah Kota Jepara menjadikan 

Desa Senenan sebagai sentra kerajinan seni relief/ukir yang hanya ada di Jepara. 
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Gambar 2. Gapura sentra kerajinan seni relief/ukir  
Desa Senenan. 

 
 

2. Mata Pencaharian dan Sosial Budaya  

Menurut keterangan aparat Desa Senenan Jepara, mata pencaharian 

penduduk Desa Senenan sangat beragam, antara lain: sebagai karyawan, 

wiraswasta, petani, pertukangan, buruh tani, pensiunan, nelayan, pemulung, dan 

jasa. Adapun menurut data dari Desa Senenan pada bulan Januari tahun 2009 

jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 3.349 orang dan jenis kelamin 

perempuan 3.289 orang dan Desa Senenan mempunyai kepala keluarga 2376 

(KK). Hal ini dapat dilihat dari rentang jumlah penduduk yang bekerja menurut 

mata pencaharian masyarakat Desa Senenan Jepara pada tahun 2009 seperti data 

tersebut di bawah ini: 
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Tabel 1 

 Mata Pencaharian Penduduk Desa Senenan 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah Keterangan 

1. Karyawan     68 orang  

2. Wiraswasta 1125 orang 

Termasuk 

pengusaha/perajin 

mebel/ukir 

3. Petani     35 orang  

5. Pertukangan    846 orang 
Termasuk perajin 

mebel/ukir  

6. Buruh tani      23 orang  

7. Pensiunan        7 orang  

8. Nelayan        5 orang  

9. Pemulung _  

10. Jasa _  

11. Lain-lain 4529 orang 
Belum bekerja dan 

pelajar 

 Jumlah 6638 orang  

 

(Sumber: Data Desa Senenan bulan Januari 2009) 

 
Berdasarkan data di atas tersebut, melihat keanekaragaman mata 

pencaharian penduduk yang dimiliki masyarakat Desa Senenan hampir sebagian 

besar bermata pencaharian sebagai wiraswasta dan pertukangan 

(pengusaha/perajin mebel dan ukir). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa 

Senenan mempunyai potensi yang besar untuk mengembangkan mebel dan seni 

ukir, khususnya relief. Dapat dilihat hampir seluruh masyarakat Desa Senenan dan 

setiap sudut rumah terdapat showroom atau tempat untuk membuat dan 
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menyimpan hasil produk. Aktivitas pembuatan seni ukir tersebut bagi masyarakat 

Senenan dijadikan ajang berkreasi menciptakan bentuk baru yang belum ada di 

pasaran, dengan demikian seringnya menciptakan bentuk yang baru merangsang 

cara berfikir para perajin untuk memperoleh ide yang lebih baik lagi. 

Aparat  Desa Senenan Jepara dalam menangani pengembangan seni ukir di 

daerahnya cukup baik, yaitu dengan cara diadakannya kelompok atau organisasi 

masyarakat yang bertujuan untuk menjaga, melestarikan dan memajukan seni 

ukir, serta meningkatkan sumber daya manusia. Dengan adanya kelompok-

kelompok tersebut, kegiatan dibidang seni, khususnya seni ukir senantiasa 

menunjukkan kemajuan yang pesat. Hal ini terbukti dengan adanya barang-barang 

hasil seni ukir yang sangat melimpah. Semua ini berkat kerja keras semua warga 

serta kreativitas dari para perajin. Hal tersebut memungkinkan aset atau warisan 

kekayaan leluhur ini akan tetap ada dan terjaga. Serta mengatur proses keluar 

masuknya barang dari Desa Senenan. Dari pantauan di atas bukan berarti bahwa 

penduduk di Desa Senenan semuanya bekerja sebagai perajin, akan tetapi ada juga 

yang bekerja dibidang lain. 

 

3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Senenan 

Mengetahui tingkat pendidikan suatu daerah sangat penting karena dapat 

memperkirakan daya adaptasi, kesadaran dan usaha perbaikan kehidupan 

penduduk tersebut, melalui berbagai cara yang telah ditempuh. Diantaranya 

adalah melalui jalur pendidikan untuk mengurangi kebodohan. Penduduk yang 

memiliki tingkat pendidikan rendah pada umumnya sulit menerima perubahan dan 
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kurang peduli terhadap apa saja yang ada dan berkembang di daerahnya. Berbeda 

dengan penduduk yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, yakni lebih 

mempunyai tingkat kesadaran yang lebih untuk menerima perubahan dan 

perbaikan dalam segala hal. 

Menurut data dari kantor pemerintah Desa Senenan pada bulan Januari 

tahun 2009, lulusan penduduk Desa Senenan mempunyai ragam tingkat 

pendidikan, sebagai berikut: 

Tabel 2  

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Senenan 

No.  Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan 

1. Lulusan SMA 551 orang Termasuk MA. 

2. Lulusan SMP 429 orang  Termasuk MTs. 

3. Lulusan SD 522 orang Termasuk MI. 

4. Lulusan TK 401 orang Termasuk TK. 

 Jumlah 1903 orang  

 
(Sumber: Data Desa Senenan Bulan Januari 2009) 

 Berdasarkan data di atas, tingkat pendidikan penduduk Desa Senenan 

Jepara sangat beragam. Jenis pekerjaannya juga beragam sesuai dengan bidang 

dan bakatnya. Tetapi bagi orang-orang yang putus sekolah dan sekolah tetapi 

belum mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, sebagian  mereka saat 

ini berprofesi sebagai perajin. Keterampilan yang dimiliki oleh perajin di Desa 

Senenan Jepara ini belajar dari para perajin yang ada, dan adapula yang diperoleh 

dari pendidikan formal, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Oleh sebab 



53 
 

itu kemampuannya juga berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari hasil karyanya 

yang mempunyai potensi yang lebih tinggi, biasanya juga memiliki tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi. Dibandingkan perajin lain yang memiliki tingkat 

pendidikan rendah. 

Meskipun penduduk Desa Senenan berpendidikan menengah ke bawah, 

namun sumber daya manusianya mampu untuk menciptakan peluang kerja 

sendiri. Dalam kehidupan, pendidikan merupakan modal utama yang dibutuhkan 

manusia untuk berperan mengisi pembangunan nasional. Saat ini pendidikan 

merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kebutuhan manusia. 

Dengan pendidikan yang baik maka akan menjamin masa depan manusia yang 

baik. 

 Ditinjau dari pendidikan mengenai penciptaan sebuah karya seni, 

pendidikan menengah ke atas dan memiliki keterampilan yang cukup baik dalam 

menghasilkan sebuah karya seni, biasanya dalam proses belajar memerlukan 

waktu yang sangat singkat dan cepat untuk bisa mengusai tentang teknik, gaya, 

dan karakter dari suatu bentuk relief atau ukir yang dikuasainya. Seandainya 

sudah mampu untuk mengembangkannya, barulah perajin berani untuk 

mendirikan sebuah tempat produksi relief sendiri. Dengan demikian maka perajin 

lebih bebas dalam berkarya seni dengan menciptakan karya seni yang baru. Hal 

ini biasanya dilakukan oleh perajin yang memiliki kemauan, ketekunan, 

kesungguhan, kreatifitas dan bakat serta modal yang cukup. Sedangkan 

pendidikan yang rendah dan kurang dalam ketrampilan serta kemauan, biasanya 

membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses belajar sehingga sulit untuk 
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mendirikan tempat produksi sendiri. Namun hal itu bukan merupakan kendala 

bagi perajin relief atau ukir karena dengan adanya kemauan, kreativitas, bakat, 

dan ketekunan serta kesungguhan hati, maka dengan pengalaman belajar 

mengukir dari hari kehari akan memberi hasil yang lebih baik. Dengan demikian, 

secara langsung maupun tidak langsung memberi nilai positif bagi perekonomian 

masyarakat Desa Senenan. 

 

B. Sutrisno Sosok Perajin Relief di Dukuh Krajan Senenan 

1. Latar Belakang Kehidupan 

Di Dukuh Krajan banyak perajin relief yang berpengalaman dengan latar 

belakang pendidikan yang bervariasi, mulai dari yang tidak pernah menerima 

pendidikan formal sampai dengan lulusan perguruan tinggi. Dari kesekian banyak 

perajin relief di Dukuh Krajan, terdapat salah satu perajin relief yang memiliki 

latar belakang pendidikan tinggi dan merupakan penggerak serta perduli dengan 

kondisi ekonomi masyarakat sekitarnya khususnya bagi perajin relief lainnya. Hal 

ini terbukti dengan usaha yang telah dicapainya sekarang, yaitu berdirinya gapura 

atau pintu masuk kawasan sentra seni relief di Desa Senenan pada tahun 2005 

yang diresmikan secara simbolik oleh pemerintah Kabupaten Jepara. Ia juga 

berperan dalam berdirinya koperasi industri kerajinan (KOPINKRA). Salah satu 

ciri khas karyanya adalah motif dekoratif dedaunan yang dijadikan sebagai acuan 

bagi perajin relief lainnya di Dukuh Krajan Senenan.  

Kemudian dia dipercaya oleh para perajin relief di Dukuh Krajan sebagai 

ketua sentra seni relief Desa Senenan. Selain itu, ia juga dipercaya oleh 
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pemerintah Kabupaten Jepara sebagai pengajar seni ukir yang pesertanya adalah 

wakil daerah yang dikirim oleh pemerintah daerah lain untuk belajar tentang seni 

ukir Jepara. 

Perajin tersebut adalah Sutrisno atau biasa dipanggil (pak Tris) seorang 

pria berusia 38 tahun merupakan penduduk asli Desa Senenan, Kecamatan 

Tahunan, Kabupaten Jepara. Saat ini ia tinggal di rumah warisan kakeknya 

bersama kedua orang tuanya, dengan alamat RT. 05 RW. II Desa Senenan Jepara. 

Rumah tersebut menyimpan sejarah awal munculnya seni relief di Dukuh Krajan 

Desa Senenan sebab merupakan tempat berkumpulnya para perajin relief. Kakek 

Sutrisno merupakan salah seorang yang pertama kali membuat seni relief di 

Dukuh Krajan Desa Senenan Jepara. Kemudian secara turun temurun, usaha 

kakeknya tersebut dilanjutkan oleh Sutrisno. 

Sutrisno merupakan anak keempat dari enam bersaudara. Keluarganya 

terdiri atas tiga laki-laki dan tiga perempuan. Saat itu, ketika masih kecil saudara-

saudaranya juga memiliki hobi menggambar dan mengukir. Tetapi, hanya 

Sutrisno yang mempunyai keinginan kuat untuk menjadi seniman. Saudara-

saudaranya tidak tertarik untuk menjadi seniman. Mereka menjalani hidup dengan 

pekerjaan biasa, sebagian mereka sekarang ada yang menjadi PNS dan bidan. 

Sedangkan Sutrisno lebih senang berkecimpung dibidang seni, khususnya seni 

ukir kayu dan relief. Namun saat ini Sutrisno tidak senang disebut sebagai 

seniman, tetapi sebagai perajin relief karena ia belum pernah menggelar pameran 

rerliefnya. 
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Berdasarkan latar belakang pendidikan, Sutrisno merupakan salah satu 

lulusan SDN 01 Senenan, SMP 01 Tahunan, dan lulusan Sekolah Menengah 

Industri Kerajinan (SMIK) yang sekarang SMK N 02 Jepara jurusan kriya kayu, 

lulus pada tahun 1991. Kemudian ia melanjutkan ke Institut Seni Indonesia (ISI) 

Yogyakarta jurusan kriya kayu, lulus pada tahun 1997. Selama kuliah di ISI 

Yogyakarta, Sutrisno pernah bekerja sebagai desainer interior sebuah hotel 

ternama di Yogyakarta. Penghasilan dari pekerjaannya tersebut mampu dijadikan 

untuk mencukupi kebutuhan dirinya selama kuliah. 

Berbekal pendidikan formal, pengalaman kerja selama masih kuliah, dan 

kemampuan mengukir yang dimilikinya sejak kecil, kemudian Sutrisno mencoba 

memberanikan diri untuk mendirikan sanggar ukir di desanya RT. 05 RW. 02 

pada tahun 1998 yang diberi nama “Sun Rise Art” dengan 8 karyawan, dan 

sanggar tersebut terdaftar sebagai anggota seni relief Desa Senenan (lihat 

lampiran). Relief yang pertama kali dibuat oleh Sutrisno adalah relief yang 

bertemakan keagamaan, khususnya yang berhubungan dengan tokoh dan cerita 

tentang sejarah dan ajaran umat Kristen. Selain itu, ia juga membuat relief cerita 

rakyat seperti Joko Tarub, Ramayana, dan Karno Tanding. Menurut Sutrisno, 

relief tersebut banyak digemari konsumen karena legenda ceritanya. Para 

konsumen sangat senang dengan hasil karyanya karena bentuk dan hasil 

ukirannya detail dan rapi. 

Menurut informasi Widodo (30 tahun), pak Tris adalah sosok perajin relief 

yang ramah terhadap siapa saja, baik yang ia sudah kenal maupun baru ia kenal. 

Di samping itu,  Sutrisno banyak dikenal oleh masyarakat khususnya Dukuh 
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Krajan karena kepeduliannya untuk melestarikan seni relief dan kondisi ekonomi 

masyarakat khususnya para pengusaha atau perajin relief yang ingin 

mengembangkan dan meningkatkan usahanya.  

Kehidupan pak Tris selama ia berkecimpung di bidang seni relief, selalu 

mengalami maju dan mundur dalam penjualan hasil karyanya. Tetapi masalah 

tersebut tidak menjadi penghalang bagi pak Tris dalam menciptakan sebuah karya 

seni relief yang berkualitas. Terbukti saat ini ia masih berkarya dan salah satu 

hasil karya reliefnya dijadikan sebagai acuan bagi perajin relief di Dukuh Krajan. 

Di samping menciptakan karya relief sendiri, tak jarang Sutrisno mendapat 

pesanan relief dari para konsumen. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sutrisno,  tema-tema karya seni 

reliefnya merupakan visualisasi yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun 

pengalaman estetis. Faktor yang melatarbelakangi perkembangan tema seni relief  

karya Sutrisno yaitu: 

1. Permintaan Konsumen 

Pemilihan tema merupakan hasil ide dari pengembangan sebuah cerita atau 

melihat dari kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. 

Perkembangan tema-tema Sutrisno berawal dari permintaan pasar atau konsumen. 

Selain itu, tema-tema yang masih diminati oleh konsumen adalah cerita rakyat 

dengan judul (“Ramayana”, “Karno Tanding”, “Joko Tarub”), cerita keagamaan 

(“Perjamuan Terakhir”, “Pieta”, dan “Yesus”), cerita alam pedesaan (“Desa”), dan 

tema flora-fauna (“Dedaunan”). 
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Selain tema-tema tersebut di atas, ada pula konsumen yang sengaja 

membawa contoh gambar atau foto dengan tema lain untuk dijadikan karya relief. 

Disamping itu, ada yang memesan karya relief dengan tema-tema yang sudah ada 

di pasaran namun dengan gambaran bentuk sesuai dengan keinginan konsumen. 

2. Kreativitas Sutrisno 

Menurut Sutrisno, ia senang membuat karya-karya yang belum pernah ada 

di pasaran. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan ide kreatifnya khususnya 

dalam seni relief meskipun belum ada konsumen yang membeli karyanya tersebut. 

Kondisi ini tidak membuat Sutrisno patah semangat  untuk membuat tema karya 

seni relief yang baru. Meskipun karya tersebut belum terjual, namun Sutrisno 

menyimpannya sebagai koleksi pribadi. Namun saat ini, salah satu karya seni 

reliefnya yang berjudul “Dedaunan” telah dijadikan sebagai acuan perajin relief 

lain di Dukuh Krajan Desa Senenan dengan ciri khas bentuk daun dan bunga 

bercorak dekoratif. 
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Gambar  3. Wawancara penulis dengan Sutrisno. 

 

2. Sanggar Sun Rise Art 

Selain sosok individu yang berprofesi sebagai perajin relief, Sutrisno juga 

mendirikan sebuah sanggar relief bernama Sun Rise Art. Sanggar Sun Rise Art 

dibangun oleh Sutrisno pada tahun 1998 dengan 2 lantai. Lantai 1 merupakan 

ruang produksi Sutrisno bersama ketiga karyawannya, dengan ukuran bangunan 

yaitu 5,5 m X 30 m X 4 m. Bagian lantainya masih berupa susunan batu bata dan 

sebagian hanya di plester menggunakan bahan semen. Dinding bangunan lantai 1 

hanya beberapa bagian yang ditembok, sebagian lagi dibiarkan terbuka tanpa 

pintu atau pagar yang mengelilingi bangunan. Hal ini bertujuan agar pengunjung 

dapat menyaksikan kegiatan membuat relief secara langsung. Bagian dinding 

dalam bangunan terdapat rak (papan) yang tersusun digunakan untuk meletakkan 

hasil kerajinan ukir, sedangkan hasil karya seni relief biasanya di letakkan di 
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ruang tamu rumah Sutrisno. 

Peralatan kerja yang digunakan terdiri dari alat utama dan bantu. Alat 

utama dalam membuat relief yaitu pahat ukir (pahat penyilap, pahat penguku, 

pahat kol, pahat pengot, coret) dengan ukuran, bentuk, jumlah, dan kegunaan yang 

bervariasi. Sedangkan alat bantu, seperti meja kerja yang terbuat dari kayu jati 

dengan ukuran 2 m X 1,5 m X 70 cm dan ketebalan kayu sekitar 8 cm, gergaji 

manual/listrik, ketam manual/listrik, penjepit, kuas ijuk, batu asah, gandhen, 

pensil, spidol, meteran, dan amplas. Kursi kerja terbuat dari bahan plastik dan 

kayu, mengenai ukurannya disesuaikan dengan postur tubuh masing-masing 

karyawannya. 

Bagian lantai 2 merupakan kantor Sutrisno dan sebuah kamar tidur, 

dengan ukuran bangunan yaitu 6 m X 5,5 m X 4 m. Di dalamnya terdapat kursi 

dan meja kerja dengan ukuran lebih kurang 2 m X 1 m X 70 cm. Bentuk bangunan 

rumah Sutrisno yaitu rumah joglo dengan ukuran 14 m X 14 m. Dinding, pintu, 

dan penyangga atapnya hampir 80% menggunakan bahan kayu jati, dan lantainya 

berupa keramik putih dan hijau tua. Bagian ruang tamu dijadikan Sutrisno sebagai 

tempat untuk menyimpan hasil karyanya khususnya seni relief. 
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Gambar 4. Sanggar “Sun Rise Art”. 

 

 

Gambar 5. Rumah Sutrisno.  
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Gambar 6. Ruang tamu atau galeri relief karya Sutrisno. 

 

C. Proses Penciptaan Seni Relief 

 Aktivitas pembuatan seni relief dan ukir yang dilakukan oleh Sutrisno 

sudah lama dikenal banyak orang. Hal ini disebabkan oleh aktivitas Sutrisno 

dalam mengikuti pameran dan penyuluhan yang dilakukan di beberapa kota. 

Karya seni relief Sutrisno dibuat untuk memenuhi kebutuhan terhadap benda-

benda fungsional maupun non fungsional (kebutuhan estetis). Bahan baku relief 

yang sering  digunakan Sutrisno adalah kayu jati karena awet/tahan lama, keras, 

dan teksturnya yang menarik. 

Objek-objek yang terdapat di lingkungan sekitar, referensi dari majalah, 

buku, dan relief yang pernah ada dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

membuat ide atau gagasan baru yang direalisasikan ke dalam bentuk relief.  
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Sutrisno, 

diperoleh keterangan tentang proses penciptaan seni relief menurut Sutrisno yang  

terdiri dari: (1) Tahap persiapan, terdiri dari: penentuan dan pemantapan ide, 

persiapan bahan, alat dan teknik (carving). (2) Tahap pembuatan (langkah-

langkah), terdiri dari: mendesain, mbukak’i/nggrabahi,  membentuk, ngalusi, 

sebelum melanjutkan proses menghias, dan matut, proses mendesain hingga ngalusi 

diulang 2 atau 3 tahap lagi tergantung bentuk relief yang diinginkan. Dalam tahap 

ini biasanya ia hanya mendesain, sementara tahap selanjutnya ia dibantu oleh 

karyawannya, dan sesekali ia mengawasi sekaligus mengarahkan bentuk relief 

yang ia inginkan. (3) Tahap Penyelesaian (finishing). Dalam tahap ini biasanya ia 

oderkan kepada orang lain. Berikut ini adalah tahapan proses penciptaan seni 

relief Sutrisno secara runtut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Penentuan dan pemantapan ide 

Menurut Sutrisno, penentuan dan pemantapan ide merupakan awal yang 

penting untuk memulai membuat seni relief. Biasanya ia terinspirasi ide/gagasan 

dari alam, lingkungan sekitar dan karya yang telah ada seperti Ramayana, Joko 

Tarub, dan Karno Tanding. Tak jarang juga berasal dari desain konsumen. Setelah 

menemukan ide atau gagasan, kemudian ia mengembangkan menjadi gambar 

sketsa langsung pada permukaan kayu. Gambar sketsa jadi inilah yang akan 

dilanjutkan ketahap selanjutnya, yaitu natah atau mengukir.  
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b. Persiapan bahan 

Sebagaimana yang disampaikan Sutrisno, bahan baku relief yang 

digunakan Sutrisno adalah kayu jati karena memiliki kualitas kayu yang baik 

(awet/tahan lama, dan teksturnya menarik). Selain itu mudah diproses dan didapat, 

namun harganya cukup mahal dibandingkan kayu joko kesed, mahoni, dan 

rembesi yang harganya relatif lebih murah.  Ia memperoleh kayu jati dari Jepara 

yang masih berupa kayu jati gelondongan. Kemudian kayu tersebut ia bawa ke 

tempat penggergajian untuk dipotong sesuai ukuran yang ia inginkan. Proses 

selanjutnya ia tukangkan kepada karyawannya, mengenai bentuk dan ukurannya 

ia sesuaikan berdasarkan pesanan dan keinginannya, misalnya berupa bentuk 

kotak atau lingkaran. Untuk relief ukuran 200 cm X 70 cm X 10 cm biasanya 

bahan kayu jati yang digunakan tidak utuh, melainkan papan kayu jati disambung. 

Pemilihan kayu merupakan salah satu prioritas utama untuk memperoleh 

hasil yang maksimal. Salah satunya adalah tidak memilih kayu bonggol atau kayu 

yang muda, selain keras dan serat kayu yang tidak baik juga mudah pecah. 
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Gambar 7. Bahan baku relief (kayu jati gelondongan). 
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Gambar 8. Papan kayu jati. 

 

c. Persiapan alat 

Alat-alat yang digunakan Sutrisno dalam proses penciptaan seni relief 

cukup sederhana. Alat- alat tersebut antara lain: pahat ukir kayu yang terdiri dari: 

pahat penyilat, pahat penguku, pahat kol, pahat pengot, dan pahat coret, palu kayu 

(gandhen), penjepit, kuas ijuk, dan batu asahan. Alat tersebut ia beli dari pasar 

tradisional, tetapi untuk pahat ukirnya, ia memesan dari Desa Purwogondo 

Kalinyamatan Jepara. Namun ada beberapa pahat yang ia buat sendiri, misalnya 

pahat penyilat bengkok, pahat kol bengkok, coret dan tusuk  (lihat gambar 12). 

Menurut Sutrisno, pahat ukir kayu yang ia gunakan terbuat dari campuran 

besi dan baja. Selain itu, juga dapat dibuat dari per delman/dokar. Sebatang per 

delman dibakar lalu ditempa, sampai diperoleh ketipisan yang sesuai dengan 
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ukuran dan pola pahat ukir. Patar per yang sudah tipis tersebut dibentuk kemudian 

dihaluskan dengan kikir. 

 

 Kemudian pahat ukir kayu tersebut dibentuk dengan bagian-bagian yang 

terdiri dari: mata pahat, batang dan kepala pahat. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Sutrisno, bentuk, penggunaan, dan cara mengasah pahat ukirnya adalah 

sebagai berikut: 

1) Pahat kuku (penguku), mata pahat ini berbentuk melengkung pada bagian 

mata pahat seperti kuku manusia. Pahat tersebut digunakan untuk mengerjakan 

bagian yang lengkung, melingkar, membuat bentuk cembung, cekung, ikal dan 

pecahan garis maupun pecahan cawen. Cara mengasahnya yaitu pahat kuku diasah 

pada sisi sudut batu asah, dimulai dari pahat yang terkecil sampai pada pahat yang 

terbesar. 

2) Pahat lurus (penyilat), mata pahat ini berbentuk lurus. Pahat tersebut 

digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus, rata, membuat dasar ukiran, 

siku-siku tepi ukiran dan sebagainya. Cara mengasahnya yaitu pahat lurus diasah 

pada permukaan batu asah yang datar, dimulai dari pahat yang terbesar sampai 

pada pahat yang terkecil. 

3) Pahat lengkung setengah bulatan (kol), mata pahat kol berbentuk melengkung 

belahan setengah bulatan. Pahat tersebut digunakan untuk mengerjakan bagian-

bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Cara mengasahnya 

yaitu pahat kol diasah pada permukaan batu asah yang datar, dimulai dari pahat 

yang terbesar sampai pada pahat yang terkecil dengan cara mengikuti mata pahat 
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yang melengkung setengah lingkaran. 

4) Pahat miring (pengot), mata pahat ini berbentuk miring meruncing dan tajam 

sebelah. Pahat tersebut digunakan untuk membersihkan sudut sela-sela ukiran dan 

untuk meraut bagian-bagian yang diperlukan. Cara mengasahnya yaitu diasah 

pada permukaan batu asah yang datar. Mata pahat yang miring menuju ke sudut, 

diputat-putar pada permukaan batu asah.  

Di samping itu, penjepit ia gunakan agar kayu yang akan diukir tidak 

mudah bergerak. Palu kayu (gandhen) yang ia gunakan terbuat dari kayu keras 

serta liat dan dipilih yang cukup berat, seperti kayu sawo, cemara, kayu petai cina, 

kayu jati dan sebagainya. Palu ini berfungsi sebagai pemukul pahat penyilat, 

penguku, kol, dan pahat lain. Kuas ijuk ia gunakan untuk membersihkan sisa-sisa 

pahatan yang masih berada di bagian-bagian yang dalam dan sulit dijangkau. Batu 

asahan ia gunakan untuk mengasah pahat agar mata pahat selalu tajam.  
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Gambar 9. Pahat ukir relief 
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Gambar 10. Penjepit kayu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 11. Gandhen, kuas ijuk, dan batu asah. 
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Gambar 12. Pahat kol bengkok, penyilat bengkok, coret, dan tusuk. 

 

d. Teknik 

Proses penciptaan seni relief Sutrisno menggunakan teknik carving yaitu 

mengurangi sedikit demi sedikit kayu sebagai bahan baku relief, sampai bentuk 

yang diinginkan terwujud. Dalam hal ini, tidak jauh beda dengan teknik 

pembuatan relief yang ada di Dukuh Krajan Senenan. Teknik disini lebih 

dititikberatkan pada cara-cara pengerjaan dengan menggunakan berbagai jenis 

pahat ukir kayu. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sutrisno, dalam teknik carving atau 

mengurangi ini dapat menghasilkan suatu karya seni yang baik, maka harus 

menggunakan alat yang memadai dan memiliki keterampilan khusus. Disamping 

itu juga harus memiliki pengetahuan tentang karakteristik kayu yang digunakan. 

Misalnya ketika memahat, perajin harus mengetahui arah serat kayu dengan baik 
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dan benar, sehingga hasil pahatan akan langsung kelihaatan halus. Begitu juga 

halnya ia yang telah menguasai dasar-dasar tersebut. 

2. Tahap Pembuatan 

  Menurut Sutrisno, bahwa tahap pembuataan atau langkah-langkah dalam 

proses penciptaan seni reliefnya berikut ini tidak jauh beda dengan perajin relief 

lain yang ada di Dukuh Krajan, yaitu:  

a. Mendesain, yang dimaksud Sutrisno adalah membuat sketsa relief langsung 

pada permukaan kayu yang akan dibuat relief dengan menggunakan pensil atau 

spidol. Sutrisno dalam proses pembuatan desain relief biasanya, ia lakukan secara 

teliti agar tidak terjadi kesalahan saat proses mengukir. Terkadang ia juga dibantu 

oleh Widodo saat mendesain relief dedaunan karena menurut Sutrisno, Widodo 

sudah memahami karakteristik bentuk daun Sutrisno yang bercorak dekoratif. 

Setelah tahap tersebut selesai, selanjutnya Sutrisno melanjutkan dengan proses 

mbukak’i atau nggrabahi. 
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Gb 13. Mendesain relief pada permukaan kayu jati oleh Sutrisno.  

 

 

Gambar 14. Desain relief Sutrisno dilanjutkan oleh Widodo. 
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b. Mbukak’i atau Nggrabahi yang dimaksud Sutrisno adalah proses membentuk 

secara menyeluruh sesuai dengan desain relief yang diinginkan. Seperti yang 

disampaikan oleh Sutrisno, supaya karya berhasil dengan baik serta memuaskan, 

dalam proses ini ia harus benar-benar mampu dan mengetahui karakter dari 

bentuk relief yang akan diukir. Biasanya dalam proses ini, pak Tris dibantu 

Sudarno (50 tahun) biasa dipanggil (pak Dar) karena pak Dar adalah perajin relief 

senior dan mampu mengukir relief dengan baik. Setelah proses ini selesai, 

kemudian Sutrisno melanjutkan dengan proses membentuk.  

 

Gambar 15. Mbukak’i atau nggrabahi relief oleh pak Dar. 

 

c. Membentuk yang dimaksud Sutrisno adalah proses membuat bentuk-bentuk 

yang sesungguhnya secara sempurna, baik mengenai karakter, gaya, tekstur, 

maupun mengenai bentuk keseluruhan, sehingga benar-benar seperti wujud yang 

diinginkan. Dalam proses ini, Widodo juga ikut membantu, tetapi ia juga 
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mendapat pengawasan dan arahan dari Sutrisno tentang mengukir bentuk-bentuk 

relief tersebut. Setelah proses membentuk selesai, Sutrisno melanjutkan dengan 

proses ngalusi.  

 

Gambar 16. Membentuk relief oleh Widodo. 

 

d. Ngalusi, menurut Sutrisno adalah merapikan sampai halus sesuai dengan 

bentuk keseluruhan relief, sehingga relief jika diraba terasa halus. Sutrisno dalam 

proses ini tidak hanya ngalusi bentuk, tetapi juga background dasar relief. 

Terkadang dalam proses ini Sutrisno dibantu Agus (23 tahun), namun ia tetap 

mendapat pengawasan dan arahan dari Sutrisno. Setelah proses ngalusi selesai, 

maka Sutrisno melanjutkan proses menghias.  

  Sebagaimana yang disampaikan oleh Sutrisno, sebelum melanjutkan 

proses menghias, biasanya ia mengulangi proses pertama (mendesain) sampai 

proses keempat (ngalusi) hingga 2 atau 3 tahap lagi, tergantung bentuk relief yang 

diinginkan. Proses mengukir relief inilah yang membedakan dengan proses 
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mengukir pada umumnya, yaitu mendesain, nggethak’i, mbalesi, mbukak’i, 

dasari, membentuk, menghaluskan, nyaweni/mecahi, dan matut. 

 

 

 
Gambar 17. Ngalusi oleh Sutrisno. 

 

e. Menghias, menurut sutrisno adalah memberi hiasan pada setiap bentuk relief, 

misalnya membuat pecahan garis pada setiap bentuk detail manusia, tumbuh-

tumbuhan, dan bentuk relief lainnya. Poses ini biasanya dilakukan Sutrisno secara 

hati-hati, teliti, cermat, supaya tidak kehilangan bentuk artistiknya, dan tidak 

patah karena bentuknya kecil dan sulit dijangkau. Setelah proses membentuk 

selesai, maka Sutrisno melanjutkan dengan proses matut. 
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Gambar 18. Menghias oleh Sutrisno. 

 

f. Matut, menurut Sutrisno yaitu proses mengontrol atau melihat secara teliti 

dari hasil karya seni relief yang sudah jadi. Apabila terjadi kesalahan atau 

kekurangan dari bentuk relief, maka dapat langsung dibetulkan atau ditambahkan. 

Dalam proses ini Sutrisno mengerjakannya secara cermat serta hati-hati agar tidak 

kehilangan nilai estetisnya dan dibantu pak Dar. Hal yang terakhir ia lakukan 

dalam proses ini adalah membuat goresan-goresan kecil pada setiap bagian relief, 

yang harus diberi pecahan garis dengan menggunakan pahat coret/chisel. Setelah 

relief benar-benar jadi, Sutrisno melanjutkan dengan proses  finishing. Dalam 

proses finishing biasanya ia oderkan kepada orang lain. 
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Gambar 19. Matut oleh Sutrisno. 
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Gambar 20. Hasil akhir mengukir relief karya Sutrisno. 

 

3. Tahap Penyelesaian (Finishing) 

  Dalam proses finishing ini harus dikerjakan dengan teliti dan cermat agar 

tidak menghilangkan nilai estetis dari bentuk relief tersebut. Tujuan dari finishing 

tersebut adalah untuk menambah nilai lebih, dan untuk mengawetkan bahan dari 

relief tersebut. Finishing ini harus memperhatikan dari bentuk dan bahan kayu 

yang digunakan, terkadang dalam proses finishing harus memperhatikan pembeli 

jika karya tersebut merupakan pesanan. 

 Sebagaimana yang disampaikan oleh Sutrisno, bahwa secara umum hasil 

karya seni relief perajin di Dukuh Krajan tidak difinishing. Biasanya finishing 

digunakan oleh perajin relief lain untuk pigura relief karena jika karya relief 

difinishing maka hasilnya tidak rata dan masih ada bagian yang belum 

terfinishing. Hal ini dikarenakan bentuk relief yang berongga dan sulit dijangkau 

dengan teknik kuas atau semprot. Tetapi untuk beberapa karya relief Sutrisno ada 

yang difinishing. Hal ini dikarenakan bentuknya tidak terlalu berongga dan 

permintaan konsumen, seperti karya Sutrisno yang bertemakan keagamaan (lihat 

gambar ). Biasanya tahap finishing ia oderkan kepada orang lain. 

 Menurut Sutrisno, dalam proses finishing ada beberapa cara yang dapat 

digunakan supaya karya tersebut mempunyai nilai lebih dan memperhatikan 

keawetan dari bahan relief tersebut, antara lain: 

a. Politur 
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 Politur adalah bahan yang berupa cairan yang berasal dari campuran antara 

serlak dan spiritus. Pembuatan politur yaitu dengan perbandingan satu ons serlak 

dengan satu liter spiritus yang langsung disatukan dalam botol dan direndam 

selama lebih kurang satu malam hingga serlak tersebut menjadi cair dengan warna 

coklat. Jika ingin warna lebih tua atau lebih muda, tinggal ditambah spiritus. 

 Sebelum relief dipolitur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu 

mengenai bahan kayu sudah dalam keadaan benar-benar baik atau belum, jika ada 

yang pecah harus ditambal atau didempul hingga rata dan benar. Jika warna kayu 

tidak sama, juga harus disamakan, sehingga nanti sewaktu dipolitur warnanya 

sama. Setelah itu diberi lapisan dasar (oker), bertujuan untuk menutupi dan 

melapisi kayu supaya lubang-lubang kecil bisa tertutup dengan rata dan setelah itu 

digosok dengan amplas kertas sampai halus. Dalam menghaluskan karya ukir 

relief ini juga harus memperhatikan arah serat kayu, supaya tidak merusak bahan 

kayu tersebut. Setelah itu debu-debu dari hasil gosokan tersebut dibersihkan 

menggunakan angin dari kompresor atau dilap memakai kain. Selanjutnya relief 

sudah siap untuk diolesi politur dengan menggunakan kuas yang dilapisi dengan 

kain khusus berulang-ulang. Lebih baiknya jika proses mempolitur dilakukan 

ditempat yang terbuka dan disesuaikan dengan cuaca yang tidak terlalu panas. 

Setelah kering digosok dengan amplas kertas sampai halus dengan tekanan yang 

tidak terlalu keras. Relief dibersihkan dengan menggunakan kuas yang halus 

sampai bersih. Kemudian diolesi lagi dengan politur berulang-ulang kali sampai 

benar-benar kelihatan bagus dan halus. Jika ingin mendapatkan hasil yang lebih 
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baik dn halus, relief diolesi menggunakan kain perca tidak memakai kuas 

berulang-ulang kali sampai hasilnya mengkilat dan halus.  

 

 

b. Melamine 

 Proses finishing ini memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Dengan 

memperhatikan bahan yang akan difinishing juga peralatan yang memadai. 

Berikut ini adalah cara melakukan proses finishing dengan melamine: 

1) Hasil karya seni relief digosok dengan amplas sampai halus, dan tidak merusak 

arah seratkayu. 

2) Kemudian membersihkan debu-debu atau kotoran dari sisa gosokan tersebut. 

Jika perlu menggunakan sikat ijuk atau kompresor dan dilap menggunakan 

kain sampai bersih. 

3) Setelah itu menyiapkan alat antara lain: bahan melamine dan alat semprot  

yaitu kompresor yang baik. Kemudian menyemprotkan sanding sealler 

(pelapis) pada seluruh permukaan atau bagian dari relief tersebut sampai 

merata dan tunggu sampai kering. Apabila sudah kering lalu dihaluskan 

menggunakan amplas yang halus, biasanya menggunakan amplas kertas. 

Gosok dengan amplas sampai halus dengan tingkat tekanan yang rendah dan 

memperhatikan arah serat kayu. Setelah itu membersihkan semua bagian yang 

terdapat debu menggunakan kuas yang halus sampai bersih. 
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4) Proses terakhir adalah dengan menyemprotkan melamine keseluruh bagian dari 

relief tersebut sampai rata dan tidak satu bagianpun yang tertinggal. Kemudian 

mengeringkanny di bawah terik sinar matahari, tetapi jangan terlalu panas 

karena jika terlalu panas kemungkinan akan rusak. 

  

 

D. Nilai Estetis dan Simbolis Seni Relief Karya Sutrisno 

 Berdasarkan landasan teori pada BAB II, maka dapat digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana nilai estetis karya seni relief Sutrisno dan masing-masing 

karya seni relief Sutrisno memiliki nilai estetis yang berbeda. Hal ini disebabkan 

bentuk karya yang berbeda pula, namun demikian teori yang digunakan untuk 

mengukur tidak jauh bebeda antara karya satu dengan karya yang lain. Menilai 

seni relief tentunya berbeda dengan menilai karya seni lukis. Inilah yang 

dinamakan dengan struktur yang satu dengan yang lain itu berbeda. 

 Sebuah karya seni dikatakan memiliki nilai estetis apabila dalam membuat 

desainnya memperhatikan unsur-unsur visual dan prinsip-prinsip desain. Sebuah 

karya yang baik tentunya tidak akan meninggalkan kedua syarat tersebut untuk 

dijadikan pedoman dalam berkarya seni. Demikian pula dengan seni relief karya 

Sutrisno di Dukuh Krajan Senenan Jepara, tentunya memiliki nilai estetis. Selain 

itu, dalam setiap karya seni relief Sutrisno juga memiliki nilai simbolis atau 

sebuah makna. Namun sebagaimana yang disampaikan oleh Sutrisno, ia tidak 

terlalu memikirkan nilai simbolis atau makna yang akan dicapai pada hasil 

karyanya karena ia membuat relief berdasarkan pesanan dan digemari oleh 



81 
 

konsumen. Sehingga ia hanya berusaha menciptakan relief dengan bentuk-bentuk 

estetis dan bisa diterima oleh konsumen. 

Seni relief karya Sutrisno terdiri dari: (1) tema cerita meliputi cerita 

rakyat, cerita keagamaan, dan cerita alam pedesaan, (2) tema non cerita yaitu 

flora-fauna. Berikut ini adalah beberapa karya relief Sutrisno yang saat ini 

terdapat di rumah Sutrisno dan di galeri relief Dukuh Krajan Senenan yang belum 

terjual. 

 

1. Nilai Estetis Seni Relief Karya Sutrisno 

a. Relief cerita rakyat 

Berdasarkan pengamatan peneliti, karya relief Sutrisno yang bertema 

cerita rakyat adalah “Ramayana”, “Karno Tanding”, dan “Joko Tarub”. Dalam 

pembuatan relief cerita rakyat ini, ia dibantu oleh beberapa karyawannya. 

(1) Deskripsi karya 

 

Gambar 21. Relief “Ramayana”. 

Ukuran  : 200 cm X 70 cm X 10 cm 

Bahan   : Kayu jati 
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Tahun pembuatan : 2006 

Lama pembuatan : ± 1 bulan 

Harga   : Rp. 6.000.000 

Objek karya relief Ramayana terbagi menjadi dua, yaitu objek utama dan 

objek pendukung. Objek utama dalam relief Ramayana adalah tokoh Rama 

bersama Shinta berada di pojok kiri, Lakshmana memburu kijang berada di 

tengah, dan Shinta dihampiri oleh sosok pengemis berada di pojok kanan. 

Sedangkan objek pendukung yang ada disekitar objek utama yaitu Rahwana 

membawa Shinta berada di bagian atas berhadapan dengan burung Jatayu dan 

Rahwana berada di bagian bawah, kijang, sosok pengemis, pepohonan, tumbuh-

tumbuhan, dan tanah. 

 

Gambar 22. Relief “Karno Tanding”. 

Ukuran  : 200 cm X 60 cm X 10 cm 
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Bahan   : Kayu jati 

Tahun pembuatan : 2006 

Lama pembuatan : ± 1 bulan 

Harga   : Rp. 7.000.000 

Objek karya relief Karno Tanding terbagi menjadi dua, yaitu objek utama 

dan objek pendukung. Objek utama dalam relief Karno Tanding yaitu kereta pada 

bagian kanan dengan bentuk burung Jatayu ditarik dengan empat kuda yang 

ditumpangi oleh Arjuna dan Prabu Kresna sebagai kusirnya dan kereta pada 

bagian kiri dengan bentuk naga ditarik dengan empat kuda ditumpangi oleh 

Adipati Karno dan Prabu Salyo sebagai kusirnya yang saling berhadapan dan 

memanah. Tokoh dalam karya relief ini adalah Arjuna dan Prabu Kresna, Adipati 

Karno dan Prabu Salyo. Pepohonan, tumbuh-tumbuhan, busur,  dan tanah 

merupakan objek pendukung yang ada disekitar objek utama. 

 

  

Gambar 23. Relief “Joko Tarub”. 

Ukuran  : 200 cm X 80 cm X 10 cm 
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Bahan   : Kayu jati 

Tahun pembuatan : 2006 

Lama pembuatan : ± 1 bulan 

Harga   : Rp. 6.500.000 

Objek karya Joko Tarub terbagi menjadi dua, yaitu objek utama dan objek 

pendukung. Objek utama dalam relief Joko Tarub adalah tokohnya saja, yaitu 

Joko Tarub, berada di bagian kiri yang sedang mengambil selendang dan berjalan 

bersama Nawang Wulan. Nawang Wulan berada di tengah bersama para bidadari 

yang sedang mandi di sebuah telaga dan terbang ke atas dan di bagian pojok 

kanan sedang berjalan bersama Joko Tarub. Objek pendukung yang ada disekitar 

objek utama yaitu 7 bidadari sedang mandi di sebuah telaga (termasuk Nawang 

Wulan), air terjun, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, burung, kijang, batu dan tanah. 

(2) Analisis formal 

Dalam karya seni relief Sutrisno di atas terdapat jenis garis semu dan garis 

nyata, keberadaan garis semu tersebut terdapat pada batas luar karya. Garis semu 

juga terdapat pada bentuk objek dan pertemuan antara bentuk objek yang satu 

dengan bentuk objek yang lain sehingga menimbulkan ilusi garis. Misalnya 

bentuk objek utama dan pendukung pada relief Ramayana, Karno Tanding dan 

Joko Tarub.  Keberadaan garis nyata yaitu garis yang benar-benar berwujud,  

dapat dilihat pada tiap-tiap detail bentuk objek yang sengaja dibuat oleh Sutrisno 

dengan menggunakan pahat. 

Dari segi bentuk garis yang terdapat pada karya relief Sutrisno di atas 

terdiri dari garis lurus lengkung dan zig-zag. Untuk garis lurus keberadaannya 
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diwujudkan dalam objek yang berbentuk rumah (lihat gambar 23), tali dan panah 

(lihat gambar 22), isen-isen garis pada daun (lihat gambar 21, 22, dan 23). Garis 

lengkung diwujudkan dalam bentuk pepohonan, tumbuh-tumbuhan, ranting, 

bunga, hewan, manusia, (lihat gambar 21, 22, dan 23), busur (lihat gambar 21 dan 

22) dan kereta (lihat gambar 22). Garis tekuk atau zig-zag diwujudkan dalam 

bentuk daun kelapa dan motif pakaian (lihat gambar 21, 22 dan 23). 

Ukuran garis yang digunakan dalam pembuatan karya relief Sutrisno 

sangat bervariasi, yaitu mulai dari garis yang tipis sampai garis yang tebal, garis 

yang pendek sampai garis yang panjang. Penggunaan garis tersebut disesuaikan 

dengan bidang yang akan diisi. 

Raut yang digunakan berupa raut geometris dan organis. Raut geometris 

diwujudkan dalam bentuk roda kereta (lihat gambar 22), bangunan rumah (lihat 

gambar 23). Raut organis lebih banyak digunakan yaitu diwujudkan dalam objek 

yang berbentuk, manusia, hewan, pepohonan, tumbu-tumbuhan, (lihat gambar 21, 

22 dan 23), debu, kereta (lihat gambar 22), bebatuan (lihat gambar 23).  

Unsur ruang dalam karya relief tersebut di atas lebih mudah dilihat dan 

dirasakan, karena relief tersebut memiliki ruang yang nyata, sehingga tidak bisa 

terlepas dari unsur ruang. Hal ini bisa dilihat dari bentuk objek yang memiliki 

ukuran yang bermacam-macam antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, bahwa terbentuknya ruang dalam 

karya relief tersebut di atas, karena dalam penyusunan relief bentuknya tumpang 

tindih antara objek yang satu dengan yang lainnya, sehingga unsur ruang dapat 

dirasakan bahkan dapat dilihat dengan jelas. Misalnya pada perbentukan objek 
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yang memiliki massa atau gempal, peralihan ukuran pada tiap-tiap bentuk objek, 

yaitu untuk bagian depan atau yang dekat digambarkan dengan ukuran besar 

sedangkan bagian belakang atau yang paling jauh digambarkan dengan ukuran 

kecil, penggunaan perspektif sehingga memiliki kesan dekat dan jauh. 

Tekstur nyata yang bersifat halus terdapat pada objek yang berbentuk 

hewan, misalnya kuda (lihat gambar 22), kijang (lihat gambar 21 dan 23) dan 

manusia (lihat gambar 21, 22 dan 23). Untuk tekstur kasar terdapat pada objek 

yang berbentuk pohon, rumah, daun, dan pakaian (lihat gambar 21, 22 dan 23), 

permukaan kereta, tanah (lihat gambar 22 dan 23). 

Penggunaan warna pada karya relief di atas, sebagian besar menggunakan 

warna alami dari kayu yang digunakan yaitu kayu jati. Oleh karena kayu jati ini 

memiliki susunan serat yang baik, maka dari itu dibiarkan alami, sehingga 

nampak lebih indah dan menarik. 

Unsur gelap terang (cahaya) sangat berpengaruh terhadap kualitas karya. 

Gelap terang pada karya seni dua dimensi dapat dilihat melalui perbedaan 

intensitas warnanya. Sedangkan gelap terang pada karya tiga dimensi dipengaruhi 

oleh cahaya yang menerpa permukaan objek tersebut. 

Gelap terang yang terdapat pada karya relief tersebut diakibatkan oleh 

cahaya. Karena karya relief tersebut meskipun berbentuk dua dimensi, namun 

memiliki ruang yang nyata. Sehingga gelap terang yang ditimbulkan cahaya 

mengikuti bentuk visual dari tiap-tiap objek yang terdapat dalam karya tersebut, 

yaitu sesuai dengan intensitas dan sudut jatuhnya cahaya. 
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Unsur-unsur visual yang terdapat pada sebagian besar relief di atas di tata 

dengan komposisi simetris. Keseimbangan simetris dapat dilihat pada bentuk 

dasar karya relief yaitu persegi empat. Penempatan objek yang memiliki 

kesamaan antara bagian kanan dan kiri dapat dilihat pada relief Karno Tanding 

(lihat gambar 22). Selain itu keseimbangan asimetris ini dapat dilihat pada karya 

relief Ramayana dan Joko Tarub (lihat gambar 22 dan 23). 

Relief di atas Sebagian besar menggunakan irama progresif dan flowing. 

Irama progresif dapat dilihat pada bentuk-bentuk daun, ranting, dengan ukuran 

besar sampai dengan yang terkecil. Irama flowing dapat dilihat dalam penggunaan 

garis-garis lengkung yang berkelok kelok sehingga terkesan bergerak (lihat 

gambar 21, 22 dan 23). 

Keserasian yang terdapat pada  karya relief di atas adalah keserasian 

fungsi yaitu diwujudkan melalui susunan objek-objek yang berbeda karena berada 

dalam hubungan simbol atau adanya hubungan fungsi. Misalnya pada objek 

utama dan objek pendukung relief Ramayana yang tidak dapat dipisahkan karena 

merupakan simbol yang menceritakan perjalanan Rama, Shinta dan Lekshmana 

selama berada di hutan (lihat gambar 21), perang bratayudha antara Karno dan 

Arjuna pada relief Karno Tanding (lihat gambar 22) dan kisah cinta Joko Tarub 

dengan Nawang Wulan (lihat gambar 23). 

Kesatuan diperoleh dengan terpenuhinya prinsip-prinsip desain yang lain, 

seperti keseimbangan, irama dan lainnya. Nilai kesatuan dalam relief tersebut di 

atas tidak ditentukan oleh bagian-bagiannya. Kesatuan bukan sekedar kuantitas 

bagian, melainkan lebih menunjuk pada kualitas hubungan bagian-bagian. Dengan 
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kata lain, dalam kesatuan terdapat pertalian yang erat antara unsur-unsur sehingga 

tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. 

 

 

b. Relief Cerita Keagamaan 

(1) Deskripsi karya 

Berdasarkan pengamatan peneliti, karya relief Sutrisno yang bertema 

cerita keagamaan adalah “Yesus”, “Pieta”, “dan Perjamuan Terakhir”. 

 

Gambar 24. Relief “Pieta”. 

Ukuran  : 50 cm X 50 cm X 15 cm 

Bahan   : Kayu jati 

Tahun pembuatan : 2000 
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Lama pembuatan : ± 3 minggu 

Harga   : Rp. 3.000.000 

Objek karya ini terbagi menjadi dua, yaitu objek utama dan objek 

pendukung. Objek utama dalam relief “Pieta” (repro karya Michelangelo 

Buonarotti) adalah Bunda Maria yang memakai kerudung dengan kepala 

menghadap serong kiri ke atas dan kedua tangan membentang menghadap ke atas, 

dan figur Yesus bersandar dipangkuan kaki Bunda Maria dengan keadaan tak 

berdaya. Di bagian kiri dan kanan terdapat figur malaikat kecil yang bersayap. 

Dua figur malaikat yang memakai sayap, antara lain di bagian kanan, figur 

malaikat memegang tangan kiri figur Yesus dengan posisi figur malaikat yang 

ingin mencium tangan kiri figur Yesus. Di bagian kiri figur malaikat yang 

jongkok sambil melihat keadaan figur Yesus. Batu-batuan yang berbentuk 

cembung dan cekung yang berfungsi sebagai alas dari relief tersebut merupakan 

objek pendukung yang ada disekitar objek utama. 
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Gambar 25. Relief “Perjamuan Terakhir” (The Last Sapper). 

Ukuran  :  70cm X 40 cm X 10 cm 

Bahan   : Kayu jati 

Tahun pembuatan : 2000 

Lama pembuatan : ± 2 minggu 

Harga   : Rp. 2.000.000 

Objek karya ini terbagi menjadi dua, yaitu objek utama dan objek 

pendukung. Objek utama dalam relief “Perjamuan Terakhir” (The Last Sapper) 

(repro karya Da Vinci) adalah figur Yesus berada di tengah yang sedang 

menuangkan minuman ke dalam gelas. 12 murid yang sedang duduk dan berdiri, 

bangunan, lantai, tiang penyangga bangunan, tirai,  kursi, meja, gelas, botol, 

lampu dan guci merupakan objek pendukung yang ada disekitar objek utama. 
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Gambar 26. Relief “Yesus”. 

Ukuran  :  60cm X 70 cm X 10 cm 

Bahan   : Kayu jati 

Tahun pembuatan : 2000 

Lama pembuatan : ± 2 minggu 

Harga   : Rp. 2.500.000 

Objek karya ini terbagi menjadi dua, yaitu objek utama dan objek 

pendukung. Objek utama dalam relief “Yesus” adalah bentuk figur Yesus 

setengah badan dengan memakai mahkota duri di atas kepala yang. Bentuk salib 

yang berada di belakang figur Yesus merupakan objek pendukung dan digunakan 

sebagai bingakainya. 

(2) Analisis formal 
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Dalam karya seni relief Sutrisno di atas terdapat jenis garis semu dan garis 

nyata, keberadaan garis semu tersebut terdapat pada batas luar karya. Garis semu 

juga terdapat pada bentuk objek dan pertemuan antara bentuk objek yang satu 

dengan bentuk objek yang lain sehingga menimbulkan ilusi garis. Misalnya 

bentuk objek utama dan pendukung pada relief Pieta dan Perjamuan Terakhir.  

Keberadaan garis nyata yaitu garis yang benar-benar berwujud,  dapat dilihat pada 

tiap-tiap detail bentuk objek yang sengaja dibuat oleh Sutrisno dengan 

menggunakan pahat. 

Dari segi bentuk garis yang terdapat pada karya relief Sutrisno di atas 

terdiri dari garis lurus dan lengkung. Untuk garis lurus keberadaannya diwujudkan 

dalam objek bangunan terutama pada dinding, lantai, langit-langit, tiang 

penyangga bangunan (lihat gambar 25). Hampir keseluruhan bentuk objek karya 

Pieta dan Yesus menggunakan garis lengkung, misalnya bentuk draperi pakaian 

dan kerudung pada figur Bunda Maria, bentuk objek malaikat dan Yesus (lihat 

gambar 24), rambut Yesus, bentuk tubuh Yesus  (lihat gambar 26). Garis 

lengkung juga terdapat pada draperi kain pada tirai, pakaian yang di kenakan oleh 

Yesus dan 12 muridnya, gelas, guci (lihat gambar 25) 

Ukuran garis yang digunakan dalam pembuatan karya relief Sutrisno 

sangat bervariasi, yaitu mulai dari garis yang tipis sampai garis yang tebal, garis 

yang pendek sampai garis yang panjang. Penggunaan garis tersebut disesuaikan 

dengan bidang yang akan diisi. 

Raut yang digunakan berupa raut geometris dan organis. Raut geometris 

diwujudkan dalam bentuk dinding, lantai yang dibuat perspektif (lihat gambar 25). 
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Raut organis lebih banyak digunakan yaitu diwujudkan dalam objek yang 

berbentuk figur Yesus, Bunda Maria, malaikat dan batu,  (lihat gambar 24), 

Yesus, guci, gelas botol, meja, kursi, dan 12 muridnya (lihat gambar 25), Yesus 

dan simbol salib (lihat gambar 26). 

Unsur ruang dalam karya relief tersebut di atas lebih mudah dilihat dan 

dirasakan, karena relief tersebut memiliki ruang yang nyata, sehingga tidak bisa 

terlepas dari unsur ruang. Hal ini bisa dilihat dari bentuk objek yang memiliki 

ukuran yang bermacam-macam antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, bahwa terbentuknya ruang dalam 

karya relief tersebut di atas, karena dalam penyusunan relief bentuknya tumpang 

tindih antara objek yang satu dengan yang lainnya, misalnya pada bentuk pada 

relief Pieta dan Perjamuan Terakhir (lihat gambar 24 dan 25), sehingga unsur 

ruang dapat dirasakan bahkan dapat dilihat dengan jelas. Misalnya pada 

perbentukan objek yang memiliki massa atau gempal, peralihan ukuran pada tiap-

tiap bentuk objek, yaitu untuk bagian depan atau yang dekat digambarkan dengan 

ukuran besar sedangkan bagian belakang atau yang paling jauh digambarkan 

dengan ukuran kecil, penggunaan perspektif sehingga memiliki kesan dekat dan 

jauh. Misalnya pada bentuk perspektif bangunan (lihat gambar 25), 

Tekstur nyata yang bersifat halus terdapat pada bentuk tubuh Yesus (lihat 

gambar 26), permukaan lantai, dinding, langit-langit, guci, gelas, botol dan tiang 

penyangga bangunan (lihat gambar 25), dan background relief Pieta (lihat gambar 

24). Untuk tekstur kasar terdapat pada bentuk rambut, mahkota duri (lihat gambar 

26),  pakaian (lihat gambar 24 dan 25), batu dan malaikat (lihat gambar 24). 
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Penggunaan warna pada karya relief di atas menggunakan warna alami 

dari kayu jati yaitu coklat tua dan muda. Oleh karena kayu jati ini memiliki 

susunan serat yang baik, maka dari itu dibiarkan alami. Sehingga nampak lebih 

indah dan menarik, misalnya pada relief Perjamuan Terakhir (lihat gambar 25). 

Sedangkan pada relief Pieta dan Yesus menggunakan warna coklat tua dan muda 

dari hasil finishing melamine. Warna coklat tua terdapat pada background relief 

(lihat gambar 24 dan 26). 

Unsur gelap terang (cahaya) sangat berpengaruh terhadap kualitas karya. 

Gelap terang pada karya seni dua dimensi dapat dilihat melalui perbedaan 

intensitas warnanya. Gelap terang pada karya tiga dimensi dipengaruhi oleh 

cahaya yang menerpa permukaan objek tersebut. 

gelap terang yang terdapat pada karya relief tersebut diakibatkan oleh 

cahaya. Meskipun karya relief tersebut berbentuk dua dimensi, namun memiliki 

ruang yang nyata. Sehingga gelap terang yang ditimbulkan cahaya mengikuti 

bentuk visual dari tiap-tiap objek yang terdapat dalam karya tersebut, yaitu sesuai 

dengan intensitas dan sudut jatuhnya cahaya. 

Unsur-unsur visual yang terdapat pada sebagian besar relief di atas di tata 

dengan komposisi asimetris, ini dapat dilihat pada karya relief Pieta, Perjamuan 

Terakhir dan Yesus (lihat gambar 24, 25 dan 26). 

Relief di atas menggunakan irama repetitif dan flowing. Irama repetitif 

dapat dilihat pada susunan lantai, dinding, langit-langit (lihat gambar 25). Irama 

flowing dapat dilihat dalam penggunaan garis-garis lengkung yang berkelok kelok 
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sehingga terkesan bergerak. Misalnya pada susunan rambut, draperi pakaian dan 

tirai (lihat gambar 24, 25 dan 26). 

Dominasi diwujudkan pada bentuk tirai yang dibuat lebih besar pada relief 

Perjamuan Terakhir, figur Yesus pada relief Pieta berada di tengah, dan bentuk 

Yesus pada relief Yesus. 

Keserasian yang terdapat pada  karya relief di atas adalah keserasian 

fungsi yaitu diwujudkan melalui susunan objek-objek yang berbeda karena berada 

dalam hubungan simbol atau adanya hubungan fungsi. Misalnya pada objek 

utama dan objek pendukung relief Pieta yang tidak dapat dipisahkan karena 

merupakan simbol yang menceritakan kasih sayang (lihat gambar 24), Perjamuan 

terakhir yang menceritakan Yesus sebelum di hukum mati. (lihat gambar 25) dan 

relief Yesus dengan background berbentuk salib yang memiliki simbol umat 

kristen (lihat gambar 26). 

Kesatuan diperoleh dengan terpenuhinya prinsip-prinsip desain yang lain, 

seperti keseimbangan, irama dan lainnya. Nilai kesatuan dalam relief tersebut di 

atas tidak ditentukan oleh bagian-bagiannya. Kesatuan bukan sekedar kuantitas 

bagian, melainkan lebih menunjuk pada kualitas hubungan bagian-bagian. Dengan 

kata lain, dalam kesatuan terdapat pertalian yang erat antara unsur-unsur sehingga 

tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.  

 

c. Relief Cerita Alam Pedesaan 

(1) Deskripsi karya 
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Berdasarkan pengamatan peneliti, karya relief Sutrisno yang bertema 

cerita alam pedesaan adalah “Desa”.  

 

Gambar 27. Relief “Desa”. 

Ukuran  :  200 cm X 70 cm X 10 cm 

Bahan   : Kayu jati 

Tahun pembuatan : 2003 

Lama pembuatan : ± 1 bulan 

Harga   : Rp. 5.000.000 

Objek karya ini terbagi menjadi dua, yaitu objek utama dan objek 

pendukung. Objek utama dalam karya ini antara lain gerobak sapi dan seorang 

laki-laki yang menjalankan gerobak sapinya dengan membawa hasil 

pertanian/perkebunan. Di sebelah kiri terdapat seorang wanita penjual jamu 

gendong dan di sebelah kanannya terdapat seorang laki-laki yang memanggul dua 

keranjang berisi sayur dan buah-buahan. Di belakangnya adalah seorang laki-laki 

sedang ngluku (membajak sawah) dan  seorang laki-laki sedang angon weshus 

(menggembala kambing) di pojok kanan relief. Objek pendukung di sekitar objek 
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utama adalah rumah penduduk, tumbuh-tumbuhan, hewan, pecut, sungai, 

jembatan, gunung, awan, pematang sawah, rumah-rumahan sawah, tanah, dan 

batu. 

(2) Analisis formal 

Dalam karya seni relief Sutrisno di atas terdapat jenis garis semu dan garis 

nyata, keberadaan garis semu tersebut terdapat pada batas luar karya. Garis semu 

juga terdapat pada bentuk objek dan pertemuan antara bentuk objek yang satu 

dengan bentuk objek yang lain sehingga menimbulkan ilusi garis. Misalnya 

bentuk objek utama dan pendukung pada relief Desa.  Keberadaan garis nyata 

yaitu garis yang benar-benar berwujud,  dapat dilihat pada tiap-tiap detail bentuk 

objek yang sengaja dibuat oleh Sutrisno dengan menggunakan pahat. 

Dari segi bentuk garis yang terdapat pada karya relief Sutrisno di atas 

terdiri dari garis lurus dan lengkung. Untuk garis lurus keberadaannya diwujudkan 

dalam objek yang berbentuk gerobak, kayu dan tali. Garis lengkung juga terdapat 

pada objek pepohonan, tumbuh-tumbuhan, manusia dan hewan. 

 Ukuran garis yang digunakan dalam pembuatan karya relief Sutrisno 

sangat bervariasi, yaitu mulai dari garis yang tipis sampai garis yang tebal, garis 

yang pendek sampai garis yang panjang. Penggunaan garis tersebut disesuaikan 

dengan bidang yang akan diisi. 

Raut yang digunakan berupa raut geometris dan organis. Raut geometris 

diwujudkan dalam bentuk roda, gerobak, dan caping. Raut organis lebih banyak 

digunakan yaitu diwujudkan dalam objek yang berbentuk manusia, pepohonan, 

tumbuh-tumbuhan, hewan, dan  
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Unsur ruang dalam karya relief tersebut di atas lebih mudah dilihat dan 

dirasakan, karena relief tersebut memiliki ruang yang nyata, sehingga tidak bisa 

terlepas dari unsur ruang. Hal ini bisa dilihat dari bentuk objek yang memiliki 

ukuran yang bermacam-macam antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, bahwa terbentuknya ruang dalam 

karya relief tersebut di atas, karena dalam penyusunan relief bentuknya tumpang 

tindih antara objek yang satu dengan yang lainnya, sehingga unsur ruang dapat 

dirasakan bahkan dapat dilihat dengan jelas. Misalnya pada perbentukan objek 

yang memiliki massa atau gempal, peralihan ukuran pada tiap-tiap bentuk objek, 

yaitu untuk bagian depan atau yang dekat digambarkan dengan ukuran besar 

sedangkan bagian belakang atau yang paling jauh digambarkan dengan ukuran 

kecil, penggunaan perspektif sehingga memiliki kesan dekat dan jauh. Misalnya 

pada bentuk perspektif bangunan. 

Tekstur nyata yang bersifat halus terdapat pada bentuk manusia dan 

hewan. Untuk tekstur kasar terdapat pada bentuk tumbuh-tumbuhan, pepohonan, 

tanah dan batu.  

Penggunaan warna pada karya relief di atas menggunakan warna alami 

dari kayu jati yaitu coklat tua dan muda. Oleh karena kayu jati ini memiliki 

susunan serat yang baik, maka dari itu dibiarkan alami. Sehingga nampak lebih 

indah dan menarik. 

 Unsur gelap terang (cahaya) sangat berpengaruh terhadap kualitas karya. 

Gelap terang pada karya seni dua dimensi dapat dilihat melalui perbedaan 
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intensitas warnanya. Gelap terang pada karya tiga dimensi dipengaruhi oleh 

cahaya yang menerpa permukaan objek tersebut. 

gelap terang yang terdapat pada karya relief tersebut diakibatkan oleh 

cahaya. Meskipun karya relief tersebut berbentuk dua dimensi, namun memiliki 

ruang yang nyata. Sehingga gelap terang yang ditimbulkan cahaya mengikuti 

bentuk visual dari tiap-tiap objek yang terdapat dalam karya tersebut, yaitu sesuai 

dengan intensitas dan sudut jatuhnya cahaya. 

Unsur-unsur visual yang terdapat pada sebagian besar relief di atas di tata 

dengan komposisi asimetris, ini dapat dilihat pada penempatan objek yang tidak 

sama antara bagian kiri, kanan, atas dan bawah tidak sama. Namun kesan 

seimbang dapat dirasakan dengan  bentuk dan ukuran yang berbeda.  

Relief di atas menggunakan irama progresif dan flowing. Irama progresif 

dapat dilihat pada susunan daun, pohon, dan tumbuh-tumbuhan. Irama flowing 

dapat dilihat dalam penggunaan garis-garis lengkung yang berkelok kelok 

sehingga terkesan bergerak. Misalnya pada ranting, tanah dan batu. 

Dominasi diwujudkan pada bentuk gerobak yang dibuat lebih besar 

dibandingkan dengan bentuk objek lainnya. Sehingga menjadi pusat perhatian 

pada relief Desa. 

 Keserasian yang terdapat pada  karya relief di atas adalah keserasian 

fungsi yaitu diwujudkan melalui susunan objek-objek yang berbeda karena berada 

dalam hubungan simbol atau adanya hubungan fungsi. Misalnya pada objek 

utama dan objek pendukung yang memiliki simbol yang menceritakan kondisi 

alam yang masih asri dan aktivitas penduduk desa. 
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Kesatuan diperoleh dengan terpenuhinya prinsip-prinsip desain yang lain, 

seperti keseimbangan, irama dan lainnya. Nilai kesatuan dalam relief tersebut di 

atas tidak ditentukan oleh bagian-bagiannya. Kesatuan bukan sekedar kuantitas 

bagian, melainkan lebih menunjuk pada kualitas hubungan bagian-bagian. Dengan 

kata lain, dalam kesatuan terdapat pertalian yang erat antara unsur-unsur sehingga 

tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.  

 

d. Relief Flora-Fauna 

(1) Deskripsi karya 

Berdasarkan pengamatan peneliti, karya relief Sutrisno yang bertema non 

cerita adalah flora-fauna yaitu “Dedaunan” (Sulur-suluran).  
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Gambar 28. Relief “Dedaunan” (Sulur-suluran). 

Ukuran  :  60 cm X 40 cm X 8 cm 

Bahan   : Kayu jati 

Tahun pembuatan : 2008 

Lama pembuatan : ± 2 minggu 

Harga   : Rp. 1.500.000 

Objek dalam karya ini terbagi menjadi dua yaitu objek utama berupa stilasi 

bunga, dedaunan dan buah sedangkan objek pendukungnya berupa burung.  
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(2) Analisis formal 

Dalam karya seni relief Sutrisno di atas terdapat jenis garis semu dan garis 

nyata, keberadaan garis semu tersebut terdapat pada batas luar karya. Garis semu 

juga terdapat pada bentuk objek dan pertemuan antara bentuk objek yang satu 

dengan bentuk objek yang lain sehingga menimbulkan ilusi garis. Keberadaan 

garis nyata yaitu garis yang benar-benar berwujud,  dapat dilihat pada tiap-tiap 

detail bentuk objek yang sengaja dibuat oleh Sutrisno dengan menggunakan pahat. 

Dari segi bentuk garis yang terdapat pada karya relief Sutrisno di atas 

terdiri dari garis lurus dan lengkung. Untuk garis lurus keberadaannya diwujudkan 

pada bingkai relief yang merupakan garis semu. Garis lurus dan lengkung juga 

terdapat pada isen-isen motif bunga, daun dan burung. Dalam karya ini lebih 

didominasi oleh garis lengkung. 

 Ukuran garis yang digunakan dalam pembuatan karya relief Sutrisno 

sangat bervariasi, yaitu mulai dari garis yang tipis sampai garis yang tebal, garis 

yang pendek sampai garis yang panjang. Penggunaan garis tersebut disesuaikan 

dengan bidang yang akan diisi. Raut yang digunakan berupa raut organis.  

Unsur ruang dalam karya relief ini lebih mudah dilihat dan dirasakan, 

karena relief tersebut memiliki ruang yang nyata. Hal ini bisa dilihat dari bentuk 

objek yang memiliki ukuran yang bermacam-macam antara objek yang satu 

dengan objek yang lainnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, bahwa terbentuknya ruang dalam 

karya relief tersebut ini, karena dalam penyusunan objek bentuk bunga, daun, dan 

burung saling tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga 
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unsur ruang dapat dirasakan bahkan dapat dilihat dengan jelas. Misalnya pada 

perbentukan objek yang memiliki massa atau gempal, peralihan ukuran pada tiap-

tiap bentuk objek, yaitu untuk bagian depan atau yang dekat digambarkan dengan 

ukuran besar sedangkan bagian belakang atau yang paling jauh digambarkan 

dengan ukuran kecil, penggunaan perspektif sehingga memiliki kesan dekat dan 

jauh. Misalnya pada bentuk perspektif bangunan.Tekstur nyata yang bersifat halus 

terdapat pada bentuk bunga dan buah. Untuk tekstur kasar terdapat pada bentuk 

burung dan daun. 

Penggunaan warna pada karya relief ini menggunakan warna alami dari 

kayu jati yaitu coklat tua dan muda. Oleh karena kayu jati ini memiliki susunan 

serat yang baik, maka dari itu dibiarkan alami. Sehingga nampak lebih indah dan 

menarik. 

 Unsur gelap terang (cahaya) sangat berpengaruh terhadap kualitas karya. 

Gelap terang pada karya seni dua dimensi dapat dilihat melalui perbedaan 

intensitas warnanya. Gelap terang pada karya tiga dimensi dipengaruhi oleh 

cahaya yang menerpa permukaan objek tersebut. 

gelap terang yang terdapat pada karya relief tersebut diakibatkan oleh 

cahaya. Meskipun karya relief tersebut berbentuk dua dimensi, namun memiliki 

ruang yang nyata. Sehingga gelap terang yang ditimbulkan cahaya mengikuti 

bentuk visual dari tiap-tiap objek yang terdapat dalam karya tersebut, yaitu sesuai 

dengan intensitas dan sudut jatuhnya cahaya. 

Unsur-unsur visual yang terdapat pada sebagian besar relief di atas di tata 

dengan komposisi asimetris, ini dapat dilihat pada susunan objek dengan bentuk 
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dan ukuran berbeda tetapi penempatan objek membuat kesan seimbang. Kesan 

komposisi simetri dapat dirasakan pada bagian kanan dan kiri  dengan bentuk dan 

ukuran yang hampir sama dan penempatan yang berbeda. 

Relief di atas menggunakan irama progresif dan flowing. Irama progresif 

dapat dilihat pada susunan daun. Irama flowing dapat dilihat dalam penggunaan 

garis-garis lengkung yang berkelok kelok sehingga terkesan bergerak. Misalnya 

pada bentuk susunan daun corak dekoratif dan burung. Dominasi diwujudkan 

pada bentuk bunga yang dibuat lebih besar dibandingkan dengan bentuk objek 

lainnya. Sehingga menjadi pusat perhatian. 

 Keserasian yang terdapat pada  karya relief ini adalah keserasian fungsi 

yaitu diwujudkan melalui susunan objek-objek yang berbeda karena berada dalam 

hubungan simbol atau adanya hubungan fungsi. Misalnya pada objek daun 

menjalar, bunga dan burung memiliki simbol yang menceritakan kehidupan flora-

fauna. 

Kesatuan diperoleh dengan terpenuhinya prinsip-prinsip desain yang lain, 

seperti keseimbangan, irama dan lainnya. Nilai kesatuan dalam relief tersebut di 

atas tidak ditentukan oleh bagian-bagiannya. Kesatuan bukan sekedar kuantitas 

bagian, melainkan lebih menunjuk pada kualitas hubungan bagian-bagian. Dengan 

kata lain, dalam kesatuan terdapat pertalian yang erat antara unsur-unsur sehingga 

tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.  
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2. Nilai Simbolis Seni Relief Karya Sutrisno 

a. Relief Ramayana 

Berdasarkan bentuk visual relief yang sudah peneliti paparkan di muka, 

nilai simbolis relief Ramayana yang dapat diidentifikasikan yaitu penggambaran 

kisah Rama, Shinta dan Lakshmana ketika berada di hutan Dandaka. Saat itu 

Shinta melihat kijang kencana dan meminta Rama dan Lakshmana untuk 

menangkapnya. Ternyata kijang tersebut adalah kijang jadi-jadian Marica yaitu 

patih dari Rahwana. Ketika Rama dan Lakshmana mencari kijang tersebut, Shinta 

ditinggal sendirian di hutan yang sudah diberi rajah agar terhindar dari ancaman 

yang datang dari Rahwana dan sekutunya. Saat itu pula, Rahwana berusaha 

menculik Shinta karena ingin membalaskan dendam Surpanaka yang dianiaya dan 

hidungnya terluka oleh pedang Lakshmana, namun ia tidak bisa mendekati Shinta 

karena di sekitarnya telah diberi rajah atau mantra.  

Untuk bisa mendekati dan menculik Shinta, Rahwana menjelma sebagai 

sosok pengemis. Setelah berhasil menculik Shinta, kemudian ia membawanya ke 

kerajaan Alengka. Ketika dalam perjalanan, Rahwana bertemu dengan burung 

Jatayu dan Jatayu berusaha menolong Shinta dari tangan Rahwana. Tetapi Jatayu 

tidak berhasil dan akhirnya kalah. Dalam keadaan terluka, Jatayu menemui Rama 

dan memberitahukan bahwa Shinta telah diculik oleh Rahwana (Sutrisno, 2009). 

Simbol yang tersirat dari cerita di atas adalah adanya unsur romantika 

cinta, kasih, dan kesetiaan suami terhadap  istri,  yaitu Rama dan Shinta yang 

diperebutkan oleh raja dari Alengka. 
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b. Relief Karno Tanding 

Berdasarkan bentuk visual relief yang sudah peneliti paparkan di muka, 

nilai simbolis relief Karno Tanding yang dapat diidentifikasikan yaitu 

menggambarkan sebuah pertempuran dua saudara kandung se ibu tetapi berlainan 

ayah. Sama-sama sakti, sama-sama pintar dalam memanah dan sama-sama 

mempunyai senjata sakti dari Dewa.  Ketika Sangkakala berbunyi, Karno muncul 

dengan kereta perangnya sebagai seorang Senopati besar, kereta Karno dikusiri 

oleh seorang raja besar dan sakti yaitu Prabu Salyo. Kemudian Arjuno juga 

muncul dengan kereta perangnya sebagai seorang Senopati besar, kereta Arjuno 

dikusiri oleh seorang raja besar dan sakti yaitu Prabu Kresno. 

Ketika pertempuran terjadi dengan hebatnya terjadi keanehan dua ksatria 

yang lihai dalam memanah itu saling menghujankan anak panah tapi tidak satupun 

mengenai keduanya. Kadang berhenti kemudian saling pandang, saling 

meneteskan air mata. Prabu Salyo dan Prabu Kresno keduanya tahu, kedua putra 

Kunti itu tidak saling tega untuk membunuh bahkan melukai sekalipun sehingga 

tidak satupun panah tersebut tepat sasaran.  

Ketika seharian penuh saling bertempur, saling mengeluarkan senjata 

saktinya, dan saling menghujankan panah, tapi tidak satupun yang mengenai 

tubuh. Prabu Kresno sebagai kusir Arjuno dan botohnya Amarta (Pandawa) 

mengetahui persis senjata Pasopati yang dipasang di gandewa Arjuno. Maka tali 

kendali kuda disentak sehingga kuda bergerak ke depan tepat ketika Pasopati 

terlepas dari gandewa yang semula diarahkan hanya di depan Karno tapi karena 

kereta bergerak ke depan maka senjata sakti Pasopati tepat mengenai leher Adipati 
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Basukarno (Karno). Anak Dewa Surya itu tersungkur mengenai kereta sehingga 

kereta hancur. Pasukan Astina terdiam mundur melihat sedih Senopati Besar 

Astina gugur di medan Pertempuran Padang Kurusetra (Taryono, 

www.google.com). 

Simbol yang tersirat dari cerita di atas sebagai berikut. Pertama, angkara 

murka bisa dikalahkan oleh kebenaran. Kedua, kepahlawanan atau sifat seorang 

ksatria yang membela negaranya, meskipun lawannya masih memiliki hubungan 

darah. 

c. Relief Joko Tarub 

Berdasarkan bentuk visual relief yang sudah peneliti paparkan di muka 

nilai simbolis relief Joko Tarub yang dapat diidentifikasikan yaitu 

menggambarkan sebuah kisah cinta Joko tarub dengan seorang bidadari dari 

khayangan bernama Dewi Nawang Wulan. Keduanya bisa bersatu meski 

sebenarnya mereka berbeda wujud. Namun cinta dan pengorbanan mereka begitu 

sangat besar. 

Suatu ketika, saat Jaka Tarub sedang berjalan di hutan, ia melihat tujuh 

bidadari sedang mandi di sebuah telaga. Dengan nakal Joko Tarub mengintipnya 

dan malah mencuri salah satu baju biadadari tersebut. Lantaran tanpa gaunnya itu, 

salah satu bidadari bernama Dewi Nawang Wulan ini tak bisa terbang kembali ke 

khayangan.  

Tinggalah Nawang Wulan sendiri dalam kesedihannya.  

Melihat keadaan seperti itu, Joko Tarub mencoba mendekat dan menyapa Nawang 

Wulan yang kecantikannya tidak dapat di lukiskan dengan kata-kata, karena 
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sangat cantiknya. Saat itu adalah pertama kali Nawang Wulan bertemu dengan 

manusia. Namun, meski sulit dan dengan melalui argumen yang sangat alot, Joko 

Tarub berhasil menyakinkan Nawang Wulan bahwa ia adalah manusia baik. 

Kemudian ia menyuruh Nawang Wulan untuk tinggal di rumahnya. Karena Joko 

Tarub manusia baik dan juga tampan, akhirnya Nawang Wulan menuruti 

ajakannya.  

Pepatah kata benar adanya yaitu “witing tresno jalaran saka kulina”. Joko 

Tarub akhirnya memperistri Dewi Nawang Wulan dengan membina rumah tangga 

yang bahagia di Desa Tarub dan kemudian mempunyai seorang bayi perempuan 

(Sutrisno, 2009). 

Simbol yang tersirat dari cerita di atas sebagai berikut. Pertama, manusia 

hidup tujuan akhirnya adalah seks. Kedua, dalam rumah tangga terjadi komitmen-

komitmen yang tidak boleh dilanggar karena jika dilanggar maka akan berakibat 

terhadap keharmonisan sebuah keluarga. 

d. Relief Pieta 

Berdasarkan bentuk visual relief yang sudah peneliti paparkan di muka, 

nilai simbolis relief Pieta (repro karya patung Michelangelo Buonarotti) yang 

dapat diidentifikasikan yaitu meggambarkan tentang cinta dan kasih sayang 

seorang bunda Maria kepada Yesus yang telah rela berkorban bagi umat manusia 

untuk menebus dosa pada umatnya. Figur Yesus yang seolah lemah tidak berdaya 

dan tersiksa meminta pertolongan kepada figur bunda Maria yang menyuruh 

berdiri. Malaikat yang seolah-olah terbang dan hinggap, merupakan ikon dari 
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sebuah kasih sayang yang diberikan untuk Yesus walaupun dalam keadaan tidak 

berdaya (Yesaya, www.indocell.net).  

e. Relief Perjamuan Terakhir  

Berdasarkan bentuk visual relief yang sudah peneliti paparkan di muka, 

nilai simbolis relief Perjamuan Terakhir (repro karya lukis Leonardo Da Vinci) 

yang dapat diidentifikasikan yaitu meggambarkan Yesus yang sudah mengetahui 

bahwa waktunya di dunia ini hampir habis. Sebelum disalib ia mengadakan 

perjamuan terakhir bersama 12 muridnya yang merupakan simbol Israel baru. 

Yesus sendiri yang melayani murid-muridnya dalam perjamuan terakhir tersebut 

(Sutrisno, 2009). 

f. Relief Yesus 

Berdasarkan bentuk visual relief yang sudah peneliti paparkan di muka, 

nilai simbolis relief Yesus yang dapat diidentifikasikan yaitu menggambarkan 

sosok Yesus memakai mahkota duri sebagai simbol penghormatan kepada sosok 

yang rela dihukum mati karena ketaatan kehendak Bapa dan penebus dosa-dosa 

dan penyelamat umat manusia (Sutrisno, 2009).  

Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa, mahkota duri tersebut 

merupakan simbol penghinaan terhadap Yesus yang telah memberontak kepada 

kerajaan dan mengaku sebagai raja Yahudi pada masa itu. 

g. Relief Desa 

Berdasarkan bentuk visual relief yang sudah peneliti paparkan di muka, 

nilai simbolis relief Desa yang dapat diidentifikasikan yaitu menggambarkan 

kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat pedesaan sejak dulu yang masih asri. 
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Keadaan demikian menyimbolkan bahwa belum adanya pengaruh kehidupan 

perkotaan yang mempengaruhinya. Hal ini bisa dilihat pada beberapa objek 

manusia laki-laki beraktivitas menggarap sawah, menggembala kambing, 

mengendarai gerobak, memanggul keranjang, dan wanita berjualan jamu gendong 

menggunakan peralatan tradisional. Aktivitas tersebut merupakan gambaran 

masyarakat pedesaan sejak dulu, namun saat ini kondisi tersebut jarang dilakukan 

oleh masyarakat pedesaan seiring perkembangan zaman (Sutrisno, 2009). 

Simbol yang tersirat dari cerita di atas adalah kesibukan desa yang yang 

masih menggunakan alat-alat tradisional dan belum terkontaminasi oleh 

perkembangan zaman modern yang bekerja menggunakan alat serba mesin. 

Secara tidak langsung polusi udara yang diakibatkan oleh mesin tersebut akan  

mengancam kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

h. Relief Dedaunan (Sulur-suluran) 

Berdasarkan bentuk visual relief yang sudah peneliti paparkan di muka, 

nilai simbolis relief Dedaunan yang dapat diidentifikasikan yaitu menggambarkan 

tentang sebuah kondisi  alam yang masih asri dan merupakan sumber kehidupan 

bagi umat manusia di dunia. Hal ini disimbolkan dengan  beberapa ekor burung 

beraktivitas mencari makan, daun, bunga dan buah yang memenuhi bidang karya 

melambangkan adanya kehidupan di alam yang masih terjaga dan terawat dengan 

baik (Sutrisno, 2009). 



110 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditulis pada bab sebelumnya, 

kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Pertama, Sutrisno merupakan anak keempat dari enam bersaudara. Ketika 

masih duduk di bangku SD, Sutrisno sudah memiliki bakat dalam bidang seni 

khususnya seni ukir. Setelah menyelesaikan studinya di Jurusan Kriya Kayu, 

Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri Jepara, kemudian Sutrisno 

melanjutkan ke perguruan tinggi (PT). Ia mulai berkecimpung di bidang seni 

relief sejak lulus dari Jurusan Kriya Kayu, Institut Seni Indonesia (ISI) 

Yogyakarta pada tahun 1997. Kemudian ia mendirikan sanggar relief dekat 

rumahnya yang diberi nama “Sun Rise Art”. Salah satu karya seni relief Sutrisno 

dengan ciri khas bentuk daun dan bunga dekoratifnya dijadikan acuan bagi perajin 

relief lain yang ada di Dukuh Krajan Senenan. Saat ini Sutrisno juga aktif dalam 

berbagai kegiatan yang ada di desanya, antara lain: (a) sebagai penggagas dalam 

pembangunan gapura sentra kerajinan seni relief/ukir di Desa Senenan, (b) 

sebagai ketua seni relief Desa Senenan, (c) sebagai ketua koperasi industri 

kerajinan (KOPINKRA). Secara tidak langsung, peran Sutrisno tersebut memberi 

dampak positif bagi perekonomian dan usaha masyarakat Dukuh Krajan sebagai 

perajin atau pengusaha seni relief. Sehingga nama Sutrisno banyak dikenal oleh 

masyarakat di Dukuh Krajan dan di pemerintah Kabupaten Jepara. 
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 Kedua, proses penciptaan seni relief yang dilakukan oleh Sutrisno terdiri 

dari tiga tahapan, yaitu: (1) Tahapan persiapan yaitu penentuan dan pemantapan 

ide yang berasal dari referensi majalah, buku, konsumen dan alam lingkungan 

sekitar, persiapan bahan adalah bahan baku kayu jati, persiapan alat yaitu satu set 

pahat ukir relief dan alat pendukung lainnya (gandhen, penjepit, kuas ijuk, alat 

bantu meja dan kursi)  dan teknik (carving). Dalam tahapan ini biasanya ia 

dibantu oleh tukang kayu (karyawannya). (2) Tahap pembuatan seni relief 

(langkah-langkah), yaitu ia mendesain relief langsung pada permukaan kayu, 

mbukak’i/nggrabahi, membentuk, ngalusi, tahap mendesain hingga  ngalusi  diulang 

2 atau 3 tahap lagi sesuai desain relief yang diinginkan, kemudian dilanjutkan menghias, 

dan matut. Dalam tahapan ini biasanya ia hanya mendesain, sementara tahap 

selanjutnya ia dibantu oleh karyawannya, dan sesekali ia mengawasi sekaligus 

mengarahkan bentuk relief yang ia inginkan. (3) Tahap penyelesaian (finishing) 

menggunakan politur atau melamine dan biasanya dioderkan kepada orang lain. 

Pada umumnya, hasil seni relief di Dukuh Krajan tidak difinishing, tetapi 

finishing biasanya digunakan untuk pigura relief. Namun ada beberapa karya 

relief Sutrisno yang difinishing karena berdasarkan permintaan konsumen dan 

hasil karya reliefnya tidak terlalu berongga, sehingga dimungkinkan untuk 

difinising, misalnya relief yang bertema keagamaan. 

 Ketiga, nilai estetis dan simbolis seni relief karya Sutrisno. Nilai estetisnya 

ditampilkan melalui susunan unsur-unsur desain yaitu: garis, raut, ruang, warna, 

tekstur dan cahaya/gelap terang. Nilai estetis tersebut dikomposisi dengan prinsip-

prinsip desain. Sebagian besar karya Sutrisno memiliki keseimbangan senjang, 
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irama flowing, dan progresif, kesatuan dan keselarasan bentuk. Sedangkan nilai 

simbolis relief karya Sutrisno merupakan visualisasi dari cerita rakyat, agama 

realitas fisik alam sekitar dan bentuk imajinatif. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

 Pertama, dalam proses pembuatan seni relief, Sutrisno perlu 

mengembangkan pola-pola atau tema relief yang baru. Misalnya dengan 

mengembangkan pola relief dari dunia khayal atau tema modern. Dalam 

penggunaan bahan bisa saja menggabungkan bahan kayu jati dengan bahan kayu 

lainnya sehingga memperoleh tekstur dan warna yang berbeda  atau 

bereksperimen dengan bahan dan teknik lain. 

 Kedua, Sutrisno perlu membuka showroom atau galeri relief dekat jalan 

utama Jepara. Sehingga orang dalam maupun luar negeri yang melintas bisa 

melihat secara langsung dan tertarik pada hasil karya seni reliefnya. 

 Ketiga, perlu dihakpatenkan hasil seni relief karya Sutrisno. Misalnya 

hasil karya seni relief yang bertemakan flora- fauna (“dedaunan”) dengan ciri 

khas bentuk daun dan bunga bercorak dekoratif. Sehingga ini bisa memberikan 

dorongan supaya perajin relief lainnya lebih kreatif dalam berkarya seni relief 
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dengan tidak meninggalkan ciri khas mengenai kerumitan dan kedetailan setiap 

karya seni relief. 
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