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SARI 

Suyadi, Ayib. 2012. Model Perahu Nelayan  dalam Karya Kriya”. Proyek Studi. 

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Drs Moh. Rondhi  MA., Pembimbing II: 

Mujiyono, S.Pd., M.Sn. 

Kata Kunci :  perahu nelayan, kriya 
 

Perahu merupakan kendaraan air yang berfungsi sebagai alat transportasi 

dan pengangkut barang, selain itu perahu juga lebih banyak digunakan nelayan 

untuk menunjang kegiatan penangkapan ikan. Bentuk perahu yang sederhana di 

tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini menjadi ciri khas yang unik 

dan menarik untuk dituangkan dalam bentuk karya kriya. Karya kriya dari bahan 

kain blacu akan memberi kesan berbeda dibanding dengan kerajinan kapal-

kapalan di pasaran yang umumnya terbuat dari kayu, bambu, ataupun plastik 

fiber. Tujuan pembuatan proyek studi ini yaitu untuk menuangkan gagasan 

imajinasi tentang perahu dan aktivitas nelayan melalui penciptaan karya seni 

kriya, selain itu juga untuk mengembangkan kreativitas dalam berkarya seni kriya 

dengan memanfaatkan bahan kain blacu yang masih jarang digunakan. 

Media yang digunakan dalam pembuatan proyek studi ini yaitu: kain 

blacu, benang, yellow board dan kawat. Teknik yang digunakan dalam pembuatan 

proyek studi ini yaitu teknik konstruksi (rangka) dan teknik tempelan. Dalam 

teknik konstruksi rangka, penulis menggunakan yellow board dan kawat yang 

dibentuk dan disusun menjadi kesatuan yang diinginkan. Teknik tempelan 

dilakukan dengan merekatkan kain pada kerangka dengan membalutkan secara 

memutar hingga menutupi seluruh permukaan kerangka yang telah dibuat. 

Proyek studi ini menghasilkan dua belas karya seni kriya model perahu 

dengan media kain blacu. Karya yang dibuat sengaja menggunakan warna putih 

kain dengan tujuan untuk menonjolkan karakter kain blacu sehingga menjadi 

berbeda dengan karya lain yang ada di pasaran. Secara keseluruhan karya tersebut 

menggambarkan tentang bentuk-bentuk perahu nelayan tradisional yang disertai 

dengan aktivitas nelayan yang berada dalam perahu.  Karya tersebut diwujudkan 

dalam bentuk model atau miniatur yang dikemas dalam kotak kaca berukuran 

rata-rata 45cm x 25cm x 28cm. Dengan pembuatan karya seni kriya dari bahan 

kain blacu ini, penulis telah turut serta menambah keragaman pada hasil proyek 

studi yang dibuat oleh mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Dengan 

pembuatan proyek studi ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para 

apresiator untuk mencoba menghasilkan karya kriya dengan bahan yang lebih 

unik dan beragam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Tema 

Perahu merupakan sarana penunjang aktivitas nelayan di laut. Perahu 

nelayan sangat mudah dijumpai di wilayah pesisir negara Indonesia. Sebagai 

negara maritim, banyak masyarakat Indonesia yang  bekerja sebagai nelayan. Hal 

tersebut dapat memudahkan setiap orang yang ingin mencari berbagai informasi 

tentang nelayan, mulai dari aktivitas dan berbagai sarana penunjangnya. 

Di negara Indonesia banyak terdapat perahu dengan bentuk dan ukuran 

yang beragam. Keragaman ini dipengaruhi oleh kreativitas dan penggarapan yang 

masih dilakukan oleh nelayan secara tradisional. Selain itu, keragaman juga 

dipengaruhi oleh kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam tersebut berupa 

kayu yang berkualitas sebagai bahan utama dalam pembuatan perahu. 

Perahu yang berjajar di pantai selalu menjadi pemandangan khas dan 

menarik. Ketika sore hari tiba, para nelayan mulai menuju laut untuk melakukan 

penangkapan ikan dan hasil laut lainnya. Dengan perahu  yang dimiliki, mereka 

berjuang keras untuk mendapatkan hasil laut demi mencukupi kebutuhan hidup 

mereka. Kondisi cuaca yang buruk menjadi kendala besar bagi mereka dalam 

mencari ikan dan hasil laut lainnya. Pada siang hari, perahu mulai berlabuh agar 

hasil tangkapan nelayan bisa diturunkan. Hasil tangkapan biasanya dijual 

langsung di tempat pelelangan ikan. Bahkan ada juga pembeli yang mengambil 

langsung di perahu. Hasil perjuangan para nelayan ini bukan hanya untuk 
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mencukupi kebutuhan dan menafkahi keluarga mereka. Secara tidak langsung 

hasil tangkapan para nelayan juga sangat berperan besar dalam menopang 

kebutuhan sumber protein yang dibutuhkan masyarakat. 

Dari sudut pandang yang sering dilihat oleh penulis, sebagian besar perahu 

nelayan di negara Indonesia masih tergolong sederhana dan tradisional. Hal 

tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya jangkauan pencarian hasil laut. 

Apalagi dengan kehadiran nelayan luar yang menggunakan kapal dan peralatan 

modern. Hal ini membuat keberadaan nelayan tradisional semakin tersisih.  

Sehingga berdampak pada pendapatan nelayan yang kurang memadai untuk 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

Melihat gambaran tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat tema 

perahu nelayan dalam proyek studi yang berjudul “ Model Perahu Nelayan dalam 

Karya Kriya”. Penulis mengambil tema tersebut karena ingin mengangkat 

gambaran kondisi peralatan nelayan yang masih sederhana. Kesederhanaan 

tersebut menjadi ciri khas yang unik dan menarik di tengah kemajuan teknologi 

yang sangat pesat saat ini. Diharapkan dengan pembuatan proyek studi ini akan 

ada dampak positif dan perhatian yang lebih terhadap kondisi nelayan dengan 

perahu tradisional mereka. Khususnya pemerintah dan segala pemangku 

kepentingan untuk merefleksikan kondisi tersebut. 

1.2 Latar Belakang Pemilihan Karya 

Seni rupa merupakan bidang seni yang memiliki banyak cabang. Cabang 

tersebut antara lain adalah seni lukis, seni patung, seni grafis, seni reklame, seni 

dekorasi, dan seni kriya serta bentuk seni rupa lain. Menurut Kartika dalam Soleh 
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(2009: 4), seni rupa ditinjau dari segi fungsinya bagi masyarakat atau kebutuhan 

manusia secara teorestis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu seni murni (fine art) 

dan seni terapan (applied art). Seni murni (fine art) adalah kelompok karya seni 

rupa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Artinya bahwa karya 

seni tersebut lahir karena adanya ungkapan atau ekspresi jiwa, tanpa adanya faktor 

pendorong untuk tujuan materiil. Yang termasuk seni murni adalah seni lukis dan 

seni patung. Sedangkan seni terapan (applied art) yaitu kelompok karya seni rupa 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis.  

Dari beberapa cabang seni rupa di atas, penulis tertarik untuk mengasah 

keterampilan tangan dengan membuat produk kriya. Sebagai bagian dari seni 

terapan, seni kriya lebih mudah untuk diapresiasi semua kalangan masyarakat. 

Sebab seni kriya adalah seni yang paling sering dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada perkembangannya, seni 

kriya cukup banyak diminati oleh masyarakat. Selain digunakan terkait dengan 

fungsi terap juga dapat dinikmati dari segi estetisnya, meskipun kepopulerannya 

masih jauh dibandingkan dengan karya lukis ataupun patung. Hal ini membuat 

para kriyawan mulai banyak bermunculan dengan hasil karya yang unik dan 

beragam. Penulis akan membuat produk kriya dengan mengangkat gambaran 

perahu dan aktivitas nelayan. Perahu pada dasarnya merupakan sarana yang 

digunakan untuk menunjang aktivitas nelayan. Pada pembuatan karya ini, penulis 

mencoba menonjolkan sisi estetis perahu sebagai hiasan ataupun pajangan 

ruangan dengan mengubah ukuran dan bahan pembuatannya, yaitu dalam bentuk 

model perahu. 
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Dari penelusuran pustaka jurusan seni rupa, penulis belum pernah 

menemukan proyek studi yang mengangkat tema perahu nelayan dalam bentuk 

karya tiga dimensi. Sehingga penulis mencoba menghadirkan karya perahu 

nelayan dalam wujud tiga dimensi. Perahu dibuat dalam bentuk model miniatur 

yang diadaptasi dari beragam perahu yang digunakan oleh nelayan. Dengan 

kreativitas yang dimiliki, penulis mengembangkan bentuk model perahu yang 

dibuat lengkap dengan penambahan atribut dan peralatan penangkapan ikan. 

Dalam model perahu tersebut juga ditambahkan figur manusia yang melakukan 

berbagai aktivitas di dalam perahu. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan 

suasana kegiatan nelayan ketika bekerja dengan perahu mereka. Mulai dari 

persiapan keberangkatan menuju laut, aktivitas penangkapan ikan, dan kesibukan 

nelayan dengan hasil tangkapan yang telah didapat.  

Dalam pembuatan karya ini, penulis menggunakan bahan dari kain blacu 

yang biasa disebut kain grey atau kain mentah. Jenis kain ini cukup mudah untuk 

didapatkan. Harganya yang relatif murah dapat menekan biaya produksi bila 

dikomersilkan. Selain itu, kain tersebut juga akan memberi kesan yang berbeda 

dibanding dengan kerajinan kapal-kapalan di pasaran yang umumnya terbuat dari 

kayu, bambu, ataupun plastik fiber. Di kalangan mahasiswa seni rupa Universitas 

Negeri Semarang, kain blacu umumnya hanya dipakai dalam pembuatan karya 

seni 2 dimensi  seperti lukisan, batik, dan lainnya. Sedangkan dalam pembuatan 

karya seni 3 dimensi masih sangat jarang yang menggunakan bahan tersebut. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk membuat kriya 3 dimensi dengan menggunakan 

kain blacu. 
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Penulis berusaha membuat karya untuk dinikmati keindahannya dan 

mampu sebagai penghias ruangan, bahkan souvenir. Karya tersebut juga 

diharapkan dapat merepresentasikan gambaran perahu dan aktivitas nelayan yang 

belum banyak diketahui oleh masyarakat tertentu. 

1.3 Tujuan Pembuatan karya 

Tujuan pembuatan proyek studi yang mengangkat tema “Perahu Nelayan” 

ini adalah: 

1. Menuangkan gagasan dan imajinasi tentang perahu dan aktivitas nelayan 

melalui penciptaan karya seni kriya. 

2. Mengembangkan kreativitas dalam berkarya seni kriya dengan memanfaatkan 

bahan kain blacu yang masih jarang digunakan. 

3. Karya yang dibuat diharapkan dapat menambah keragaman pada hasil proyek 

studi mahasiswa seni rupa Universitas Negeri Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN BERKARYA 

2.1 Perahu Nelayan 

Perahu merupakan kendaraan air yang banyak dijumpai di daerah pesisir 

negara Indonesia. Selain sebagai alat transportasi dan pengangkut barang, perahu 

lebih banyak digunakan nelayan untuk menunjang kegiatan penangkapan ikan. 

Mendengar istilah nelayan tentu akan selalu dihubungkan dengan beberapa hal 

seperti: perahu, jaring, pancing, dan alat-alat lainnya. Hal tersebut memang sudah 

akrab dengan citra kegiatan seorang nelayan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), perahu merupakan 

kendaraan air yang lancip pada kedua ujungnya dan lebar di tengahnya. Perahu 

merupakan sejenis kenderaan air yang biasanya lebih kecil dari kapal. Kapal 

adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut ataupun sungai. 

Kapal biasanya mampu membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam 

istilah Inggris dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. 

Perahu mempunyai struktur pengapungan dan sistem penggerak seperti mesin 

motor, dayung, galah, dan layar. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu 

disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan 

setempat (http://id.wikipedia.org/wiki/Kapal/ 30 juli 2012). 

Secara garis besar, perahu nelayan adalah perahu berisi peralatan 

penunjang yang dipakai oleh nelayan untuk membantu memudahkan aktivitas 

penangkapan ikan dan hasil laut lainnya. Dengan adanya perahu, para nelayan 

http://ms.wikipedia.org/wiki/Kenderaan
http://ms.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Perahu
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekoci
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://en.wikipedia.org/wiki/ship
http://en.wikipedia.org/wiki/boat
http://ms.wikipedia.org/wiki/Kipas
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Dayung&action=edit&redlink=1
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dapat pergi melaut untuk mencari penghasilan. Dapat dikatakan bahwa perahu 

memegang peranan penting bagi kelangsungan kegiatan nelayan. 

Perahu dengan bentuk dan ukuran yang beragam sangat mudah untuk kita 

jumpai di perairan Indonesia. Keberagaman ini terlihat dari segi bentuk, fungsi 

dan sistem penggerak yang digunakan. Hal inilah yang menyulitkan orang dalam 

mengklasifikasikan jenis-jenis perahu di perairan Indonesia. 

Berdasarkan pengamatan langsung di daerah nelayan Ujung Batu Jepara 

dan kawasan Pantai Sekucing Kendal, penulis banyak menemuai bentuk perahu 

nelayan berbagai macam ukuran. Perahu yang dilihat penulis kebanyakan 

memiliki ciri tanpa menggunakan cadik dan layar. Hal ini dikarenakan bentuk 

perahu tradisional dengan ciri khas cadik dan layar sudah sangat jarang dipakai di 

wilayah pesisir Jawa Tengah. Selain melalui pengamatan langsung di daerah 

nelayan, penulis mencoba mencari sumber lain dari museum Ronggowarsito Jawa 

Tengah yang juga memiliki catatan dan beberapa koleksi replika perahu 

tradisional. Di samping itu, penulis juga memanfaatkan media internet untuk 

menambah sumber referensi bentuk perahu tradisional yang berada jauh di luar 

jangkauan. 

2.1.1 Jenis Perahu 

Beberapa kriteria sederhana untuk membedakan jenis perahu secara umum 

antara lain: 

2.1.1.1 Berdasarkan Tenaga Penggerak 

1. Tenaga manusia (dayung, kayuh, galah) 

2. Tenaga angin (berlayar) 
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3. Menggunakan mesin (motor tempel) 

2.1.1.2 Berdasarkan Bentuknya 

1. Perahu Tradisional, yaitu perahu yang dibuat dengan bentuk yang khas di 

setiap daerah. Perahu  ini biasanya dibuat dengan bahan dasar kayu. Tenaga 

penggerak yang dipakai masih manual menggunakan dayung, layar, galah, 

dan kayuh. Seiring dengan kemajuan zaman, beberapa perahu nelayan 

tradisional kini sudah menggunakan motor tempel sebagai penggeraknya. 

Menurut Santoso (2007: 49-61), ada beberapa contoh jenis perahu 

tradisional seperti: perahu lesung, perahu ini biasanya terbuat dari sebuah 

batang kayu randu alas. Panjang perahu sekitar 4 meter dan lebar 0,7 meter. 

Bentuk badan perahu dibuat ramping dengan ujung depannya lebih lancip 

dibanding bagian belakang. Perahu tradisional selanjutnya adalah perahu 

sopek, perahu ini terbuat dari susunan papan dengan bentuk badan yang 

melebar. Perahu ini memiliki berbagai macam ukuran. Perahu sopek 

berukuran kecil memiliki panjang 2-3 meter dan lebar 1,5-2 meter. Perahu 

yang berukuran sedang memiliki panjang 4-6 meter dan lebar 2-3 meter. 

Sedangkan perahu sopek dengan ukuran besar memiliki panjang sekitar  8 

sampai 10 meter dan lebar 3-3,5 meter. 

Perahu mancungan , disebut perahu mancungan karena pada bagian linggi 

depan perahu memiliki bentuk yang meruncing ke atas. Perahu ini 

menggunakan tenaga penggerak berupa layar dan dayung. Selain itu, perahu 

tradisional lain yang cukup banyak digunakan adalah perahu jukung, perahu 

ini disebut juga perahu jaten atau perahu katiran karena disebelah kanan kiri 
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biasanya dipasang katir dari bambu. Ada juga yang tidak dipasang katir dan 

ada pula yang dipasang satu katir yang biasanya dipasang di sebelah kanan. 

Perahu ini mempunyai 3 macam bentuk dengan perbedaan pokok terletak 

pada linggi muka dan linggi belakang, terbuat dari kayu balok. Ukuran 

pokok P. L. T = (4,5 -6,7) x (0,4 -0,8) x (0,45 - 0,55) meter dengan tenaga 

penggerak dari layar dan dayung.  

Perahu tradisional yang lainnya adalah perahu pandik, perahu banat. Perahu 

pandik memiliki bentuk kecil dan panjang yang dibuat dari kayu balok utuh. 

Ukuran pokok P. L. T = (9- 12) x (0,5- 0,6) x (0,4- 0,5) meter. Tenaga 

penggeraknya hanya dengan dayung. Perahu banat memiliki bentuk seperti 

perahu jenis jukung. Namun ukurannya lebih besar dan lebarnya bisa 1 

meter yang terbuat dari kayu balok utuh dan disambung dengan beberapa 

papan pada bagian atasnya. Ukuran pokok P. L. T = (8,5- 9,5) x (1- 1,10) x 

(0,45 - 0,50) meter dengan tenaga penggerak berupa layar dan mesin tempel 

batangan.  

2. Perahu Non Tradisional, yaitu perahu yang dibuat dengan teknik yang 

sesuai dengan perkembangan modern. Tenaga penggerak perahu ini 

biasanya sudah menggunakan mesin dengan kecepatan tinggi. Bahan 

pembuatan perahu ini tidak lagi terpaku pada kayu saja. Bahan yang biasa 

digunakan antara lain: serat fiber glass, plat baja dan aluminium. Bahkan 

ada juga yang dibuat dengan perpaduan semua bahan. Beberapa contoh jenis 

perahu modern antara lain seperti: (1) jetski, (2) boat jet, (3) speedboat. 
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2.1.2 Bagian Perahu 

Dalam sebuah perahu tradisional terdapat beberapa bagian penting yang 

menjadi penopang terbentuknya sebuah perahu. Santoso (2007: 63-78) 

menjelaskan beberapa bagian perahu antara lain:  

2.1.2.1  Lunas 

Lunas merupakan kerangka dasar utama dari sebuah perahu. Kayu yang 

dibutuhkan pada pembuatan lunas ini lebih tebal dari penggunaan kayu pada 

bagian lainnya.  Lunas dibedakan menjadi dua yaitu lunas bagian depan dan lunas 

bagian belakang. 

2.1.2.2 Gading 

Gading merupakan sambungan sebuah kayu dari lunas. Bagian gading 

inilah yang menjadi tempat sambungan papan yang membentuk lambung perahu.  

2.1.2.3 Lambung Perahu 

Lambung perahu merupakan hasil dari susunan papan-papan yang di 

pasang pada kerangka gading. 

2.1.2.4 Linggi 

Linggi merupakan bagian  ujung dari sebuah perahu. Ada dua bagian 

linggi yang terdapat pada sebuah perahu yaitu: linggi bagian depan dan linggi 

bagian belakang. 

2.1.2.5 Polangan 

Polangan merupakan balok kayu kecil yang menghubungkan kedua sisi 

lambung perahu bagian atas. Polangan berfungsi untuk menguatkan konstruksi 
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pada perahu. 

2.1.2.6 Cupu 

Cupu merupakan tempat untuk mendirikan tiang layar. Cupu memiliki 

bentuk seperti polangan yang berada melintang di tengah perahu, namun pada 

bagian tengahnya diberi lubang. Lubang tersebut berfungsi sebagai tempat untuk 

meletakkan tiang layar pada perahu yang menggunakan layar sebagai tenaga 

penggeraknya. 

2.1.2.7 Planggrangan 

Planggrangan berfungsi sebagai penopang layar. Planggrangan biasanya 

terbuat dari batang bambu yang panjang untuk menyangga kain layar. 

2.1.2.8 Layar 

Layar merupakan bagian perahu yang berfungsi sebagai penggerak perahu 

dengan bantuan tenaga angin.  

2.1.2.9 Penopang Batang Cadik 

Penopang batang cadik ini biasanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. 

Penopang batang cadik ini memiliki panjang yang melebihi lebar lambung perahu. 

Penopang batang cadik dipasang melintang pada lambung perahu. Apabila perahu 

hanya menggunakan satu cadik maka panjang penopang hanya dibuat satu saja 

yang melebihi lambung perahu. 

2.1.2.10 Batang Cadik 

Batang cadik berfungsi sebagai penyeimbang perahu. Batang cadik ini 

biasanya terbuat dari bambu. 
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2.1.2.11 Bilah Kemudi 

Bilah kemudi terbuat dari kayu dengan bentuk bagian ujung agak pipih 

dan ujung bagian lainnya bulat. 

2.1.2.12 Tempat Duduk 

Tempat duduk ini terbuat dari papan yang disusun melebar. Biasanya 

terdapat pada buritan perahu. Fungsinya adalah sebagai tempat duduk pada saat 

mendayung perahu.  

2.1.2.13 Omahan atau Tempat Peneduh 

Omahan ini berfungsi sebagai tempat berteduh dari hujan dan terik 

matahari. Bila omahan dari bahan terpal tidak difungsikan biasanya akan digulung 

membujur di atas perahu. 

Perahu nelayan biasanya mulai beroperasi pada sore dan malam hari. 

Hanya sebagian kecil saja yang beroperasi pada siang hari. Ketika waktu melaut 

tiba, para nelayan mulai sibuk mempersiapkan semua peralatannya. Dengan 

perahu dan peralatan sederhananya, mereka mulai berangkat untuk mencari ikan 

dengan harapan dapat membawa hasil tangkapan yang banyak. Perjuangan 

melawan cuaca dan ganasnya ombak selalu menjadi hal yang tidak dapat mereka 

hindarkan dalam setiap aktivitas mereka di laut. Setelah kegiatan melaut selesai, 

mereka biasanya segera memperbaiki perahu dan peralatan yang rusak. Jika tidak 

segera diperbaiki, meraka tidak akan dapat kembali melaut untuk hari-hari 

berikutnya. 
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Dari berbagai jenis perahu yang ada di perairan Indonesia, penulis lebih 

menampilkan bentuk perahu sederhana yang tidak terlalu banyak menggunakan 

peralatan modern. Bentuk perahu yang dihadirkan oleh penulis bukanlah bentuk 

perahu yang memiliki detail dan ketepatan ukuran sesusai dengan perahu asli. 

Penulis berusaha menampilkan bentuk dengan karakter yang menjadi ciri khas 

dari perahu nelayan tradisional di Indonesia yang belum banyak terkontaminasi 

peralatan modern. Bukan perahu nelayan dengan bahan fiberglass ataupun plat 

besi yang dilengkapi peralatan modern. Kehadiran figur nelayan ditampilkan 

dengan ukuran yang lebih menonjol dimaksudkan sebagai penekanan agar dapat 

lebih memperlihatkan gambaran kecil dari kegiatan nelayan dengan perahu 

sederhananya. Keseluruhan dari bentuk dan ukuran karya yang dibuat dengan 

skala lebih kecil ini merupakan wujud ekspresi dan karakter dari karya yang 

dibuat oleh penulis. Hal ini diharapkan supaya karya yang ditampilkan lebih 

mampu menonjolkan gambaran sisi kesederhanaan kondisi perahu, dan 

perjuangan nelayan dalam mencari sumber penghidupan. 

2.2 Karya Seni 

Karya seni adalah karya buatan manusia untuk diapresiasi oleh penonton. 

Sedangkan penonton adalah orang-orang yang diharapkan mau menerima atau 

menghargai karya seni ciptaan seniman (Rondhi 2002:19). Karya seni adalah 

benda buatan manusia yang mengandung banyak nilai misalnya nilai kegunaan, 

nilai ekonomi, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai historis, dan nilai keindahan. 

Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap berharga yang melekat pada sesuatu 

termasuk karya seni. Nilai adalah sifat atau kualitas dari segala sesuatu yang 
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dipandang berharga atau bermanfaat. Oleh karena itu, orang selalu mencarinya 

(Rondhi 2002:11).   

Ditinjau dari dimensinya, karya seni rupa dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

karya seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi. Karya seni dua 

dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang dan lebar 

seperti seni lukis, seni grafis, seni ilustrasi dan sebagainya. Sedangkan karya seni 

tiga dimensi merupakan karya seni rupa yang mempunyai dimensi panjang, lebar 

dan tinggi, mempunyai volume, menempati suatu ruang, dan dapat dilihat dari 

berbagai arah, seperti seni patung, seni arsitektur dan sebagainya. 

 Ditinjau dari fungsinya, seni rupa dapat dikelompokkan menjadi dua 

yaitu: seni murni (fine art) dan seni pakai atau seni terapan (applied art). Seni 

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

kebutuhan artistik saja. Sedangkan seni terapan adalah karya seni rupa yang 

dibuat untuk memenuhi kebutuhan praktis serta lebih menekankan segi fungsi. 

2.3 Seni Kriya 

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dengan akal dan 

pikiran. Seiring dengan kemajuan zaman, manusia mulai memikiran banyak hal 

dalam kehidupannya. Salah satunya adalah pemikiran yang mendorong untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan fisik seperti pakaian, perabot dan 

lain sebagainya merupakan hal yang penting untuk dipenuhi. Hal ini bertujuan 

untuk membantu memudahkan aktivitas mereka sehari-hari. Dari situlah muncul 

pemikiran manusia untuk mulai menciptakan barang-barang pemenuh kebutuhan 

yang biasa disebut dengan barang kriya. 
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Pada awalnya produk kriya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga, pertanian dan lain sebagainya yang masih dibuat secara sederhana. 

Dengan adanya dorongan keinginan manusia akan barang-barang yang indah 

membuat mereka tidak puas dengan barang yang wujudnya biasa saja. Hal ini 

mendorong kriyawan untuk menghasilkan karya yang tidak sekedar fungsional 

tetapi juga menghasilkan karya yang dapat dinikmati keindahannya. Seni kriya 

adalah seni yang dihasilkan oleh orang yang bekerja atas keterampilannya, baik 

keterampilan psikis maupun keterampilan tangannya (Bastomi,2003:69). 

Seni kriya juga sering disebut dengan istilah handycraft dapat diartikan 

juga sebagai kerajinan tangan. Triyanto (2007:38) mendefinisikan bahwa seni 

kriya adalah aktivitas yang mengubah materi mentah dengan keterampilan yang 

dapat dipelajari sehingga menjadi produk yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Bastomi (2003:86) mengkategorikan produk seni kriya berdasarkan makna 

yang tersirat, yaitu: (1) bermakna budaya, ialah barang-barang yang dibuat 

sebagai simbol suatu budaya, misalnya, keris, samurai, pakaian adat, dan barang 

perabotan rumah tangga, (2) bermakna agama dan kepercayaan, yaitu batang-

barang yang berbentuk topeng, arca, perahu, dengan menggunakan material atau 

medium yang mempunyai nilai spiritual dan berkualitas metafisis, (3) bermakna 

adat istiadat setempat, barang-barang terapan yang dibuat oleh kriyawan 

mempunyai nilai guna praktis yang bersifat universal, namun dapat diversifikasi, 

dimodifikasi, bahkan diinovasi menjadi unik sesuai dengan kekhasan tradisi 

setempat, (4) bermakna ekonomi, yang mengarah pada industri. Barang-barang 
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dibuat dengan tujuan untuk dijual belikan, misalnya peralatan rumah tangga dari 

rotan, bambu, perlengkapan interior, busana. 

Selain menekankan aspek kegunaan atau fungsi praktis, produk seni kriya 

kini mulai diciptakan atas dorongan kriyawan dalam  menghasilkan karya yang 

lebih kental akan ekspresi dalam pembuatannya. Hal ini bertujuan untuk 

memenuh kebutuhan estetis bagi masyarakat. 

2.3.1 Fungsi Karya Seni Kriya 

Secara umum hasil karya seni kriya yang ada di pasaran sekarang ini 

memiliki beberapa fungsi antara lain: (1) sebagai dekorasi penghias ruang. Produk 

seni kriya ini merupakan benda yang diciptakan sebagai dekorasi atau pajangan 

seperti: topeng, ukiran kayu dan logam, keramik hias, miniatur dan lain 

sebagainya, (2) sebagai benda terapan (fungsional). Selain difungsikan sebagai 

elemen penghias, karya seni kriya juga memiliki fungsi praktis. Seni kriya pada 

dasarnya mengutamakan fungsi, sedangkan hiasan merupakan unsur pendukung. 

Contoh: kursi dan meja, perabot dapur dan lain sebagainya, (3) sebagai mainan, 

selain kedua fungsi yang ada, karya seni kriya juga memiliki fungsi sebagai benda 

mainan. Beberapa contoh karya seni kriya yang berfungsi sebagai benda mainan 

antara lain: mainan gangsing, yoyo, wayang, boneka dan lain sebagainya. 

2.3.2 Jenis Seni Kriya 

Jenis karya seni kriya yang dihasilkan oleh para kriyawan memang sangat 

banyak. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan karya juga semakin 

beragam. Pemilihan bahan material dalam pembuatan seni kriya memang sangat 

penting, karena material akan mendukung nilai bentuk, dan kenyamanan. 
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Berdasarkan bahan yang digunakan, ada beberapa jenis seni kriya yang 

sudah banyak dihasilkan di pasaran antara lain : (1) kriya tekstil merupakan 

kerajinan yang dibuat dari berbagai jenis kain yang dibuat dengan cara ditenun, 

diikat, dipres dan berbagai cara lain yang dikenal dalam pembuatan kain. 

Contohnya: batik, pakaian dal lain-lain, (2) kriya kulit adalah kerajinan yang 

menggunakan bahan baku dari kulit yang sudah melalui proses tertentu. 

Contohnya: tas, sepatu, wayang, (3) kriya kayu merupakan kerajinan yang 

menggunakan bahan dari kayu yang diproses dengan bantuan peralatan khusus 

seperti tatah ukir. Contohnya: mebel, ukiran, (4) kriya logam ialah kerajinan yang 

menggunakan bahan logam seperti emas, perak, dan besi (6) kriya keramik adalah 

kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tanah liat melalui proses pembuatan 

dengan teknik tertentu untuk menghasilkan benda pakai dan benda hias yang 

dapat dinikmati keindahannya. Contohnya: guci, vas bunga, piring dan lain-lain, 

(7) kerajinan anyaman, kerajinan ini biasanya menggunakan bahan rotan, bambu, 

dll. Contohnya: dompet, keranjang, caping dan lain-lain. 

2.3.3 Alat dan Teknik Berkarya Seni Kriya 

2.3.3.1 Alat 

 Alat merupakan benda yang digunakan untuk mengubah bahan dalam 

berkarya seni menjadi suatu produk karya seni. Alat yang bisa digunakan untuk 

menghasilkan produk seni kriya merupakan alat yang dijalankan dengan tangan. 

Alat yang digunakan untuk memudahkan kriyawan dalam penggarapan karya 

antara lain: Pahat, cetakan, pembubut dan lain sebagainya. 
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2.3.3.2 Teknik Berkarya Seni Kriya 

Penentuan teknik penggarapan karya yang akan dibuat harus tepat dan 

disesuaikan dengan karakteristik bahan yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan kriyawan dalam mengerjakan bahan yang ada. Pada dasarnya, ada 

beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penggarapan seni kriya trimatra 

antara lain: Teknik membentuk (modeling), teknik ini biasanya dimanfaatkan pada 

pembuatan karya dengan bahan yang lunak atau mudah untuk dibentuk seperti 

tanah liat atau plastisin. Contoh karya yang di hasilkan dengan teknik ini adalah 

kriya keramik dan kerajinan clay. Teknik  mengurangi (carving), teknik ini 

dilakukan dengan mengurangi bagian dari bahan yang dipakai dengan 

menggunakan alat tertentu. Teknik ini biasanya dipakai pada pembuatan karya 

seperti ukir dan patung kayu dengan menggunakan alat pahat. Teknik mencetak 

(casting) lebih sering dimanfaatkan dalam pembuatan karya dengan bahan seperti 

logam dan fiberglass. Contoh karya yang dibuat dengan teknik ini adalah  patung 

logam dan patung fiberglass. Teknik mengkonstruksi (constructing) digunakan 

dalam pembuatan karya seperti patung cor yang membutuhkan kerangka untuk 

menopang bentuk yang akan dihasilkan. 

Berdasarkan semua uraian tersebut dapat dikatakan bahwa, seni kriya 

merupakan karya seni yang dihasilkan atas kerja keras mengolah materi dengan 

keterampilan psikis, dan keterampilan tangan pembuatnya. Hasil karya seni kriya 

mengandung unsur-unsur rupa, estetika, dan fungsional yang dibuat unik dengan 

kreativitas yang dimiliki seseorang.  
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2.4 Unsur Rupa dan Prinsip Desain 

2.4.1 Unsur Rupa 

Dalam membuat karya seni perlu mempertimbangkan unsur-unsur 

pendukung bentuk yang sering disebut unsur-unsur rupa (visual). Unsur-unsur 

rupa yang dikembangkan dalam berkarya adalah sebagai berikut : 

2.4.1.1 Garis 

Ditinjau dari segi jenisnya terdapat garis lurus, garis lengkung, dan 

garis patah. Garis lurus berkesan tegas, memiliki arah yang jelas ke arah 

pangkal atau ujungnya.Garis lengkung, baik yang lengkung sederhana maupun 

berganda, berkesan lembut, luwes, bergerak lamban, berkelok arahnya. Garis 

patah membentuk sudut-sudut atau tikungan-tikungan yang tajam, terkadang 

berkesan tegar dan tegang (Sunaryo, 2002:8). 

2.4.1.2 Raut 

Unsur rupa raut adalah pengenal bentuk yang utama. Sebuah bentuk 

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

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

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

Dengan demikian, raut dapat dipandang sebagai perwujudan yang 

dikelilingi oleh kontur, baik untuk menyatakan sesuatu yang pipih dan datar, 

seperti pada bidang, maupun yang padat bervolume, seperti pada gumpal atau 

gempal (mass).Tetapi raut juga dapat terbentuk oleh sapuan-sapuan bidang 

warna (Sunaryo, 2002:10). Dari segi perwujudannya, raut dapat dibedakan 
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menjadi (1) raut geometris, (2) raut organis, (3) raut bersudut banyak, dan (4) 

raut tak beraturan (Wong, 1972).  

2.4.1.3 Warna 

Warna ialah kualitas rupa yang dapat membedakan kedua objek atau 

bentuk yang identik raut, ukuran, dan nilai gelap terangnya. Warna berkaitan 

langsung dengan perasan dan emosi, karena itu warna menjadi unsur penting 

dalam ungkapan seni rupa dan desain. Melalui bentuk kita dapat mengenali 

warna, sebaliknya kita mengenali bentuk dengan warna (Sunaryo, 2002:12). 

Warna yang kita cerap, sangat ditentukan oleh adanya pancaran cahaya. 

Warna benda-benda yang kita lihat sesungguhnya adalah pantulan dari cahaya 

yang menimpanya, karena warna merupakan unsur cahaya. Warna yang 

bersumber dari cahaya disebut warna aditif. Contohnya adalah warna-warna 

yang dipancarkan televisi dan sign lamp. Sedangkan warna-warna pada benda, 

dedaunan, tekstil, lukisan atau cat termasuk warna pigmen, yakni butir-butir 

halus bahan warna. Warna pigmen tersebut disebut dengan warna subtraktif. 

Warna subtraktif ada yang bersifat bening (transparent) dan buram atau kedap 

(opaque), atau semu bening (semi transparent) (Sunaryo, 2002:12). 

2.4.1.4 Gelap Terang 

Unsur rupa gelap terang juga disebut nada. Ada pula yang menyebut 

unsur rupa cahaya. Setiap bentuk dapat terlihat jika terdapat cahaya. Cahaya 

yang berasal dari matahari selalu berubah-ubah derajat intensitasnya, maupun 

sudut jatuhnya. Cahaya menghasilkan bayangan dengan keanekaragaman 

kepekatannya, serta menerpa pada bagian benda-benda sehingga tampak 
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terang. Ungkapan gelap-terang sebagai hubungan pencahayaan dan bayangan 

dinyatakan dengan gradasi mulai dari yang paling putih untuk menyatakan 

yang sangat terang, sampai kepada yang paling hitam untuk bagian yang sangat 

gelap (Sunaryo, 2002: 20). 

2.4.1.5 Ruang 

Unsur rupa ruang lebih mudah dirasakan daripada dilihat. Kita 

bergerak, berpindah, dan berputar dalam ruangan. Jadi, ruang adalah unsur atau 

daerah yang mengelilingi sosok bentuknya. Ruang sesungguhnya tak terbatas, 

dapat kosong, sebagian terisi, atau dapat pula penuh padat terisi. Bentuk dan 

ukuran ruang baru dapat disadari dan dikenali justru setelah ada sosok atau 

bentuk yang mengisinya atau terdapat unsur yang melingkupinya (Sunaryo, 

2002: 21). 

Kesan kedalaman ruang dapat dicapai melalui berbagai cara, antara 

lain: (1) melalui penggambaran gempal, (2) penggunaan perspektif, (3) 

peralihan warna, gelap terang, dan tekstur, (4) pergantian ukuran, (5) 

penggambaran bidang bertindih, (6) pergantian tampak bidang, (7) 

perlengkungan atau pembelokan bidang, dan (8) penambahan bayang-bayang 

(Sunaryo, 2002:22). 

2.4.1.6 Tekstur  

Tekstur disebut juga nilai raba suatu permukaan. Sifat permukaan dapat 

berupa halus, polos, rata, licin, mengkilap, berkerut, lunak, kasar, dan 

sebagianya. Tekstur mencakup dua macam yaitu tekstur nyata dan tekstur 

semu. Suatu permukaan bila dilihat kasar namun ketika diraba halus disebut 
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tekstur semu. Sebaliknya tekstur nyata adalah apa yang dirasakan atau diraba 

dan dilhat adalah menunjukan hal yang sama. 

2.4.2 Prinsip  Desain  

Seni kriya sebagai sebuah karya seni juga perlu mempertimbangkan 

prinsip-prinsip desain agar karya yang dihasilkan memiliki struktur visual yang 

menarik untuk dilihat. 

2.4.2.1 Keseimbangan (Balance)  

Keseimbangan merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan 

pengaturan bobot akibat gaya berat dan letak kedudukan bagian-bagian 

sehingga susunan dalam keadan seimbang. Sunaryo (2002:39) mengatakan 

bahwa tidak adanya keseimbangan dalam suatu komposisi, akan membuat 

perasaan tidak tenang dan keseutuhan komposisi akan terganggu. Sebaliknya, 

keseimbangan yang baik memberikan perasaan tenang dan menarik, serta 

menjaga keutuhan komposisi.  

2.4.2.2 Irama (Rhythm) 

Irama (rhythm) merupakan pengaturan unsur-unsur rupa secara 

berulang dan berkelanjutan, sehingga bentuk yang tercipta memiliki kesatuan 

arah dan gerak yang membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya. Irama 

dapat diperoleh dengan beberapa cara, yakni (1) irama repetitif (2) alternatif (3) 

progresif  (Sunaryo2002:35).  
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2.4.2.3 Kesebandingan (Proporsi) 

Kesebandingan berarti hubungan antar bagian terhadap keseluruhan. 

Pengaturan hubungan tersebut berkaitan dengan ukuran besar atau kecilnya, 

luas atau sempitnya bagian, panjang atau pendeknya bagian, dan tinggi atau 

rendahnya bagian (Sunaryo 2002: 40). 

2.4.2.4 Aksentuasi (Emphasis) 

Desain yang baik mempunyai titik berat untuk menarik perhatian 

(center of interest). Pusat perhatian atau dengan kata lain dominasi merupakan 

pengaturan peran atau penonjolan bagian atas bagian lainnya dengan suatu 

keseluruhan. Dengan adanya sesuatu yang menonjol pada bagian itu maka 

menjadi sebuah dominasi atau point of interest. Dengan adanya dominasi 

unsur-unsur tidak tampil seragam, atau sama kuat, melainkan memperkuat 

keseutuhan dan kesatuan bentuk (Sunaryo 2000:6). 

2.4.2.5 Keserasian (Harmony) 

Keserasian (harmony) merupakan suatu prinsip yang 

mempertimbangkan keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatu 

keseluruhan sehingga cocok satu dengan yang lain, serta terdapat keterpaduan 

yang tidak saling bertentangan. Susunan yang harmonis menunjukan adanya 

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

Semuanya berada pada kesatu paduan untuk memperoleh suatu tujuan atau 

makna (Sunaryo, 2002:32). 
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2.4.2.6 Kesatuan (Unity) 

Kesatuan (unity) merupakan prinsip pengorganisasian unsur rupa yang 

paling mendasar. Tujuan akhir dari penerapan prinsip-prinsip yang lain, seperti 

keseimbangan, kesebandingan, irama dan lainnya adalah untuk mewujudkan 

kesatuan yang padu atau keseutuhan. Prinsip kesatuan seharusnya tidak dilihat 

setara dengan dengan prinsip-prinsip lain, karena sesungguhnya kesatuan 

diperoleh dengan terpenuhinya prinsip-prinsip yang lain (Sunaryo, 2002:31). 
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BAB III 

METODE PENCIPTAAN KARYA 

3.1 Media Berkarya 

  Media berasal dari kata medium yang artinya tengah, antara, pengantar, 

perantara dan sarana. Media merupakan sesuatu yang memiliki posisi di tengah 

atau segala sesuatu yang menghubungkan antara unsur satu dengan unsur lainnya. 

Media berarti juga sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Medium dalam 

konteks ilmu bahan berarti zat pengikat yaitu bahan yang berfungsi untuk 

mengikat bahan yang lain agar menjadi satu (Rondhi, 2002: 22).  

  Dalam konteks berkarya seni rupa, media mencakup pengertian bahan, alat 

dan teknik yang digunakan dalam berkarya. 

3.1.1 Pengertian Bahan 

  Bahan merupakan bagian yang sangat penting dalam membuat karya seni 

rupa. Bahan adalah barang yang akan dibuat menjadi barang yang lain atau bentuk 

lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 65). Bahan adalah suatu material untuk 

mencipta barang (Susanto, 2002:59). 

  Menurut Rondhi (2002: 25) bahan adalah material yang diolah atau diubah 

menjadi barang yang dapat berupa karya seni atau barang lainya. Bahan yang 

digunakan untuk berkarya seni bisa berasal dari alam, misalnya batu, kayu, pasir, 

dan tumbuh-tumbuhan. Selain bahan dari alam dapat menggunakan bahan dari 

hasil olahan manusia, misalnya, kertas, kain, pensil, cat minyak, cat air, berbagai 

jenis logam, semen, plastik dan masih banyak lagi. 
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  Bahan yang digunakan penulis dalam penciptaan karya seni kriya ini 

antara lain: 

3.1.1.1 Kain Blacu 

Penulis memilih kain blacu sebagai bahan utama dalam pembuatan karya 

karena cukup mudah didapat dan harganya terjangkau. Kain blacu merupakan 

lembaran kain yang masih mentah. Kain blacu memiliki warna yang masih 

kotor atau kecoklatan, sehingga kain blacu sering disebut sebagai kain grey 

atau kain mentah. Penulis memilih kain blacu berbahan dasar katun yang lebih 

sering digunakan sebagai kanvas untuk melukis. Kain tersebut ingin penulis 

manfaatkan menjadi karya kriya yang belum banyak dibuat oleh orang lain. 

3.1.1.2 Benang 

Benang yang digunakan dalam pembuatan karya ini adalah benang jahit dan 

benang boll yang diameternya lebih besar dibandingkan dengan benang jahit. 

3.1.1.3 Yellow Board 

Sejenis kertas karton kuning yang mempunyai ketebalan sekitar 1-2 milimeter 

dan sering dimanfaatkan untuk membuat cover buku tebal atau kertas 

undangan. Dalam hal ini yellow board digunakan sebagai kerangka untuk 

memudahkan dalam membuat suatu bentuk. Hal ini dilakukan karena kain 

merupakan bahan tipis yang sulit untuk berdiri sendiri tanpa ada konstruksi 

yang menopangnya. 

3.1.1.4 Kawat 

Kawat juga digunakan sebagai kerangka untuk bagian-bagian tertentu. Penulis 

memilih kawat dengan ukuran diameter 1mm dan kawat bendrat sebagai 
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kerangka karena sifatnya yang mudah untuk dibentuk. 

3.1.1.5 Lem Perekat 

Lem yang dipakai adalah sejenis lem berbahan dasar cyanoacrylate adhesive 

dan lem PVA putih yang memiliki daya rekat tinggi. Hal ini dimaksudkan 

supaya karya yang dihasilkan kualitasnya baik dan tahan lama. 

3.1.1.6 Double Tip 

Dipakai untuk merekatkan bagian tertentu sebagai pengganti lem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. 1  

 Bahan yang digunakan dalam pembuatan karya adalah kain blacu, kertas yellow board, lem PVA 

kayu dan cyanoacrylate adhesive, benang dan kawat. 

 

3.1.2 Pengertian Alat 

 Alat merupakan bagian yang sangat penting yang membatu proses 

pengolahan bahan menjadi suatu karya seni. Tersedianya alat sangat membantu 

kelancaran berkarya. Alat (tool) adalah perkakas untuk mengerjakan sesuatu yaitu 
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memotong kain sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Tang pemotong  

digunakan untuk memotong kawat dan membentuk kerangka kawat sesuai dengan 

bentuk yang ingin dibuat. Kuas digunakan untuk melapiskan lem perekat pada 

permukaan yang akan ditempel dengan kain.  

3.1.3 Pengertian Teknik 

 Teknik (technique) merupakan cara seniman dalam memanipulasi bahan 

dengan alat tertentu (Rondhi, 2002: 26). Ada dua teknik dalam berkarya seni 

yaitu: (1) teknik umum atau teknik ketukangan atau teknik artisan adalah teknik 

berkarya yang biasa dilakukan oleh banyak orang, cara orang menarik garis, 

melukis menggunakan kuas, dan sebagainya, (2) teknik khusus atau artistik adalah 

teknik berkarya seni yang khas dan berbeda dengan yang dilakukan oleh orang 

lain. 

Setiap bahan memerlukan teknik penggarapan yang berbeda. Karakter-

karakter setiap bahan tersebut pada umumnya ditentukan oleh susunan unsur-

unsur pembentuknya (Rasjoyo 1994:117). Begitu pula dalam pembuatan karya 

kriya pada proyek studi ini, penulis menggunakan teknik konstruksi (rangka) dan 

teknik tempelan. Teknik konstruksi, dalam pembuatan konstruksi (rangka) penulis 

menggunakan yellow board dan kawat yang dibentuk dan disusun menjadi 

kesatuan bentuk yang diinginkan. Teknik tempelan, dalam membuat karya seni 

kriya dalam proyek studi ini, penulis menggunakan teknik tempelen. Teknik ini 

sesuai dengan kebutuhan penulis dalam pembuatan karya untuk merekatkan kain 

pada kerangka dengan cara menempelkan dan membalutkan secara memutar 

hingga menutupi seluruh bagian kerangka yang telah dibuat. 
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3.2  Proses Berkarya 

Dalam proses berkarya ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan yaitu : 

3.2.1 Tahap Konseptualisasi 

Proyek studi merupakan salah satu syarat untuk mencapai kelulusan bagi 

mahasiswa jurusan seni rupa Universitas Negeri Semarang. Sepanjang yang 

penulis ketahui, mahasiswa yang mengambil proyek studi lebih banyak 

menampilkan hasil karya seni murni dua dimensi seperti lukis, gambar, dan lain 

sebagainya. Karya seni murni lebih mendominasi pada proyek studi mahasiswa 

dibandingkan dengan hasil karya kriya.  

Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki gagasan untuk mencoba 

membuat proyek studi dalam bentuk kriya. Dalam pembuatan karya seni kriya ini, 

penulis mengangkat tema tentang perahu nelayan. Sebagian besar nelayan di 

Indonesia masih banyak menggunakan perahu sederhana dan tradisional dalam 

menangkap hasil laut. Hal tersebut mengakibatkan jangkauan pencarian hasil laut 

menjadi kurang maksimal dan berdampak terhadap pendapatan para nelayan yang 

kurang memadai untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui proyek studi ini 

penulis ingin mencoba mengangkat gambaran kondisi kesederhanaan perahu 

nelayan di Indonesia. Perahu sederhana dan tradisional menjadi ciri khas unik dan 

menarik di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini. Dengan ini 

diharapkan akan ada dampak positif dan perhatian yang lebih dari masyarakat 

kita. Khususnya pemerintah dan segala pemangku kepentingan untuk 

merefleksikan kondisi tersebut.  
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Setelah proses penempelan selesai, dilakukan sentuhan akhir dengan 

menata bagian-bagian yang ada sesuai keinginan. Semua bagian karya ditata 

sampai terbentuk karya perahu lengkap dengan atribut dan aktivitas nelayan 

diatasnya. 

3.2.2.6 Penyajian Karya 

Karya kriya yang telah selesai kemudian ditata pada pedestal yang 

ditutup dengan kaca bening. Setelah semua proses selesai, karya siap untuk 

dipamerkan sebagai salah satu bentuk penyampaian pesan kepada masyarakat. 
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BAB IV 

HASIL KARYA 

4.1 Karya 1 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Perahu Nelayan 1  

Media : Kain Blacu & Kertas Yellow Board  

Ukuran: 40 cm x 10 cm x 28 cm 

Tahun : 2012 

4.1.2 Deskripsi Karya 

 Pada karya yang berjudul “perahu nelayan 1” terdapat subjek utama 

berupa perahu, dua layar, dan tenda. Pada bagian tepi kanan dan kiri perahu 
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terdapat motif yang disusun secara horisontal. Layar pada perahu mempunyai 

ukuran yang berbeda yaitu satu layar besar dan satu layar kecil. Pada bagian tenda 

perahu terbentuk dari susunan anyaman. Pada subjek lainnya, terdapat tiga 

manusia yang sedang melakukan aktivitas. Manusia pertama mengenakan atribut 

caping, manusia kedua memakai ikat kepala dan yang ketiga mengenakan peci 

dan sarung. Secara keseluruhan, karya tersebut berwarna putih. Subjek yang 

terdapat pada karya yang selanjutnya adalah ember, drum, serok, dan jaring. 

Teknik yang digunakan adalah teknik konstruksi dan tempelan. Teknik 

konstruksi digunakan untuk membentuk rangka perahu menggunakan bahan 

yellow board dan kawat.  Teknik tempelan digunakan untuk merekatkan kain pada 

kerangka dengan cara menempelkan dan membalutkan secara memutar hingga 

menutupi seluruh bagian kerangka yang telah dibuat. 

4.1.3 Analisis karya 

 Unsur garis yang terdapat pada karya tersebut adalah garis lengkung, garis 

lurus dan patah. Garis lengkung terdapat pada susunan konstruksi yang 

membentuk perahu. Garis lurus terdapat pada bagian tenda dan tiang penyangga 

layar. Sedangkan garis patah terbentuk karena adanya motif pada bagian tepi 

kanan dan kiri perahu. 

Warna yang terdapat dalam karya ini merupakan warna netral yaitu warna 

putih. Warna tersebut merupakan warna alami dari bahan kain blacu. Bahan 

pembuatan karya sengaja untuk tidak diberi tambahan bahan pewarna dengan 

maksud supaya karakter dari kain blacu tetap terlihat. Sehingga dapat terlihat 

dengan jelas dari segi bahan yang membedakan dengan karya perahu lainnya yang 
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ada di pasaran. Penerapan irama repetitif terdapat pada motif yang disusun secara 

berulang pada bagian tepi kanan dan kiri perahu. 

Dalam karya ini digunakan keseimbangan asimetris yang terbentuk karena 

belahan pada bagian kanan dan kiri yang tidak sama bobotnya. Tekstur nyata 

terdapat di beberapa bagian atap perahu. Selain itu, tekstur tersebut juga terbentuk 

dari serat dasar yang ada pada kain blacu. 

 Karya yang disajikan ini merupakan inspirasi dari potret kegiatan nelayan 

dengan perahunya. Dalam karya ini, penulis menampilkan gambaran kegiatan 

nelayan di atas perahu yang sedang berangkat menuju laut. Perahu yang 

ditampikan adalah perahu tradisional yang memiliki ciri khas menggunakan layar 

sebagai tenaga penggeraknya. Di tengah perahu terdapat gubuk beratap yang 

berfungsi sebagai tempat berteduh. Selain itu, gubug tersebut juga difungsikan 

sebagai tempat penyimpanan peralatan yang menunjang aktivitas nelayan. Pada 

perahu tersebut terlihat sosok dua orang nelayan yang sedang bekerja mengatur 

tali pada layar perahu untuk menyesuaikan arah angin. Nelayan yang lain sedang 

menyingkirkan drum yang dipakai untuk menyimpan hasil tangkapan. Layar yang 

dipasang di sebelah kanan perahu ini menggambarkan bahwa angin datang dari 

arah kiri.  

Perahu ini disajikan dalam ukuran kecil untuk ditempatkan di atas meja 

sebagai penghias ruangan. Karya ini dikemas dalam kaca kotak berbingkai agar 

terkesan lebih estetis. Selain itu, pengemasan tersebut juga bertujuan untuk 

melindungi karya agar lebih awet dan mengurangi resiko kerusakan. 
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4.2 Karya 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Perahu Nelayan 2 

Media : Kain Blacu & Kertas Yellow Board 

Ukuran: 40 cm x 20 cm x 20 cm 

Tahun : 2012 

4.2.2 Deskripsi Karya 

 Pada karya berikutnya, penulis memberikan judul “Perahu Nelayan 2”. 

Dalam karya tersebut terdapat subjek utama berupa perahu, penyangga tenda dan 

tiang bendera. Subjek selanjutnya adalah dua figur manusia. Manusia pertama 

sedang  duduk memegang dayung kemudi dan manusia yang kedua sedang berdiri 
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memegang galah. Selain itu, terdapat pula subjek mesin motor, dayung, bak, 

jaring, serok, tali, ember dan dirigen.  

Teknik konstruksi dan tempelan dipilih oleh penulis dalam pengerjaan 

karya ini. Teknik konstruksi digunakan untuk membentuk rangka perahu 

menggunakan bahan yellow board dan kawat.  Sedangkan untuk merekatkan kain 

pada kerangka dilakukan dengan teknik tempelan. Teknik ini dilakukan dengan 

cara menempelkan dan membalutkan kain secara memutar hingga menutupi 

seluruh bagian kerangka yang telah dibuat. 

4.2.3 Analisis karya 

 Garis lengkung dan garis lurus merupakan bagian unsur yang membentuk 

karya tersebut. Garis lengkung terdapat pada susunan konstruksi yang membentuk 

perahu. Garis lurus terdapat pada bagian tiang penyangga tenda dan tiang bedera. 

Warna putih merupakan warna netral yang terdapat pada karya berjudul 

“Perahu Nelayan 2”. Warna alami dari bahan kain blacu memang sengaja untuk 

tidak diberi tambahan bahan pewarna dengan maksud supaya karakter dari kain 

blacu tetap terlihat. Dengan demikian, akan dapat terlihat jelas perbedaan dan 

keunikan antara karya yang dibuat penulis dengan karya perahu lain yang banyak 

terdapat di pasaran.  

Keseimbangan yang ada dalam karya ini menggunakan keseimbangan 

asimetris. Hal ini terlihat dari belahan kanan dan kiri karya yang tidak sama 

bobotnya. Tekstur nyata pada karya ini terdapat pada serat dasar dari permukaan 

kain blacu. 
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Dalam karya ini, penulis masih menampilkan gambaran kegiatan nelayan 

di dalam perahu. Perahu yang ditampilkan merupakan perahu tradisional dengan 

atap tenda sebagai pelindung panas ataupun hujan. Perahu juga dilengkapi dengan 

beberapa atribut  dan peralatan yang dapat menunjang kegiatan nelayan. Peralatan 

tersebut antara lain: jaring yang digunakan untuk menangkap ikan, ember, kotak 

box untuk menyimpan ikan hasil tangkapan, tali dan serok. Karya yang 

ditampilkan ini menggambarkan  kegiatan para nelayan yang sedang berangkat 

dari muara sungai yang dangkal untuk menuju laut. Hal ini terlihat dari sosok dua 

orang nelayan yang sedang menjalankan tugas masing-masing. Nelayan pertama 

terlihat sedang duduk memegang kayuh kendali di samping mesin motor. 

Sedangkan nelayan kedua sedang berdiri mengayuh galah untuk menggeser dan 

melajukan perahu sebelum mesin motor dinyalakan. Pada perairan yang masih 

dangkal biasanya para nelayan memanfaatkan galah untuh menggeser laju perahu 

mereka. Galah yang masih dapat menjangkau dasar air dapat  dimanfaatkan untuk 

menggerakkan perahu dari persinggahan awalnya. 

Perahu ini disajikan dalam bentuk model atau miniatur dengan tujuan 

supaya dapat ditempatkan di atas meja sebagai penghias ruangan. Pengemasan 

karya dengan menggunakan kaca bertujuan untuk melindungi karya agar lebih 

awet dan tahan lama. Bentuk dari miniatur yang tergolong unik dan inovatif akan 

menarik untuk dijadikan sebagai elemen dekorasi interior. Karya tersebut dapat 

ditempatkan pada ruang keluarga atau ruang tamu di atas meja pada bagian tepi 

ruangan.  
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4.3 Karya 3 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Perahu Nelayan 3  

Media : Kain Blacu & Kertas Yellow Board 

Ukuran: 55 cm x 28 cm x 20 cm 

Tahun :2012 

4.3.2 Deskripsi Karya 

 Karya selanjutnya yang ditampilkan oleh penulis ini berjudul “Perahu 

Nelayan 3”.  Dalam karya ini terdapat subjek utama berupa perahu dan dua layar 

yang digulung. Pada bagian depan perahu memiliki ujung yang lancip 

memanjang. Sedangkan pada bagian belakang terdapat dayung kemudi. Pada 
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bagian tengah perahu terdapat atap tenda yang terbentuk dari susunan anyaman. 

Subjek lain yang terdapat pada perahu adalah jaring, pengapung jaring, ember 

kotak box, dua buah drum dan tiga manusia. Manusian pertama dan kedua yang 

menggunakan atribut caping sedang memegang pengapung jaring. Sedangkan 

manusia ketiga sedang memegang drum besar. Pada kaya yang ketiga ini, penulis 

masih menjadikan warna putih sebagai warna keseluruhan dari karya. 

Pada pembuatan karya ini, penulis juga tetap menggunakan teknik 

konstruksi dan tempelan. Teknik konstruksi digunakan untuk membentuk rangka 

perahu menggunakan bahan yellow board dan kawat.  Teknik tempelan digunakan 

untuk merekatkan kain pada kerangka dengan cara menempelkan dan 

membalutkan secara memutar hingga menutupi seluruh bagian kerangka yang 

telah dibuat. 

4.3.3 Analisis karya 

 Beberapa unsur garis yang terdapat pada karya tersebut antara lain garis 

lengkung dan garis lurus. Garis lengkung terdapat pada susunan konstruksi yang 

membentuk perahu. Garis lurus terdapat pada bagian ujung perahu dan tiang 

pengapung. 

Warna putih pada karya ini berasal dari warna alami bahan kain blacu. 

Penulis sengaja untuk tidak memberi tambahan bahan pewarna dalam pembuatan 

karyanya. Hal ini memiliki tujuan supaya karakter yang ada pada kain blacu tetap 

terlihat. Selain itu penulis juga berusaha untuk menampilkan bentuk karya dari 

bahan baku kain alami yang tidak banyak mencemari lingkungan. Bagi penulis, 

kontaminasi dari zat-zat pewarna tentu akan memberikan dampak pada 
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lingkungan. Meskipun dampak pencemaran lingkungan tersebut memang tidak 

begitu terasa. 

Penerapan irama repetitif  terdapat pada penyususun kain secara tupang 

tindih yang dilakukan secara berulang pada bagian permukaan perahu. Dalam 

karya ini masih menggunakan keseimbangan asimetris yang terbentuk karena 

belahan pada bagian kanan dan kiri yang tidak sama bobotnya. Tekstur nyata 

terbentuk dari serat dasar yang ada pada permukaan kain blacu.   

 Potret dari kegiatan nelayan dengan perahunya masih menjadi inspirasi 

pada penyajian karya ketiga ini. Dalam karya ini, penulis menampilkan gambaran 

kegiatan nelayan di atas perahu yang mulai melakukan aktivitas penangkapan 

ikan. Di tengah perahu terdapat gubuk beratap yang difungsikan sebagai tempat 

berteduh sekaligus tempat penyimpanan peralatan yang menunjang aktivitas 

nelayan. Pada perahu tersebut terlihat sosok dari tiga orang nelayan yang sedang 

menjalankan tugas masing-masing. Dua orang nelayan mulai menurunkan 

pengapung jaring untuk menebarkan jaring penangkap ikan. Sedangkan nelayan 

selanjutnya sedang menyingkirkan drum penyimpan ikan agar dek perahu tidak 

sempit ketika jaring dinaikkan. 

Penyajian karya dalam bentuk miniatur bertujuan supaya dapat 

ditempatkan di atas meja sebagai penghias ruangan. Miniatur dikemas dengan 

menggunakan kaca supaya karya dapat terlindungi dan tidak mudah rusak. 

Keunikan miniatur yang inovatif akan menarik untuk dijadikan sebagai elemen 

dekorasi interior yang ditempatkan pada ruang keluarga atau ruang tamu.  
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4.4 Karya 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Perahu Nelayan 4 

Media : Kain Blacu & Kertas Yellow Board 

Ukuran: 40cm x 25cm x 30cm  

Tahun : 2012 

4.4.2 Deskripsi Karya 

 Dalam karya yang berjudul “perahu nelaya 4” ini menampilkan subjek 

utama berupa perahu, layar, tiang penyangga dan cadik penyeimbang yang 

terdapat pada kedua sisi perahu. Subjek selanjutnya adalah dua figur manusia. 

Manusia pertama sedang  duduk memegang kendali kemudi, sedangkan figur 

manusia yang kedua sedang berdiri di ujung depan perahu sambil menunjukkan 
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tangan ke arah depan. Selain itu, terdapat pula subjek lain berupa drum, kotak 

penyimpan ikan, jaring dan ember.  

Teknik yang penulis gunakan dalam pengerjaan karya ini adalah teknik 

konstruksi dan tempelan. Untuk membuat bentuk rangka perahu, penulis memilih 

menggunakan teknik konstruksi dengan bahan yellow board dan kawat. 

Sedangkan untuk merekatkan kain pada kerangka dilakukan dengan teknik 

tempelan. Teknik tersebut dilakukan dengan cara menempelkan dan membalutkan 

kain blacu secara memutar hingga menutupi seluruh bagian kerangka yang telah 

dibuat. 

4.4.3 Analisis karya 

 Secara keseluruhan, karya yang ditampilkan dikonstruksi oleh garis 

lengkung dan garis lurus. Garis lengkung terdapat pada konstruksi cadik yang 

menjadi penyeimbang perahu. Garis lurus terdapat pada bagian tiang penyangga 

layar. Warna netral putih terdapat pada keseluruhan karya ini. Penulis sengaja 

tidak memberikan warna untuk mengekspose karakter dari kain blacu. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan ciri khas dari karya yang penulis buat. Sehingga 

dapat terlihat perbedaan yang jelas dengan karya perahu lain yang dibuat orang 

lain. Selain itu penulis juga berusaha untuk menampilkan bentuk karya dari bahan 

baku kain yang masih alami sehingga tidak banyak mencemari lingkungan. Karya 

yang dibuat diharapkan bukan sekedar dapat dinikmati keindahannya, tetapi juga 

ramah terhadap lingkungan. Keseimbangan yang ada dalam karya ini adalah 

keseimbangan asimetris. Hal ini terlihat dari belahan pada bagian kanan dan kiri 

perahu yang tidak sama bobotnya. Serat dari kain blacu yang digunakan sebagai 
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bahan utama dalam pembuatan karya ini juga menimbulkan efek berupa tekstur 

nyata. 

Sama halnya dengan karya yang berjudul perahu nelayan 2 dan perahu 

nelayan 3, karya ini memperlihatkan gambaran dari kegiatan nelayan di atas 

perahu. Perahu digambarkan sedang berangkat dari pantai untuk menuju area 

penangkapan ikan di laut. Di atas perahu tersebut terdapat beberapa peralatan 

yang dapat menunjang kegiatan nelayan. Peralatan tersebut antara lain: jaring 

yang digunakan untuk menangkap ikan, ember, kotak box untuk menyimpan ikan, 

dan tali.  Selain itu juga terlihat sosok dua orang nelayan yang menjalankan tugas 

masing masing. Nelayan pertama memegang kendali kemudi untuk mengatur arah 

laju perahu. Nelayan yang kedua sendang berdiri dan berpegangan pada tiang 

layar sambil menunjuk arah. Nelayan kedua bertugas memandu nelayan yang 

sedang memegang kemudi untuk menentukan arah area yang akan dituju. Cadik 

yang berada pada bagian kanan dan kiri perahu memiliki fungsi sebagai penopang 

bagi keseimbangan perahu yang menggunakan layar sebagai tenaga 

penggeraknya. 

Miniatur perahu ini disajikan dalam bentuk model miniatur dengan tujuan 

supaya lebih mudah ditempatkan di atas meja sebagai penghias ruangan. 

Pengemasan karya dengan menggunakan kaca bertujuan untuk melindungi karya 

agar lebih awet dan tahan lama. Bentuk dari miniatur terbuat dari bahan yang 

inovatif akan menarik untuk dijadikan sebagai elemen dekorasi interior ruang 

keluarga atau ruang tamu. 
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4.5  Karya 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Perahu Nelayan 5 

Media : Kain Blacu & Kertas Yellow Board 

Ukuran: 45 cm x 10 cm x 25 cm 

Tahun : 2012  

4.5.2 Deskripsi Karya 

 Karya penulis yang kelima dengan judul “Perahu Nelayan 5” ini 

menampilakan subjek utama berupa perahu dengan galah panjang yang membujur 

di atasnya dan tiang penyangga galah. Subjek pendukung yang ada dalam karya 

ini adalah tiga figur manusia dan sebuah mesin motor yang berada di sisi kanan 
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perahu. Ketiga figur manusia terlihat sedang berdiri memegang jala atau “jaring”. 

Selain itu, terdapat pula subjek, ikan, dayung, drum, jaring, serok, tali,ember dan 

dirigen. 

Teknik konstruksi dan tempel masih menjadi pilihan yang dirasa paling 

tepat dalam pembuatan karya ini. Teknik konstruksi digunakan untuk membentuk 

rangka perahu yang menggunakan bahan yellow board dan kawat.  Teknik tempel 

digunakan untuk merekatkan kain blacu pada kerangka dengan cara menempelkan 

dan membalutkan secara memutar hingga menutupi keseluruhan dari bagian 

kerangka. 

4.5.3 Analisis karya 

Pada karya ini terdapat beberapa unsur seperti garis dan warna. Unsur 

garis yang terdapat pada karya di atas yaitu perpaduan dari garis lengkung, dan 

juga garis lurus. Garis lengkung dalam karya tersebut terdapat pada susunan 

konstruksi yang membentuk perahu dan perangkat menangkap ikan. Garis lurus 

terdapat pada bagian tiang penyangga galah dan galah yang panjang membujur di 

atas perahu. 

Warna yang terdapat pada karya ini merupakan warna netral yaitu warna 

putih. Warna tersebut ditimbulkan oleh warna alami yang berasal dari bahan kain 

blacu putih. Selain bertujuan untuk tetap menonjolkan karakter dari kain blacu, 

hal ini juga bertujuan untuk membedakan dengan karya perahu lainnya yang 

sudah banyak dilihat oleh masyarakat. Selain itu penulis juga berusaha untuk 

menampilkan bentuk karya dari bahan baku kain alami yang tidak banyak 

mencemari lingkungan. Bagi penulis, kontaminasi dari zat-zat pewarna tentu akan 
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memberikan dampak pada lingkungan. Meskipun dampak pencemaran lingkungan 

tersebut memang tidak begitu terasa. 

Penerapan irama repetitif  terdapat pada penyususun kain secara tupang 

tindih yang dilakukan secara berulang pada bagian permukaan perahu. Dalam 

karya ini digunakan keseimbangan asimetris yang terbentuk karena belahan pada 

bagian kanan dan kiri yang tidak sama bobotnya namun masih dalam penataan 

yang seimbang. Tekstur nyata yang ada pada karya ini terbentuk dari serat dasar 

kain blacu.  

 Karya yang disajikan dalam bentuk model miniatur ini menggambarkan 

tentang aktivitas nelayan dengan perahu tradisional yang menggunakan mesin 

tempel sebagai tenaga penggeraknya. Dalam karya ini menampilkan aktivitas 

nelayan di dalam perahu yang sedang bergotong royong melakukan penangkapan 

ikan. Pada perahu tersebut terlihat tiga orang nelayan yang sedang bekerja 

mengangkat jala atau “jaring” yang berisi ikan hasil tangkapan bersama-sama ke 

atas perahu. Kegiatan penangkapan dengan cara gotong royong bersama tersebut 

memang selalu mereka lakukan untuk memudahkan pekerjaan mereka. 

Perahu ini sengaja dibuat dalam bentuk model miniatur untuk 

memudahkan bila ditempatkan di atas meja sebagai penghias ruangan. 

Pengemasan karya dengan menggunakan kaca bertujuan untuk melindungi karya 

agar lebih awet dan tahan lama. Selain itu juga bertujuan agar lebih menarik untuk 

ditempatkan di atas meja sebagai penghias ruangan. Bentuk dari miniatur yang 

tergolong unik dan inovatif akan menarik jika dijadikan sebagai elemen dekorasi 

interior pada ruang keluarga atau ruang tamu. 
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4.6 Karya 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Perahu Nelayan 6 

Media : Kain Blacu & Kertas Yellow Board 

Ukuran: 45 cm x 20 cm x 38 cm 

Tahun : 2012   

4.6.2 Deskripsi Karya 

 Karya dengan judul “perahu nelayan 6” ini menampilakan subjek utama 

berupa perahu dengan layar dan satu cadik. Subjek pendukung dalam karya ini 

adalah tiga figur manusia. Manusia pertama sedang duduk dan memegang 

kemudi. Sedangkan manusia kedua dan ketiga sedang memegang benang pancing. 
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Subjek lain yang terdapat pada perahu berupa dayung, bak, drum, jaring, tali, dan 

ember.  

Dilihat dari bahan yang digunakan, penulis memilih menggunakan dua 

teknik dalam pengerjaan karya ini. Teknik tersebut adalah konstruksi dan 

tempelan. Untuk membentuk rangka perahu menggunakan bahan yellow board 

dan kawat dilakukan dengan teknik konstruksi. Sedangkan teknik tempel 

digunakan untuk merekatkan kain blacu pada kerangka dengan cara menempel 

dan membalutkan secara memutar hingga menutupi keseluruhan dari bagian 

kerangka. 

4.6.3 Analisis karya 

 Perpaduan dari garis lengkung, dan garis lurus merupakan unsur garis 

yang terdapat pada karya di atas. Penggunaan garis lengkung terdapat pada 

susunan konstruksi yang membentuk perahu dan layar. Selain itu, susunan garis 

lengkung juga terdapat pada batang penyangga cadik. Garis lurus terdapat pada 

bagian galah layar dan tiang penyangga. 

Pada karya ini, warna putih tetap menjadi unsur warna yang utama. 

Supaya karakter dari kain blacu tetap terlihat, bahan pembuatan karya sengaja 

untuk tidak diberi tambahan bahan pewarna. Karena dengan pemberian warna 

hanya akan menutup karakter dari kain tersebut. Sehingga membuat karya yang 

dibuat penulis tidak jauh beda dengan karya lain yang ada di pasaran. Selain itu 

penulis juga berusaha untuk menampilkan bentuk karya dari bahan baku kain 

yang masih alami sehingga tidak banyak mencemari lingkungan. Karya yang 



 
 
 

 
 

52 

dibuat diharapkan bukan sekedar dapat dinikmati keindahannya, tetapi juga ramah 

terhadap lingkungan. 

Penerapan irama repetitif terdapat pada beberapa bagian karya yang 

muncul karna susunan potongan kain pada permukaan perahu. Dalam pembuatan 

karya ini digunakan keseimbangan asimetris . Hal ini terlihat dari belahan pada 

bagian kanan dan kiri karya yang tidak sama bobotnya. Tekstur nyata pada karya 

ini nampak pada permukaan kain blacu yang menjadi bahan utama dalam 

pembuatan karya.  

 Karya yang disajikan ini menampilkan gambaran kegiatan nelayan yang 

sedang melakukan penangkapan ikan. Perahu yang digunakan merupakan perahu 

tradisional jenis jukung. Perahu yang sedang berlayar dikendalikan oleh salah satu 

dari tiga orang nelayan yang ada di dalam perahu. Sedangkan dua orang nelayan 

lainnya terlihat sedang sibuk melepas benang kail pancing yang ada ditangannya 

untuk mencoba menangkap ikan. Kekhasan dari perahu yang disajikan ini adalah 

menggunakan layar sebagai tenaga penggeraknya. Selain itu, perahu tersebut juga 

hanya memiliki satu cadik penyeimbang yang ada pada sisi sebelah kanan dari 

perahu. 

Penyajian karya dalam bentuk miniatur ini bertujuan supaya dapat 

ditempatkan di atas meja sebagai penghias ruangan. Untuk melindungi karya agar 

lebih awet dan tahan lama maka pengemasannya ditutup dengan menggunakan 

kaca . Bentuk dari miniatur yang tergolong unik dan inovatif akan menarik untuk 

dijadikan sebagai elemen dekorasi interior. Karya tersebut dapat ditempatkan pada 

ruang keluarga atau ruang tamu di atas meja pada bagian tepi ruangan. 
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4.7  Karya 7 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Perahu Nelayan 7 

Media : Kain Blacu & Kertas Yellow Board  

Ukuran: 40 cm x 10 cm x 25 cm 

Tahun : 2012 

4.7.2 Deskripsi Karya 

 Pada karya yang berjudul “Perahu Nelayan 7” terdapat subjek utama 

berupa perahu dengan tenda yang sudah tergulung. Pada perahu tersebut terdapat 

tiga orang nelayan. Nelayan pertama sedang mengikat perlengkapan. Sedangkan 

dua nelayan yang lain sedang mengangkat box yang berisi ikan. Pada perahu 
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tersebut juga terdapat subjek lain yaitu pengapung jaring, dua buah ember besar, 

box, dayung, mesin motor, diligen, dan jaring. 

Dalam berkarya, penulis menggunakan teknik konstruksi dan tempelan. 

Teknik konstruksi digunakan untuk membuat bentuk rangka perahu yang 

menggunakan bahan yellow board dan kawat. Sedangkan teknik tempelan 

digunakan untuk merekatkan kain pada kerangka dengan cara menempelkan dan 

membalutkan secara memutar hingga menutupi seluruh bagian kerangka supaya 

tidak terlihat lagi. 

4.7.3 Analisis karya 

 Unsur garis yang terdapat pada karya tersebut adalah oleh garis lengkung 

dan garis lurus. Garis lengkung terdapat pada susunan konstruksi yang 

membentuk perahu. Garis lurus terdapat pada bagian tenda, tiang penyangga 

tenda, dan box penampung ikan. 

Warna yang terdapat dalam karya ini merupakan warna netral yaitu warna 

putih. Warna putih ini berasal dari media kain blacu yang digunakan dalam 

pembuatan karya. Pada karya ini sengaja tidak menggunakan media pewarna 

supaya karakter dari kain blacu tetap terlihat jelas. Selain itu penulis juga 

berusaha untuk menampilkan bentuk karya dari bahan baku kain yang tidak 

banyak mencemari lingkungan. Karya yang dibuat diharapkan bukan sekedar 

dapat dinikmati keindahannya, tetapi juga ramah terhadap lingkungan. 

Irama yang terdapat pada karya ini yaitu irama repetitif. Penghadiran 

irama tersebut ditunjukkan pada penyusunan kain pada perahu yang ditempel 

tumpang tindih sehingga membentuk garis-garis yang sejajar. Irama tersebut juga 
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dihadirkan pada tiang penyangga tenda yang tersusun sejajar dan dua bambu yang 

tersusun diagonal. Dalam karya ini digunakan keseimbangan asimetris yang 

terbentuk karena belahan pada bagian kanan dan kiri yang tidak sama bobotnya 

namun masih dalam penataan yang seimbang. Tekstur nyata terdapat pada 

beberapa bagian peralatan penangkap ikan. Selain itu, tekstur tersebut juga 

terbentuk dari serat dasar kain blacu.   

 Secara keseluruhan karya yang berjudul “Perahu Nelayan 7” ini 

menggambarkan tentang aktivitas nelayan di atas perahu yang berlabuh dengan 

membawa ikan hasil tangkapan. Suasana tersebut ditunjukkan dengan 

penghadiran perahu dalam keadaan tenda yang sudah tergulung. Subjek nelayan 

pada perahu tersebut dihadirkan sedang melakukan tugas masing-masing. Nelayan 

pertama terlihat sendang menata dan merapikan peralatan penangkapan dan juga 

menggulung tenda yang digunakan sebagai peneduh dari panas ataupun hujan. 

Sedangkan nelayan kedua dan ketiga terlihat sedang mengangkat hasil tangkapan 

untuk dibawa turun dari perahu. Penulis menghadirkan karya tersebut dengan 

tujuan untuk menghasilkan karya yang dapat merepresentasikan suatu peristiwa 

agar dapat diapresiasi. Di samping itu, karya yang dibuat juga dapat dijadikan  

sebagai hiasan ruangan. 

Pengemasan karya dengan menggunakan kaca bertujuan untuk melindungi 

karya agar lebih awet dan tahan lama. Selain itu juga bertujuan agar lebih menarik 

untuk ditempatkan di atas meja sebagai penghias ruangan. Bentuk dari miniatur 

yang tergolong unik dan inovatif akan menarik jika dijadikan sebagai elemen 

dekorasi interior pada ruang keluarga atau ruang tamu. 
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4.8 Karya 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Perahu Nelayan 8 

Media : Kain Blacu & Kertas Yellow Board  

Ukuran: 35 cm x 25 cm x 20 cm 

Tahun : 2012 

4.8.2 Deskripsi Karya 

 Pada karya yang berjudul “Perahu Nelayan 8” terdapat subjek utama 

berupa perahu nelayan bercadik. Di atas perahu tersebut terdapat dua subjek 

manusia. Manusia pertama sedang duduk memegang dayung, sedangkan manusia 

yang kedua sedang berdiri memegang lampu petromax. Pada perahu tersebut juga 
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terdapat subjek lain berupa ember, diligen, bak, dan jaring. Pada perahu tersebut 

dihiasi motif-motif spiral. 

Teknik yang digunakan adalah teknik konstruksi dan tempelan. Teknik 

konstruksi digunakan untuk membentuk rangka perahu menggunakan bahan 

yellow board dan kawat.  Teknik tempelan digunakan untuk merekatkan kain pada 

kerangka dengan cara menempelkan dan membalutkan secara memutar hingga 

menutupi seluruh bagian kerangka yang telah dibuat. 

4.8.3 Analisis karya 

 Garis lurus dan garis lengkung merupakan unsur garis yang terdapat pada 

karya. Garis lurus terdapat pada bagian tiang bendera perahu. Selain itu, garis 

lurus juga terdapat pada bambu yang berada di bagian kanan dan kiri perahu. 

Garis lengkung pada karya ini terdapat pada ember dan motif spiral pada perahu. 

Pada karya ini, penulis tidak menggunakan pewarna untuk menutupi bahan 

kain blacu yang digunakan. Penulis hanya menampilkan warna putih dengan 

tujuan untuk menonjolkan karakter tekstur dan warna putih dari kain blacu. 

Takstur nyata pada karya ini dihasilkan oleh tekstur serat kain sebagai media yang 

digunakan dalam pembuatan karya. Bagi penulis, pemberian warna pada karya 

yang dibuat hanya akan menutupi karakter dari bahan yang digunakan. Hal ini 

membuat karya yang di hasilkan akan terlihat tidak jauh beda dengan karya yang 

ada di pasaran pada umumnya. 

Penerapan irama repetitif dalam karya ini terdapat pada motif yang 

disusun secara berulang pada bagian tepi kanan dan kiri perahu. Selain itu irama 

repetitif juga ditunjukkan pada penyusunan kain pada perahu yang ditempel 
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tumpang tindih sehingga membentuk garis-garis yang sejajar. Dalam karya ini 

digunakan keseimbangan asimetris. Keseimbangan tersebut terbentuk karena 

belahan pada bagian kanan dan kiri yang tidak sama bobotnya tapi tetap dalam 

penataan seimbang. 

Pada karya yang berjudul “Perahu Nelayan 8” ini  masih menampilkan 

gambaran tentang aktivitas nelayan di atas perahu. Perahu nelayan yang 

ditampilkan merupakan perahu tradisional dengan dua buah cadik penyeimbang 

yang berada di kanan kiri perahu. Perahu yang ditampilkan terlihat akan berangkat 

menuju laut pada malam hari. Suasana tersebut ditunjukkan dengan penghadiran 

perahu nelayan yang dilengkapi dengan lampu petromaks untuk menerangi 

perjalanan mereka. Subjek nelayan pada perahu tersebut dihadirkan sedang 

mendayung perahu untuk menuju tempat penangkapan ikan, sedangkan nelayan 

yang lain terlihat sedang memasang lampu yang digunakan untuk menerangi 

perjalanan mereka.  

Perahu ini disajikan dalam bentuk model atau miniatur dengan tujuan 

supaya dapat ditempatkan di atas meja sebagai penghias ruangan. Pengemasan 

karya dengan menggunakan kaca bertujuan untuk melindungi karya agar lebih 

awet dan tahan lama. Bentuk dari miniatur yang tergolong unik dan inovatif akan 

menarik untuk dijadikan sebagai elemen dekorasi interior. Karya tersebut dapat 

ditempatkan pada ruang keluarga atau ruang tamu di atas meja pada bagian tepi 

ruangan. Penulis menghadirkan karya diatas dengan tujuan untuk menghasilkan 

karya yang dapat merepresentasikan suatu peristiwa untuk diapresiasi oleh 

masyarakat. 
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4.9 Karya 9 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Perahu Nelayan 9  

Media : Kain Blacu & Kertas Yellow Board 

Ukuran: 47 cm x 25 cm x 27 cm 

Tahun : 2012 

4.9.2 Deskripsi Karya 

Pada karya  yang berjudul “Perahu Nelayan 9” ini terdapat subjek utama 

berupa perahu bercadik dengan layar tergulung. Pada bagian depan perahu 

berbentuk stilisasi kepala ikan. Sedangkan pada bagian belakang berbentu 

lengkung ke atas. Subjek lain yang terdapat pada perahu adalah  4 figur manusia, 

jaring, ember, dayung, kotak box, dua buah drum dan kemudi yang berada di 
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bagian belakang. Manusia pertama dan kedua yang menggunakan atribut topi dan 

caping sedang memikul drum tempat ikan untuk dibawa. Manusia lainnya sedang 

berada di atas perahu untuk memegang drum yang lain. Pada kaya yang 

kesembilan ini, penulis masih menjadikan warna putih sebagai warna keseluruhan 

dari karya. 

Pada pembuatan karya ini, penulis menggunakan teknik konstruksi dan 

tempelan. Teknik konstruksi digunakan untuk membentuk rangka perahu 

menggunakan yang bahan yellow board dan kawat.  Teknik tempelan digunakan 

untuk merekatkan kain pada kerangka dengan cara menempelkan dan 

membalutkan secara memutar hingga menutupi seluruh bagian kerangka yang 

telah dibuat. 

4.9.3 Analisis karya 

 Beberapa unsur garis yang terdapat pada karya tersebut antara lain garis 

lengkung dan garis lurus. Garis lengkung terdapat pada susunan konstruksi yang 

membentuk badan perahu. Garis lurus terdapat pada bagian ujung cadik dan tiang 

layar. 

Warna yang ada pada karya ini adalah warna netral yaitu warna putih. 

Warna putih pada karya ini berasal dari warna alami bahan kain blacu. Penulis 

sengaja untuk tidak memberi tambahan bahan pewarna dengan maksud supaya 

karakter dari kain blacu tetap terlihat. Selain itu penulis juga ingin menampilkan 

bentuk karya dari bahan baku kain alami yang tidak banyak mencemari 

lingkungan. Bagi penulis, kontaminasi dari zat-zat pewarna tentu akan 

memberikan dampak yang kurang baik pada lingkungan. Sehingga penulis 
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memilih untuk tidak memberikan warna pada karya berkenaan dengan dampak 

lingkungan tersebut. 

Penerapan irama repetitif  terdapat pada penyususun kain secara tupang 

tindih yang dilakukan secara berulang pada bagian permukaan badan perahu. 

Dalam karya ini, penulis masih menggunakan keseimbangan asimetris. 

Keseimbangan ini terbentuk karena belahan pada bagian kanan dan kiri karya 

yang tidak sama bobotnya. Tekstur nyata terbentuk dari serat dasar yang ada pada 

permukaan kain blacu.   

 Keseluruhan dari karya yang disajikan ini masih menampilkan gambaran 

dari kegiatan nelayan dengan perahu mereka. Penulis menampilkan gambaran  

aktivitas nelayan yang telah selesai melaut dan menurunkan hasil tangkapan 

mereka. Hal ini terlihat dari suasana kegiatan nelayan yang sedang sibuk 

menurunkan hasil tangkapan dari atas perahu. Di bawah perahu terlihat dua 

nelayan yang sedang memikul drum berisi ikan hasil tangkapan. Dua nelayan lain 

yang sedang berada di atas perahu mulai bersiap menurunkan drum lain dan 

mengemasi peralatan penangkap ikan mereka. 

Perahu ini disajikan dalam bentuk model miniatur agar lebih mudah 

ditempatkan di atas meja sebagai penghias ruangan. Karya ini dikemas dalam 

kaca kotak berbingkai agar terkesan lebih estetis. Selain itu juga bertujuan untuk 

melindungi karya agar lebih awet dan mengurangi resiko kerusakan. Bentuk dari 

model miniatur terbuat dari bahan yang inovatif akan menarik untuk dijadikan 

sebagai elemen dekorasi interior ruang keluarga atau ruang tamu. 
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4.10 Karya 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Perahu Nelayan 10  

Media : Kain Blacu & Kertas Yellow Board 

Ukuran: 35 cm x 15 cm x 20 cm 

Tahun : 2012 

4.10.2 Deskripsi Karya 

Judul pada karya diatas adalah “Perahu Nelayan 10”. Pada karya ini 

terdapat subjek utama berupa perahu nelayan dengan satu cadik penyeimbang 

yang terdapat pada bagian kiri perahu. Pada subjek lainnya, terdapat dua manusia 

yang berada di atas perahu. Manusia pertama sedang duduk dan memengang 

kendali yang berada pada bagian belakang perahu. Sedangkan manusia kedua 
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duduk memegang jaring. Secara keseluruhan, karya yang disajikan tersebut 

berwarna putih. Subjek selanjutnya yang terdapat pada karya di atas adalah mesin 

motor, tiang bendera, dayung, tali, dua buah ember drum dan peralatan 

penangkapan ikan. 

Pengerjaan karya ke sepuluh ini tetap menggunakan teknik konstruksi dan 

tempelan. Untuk membentuk rangka perahu yang menggunakan bahan yellow 

board dan kawat dilakukan dengan teknik konstruksi. Teknik tempelan digunakan 

untuk merekatkan kain blacu pada kerangka dengan cara menempelkan dan 

membalutkan secara memutar supaya seluruh bagian kerangka dapat tertutup oleh 

kain. 

4.10.3 Analisis karya 

 Secara keseluruhan, karya yang ditampilkan dikonstruksi oleh garis 

lengkung dan garis lurus. Garis lengkung terdapat pada susunan konstruksi yang 

menyangga cadik. Garis lurus terdapat pada bagian cadik dan tiang bendera. 

Warna yang terdapat dalam karya ini merupakan warna netral yaitu warna putih. 

Warna alami dari bahan kain blacu tidak diberi tambahan bahan pewarna untuk 

menonjolkan karakter dari kain blacu yang menjadi bahan utama dalam 

pembuatan karya ini. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan perbedaan dari 

karya yang penulis buat dengan karya perahu lainnya yang banyak ditemui di 

pasaran. 

Penerapan irama repetitif  terdapat pada penyususun kain secara tupang 

tindih yang dilakukan secara berulang pada bagian permukaan perahu. Dalam 

karya ini digunakan keseimbangan asimetris yang terbentuk karena belahan pada 
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bagian kanan dan kiri perahu yang tidak sama bobotnya namun masih dalam 

penataan yang seimbang. Tekstur nyata terdapat di beberapa bagian atap perahu. 

Selain itu, tekstur tersebut juga terbentuk dari serat dasar yang ada pada kain 

blacu. 

 Sama halnya dengan karya yang disajikan oleh penulis sebelumnya, karya 

yang disajikan ini merupakan gambaran dari kegiatan nelayan dengan perahu 

mereka. Perahu tradisional yang ditampilkan adalah perahu dengan ciri khas satu 

cadik yang terdapat pada bagian kiri perahu. Dalam karya ini, penulis 

menampilkan gambaran kegiatan nelayan di atas perahu yang sedang berangkat 

menuju laut. Hal ini terlihat dari penyajian perahu dengan dua orang nelayan yang 

melakukan aktivitas di atas perahu. Nelayan pertama sedang duduk di belakang 

memegang kendali perahu yang sedang melaju mengan mesin motor. Sedangkan 

nelayan kedua terlihat sedang bersiap menata jaring penangkap ikan untuk 

ditebarkan.  

Penyajian karya dalam bentuk miniatur ini bertujuan supaya dapat 

memudahkan bila ditempatkan di atas meja sebagai penghias ruangan. Untuk 

melindungi karya agar lebih awet dan tahan lama maka pengemasannya ditutup 

dengan menggunakan kaca. Selain itu, pengemasan dalam kaca juga bertujuan 

agaar karya yang disajikan terkesan lebih estetis. Bentuk dari model miniatur yang 

tergolong unik dan inovatif akan menarik untuk dijadikan sebagai elemen 

dekorasi interior. Karya tersebut dapat ditempatkan pada ruang keluarga atau 

ruang tamu di atas meja pada bagian tepi ruangan. 
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4.11 Karya 11 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Perahu Nelayan 11 

Media : Kain Blacu & Kertas Yellow Board 

Ukuran: 37 cm x 20 cm x 20 cm 

Tahun : 2012 

4.11.2 Deskripsi Karya 

“Perahu Nelayan 11” merupakan judul dari karya yang ditampilkan di 

atas. Dalam karya ini ditampilakan subjek utama berupa perahu bercadik dengan 

mesin motor sebagai penggeraknya. Subjek pendukung yang ada dalam karya ini 

adalah tiga figur manusia. Dua figur manusia sedang berdiri memegang jala atau 
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“jaring” dan satu orang nelayan sedang memegang mesin perahu. Selain itu, 

terdapat pula subjek dayung kemudi, drum empat ikan, jaring, tali,ember dan 

dirigen. 

Teknik konstruksi dan tempel menjadi pilihan yang dirasa paling tepat 

dalam pembuatan karya ini. Teknik konstruksi digunakan untuk membentuk 

rangka perahu yang menggunakan bahan yellow board dan kawat.  Teknik tempel 

digunakan untuk merekatkan kain blacu pada kerangka dengan cara menempelkan 

dan membalutkan secara memutar hingga menutupi keseluruhan dari bagian 

kerangka. 

4.11.3 Analisis karya 

Pada karya ini terdapat beberapa unsur seperti garis dan warna. Unsur 

garis yang terdapat pada karya di atas yakni perpaduan dari garis lengkung, dan 

garis lurus. Garis lengkung terdapat pada bagian linggi depan dan linggi belakang 

perahu. Garis lurus dalam karya ini terdapat pada bagian tiang yang berada di 

tengah perahu.  

Warna yang terdapat pada karya ini merupakan warna netral yaitu warna 

putih. Warna tersebut ditimbulkan oleh warna alami yang berasal dari bahan 

utama yang digunakan yaitu kain blacu. Hal ini bertujuan untuk tetap 

menonjolkan karakter dari kain blacu. Dengan terlihatnya karakter dari bahan 

tersebut akan mampu menjadi pembeda antara karya yang dibuat oleh penulis 

dengan karya perahu lain yang banyak ditemui di pasaran.  

Penerapan irama repetitif terdapat pada penyusunan kain yang tumpang 

tindah dan berulang pada bagian permukaan perahu dan juga lengan figur 
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manusia. Dalam karya ini digunakan keseimbangan asimetris yang terbentuk 

karena belahan pada bagian kanan dan kiri yang tidak sama bobotnya namun 

masih dalam penataan yang seimbang. Tekstur nyata terbentuk dari serat dasar 

kain blacu.  Selain itu tekstur juga muncul dari cara penyusunan kain belacu pada 

bagian atap perahu. 

 Karya yang disajikan dalam bentuk miniatur ini menggambarkan aktivitas 

nelayan dengan perahu tradisional yang menggunakan mesin sebagai tenaga 

penggeraknya. Dalam karya ini menampilkan aktivitas nelayan di dalam perahu 

yang sedang mengangkat jaring penangkap ikan yang mereka tebarkan. Pada 

perahu tersebut terlihat dua orang nelayan yang sedang mengangkat jala atau 

“jaring” bersama-sama ke atas perahu untuk mengambil hasil tangkapan. 

Sedangkan satu orang nelayan lainnya terlihat sedang memegang mesin untuk 

mengendalikan laju mesin motor. 

Penyajian karya dalam bentuk miniatur ini bertujuan supaya dapat lebih 

mudah ditempatkan di atas meja sebagai penghias ruangan. Untuk melindungi 

karya agar lebih awet dan tahan lama maka pengemasannya ditutup dengan 

menggunakan kaca. Pengemasan ini juga dimaksudkan supaya karya yang 

disajikan terkesan lebih estetis. Bentuk dari miniatur yang tergolong unik dan 

inovatif akan menarik untuk dijadikan sebagai elemen dekorasi interior. Karya 

tersebut dapat ditempatkan pada ruang keluarga atau ruang tamu di atas meja pada 

bagian tepi ruangan. 
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4.12 Karya 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12.1 Spesifikasi Karya 

Judul : Perahu Nelayan 12  

Media : Kain Blacu & Kertas Yellow Board 

Ukuran: 40 cm x 15 cm x 22 cm 

Tahun : 2012 

4.12.2 Deskripsi Karya 

Pada karya ini terdapat subjek utama berupa perahu nelayan beratap terpal. 

Pada subjek lainnya, terdapat tiga figur manusia yang berada di atas perahu. 

Manusia pertama sedang mengambil ikan dari jaring, sedangkan manusia kedua 

dan ketiga sedang menarik jala penangkap ikan ke atas perahu. Secara 

keseluruhan, karya tersebut berwarna putih. Subjek selanjutnya yang terdapat 
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pada karya terakhir ini adalah dayung, ember drum dan peralatan penangkapan 

ikan. 

Karya terakhir ini juga dikerjakan dengan teknik yang sama seperti karya 

sebelumnya yaitu dengan menggunakan teknik konstruksi dan tempelan. Untuk 

membentuk rangka perahu yang menggunakan bahan yellow board dan kawat 

dilakukan dengan teknik konstruksi. Teknik tempelan digunakan untuk 

merekatkan kain blacu pada kerangka dengan cara menempelkan dan 

membalutkan secara memutar supaya seluruh bagian kerangka dapat tertutup oleh 

kain. 

4.12.3 Analisis karya 

Unsur garis yang terdapat pada karya di atas merupakan perpaduan dari 

garis lengkung, dan garis lurus. Garis lengkung terdapat pada bagian depan dan 

belakang perahu. Garis lurus terdapat pada bagian tiang yang berada di tengah 

perahu.  

Pada karya terakhir yang penulis sajikan ini tetap konsisten menggunakan 

warna putih. Warna netral putih yang ditimbulkan oleh warna alami yang berasal 

dari bahan kain blacu ini tetap ditonjolkan sebagai ciri khas yang membedakan 

antara karya di pasaran dengan karya yang dibuat oleh penulis. Selain itu penulis 

juga berusaha untuk menampilkan bentuk karya dari bahan baku kain yang masih 

alami sehingga tidak banyak mencemari lingkungan. Karya yang dibuat 

diharapkan bukan sekedar dapat dinikmati keindahannya, tetapi juga ramah 

terhadap lingkungan. 
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Dalam karya ini digunakan keseimbangan asimetris. Keseimbangan ini 

terbentuk karena belahan pada bagian kanan dan kiri perahu yang tidak sama 

bobotnya, namun masih dalam penataan yang seimbang. Tekstur nyata terbentuk 

dari serat dasar kain blacu.  Selain itu tekstur juga muncul dari cara penyusunan 

kain blacu yang dibalutkan pada lengan figur manusia. 

 Aktivitas nelayan dengan perahu tradisional masih menjadi subjek utama 

pada karya yang disajikan dalam bentuk miniatur. Dalam karya ini digambarkan 

tentang aktivitas nelayan di atas perahu yang sedang melakukan penangkapan 

ikan dengan menggunakan jaring. Hal ini terlihat pada penghadiran dua orang 

nelayan yang sedang bekerja mengangkat jala atau jaring penangkap ikan yang 

telah ditebarkan. Sedangkan satu orang nelayan lagi sedang memunguti hasil 

tangkapan yang didapatkan. 

Pengemasan karya dengan menggunakan kaca bertujuan untuk melindungi 

karya agar lebih awet dan tahan lama. Selain itu juga bertujuan agar lebih terkesan 

estetis dan menarik untuk ditempatkan di atas meja sebagai penghias ruangan. 

Bentuk dari miniatur yang tergolong unik dan inovatif akan menarik jika 

dijadikan sebagai elemen dekorasi interior pada ruang keluarga atau ruang tamu. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Dari proyek studi ini dapat diambil kesimpulan bahwa: penulis telah 

mampu menghasilkan karya kriya dengan mengangkat gambaran perahu dan 

aktivitas nelayan yang dikembangkan melalui imajinasi yang dimiliki. Karya 

tersebut diwujudkan dalam bentuk miniatur perahu disertai dengan aktivitas 

nelayan di atasnya. Penulis membuat karya sebanyak dua belas buah yang 

dikemas dalam kotak kaca berukuran rata-rata 40cm x 20cmx 25cm. Selain 

sebagai benda pajangan penghias ruangan, karya yang dihasilkan juga 

sekaligus dapat merepresentasikan suatu gambaran  dari kegiatan nelayan 

dengan perahunya. 

Kreativitas penulis dalam membuat kriya seni dari bahan kain blacu 

semakin terasah dan mulai menguasai karakter dari kain blacu. Sehingga 

karya yang dihasilkan semakin baik dari yang dibuat sebelumnya. Kain blacu 

yang  jarang dimanfaatkan dalam pembuatan karya tiga dimensi ternyata bisa 

dimanfaatkan dalam pembuatan karya seni kriya tiga dimensi yang cukup 

unik, menarik dan berbeda dengan karya yang banyak dijual di pasaran. 

Dalam pembuatan karya seni kriya ini penulis mengalami kendala untuk 

menemukan contoh bentuk-bentuk perahu tradisional dengan ciri khas layar 

ataupun cadik. Hal ini dikarenakan perahu tradisional dengan ciri khas 

tersebut lebih banyak ditemukan di daerah yang jauh dari jangkauan penulis. 

Sehingga penulis berusaha menambah sumber referensi gambar perahu 
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tradisional melalui internet. Hal ini menjadi kendala tersendiri yang 

berpengaruh pada pengerjaan detail karya. 

Dengan pembuatan karya seni kriya dari bahan kain blacu ini, penulis 

telah menampilkan karya yang dapat dinikmati oleh apresiator serta turut 

serta menambah keragaman pada hasil proyek studi yang dibuat oleh 

mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. 

5.2. Saran 

Dengan pembuatan proyek studi ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi 

bagi para apresiator untuk mencoba menghasilkan karya kriya dengan bahan 

yang lebih unik dan beragam. Hal ini bisa dijadikan sebagai hiburan untuk 

sekedar mengasah keterampilan bahkan bila memungkinkan dapat juga 

dikomersilkan. Pembuatan karya dalam proyek studi ini memang 

memerlukan banyak waktu dan tenaga. Sehingga dalam proses pembuatannya 

sangat diperlukan kesabaran dan ketelitian yang tinggi untuk mendapatkan 

hasil karya yang maksimal. 

Bagi mahasiswa seni rupa Unnes diharapkan dapat menjadi contoh 

yang menginspirasi para mahasiwa senirupa untuk mencoba membuat proyek 

studi yang lebih beragam dan tidak monoton dari tahun-ketahun. Terutama 

karya dalam bentuk tiga dimensi sehingga dapat menambah keragaman 

pustaka senirupa Unnes. 
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LAMPIRAN 1 

FOTO PELAKSANAAN PAMERAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto acara pembukaan pameran, apresiasi dosen dan para pengunjung 

terhadap karya yang dipamerkan 
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Pengalaman Pameran: 

2011  

 “The Future” SMP N 4 Ungaran Kab. Semarang  
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 “ArtSem” bersama komunitas KOTAKGILA Galeri Semarang  

  “Setiap Manusia adalah Seniman” Togamas Semarang 

 “Ecce Homo” bersama BYAR CI Galeri Semarang 

 Pameran bersama komunitas KOTAKGILA “Seni Rupa untuk Publik” 

Dahara Gallery Semarang 

2009 

 “Rupakotaku” Galeri Bu Atie Semarang 

 Pameran Skets Komunitas KOTAKGILA “G’reallyArt” Kampus Unnes 
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Gambar perahu dan aktivitas nelayan dari dokumentasi penulis yang menjadi inspirasi dalam 

pembuatan karya. 
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LAMPIRAN 4 

KATALOG PAMERAN 
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