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SARI 
 

 
Dwijonarko, Arif Bayu. 2011. Seni Kriya Miniatur Kendaraan Tradisional UD. 

Permadi Desa Pohlandak Rembang: Kajian Proses Pembuatan dan Bentuk 
Estetis. Skripsi.  Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 
Negeri Semarang. 

 
Kata Kunci : Seni kriya, miniatur, proses pembuatan, dan bentuk estetis 
 

Latar belakang penelitian ini adalah, adanya ide kreatif pemilik UD Permadi 
untuk membuat miniatur kendaraan tradisional yang bernilai estetis dan bernilai 
jual tinggi, melalui pemanfaatan limbah logam dapat membantu mengurangi 
limbah logam yang ada dilingkungan. Selain itu pembuatan miniatur kendaraan 
tradisional bertujuan untuk menciptakan kembali dan melestarikan bentuk 
kendaraan darat tradisional. Permasalahan yang dikaji adalah, (1) bagaimana 
proses pembuatan seni kriya miniatur kendaraan tradisonal dengan memanfaatkan 
limbah logam?, dan (2) bagaimana bentuk estetis karya seni kriya miniatur 
kendaraan tradisional di UD Permadi Desa Pohlandak Rembang?. Tujuan dari 
penelitian ini adalah (1) ingin mengetahui proses pembuatan seni kriya miniatur 
kendaraan tradisional dengan memanfaatkan limbah logam. (2) mengetahui 
bentuk estetis seni kriya miniatur kendaraan tradisional di UD Permadi Desa 
Pohlandak Rembang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang bersifat 
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Serta data dianalisis melalui tahapan reduksi data, 
penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, UD Permadi adalah industri rumah 
tangga yang membuat miniatur kendaraan tradisional di Desa Pohlandak 
Rembang. Bahan baku yang digunakan sebagian besar berupa limbah logam yang 
diperoleh dari pengumpul logam bekas, sedangkan untuk bahan bekas lainya 
seperti kabel dan rantai mesin bekas diperoleh dari bengkel motor. Pembuatan 
karya dilatar belakangi motif ekonomi, tradisi, dan sosial / kemanusiaan. Proses 
pembuatan miniatur melalui, konsep pembuatan karya, desain (perancangan), dan 
proses penciptaan karya dilakukan melalui (1) tahap awal: menyeleksi bahan, 
membersihkan logam, dan pemotongan logam sesuai ukuran, (2) tahap 
penciptaan: pembentukan komponen, penyambungan, penghalusan, pemolesan, 
pengeringan, perakitan/ finishing, serta tahap pengemasan. Karya yang dihasilkan 
di antaranya, sepasang miniatur sepeda kuno, sepeda Mandarin, sepeda khas 
Inggris, sepeda keranjang, sepeda balap, dokar atau delman, becak dan pedati. 

Simpulan dari penelitian ini adalah, miniatur kendaraan tradisional yang 
dibuat UD Permadi bukan seluruhnya hasil tiruan, namun terdapat dua karya yang 
dibuat dari hasil inovasi bentuk. Meski secara keseluruhan sudah memenuhi 
aspek-aspek unsur rupa dan prinsip desain, namun secara visual masih terdapat 
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beberapa kekurangan baik desain maupun komponen yang mendukung, sehingga 
terlihat kurang sesuai dengan bentuk kendaraan yang ditiru. Saran yang dapat 
dikemukakan, diharapkan pemilik industri dapat menjaga kualitas, sekaligus terus 
berupaya meningkatkan usahanya, serta melakukan sedikit perbaikan pada 
beberapa bagian agar terlihat lebih estetis dan semakin diminati masyarakat.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

Kegiatan bermigrasi pada kelompok-kelompok masyarakat telah 

berlangsung sejak lama, baik menggunakan maupun tanpa menggunakan alat 

transportasi. Alat transportasi dibuat dengan tujuan untuk membantu 

mempermudah perpindahan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat yang 

lain. Alat transportasi yang banyak digunakan manusia pada awalnya berupa 

kendaraan darat dan kendaraan laut yang masih sederhana dan hanya digerakkan 

secara manual tanpa bantuan tenaga mesin, sangat berbeda dengan kendaraan 

moderen seperti sekarang yang menggunakan penggerak mesin serba otomatis. 

Meski hanya bersifat sederhana namun kendaraan tradisional terutama kendaraan 

darat, secara visual telah memiliki nilai estetis dan bentuk yang unik. Beberapa 

jenis kendaraan darat tradisional tersebut di antaranya adalah, berbagai jenis 

sepeda, becak, dokar atau delman, gerobak pedati dan lain sebagainya.  

Kemajuan teknologi telah membawa manusia untuk berusaha menciptakan 

alat transportasi yang dapat mempercepat gerak manusia, sehingga kendaraan 

tradisional yang dianggap lambat semakin ditinggalkan. Jika penggunaan alat 

transportasi moderen di masyarakat semakin meningkat, maka kendaraan 

tradisional secara berangsur-angsur akan punah.  
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Di kota Rembang terdapat sebuah usaha dagang / home industri yang 

peduli dengan masalah pelestarian kendaraan darat tradisional tersebut. Pemilik 

usaha sangat menyayangkan jika benda-benda tradisional yang memiliki nilai 

estetis harus punah begitu saja, atas desakan ekonomi yang pada saat itu sedang 

menghimpit usahanya maka hal tersebut dijadikan peluang untuk memulai usaha 

baru. Kemudian munculah ide untuk tetap melestarikan kendaraan-kendaraan 

tradisional dengan cara membuat miniatur, hal ini bertujuan agar generasi 

selanjutnya masih dapat melihat beberapa jenis kendaraan tradisional yang pernah 

ada meski dalam wujud miniatur. Berdirinya Usaha Dagang Permadi sebagai 

industri rumah tangga di kota Rembang, telah mampu menggantikan usaha 

sebelumnya yang mengalami kemunduran akibat krisis ekonomi, dengan 

memproduksi miniatur kendaraan tradisional dari bahan logam. Pembuatan 

miniatur tersebut tidak hanya menggunakan logam yang masih baru, melainkan 

sebagian besar bahan bakunya menggunakan limbah logam dari lingkungan 

sekitar yang sudah tidak terpakai. Upaya tersebut dilakukan untuk menekan biaya 

produksi, sekaligus untuk mengolah kembali limbah logam yang sudah tidak 

terpakai agar tidak menjadi sampah yang dapat mencemari lingkungan. 

Keberadaan logam bagi kehidupan manusia sangatlah dibutuhkan, 

terutama untuk memenuhi kebutuhan material sehari-hari. Mulai kebutuhan akan 

benda praktis atau terapan hingga benda-benda bernilai ekonomi tinggi seperti 

logam mulia, sehingga senantiasa selalu dekat dengan kehidupan manusia. 

Pemilihan logam sebagai bahan pembuat benda-benda pelengkap kebutuhan 

didasari atas pertimbangan fisik, benda logam dianggap memiliki sifat yang kuat, 



3 

 

 

dapat di bentuk dan memiliki keindahan ketika sudah menjadi sebuah benda 

tertentu. Hal itulah yang menyebabkan benda berbahan logam sangat diminati. Di 

samping memiliki beberapa keunggulan, benda logam juga memiliki sifat yang 

tidak bersahabat dengan manusia, yaitu ketika benda logam tersebut telah menjadi 

benda yang tidak terpakai atau menjadi limbah yang dapat mencemari lingkungan.   

Pemanfaatan limbah logam sebagai bahan miniatur kendaraan tradisional 

di UD Permadi secara tidak langsung telah memiliki kontribusi untuk 

melestarikan lingkungan, karena limbah logam sisa kegiatan produksi manusia 

dan logam bekas yang nantinya dapat mencemari lingkungan, telah diubah 

menjadi barang yang memiliki fungsi dan memiliki nilai jual. Selain memiliki 

kontribusi terhadap pelestarian lingkungan, usaha pembuatan miniatur kendaraan 

tradisional juga berhasil melestarikan jenis-jenis kendaraan tradisional yang 

pernah ada terutama kendaraan darat. 

Berdirinya UD Permadi di Desa Pohlandak Kabupaten Rembang telah 

menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar. Pengrajin yang bekerja 

di UD Permadi berjumlah 12 orang yang berasal dari desa Pohlandak dan 

beberapa lagi dari desa sekitar. Demi memenuhi pesanan konsumen, kegiatan 

membuat karya miniatur kendaraan tradisional dilakukan setiap hari kecuali hari 

Sabtu dan Minggu karyawan diliburkan sekaligus guna proses pendistribusian 

keluar kota dan keluar negeri.  

Alasan penulis mengangkat tema limbah logam sebagai obyek dalam 

penelitian karena, pemanfaatan limbah logam sebagai bahan pembuatan karya 

seni kriya miniatur kendaraan tradisional tergolong sangat unik, sehingga penulis 
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berusaha untuk mengkaji lebih dalam. Ide untuk memanfaatkan limbah logam 

sebagai bahan produksi seni kriya miniatur kendaraan tradisional belum pernah 

ada sebelumnya, sehingga menarik perhatian penulis untuk menelitinya. Dengan 

mengandalkan kreativitas dan kemampuan memanfaatkan bahan, pengrajin dapat 

menghasilkan beraneka macam karya miniatur kendaraan tradisional yang 

memiliki bentuk estetis. Selain alasan di atas, penulis juga memiliki keinginan 

untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai proses pembuatan dan bentuk estetis 

seni kriya miniatur kendaraan tradisional di UD Permadi Desa Pohlandak 

Rembang dari awal hingga akhir.  

Sementara alasan peneliti memilih lokasi penelitian di UD Permadi Desa 

Pohlandak Rembang karena, industri tersebut mampu memproduksi karya seni 

kriya miniatur kendaraan tradisional dari bahan limbah logam hingga menembus 

pasar Eropa. Sebanyak 50 unit miniatur dari berbagi jenis kendaraan darat 

tradisional yang dibuat setiap minggunya di ekspor ke Inggris dan Belanda. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah penulis lakukan, telah diketahui 

beberapa produk miniatur yang menjadi andalan untuk di jual antara lain sepasang 

sepeda kuno untuk laki-laki dan perempuan, sepeda angkut Mandarin, sepeda 

khas Inggris, sepeda keranjang, sepeda balap, dokar atau delman, becak dan 

pedati. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan subyek penelitiannya 

pada karya miniatur kendaraan tradisional yang telah dihasilkan oleh UD Permadi.  

Pemanfaatkan kembali barang bekas menjadi sebuah karya seni kriya 

sesungguhnya lebih sulit dari pada menggunakan bahan yang masih baru, karena 

tidak jarang sifat-sifat pada bahan sudah mengalami perubahan oleh pengaruh 
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lingkungan. Bahan utama yang digunakan adalah logam, yakni sebagian besar 

bahan yang digunakan dengan memanfaatkan logam yang sudah tidak terpakai 

maupun limbah logam. Sehingga sebelum diolah, limbah logam yang telah 

diperoleh dipilih dan diseleksi sebagai bahan yang layak untuk pembuatan karya 

seni kriya miniatur kendaraan tradisional. Proses pembuatannya menggunakan 

peralatan sederhana yang sering dijumpai di dunia perbengkelan, misalnya alat 

las, tang, palu, gergaji besi, obeng dan lain sebagainya. 

Dari hasil pengolahan limbah logam menjadi suatu karya seni kriya 

miniatur dapat diperoleh manfaat yang besar yaitu dapat menghasilkan omset 

pendapatan yang melimpah, sekaligus dapat juga sebagai upaya untuk 

melestarikan lingkungan dari limbah logam.  Secara umum perhatian kita tentang 

pemanfaatan limbah logam sebagai sarana berkarya memang tergolong masih 

unik. Sehingga pemilihan limbah logam sebagai sarana berkarya menarik 

perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Seni Kriya Miniatur 

Kendaraan Tradisional UD Permadi Desa Pohlandak Rembang : Kajian Proses 

Pembuatan dan Bentuk Estetis”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimana proses pembuatan seni kriya miniatur kendaraan 

tradisonal dengan memanfaatkan limbah logam di UD Permadi Desa 

Pohlandak Rembang? 
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1.2.2 Bagaimana bentuk estetis karya seni kriya miniatur kendaraan 

tradisional di UD Permadi Desa Pohlandak Rembang? 

1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dirumuskan adalah sebagai berikut. 

1.3.1 Untuk mengetahui proses pembuatan seni kriya miniatur kendaraan 

tradisional dengan memanfaatkan limbah logam di UD Permadi Desa 

Pohlandak Rembang.  

1.3.2 Untuk mengetahui bentuk estetis karya seni kriya miniatur kendaraan 

tradisional  di UD Permadi Desa Pohlandak Rembang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1.4.1 Memberikan gambaran nyata kepada pembaca mengenai kegiatan 

berkarya seni dan proses pembuatan karya seni kriya dengan 

menggunakan bahan utama limbah logam untuk membuat miniatur 

kendaraan tradisional. 

1.4.2 Memberikan sumbangan pengetahuan terhadap dunia seni rupa 

mengenai bentuk estetis karya seni kriya miniatur kendaraan 

tradisional  di UD Permadi Desa Pohlandak Rembang. 

1.4.3 Dapat memberikan informasi dan pengetahuan nyata bagi peneliti 

maupun pembaca yang lain tentang ide kreatif dalam usaha 
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pembuatan karya seni kriya miniatur kendaraan tradisional yang 

memanfaatkan limbah logam sebagai bahan utamanya. 
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BAB 2 

KAJIAN TEORI 
 

2.1   Seni Kriya Miniatur Kendaraan Tradisional   
2.1.1 Pengertian Seni   

Kehadiran seni di dunia ini telah sejalan lamanya dengan keberadaan 

manusia sebagai pembuatnya. Akan tetapi pengertian dari kata seni sendiri bagi 

masyarakat pada umumnya masih tidak pasti dan umunya masih sangat luas. 

Banyak para ahli seni telah mengartikan tentang kata seni namun belum ada yang 

secara pasti merumuskannya, karena tinjauan yang dipakai juga berbeda-beda. 

Kata seni mencakup pengertian yang sangat luas, masing-masing definisi 

memiliki tolok ukur yang berbeda. Menurut Sahman, seni padanan kata asingnya 

adalah techne (Yunani), ars (Latin), Kunst (Jerman), di samping art (dalam 

bahasa Inggris). Semua kata tersebut dipandang mengandung pengertian skill 

(keterampilan) dan ability (kemampuan). Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa, saat 

ini dalam perkembangannya kata seni telah umum memakai padanan kata Art 

sesuai dalam bahasa Inggris, (Encyclopedia Britannica dalam Sahman, 1993: 11).  

Soedarso (2006: 6) mengatakan bahwa istilah “seni” tersebut diambil dari 

bahasa Belanda “genie” atau jenius. Sedangkan menurut Rondhi (2002: 4) seni 

adalah sebuah kata yang memiliki makna ganda sebab kata tersebut mengandung 

banyak arti. Pertama, seni berarti halus, kecil, rumit, atau njelimet, kedua, seni 

berarti kencing, dan ketiga seni berarti indah.  
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Definisi seni oleh (Miharja dalam Soedarso, 1990: 4) menyatakan bahwa, 

seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksi realitet (kenyataan) dalam 

suatu karya yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk 

membengkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani si penerimanya. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa seni merupakan stimulus yang dibuat seniman, 

untuk membangkitkan perasaan seseorang ketika menghayatinya. Sejalan pula 

dengan Bastomi (1988: 6) yang menyatakan bahwa seni adalah pernyataan 

tentang keadaan batin pencipta, seni sebagai ungkapan batin yang dinyatakan 

dalam bentuk rupa, gerak, nada, sastra, atau bentuk-bentuk lain yang 

mempesonakan penciptanya sendiri maupun orang lain yang dapat menerimanya. 

Sejauh ini, dari berbagai pernyataan tentang seni lebih mengarah pada 

kesanggupan manusia untuk dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai artistik 

(luar biasa) serta dapat menggugah perasaan orang lain. Dengan kata lain, seni 

merupakan pengalaman batin manusia yang disajikan secara indah sehingga dapat 

merangsang pengalaman batin orang lain. Bastomi (1982: 11) menjelaskan 

kembali bahwa, seni adalah aktivitas batin dengan pengalaman estetis yang 

dinyatakan dalam bentuk agung yang mempunyai daya membangkitkan rasa 

takjub dan haru. Kata agung di sini merupakan pengejawantahan pribadi kreatif 

yang telah matang dan masak. Sementara takjub adalah getaran emosi yang terjadi 

karena adanya rangsangan yang kuat dari sesuatu yang agung, serta haru adalah 

rasa yang memiliki atau dimulai dari simpati dan empati yang kemudian dilebur 

menjadi terpesona dan akhirnya memuncak menjadi haru.  
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seni merupakan 

kesanggupan akal dan batin seseorang untuk menciptakan suatu karya seni yang 

disajikan secara menarik dan indah, sehingga merangsang timbulnya rasa simpati 

terhadap orang yang menikmatinya.  

Perwujudan seni senantiasa identik dengan penciptaan sebuah karya seni. 

Kebutuhan manusia terhadap seni dan keindahan (estetis) disampaikan melalui 

sebuah karya seni yang dapat dinikmati dan dirasakan secara visual melalui indera 

penglihatan. Apa yang disebut seni memang identik dengan suatu wujud yang 

terindera. Karya seni merupakan sebuah benda atau artefak yang dapat dilihat, 

didengar, atau dilihat dan sekaligus didengar (visual, audio dan audio-visual), 

seperti lukisan, musik, dan teater (Sumardjo, 2000: 45). Sementara Rondhi (2002: 

19) menyatakan bahwa karya seni adalah karya buatan manusia untuk diapresiasi 

oleh penonton. Penonton itu sendiri adalah orang-orang yang diharapkan mau 

menerima atau menghargai karya seni ciptaan seniman.  Ada juga yang 

menyatakan bahwa, karya seni disebut juga sebagai buah tangan atau hasil cipta 

seni, sesuatu dapat disebut karya seni apabila dapat ditelaah dari dari beberapa 

sudut (Susanto, 2002: 61).   

Pemikiran yang kreatif dan pengalaman yang baik dalam bidang seni 

merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi seorang seniman untuk menciptakan 

karya seni yang dapat diterima masyarakat. Dharsono (2004: 28) menyatakan 

bahwa karya seni lahir dari seniman yang kreatif, artinya seniman selalu berusaha 

meningkatkan sensibilitas (kepekaan) dan persepsi terhadap dinamika kehidupan 

masyarakat. Kemudian hasil dari kreativitas ide seorang seniman akan dirasakan 
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manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga, seniman yang kreatif akan membawa 

masyarakat ke selera estetik yang lebih baik, dan bukan selera yang lebih buruk.  

Menurut Laura H. Chapman dalam Approaches to Art in Education (dalam 

Susanto, 2002: 61) karya seni secara utuh dilihat dari segi: bentuk dan dimensi, 

manfaat, fungsi, medium, desain, pokok isi dan gaya. Berdasarkan  dimensinya 

karya seni rupa dibagi menjadi dua yaitu: karya seni rupa dua dimensi dan karya 

seni rupa tiga dimensi. Karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang 

hanya memiliki ukuran panjang dan lebar atau karya yang hanya bisa dilihat dari 

satu arah pandang saja, seperti seni lukis, seni grafis, dan seni gambar. Sedangkan 

karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang mempunyai ukuran 

panjang, lebar dan tinggi atau karya yang mempunyai volume dan menempati 

suatu ruang, karya tiga dimensi dapat dipandang dari berbagai arah sudut 

pandang, seperti seni patung, seni arsitektur dan lain sebagainya. 

Ditinjau dari fungsinya, karya seni rupa dapat dibagi menjadi dua 

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

art). Menurut Soedarso (2006: 101) seni murni atau fine art adalah seni yang lahir 

karena dorongan murni estetik, yaitu keinginan akan pengkomunikasian atau 

pengekspresian hal-hal yang indah yang dirasakan atau dialami seseorang tanpa 

adanya maksud-maksud lain di luarnya. Adapun seni terapan atau applied art 

adalah jenis seni yang kehadirannya justru karena akan dimanfaatkan untuk 

kepentingan lain selain ekspresi estetik, semisal kepentingan agama, politik, atau 

kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa karya seni adalah 

hasil cipta seseorang dalam bidang seni yang tumbuh dari pemikiran kreatif untuk 

memenuhi kebutuhan batin sekaligus agar dapat diapresiasi masyarakat. 

 
2.1.2  Seni Kriya 

Menurut para ahli seni, seni rupa yang pertama adalah justru seni-seni 

kriya yang kehadirannya sebagai pemenuhan kebutuhan praktis. Hal tersebut 

didasarkan atas penemuan artefak-artefak karya seni yang pembuatannya 

didorong oleh kebutuhan praktis manusia. Sebelum lebih jauh membahas tentang 

seni kriya, terlebih dahulu akan dicari mengenai pengertian kata kriya. Menurut 

Haryono, istilah kriya berasal dari akar kata “Kr” (bahasa Sanskerta) yang berarti 

“mengerjakan”, dari akar kata tersebut kemudian menjadi kata karya, kriya dan 

kerja. Dalam arti khusus adalah mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan benda 

atau obyek yang bernilai seni (Haryono, 2002, dalam 

http://yogaparta.wordpress.com). Sementara menurut Bandem (2002) kata “kriya” 

dalam bahasa Indonesia berarti pekerjaan (kerajinan tangan). Di dalam bahasa 

Inggris disebut craft, kemudian istilah itu diartikan sebagai keterampilan dan 

dikaitkan dengan sebuah profesi seperti yang terlihat dalam craftsworker 

(pengrajin).  

Seni kriya merupakan cabang seni rupa yang menekankan pada 

keterampilan tangan yang baik dalam proses pengerjaannya. Sehingga dalam 

penciptaanya sangat memerlukan kekriyaan (craftsmanship) yang tinggi dari sang 

seniman. Sedangkan orang yang terampil dalam pembuatan benda-benda kriya, 

atau orang yang ahli membuat benda kriya disebut kriyawan.  Konsep ini sejalan 
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dengan pendapat Susanto, kriya secara harfiah berarti kerajinan atau dalam bahasa 

Inggris disebut craft. Lebih lanjut lagi seni kriya adalah cabang seni rupa yang 

sangat memerlukan keahlian kekriyaan (craftsmanship) yang tinggi seperti ukir, 

keramik, anyam dan lain sebagainya (Susanto, 2002: 67).  

Dari beberapa uraian tersebut dapat ditarik satu kata kunci yang dapat 

menjelaskan pengertian kriya adalah; karya, kerja, pekerjaan, perbuatan, yang 

dalam hal ini bisa diartikan sebagai penciptaan karya seni bernilai praktis yang 

didukung oleh ketrampilan (skill) yang tinggi. 

Seni kriya bukanlah karya seni bernilai praktis yang hanya dibuat dengan 

kerajinan dan keuletan semata, namun di dalamnya juga terdapat nilai keindahan 

(estetika) dan juga kualitas skill yang tinggi. Dapat diartikan bahwa, seni kriya 

adalah karya seni yang unik dan memiliki karakteristik yang di dalamnya 

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

fungsional, serta didukung dengan  craftmanship yang tinggi, akibatnya kehadiran 

seni kriya termasuk dalam kelompok seni-seni adiluhung. Kata adiluhung 

diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki sifat agung, mulia dan memiliki 

nilai yang tinggi. Orang Jawa menyebutnya sebagai produk yang menggambarkan 

kehalusan jiwa manusia melalui “kagunan” dan “karawitan” (yang kecil-kecil) 

seperti pada tatahan wayang yang “ngrawit” atau “cecekan” pada batik tulis 

(Soedarso, 2006: 6-7). Rasjoyo (1996: 111) menambahkan bahwa, sentuhan-

sentuhan estetika sangat penting untuk mewujudkan karya seni kriya yang 

adiluhung. Hal tersebut dimungkinkan karena kebutuhan manusia akan hasil seni 

kriya tidak melulu hanya untuk digunakan sebagai sarana kehidupan secara fisik 
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saja. Namun seni kriya juga ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan akan 

keindahan. 

Seni kriya dibuat menggunakan peralatan yang sederhana tetapi hasilnya 

dapat menarik perhatian umum karena mengandung nilai estetis, mampu 

menyiratkan nilai-nilai sosial, kepribadian dan sensasional sebagai simbol 

kepercayaan, yang mengandung pesan-pesan yang sangat kompleks, penuh arti 

dan sangat manusiawi. Seni kriya diminati dengan fungsi dan tujuan yang 

berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan setiap orang berbeda-

beda pula. Karena itu para seniman kriya sering membuat bermacam-macam jenis 

produk seni kriya. Menurut Rasjoyo (1996: 111-112) secara garis besar fungsi 

seni kriya terbagi atas tiga golongan, yaitu: 1) sebagai dekorasi (hiasan), 2) 

sebagai benda terapan (benda pakai), dan 3) sebagai mainan. Saat ini banyak 

produk seni kriya yang berfungsi sebagai benda pajangan, jenis ini lebih 

menonjolkan segi rupa daripada segi fungsionalnya. Karena itu bentuk-bentuknya 

sering mengalami modifikasi. Bahkan tidak jarang benda kriya jenis ini tidak 

dapat memenuhi fungsi terapan yang semestinya. 

Banyaknya jenis karya seni kriya pada saat ini merupakan hasil dari usaha 

manusia untuk menciptakan suatu karya yang inovatif dengan menambahkan 

ekspresi di dalamnya agar mampu bersaing di pasaran. Sehingga tidak jarang 

tanpa sengaja seniman telah menciptakan seni kriya yang wujudnya lebih dekat 

dengan seni murni. Penciptaan karya kriya yang seperti itu disebut sebagai “kriya 

seni”, yang tanpa disadari telah menghilangkan fungsi praktis pada karya. 

Kecenderungan kriya menjadi semata-mata karya yang berorientasi pada ekspresi 
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individu adalah fenomena yang terjadi pada masyarakat yang relatif terbuka, 

inilah yang kemudian melahirkan istilah “kriya seni” (Rohidi, 2002: 9). Sementara 

itu, Soedarso (2006: 113) menyimpulkan bahwa kriya seni adalah jenis seni kriya 

yang bagus buatannya (craftmanship-nya tinggi), bentuknya indah dan dekoratif, 

namun satu syarat bagi eksistensi seni kriya telah hilang, yaitu bahwa seni kriya 

jenis ini tidak lagi menyandang fungsi praktis, baik karena indahnya si pemilik 

lalu merasa sayang untuk memakainya dalam kehidupan sehari-hari, maupun 

karena dari sejak didesain memang sudah dilepaskan dari fungsi. 

Secara umum fenomena tersebut dapat diartikan bahwa, barang-barang 

karya seni kriya tidak lagi dimanfaatkan orang untuk memenuhi kebutuhan fisik 

saja, akan tetapi karena alasan estetis maka barang-barang seni kriya dipakai 

untuk memenuhi kebutuhan akan rasa keindahan. 

Keinginan untuk selalu menghadirkan inovasi baru dalam pembuatan seni 

kriya saat ini memang sangat dipengaruhi oleh pasar. Seniman kriya Indonesia 

sangat berpotensi mengembangkan kreativitasnya dalam hal ide pembuatan, 

karena bangsa ini memiliki beragam corak kriya dari berbagai daerah, tinggal 

dikembangkan maupun dipadukan dengan corak yang sedang berkembang saat ini 

sudah dapat menghasilkan karya yang inovatif. Bandem menjelaskan bahwa, 

semua ragam corak, gaya, dan material, dalam tataran mutu, harus didukung oleh 

kualitas desain, kemudian pengolahan bahan, fungsi, estetika, dan nilai 

ekonominya. Kesadaran akan pentingnya desain dalam penciptaan seni kriya 

sangat ditekankan. Ditambahkan pula bahwa desain terkait erat dengan estetika, 
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teknologi produksi, kecenderungan (trend) pasar, dan lain sebagainya (Bandem, 

2002: 4).     

Diakui bahwa betapa rumitnya atau halusnya karya yang dibuat apabila 

tidak mempertimbangkan aspek desain, maka hanya menjadi produk yang kurang 

mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Menurut Rasjoyo (1996: 113-114) di 

dalam mendesain benda seorang seniman kriya harus memperhatikan tiga hal, 

yaitu: 1) bentuk, yang dimaksud dengan bentuk dalam seni kriya adalah wujud 

fisik, 2) fungsi, dalam seni kriya terapan seorang seniman kriya harus mampu 

menghubungkan bentuk dengan fungsi, sehingga karya yang dihasilkan dapat 

memenuhi fungsi sementara bentuknya tetap indah, 3) bahan, dengan adanya 

pemahaman terhadap bahan ia akan mampu menentukan teknik pengolahannya. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seni kriya adalah 

cabang seni rupa terapan yang di dalam pembuatan karyanya memerlukan 

keterampilan tangan (craftsmanship) tinggi didasari oleh wawasan dan 

pengalaman berkarya sehingga menghasilkan bentuk-bentuk yang estetis.  

2.1.3  Miniatur Kendaraan Tradisional 

Sering kali kita menjumpai bentuk-bentuk miniatur suatu benda, namun 

kita tidak tahu jika benda tersebut merupakan sebuah karya miniatur. Seperti 

miniatur Candi Borobudur, dapat kita jumpai dari para penjual souvenir di tempat 

wisata Candi Borobudur, maupun yang lebih hebat lagi adalah miniatur kepulauan 

seluruh Indonesia yang terdapat di Taman Mini Indonesia Indah. Kata miniatur 

berasal dari kata dasar mini yang memiliki arti kecil atau sesuatu yang berukuran 

kecil. Menurut Susanto miniatur adalah, potret atau lukisan dan patung berukuran 
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kecil yang dibuat di atas berbagai permukaan dengan aneka ragam bentuk. 

Pendapat tersebut didasari oleh pernyataan Ralp Mayer yang menyatakan bahwa, 

pada awalnya kata miniatur pernah berarti karya lukisan yang menggunakan 

warna merah (red lead / mercuric sulfide / minium), dari kata minium kemudian 

diturunkan menjadi kata miniatur (Susanto, 2002: 74). Sedangkan pengertian 

miniatur secara umum menurut Poerwadarminta dalam KBBI (1993: 584) adalah 

tiruan sesuatu dalam ukuran yang sangat diperkecil. Pada perkembangannya kata 

miniatur lebih sering diartikan sebagai tiruan suatu benda yang berbentuk lebih 

kecil dari wujud aslinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karya miniatur tidak 

hanya digunakan untuk memberikan arti terhadap karya lukisan atau dua dimensi 

saja, namun digunakan pula pada tiruan benda tiga dimensi yang dibuat dalam 

ukuran kecil.   

Pembuatan karya miniatur merupakan usaha untuk membuat tiruan benda 

nyata dalam bentuk yang sam persis, dengan ukuran yang lebih kecil. Dengan kata 

lain pembuatan karya miniatur merupakan pembuatan karya dengan cara meniru 

bentuk asli suatu benda. Meniru sebuah benda sama artinya dengan membuat 

karya imitasi. Rondhi (2002: 8) menjelaskan bahwa imitasi berarti tiruan sehingga 

barang imitasi adalah barang tiruan, barang palsu atau barang yang bukan 

sesungguhnya. Misalnya, kulit imitasi berarti bukan kulit sungguhan sebab terbuat 

dari bahan tiruan. Secara tidak langsung di dalam berkarya, seorang seniman juga 

telah membuat tiruan dari apa yang pernah dilihatnya di alam, kemudian 

dituangkan kedalam media dengan ukuran tertentu. Seperti ungkapan orang 

Yunani yang menyatakan bahwa seni adalah tiruan alam atau “mimesis” (dari kata 
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“mimic”, “mimos”) seasal dengan istilah “mimicry” dalam ilmu hayat (Soedarso, 

1990: 28) 

Faktor terpenting dalam membuat miniatur dari tiruan sebuah benda adalah 

pertimbangan aspek skala, pada umumnya perbandingan ukuran skala sebuah 

miniatur jauh lebih kecil dari ukuran benda nyata. Hasil dari penentuan skala pada 

suatu karya maupun gambar, dapat kita jumpai pada sebuah gambar peta atau 

gambar denah sebuah bangunan. Menurut Sachari dan Trisnawati (1998: 165) 

skala adalah ukuran perbandingan sebuah obyek gambar formal dengan notasi 1:1, 

1:5, 1:8 dan seterusnya. Skala sering dicantumkan sebagai sebagai notasi 

penunjuk ukuran sebuah karya maupun gambar pada lembar kerja.  

Salah satu jenis karya miniatur dalam bentuk tiga dimensi di antaranya 

adalah maket. Pembuatan sebuah maket bertujuan untuk menggambarkan bentuk 

rencana kerja yang sebenarnya dari suatu proyek pembangunan dalam ukuran 

kecil atau sederhana. Menurut Sachari dan Trisnawati (1998: 113), maket 

umumnya dibuat berskala, untuk maket studi sering kali dibuat dari bahan 

sederhana, seperti karton, tripleks, atau kayu balsa. Jika maket merupakan hasil 

karya arsitektur yang bersekala lebih kecil dari kenyataan, berarti maket sejenis 

pula dengan kaya miniatur. Sama seperti pendapat Susanto (2002: 74) yang 

menyatakan bahwa miniatur memiliki kesamaan arti dengan maket, replika, 

prototype dan scale model serta aneka ragam bentuk karya seni rupa yang dibuat 

dengan ukuran kecil.  

Bermacam-macam jenis karya miniatur dibuat sesuai dengan fungsi dan 

tujuan pembuatannya. Biasanya fungsi pembuatan sebuah karya miniatur di 
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antaranya adalah : pertama, sebagai benda hiasan, sama seperti salah satu fungsi 

karya seni kriya yang berfungsi sebagai dekorasi (hiasan). Kedua, karya miniatur 

berfungsi sebagai souvenir (cindera mata). Ketiga, berfungsi sebagai media 

informasi di antaranya, sebagai konsep rancangan kerja dari sebuah desain benda 

atau bangunan, sama dengan pembuatan maket dan sebagai media pembelajaran, 

misalnya pada ilmu alam untuk menggambarkan kondisi alam suatu wilayah 

tertentu, untuk dipelajari karakter alamnya, kondisi geologi, dan bentuk 

permukaan tanahnya. Sementara itu pembuatan seni kriya miniatur kendaraan 

tradisional di UD Permadi, termasuk dalam benda yang cenderung memiliki 

fungsi sebagai  cindera mata (souvenir) dari pada fungsi pakainya. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, karya miniatur 

merupakan karya seni yang dibuat dengan cara meniru (mengimitasi) suatu benda 

dengan ukuran yang lebih kecil dari benda yang ditiru. 

Selain miniatur berbentuk bangunan atau suatu benda, saat ini banyak kita 

temui pula miniatur sebuah alat transportasi seperti kendaraan darat, laut maupun 

udara. Kendaraan atau angkutan merupakan wahana, alat transportasi, baik yang 

digerakkan oleh mesin maupun secara manual tanpa menggunakan mesin. 

Menurut Poerwadarminta dalam KBBI (1993: 419), kendaraan adalah sesuatu 

yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki (seperti kuda, kereta, kendaraan 

bermotor). Mobil mainan anak-anak merupakan salah satu bentuk miniatur 

kendaraan darat yang dengan mudah dapat kita temui. Terkadang perwujudan dari 

mainan tersebut merupakan tiruan dari mobil yang sebenarnya, dalam 

pembuatannya juga mempertimbangkan aspek skala dan kemiripan wujud benda 
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yang ditiru. Selain mobil-mobilan, kendaraan yang dibuat menjadi karya miniatur 

adalah jenis kendaraan darat tradisional yang dahulu pernah digunakan manusia 

sebagai sarana transportasi.  

Pembuatan miniatur kendaraan darat traditional selain digunakan sebagai 

hiasan dan souvenir, juga bertujuan untuk mengabadikan bentuk-bentuk 

kendaraan tradisional di masyarakat yang memiliki bentuk unik. Kata tradisional 

berasal dari kata tradisi, yang berarti adat kebiasaan turun-temurun yang masih 

dijalankan di masyarakat (Poerwadarminta, KBBI 1993: 959). sedangkan kata 

tradisional sendiri menurut Poerwadarminta dalam KBBI (1993: 959) adalah 

sikap dan cara berfikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma 

dan kebiasaan yang ada secara turun-temurun. Sehingga dapat diartikan bahwa 

kendaraan tradisional merupakan sebuah wahana, alat transportasi yang 

diwariskan oleh generasi sebelumnya untuk dapat digunakan oleh generasi 

selanjutnya secara turun-temurun. Kendaraan tradisional yang digunakan manusia 

di antaranya, berbagai jenis sepeda sesuai kebutuhan manusia, becak, dokar atau 

delman, gerobak pedati, (perahu dan rakit sebagai kendaraan perairan) dan lain 

sebagainya.  

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa miniatur 

kendaraan tradisional adalah, suatu karya tiga dimensi berupa tiruan (imitasi) 

bentuk-bentuk sarana transportasi tradisional yang dibuat dalam ukuran kecil.  
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2.2  Media Berkarya 
2.2.1 Bahan untuk Media Berkarya 

Pembuatan karya seni tentunya sangat membutuhkan sebuah material atau 

bahan baku di dalam prosesnya. Karya seni rupa dibuat menggunakan berbagai 

macam bahan yang disesuaikan dengan tujuan pembuatan karyanya. Menurut 

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

yang dapat berupa karya seni atau barang lainya. Dalam hal ini maka bahan yang 

dimaksudkan adalah, bahan-bahan baik yang berasal dari alam maupun bahan 

sintetis atau buatan yang layak dan dapat diolah menjadi sebuah karya seni 

maupun barang lain yang dapat digunakan manusia. 

Bahan-bahan yang dapat diolah menjadi karya seni dibedakan menjadi 

dua, yaitu bahan yang berasal dari alam dan benda buatan. Bahan berasal dari 

alam dapat dikategorikan menjadi dua yakni bahan hayati dari makhluk hidup 

(organik) dan benda non-hayati atau (anorganik), sementara itu ada pula bahan 

yang berasal dari hasil buatan manusia yang dikategorikan sebagai bahan 

anorganik. Bahan yang digunakan untuk berkarya seni bisa berasal dari alam, 

misalnya batu, kayu, pasir, dan tumbuh-tumbuhan. Selain bahan dari alam kita 

dapat menggunakan bahan dari hasil olahan manusia, misalnya, kertas, kain 

kanvas, pensil, cat minyak, cat air, berbagai jenis logam, semen plastik dan masih 

banyak lagi (Rondhi, 2002: 25). Bahan yang berasal dari limbah logam 

dikategorikan sebagai bahan anorganik, karena berasal dari benda berbahan logam 

yang proses terbentuknya terdapat campur tangan manusia secara fisik dan 

kimiawi.  
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Bahan, dalam lingkup seni rupa biasanya dikelompokkan menjadi satu 

dengan alat, dan teknik yang dikenal dengan istilah media. Media memiliki arti 

sebagai perantara atau sarana. Bentuk tunggal dari kata media adalah medium, 

yang artinya tengah atau perantara. Susanto (2002: 73) menjelaskan bahwa 

medium adalah perantara atau penengah. Biasanya dipakai untuk menyebut 

berbagai hal yang berhubungan dengan bahan (termasuk alat dan teknik) yang 

dipakai dalam karya seni. Sementara menurut Rondhi (2002: 22) medium dalam 

konteks ilmu bahan berarti zat pengikat yaitu bahan yang berfungsi untuk 

mengikat bahan yang lain agar menjadi satu. Antara alat, bahan, dan teknik dalam 

pengorganisasiannya senantiasa saling berkesinambungan, sehingga pemilihan 

alat, bahan dan teknik sangat menentukan keberhasilan pembuatan karya.   

Pengetahuan, pemahaman, serta penguasaan terhadap bahan harus dimiliki 

seorang kreator kriya. Karena setiap bahan memerlukan teknik penggarapan yang 

berbeda. Karakter setiap bahan tersebut pada umumnya ditentukan oleh susunan 

unsur-unsur pembentuknya. Dengan teknik yang tepat akan dihasilkan benda 

kriya secara optimal, karena setiap bahan memiliki karakter yang berbeda-beda 

(Rasjoyo, 1996: 117). Sebelum melakukan pembuatan karya, seniman hendaknya 

terlebih dahulu memilah-milah bahan agar dapat diolah sesuai karakater dan 

fungsinya ketika proses produksi. Noor (2009: 25) menyatakan bahwa, bahan itu 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

(1)  Bahan baku, adalah bahan utama dalam pembuatan sebuah karya seni 

atau barang. 
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(2) Bahan pembantu, adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap. 

Biasanya bahan pelengkap ini berfungsi menghiasi karya seni pada 

proses finishingnya. 

Bastomi (2003: 95-96) menjelaskan tentang jenis bahan yang digunakan 

untuk membuat seni kriya. Sebagai berikut (1) bahan dasar, disebut pula bahan 

mentah atau bahan alam, misalnya kayu, tanah liat, dan bambu. (2) bahan masak, 

yaitu bahan dasar yang sudah diproses, dimasak atau diolah namun nilai aslinya 

masih terasa, misalnya perak, emas dan perunggu. (3) bahan sintetis, yaitu bahan 

masak yang berasal dari beberapa macam bahan alami yang diolah melalui proses 

kimia, misalnya plastik. (4) bahan limbah, yaitu barang-barang bekas pakai yang 

masih dapat digunakan menjadi bahan seni kriya. 

Dari uaraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, bahan merupakan  

salah satu unsur media pembuatan karya seni rupa yang terdiri atas bahan organik 

dan anorganik untuk dapat diolah menjadi benda seni bernilai estetis maupun 

diolah menjadi benda yang lain.  

2.2.2 Limbah Logam sebagai Media Seni Kriya 

Kekhawatiran akan efek pencemaran lingkungan mengalihkan pemikiran 

manusia untuk kembali ke alam (back to nature). Sejalan dengan fenomena 

tersebut, penggunaan bahan anorganik mulai dipertimbangkan manfaat 

lanjutannya, setelah produk tersebut habis masa pakainya atau ketika sudah tidak 

berguna lagi. Untuk menyiasatinya dapat dilakukan dengan cara 

memanfaatkannya sebagai produk benda berdaur ulang (recycling product).   
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Sebagian besar peralatan hidup manusia terbuat dari bahan logam, 

sehingga keberadaan logam sudah menjadi sahabat bagi manusia namun, belum 

ada yang mengetahui secara pasti apa itu logam. Menurut Sunaryo dan Bandono 

dalam Ema (2008: 13) logam adalah barang galian seperti emas, perak, besi, 

perunggu, kuningan, alumunium, timah, nikel, platina, seng, baja dan sebagainya. 

Berbagai macam peralatan hidup manusia berbahan logam seperti peralatan rumah 

tangga, alat transportasi, alat-alat perkantoran, dan sebagainya pada akhirnya 

benda-benda tersebut menjadi limbah. Limbah logam merupakan jenis limbah 

anorganik yang keberadaannya dianggap sangat mengganggu aktivitas manusia.  

Limbah merupakan residu atau sisa hasil proses produksi, sering kali 

berupa sampah yang beracun. Ada beberapa jenis limbah yang dapat kita temui 

dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah limbah cair, limbah padat, 

limbah gas dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Hidayat (2008: 1) 

menyatakan bahwa limbah lingkungan dapat dibagi menjadi dua yaitu:  

(1) limbah lingkungan organik adalah limbah lingkungan yang dapat 

diurai oleh tanah, misalnya daun, kayu dan kertas. 

(2) limbah lingkungan anorganik adalah limbah lingkungan yang tidak 

dapat diurai oleh tanah, misalnya plastik, besi, dan kaca.  

Limbah anorganik merupakan jenis limbah yang berbahaya terhadap 

lingkungan jika tidak diolah maupun dikelola dengan baik. Jenis limbah 

anorganik terbagi menjadi dua jenis, yaitu limbah yang berwujud cair dan yang 

berwujud padat atau sampah. Limbah cair merupakan zat yang dapat larut dan 

tercampur pada air dan tanah, sedangkan limbah padat atau sampah berarti bahan-
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bahan sisa berbentuk padat yang berasal dari buangan rumah tangga maupun 

industri.  

Kegiatan industri dan eksploitasi sumberdaya alam merupakan kegiatan 

produksi yang berpotensi menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Limbah 

industri sering mengandung bahan-bahan kimia yang berlebihan seperti asam 

alkali, minyak, vaselin, phenol, dan mercury (bahan radioaktif) yang dapat masuk 

/ diserap kedalam rantai makanan tumbuhan dan hewan air dan dapat sampai 

ketubuh manusia (Suripin dalam Nurati, 2007: 9).  Sehingga diperlukan adanya 

suatu cara yang tepat untuk mengolah limbah agar tidak mencemari lingkungan.  

Loehr dalam Betty (2007: 20) menjelaskan mengenai metode penanganan dan 

pembuangan limbah dengan karakter yang berbeda-beda sebagai berikut. 

 Tabel 1. METODE PENANGANAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH 

SECARA TEPAT DENGAN KARAKTERISTIK YANG 

BERBEDA. 

 

Sumber: Penanganan Limbah Industri Pangan (Betty S, Winiati. 2007) 

Limbah Metode Penanganan 
Dan Pembuangan 

Cair :  
Limbah organik terlarut Penanganan secara biologik, 

penimbunan 
Bahan anorganik terlarut Penimbunan lahan, perlakuan fisik atau 

kimia 
Limbah organik tersuspensi Sedimentasi (pengendapan), 

penanganan biologik, presipitasi kimia, 
penimbunan lahan 

Bahan anorganik tersuspensi Sedimentasi, penimbunan lahan, 
perlakuan kimia 

Padat :  
Limbah Organik  

 

Insinerasi, pupuk, penimbunan lahan, 
dehidrasi, kondisi tanah, pakan ternak 

    Limbah anorganik Penimbunan tanah 
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Berdasarkan data tabel 1, dapat diketahui bahwa jenis limbah logam yang 

digunakan sebagai bahan seni kriya miniatur kendaraan tradisional di UD Permadi 

dikategorikan sebagai limbah anorganik berbentuk padat. Sehingga selain diolah 

dan ditangani secara tepat, dalam pengolahannya juga selayaknya memperhatikan 

metode penanganan limbah seperti pada tabel 1, agar limbah logam dapat 

ditangani sesuai karakter bahan sebelum di daur ulang menjadi benda yang 

bernilai seni. 

Melalui proses pemilahan bahan pada limbah logam, dapat diperoleh 

bahan-bahan yang sesuai untuk didaur ulang. Selanjutnya barang-barang yang 

telah diseleksi dapat digunakan sebagai bahan pembuatan miniatur kendaraan 

tradisional, sekaligus dapat mengurangi limbah logam yang ada di lingkungan 

kita. Menurut Malik dalam Setyoko (2010: 12), ada juga barang bekas yang tidak 

dapat digunakan untuk kerajinan tangan, namun dapat didaur ulang. Barang bekas 

ini biasanya dikumpulkan oleh pemulung lalu dijual ke penadah barang bekas. 

Oleh penadah, barang bekas itu di jual ke pabrik untuk didaur ulang dan kemudian 

dijadikan barang baru. 

Sebelum melakukan proses pengolahan limbah logam menjadi benda yang 

dapat digunakan lagi, terlebih dahulu harus diketahui karakter logamnya. Karena 

pada dasarnya limbah logam padat sifat logamnya masih sama seperti dalam 

keadaan awalnya. Sehingga ketika pengolahan limbah logam menjadi sebuah 

karya seni kriya dilakukan dengan proses yang tepat agar sifat logam tidak 

berubah. Menurut Stefford dan McMurdo diterjemahkan oleh Rachman (1982: 9) 

sifat-sifat logam di antaranya : 
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(1) Elastis 
Logam dikatakan elastis, bila mampu kembali ke bentuknya 
semula setelah mengalami perubahan bentuk 

(2) Keras 
Ketahanan terhadap goresan, potongan atau keausan 

(3) Dapat Ditempa 
Logam yang dapat ditempa dapat direntang atau ditempa menjadi 
bentuk yang diinginkan 

(4) Liat 
Logam yang liat dapat ditarik menjadi kawat halus 

(5) Rapuh 
Logam yang rapuh cenderung mudah patah, dan biasanya keras 

(6) Kenyal 
Logam yang tahan patah, bila dibentang memiliki kekenyalan 

(7) Kukuh 
Kondisi yang diperoleh akibat benturan pukulan martil atau 
proses kerja lainnya yang mengubah struktur logam sehingga 
menyebabkan logam menjadi keras  
 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa limbah logam merupakan 

residu yang membutuhkan penanganan secara kimia maupun fisik, serta dapat 

pula diolah dan dimanfaatkan kembali menjadi bahan untuk media berkarya seni 

kriya dengan cara didaur ulang. 

 
2.3  Bentuk Estetis dalam Karya Seni Kriya  

Bentuk-bentuk benda karya seni rupa dapat kita kenali berdasarkan dua 

golongan benda yakni, bentuk benda geometris dan bentuk benda non-geometris 

atau bentuk organis. Istilah bentuk (Inggris:  form), dalam seni rupa dipakai 

sebagai istilah yang memiliki pengertian keseluruhan unsur-unsur yang 

membangun terjadinya bentuk itu sehingga terwujud (Sunaryo, 2002: 9). Bentuk 

dapat dikenali dari berbagai segi, dari ukuran dan corak permukaannya, garisnya, 

warnanya, rautnya, dan lain-lain. Sedangkan menurut Dharsono (2004: 30) pada 

dasarnya apa yang dimaksud dengan bentuk (form) adalah totalitas dari karya 
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seni. Bentuk itu merupakan organisasi atau satu kesatuan atau komposisi dari 

unsur-unsur pendukung karya. Dalam seni rupa biasanya dikaitkan dengan matra 

yang ada, seperti dwi atau trimatra (Susanto, 2002: 22). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pengertian bentuk dapat diartikan 

sebagai perwujudan sebuah benda secara visual yang tersusun berdasarkan 

pengorganisasian komposisi dan unsur-unsur rupa yang mendukung  di dalamnya. 

Manusia dapat menilai tentang bentuk-bentuk yang indah secara inderawi, 

seperti keindahan alam, karya seni lukis, seni patung, serta karya seni rupa yang 

lain. Akan tetapi kosep yang demikian sulit jika dijadikan sebagai dasar 

penyusunan teori estetika. Oleh karena itu, kemudian orang lebih menerima 

konsepsi tentang nilai estetis (aesthetic value) Bullough dalam Dharsono (2004: 

12). Banyak teori yang mengkaji tentang nilai, untuk membedakannya dengan 

jenis lainnya seperti misalnya, nilai moral, nilai ekonomis dan nilai pendidikan, 

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

Untuk memahami tentang Estetika, terlebih dahulu memahami konsepnya.  

Keindahan dalam hal ini dianggap searti dengan niai estetis pada 

umumnya. Apabila suatu benda disebut indah, maka sebutan tersebut tidak hanya 

menunjuk pada suatu ciri seperti prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya  

atau sebagai penilaian subyektif saja, melainkan menyangkut ukuran-ukuran nilai 

yang bersangkutan. Orang menggunakan istilah nilai untuk berbagai hal karena 

bermacam-macam alasannya, misalnya karena manfaatnya, sifatnya yang langka 

atau karena coraknya yang tersendiri.    
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Kata estetika dikutip dari bahasa Yunani aisthetikos, atau aisthanomai 

yang berarti mengamati dengan indera (Lexicon Webster Dic dalam Iswidayati, 

2006: 5). Liang Gie (dalam Bastomi, 2003: 50) berpendapat bahwa kata estetik 

dipandang berurusan dengan yang dapat diindera atau pengamatan inderawi, 

penginderaan, atau pencerapan indera. Dalam perkembangannya estetika telah 

menjadi filsafat dan ilmu pengetahuan yang tak semata-mata menempatkan 

pengamatan inderawi sebagai sasarannya. Tetapi lebih luas lagi bersasaran tentang 

keindahan, baik keindahan yang terdapat pada alam maupun keindahan dalam 

dunia seni. Sedangkan menurut Sachari (2002: 3) estetika adalah filsafat yang 

membahas esensi dari totalitas kehidupan estetik dan artistik yang sejalan dengan 

zaman. 

Estetika tidak hanya membicarakan karya-karya yang indah akan tetapi 

juga membicarakan tentang karya-karya yang tidak indah, cita rasa tertentu, dan 

patokan dalam membuat pertimbangan tentang nilai seni, khususnya tentang karya 

seni. Seperti pendapat Stolnitz dalam Sachari (2002: 3) bahwa estetika merupakan 

kajian filsafat keindahan dan juga keburukan. Penilaian terhadap karya seni yang 

telah dibuat, maupun dalam proses menciptakan karya seni yang indah diperlukan 

adanya pengalaman estetik dan artistik yang baik dari seorang seniman. 

Menurut Sahman (1993: 166) yang dimaksud dengan pengalaman estetik 

adalah totalitas pemahaman terhadap semua hasil pengamatan seseorang pada saat 

tertentu. Pembuatan benda seni kriya senantiasa dibuat dengan bentuk-bentuk 

yang menarik, unik dan mempunyai keindahan bentuk agar dapat menarik 

perhatian masyarakat. Seorang seniman kriya juga diharapkan memiliki 
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pengalaman artistik agar dapat menciptakan karya seni yang sesuai dengan 

pengungkapan diri sekaligus dapat diterima masyarakat. Menurut John Dewey 

(dalam Sumardjo, 2000: 165) pengalaman estetik atau pengalaman seni lebih 

tertuju pada kegiatan apresiasi penanggap seni, penerima seni, atau apresiator 

seni. Sementara pengalaman yang sama juga dapat digunakan untuk kegiatan 

pembuatan karya seni atau penciptaan seni.  

Sumardjo (2000: 165) menambahkan bahwa pengalaman estetik bila 

dilakukan sebagai dasar penciptaan karya seni, dinamai pengalaman artistik. 

Pengalaman artistik seorang seniman dapat terus berkembang ketika melakukan 

kegiatan berkarya secara berulang-ulang hingga berlangsung dalam kurun waktu 

tertentu. Dalam kegiatan berkarya, seorang seniman akan menyatakan kerjanya 

selesai ketika sesuatu yang diungkapkan telah sesuai dengan pengalaman 

estetiknya. Sehingga adanya pengalaman-pengalaman artistik yang baik dalam 

diri seorang seniman ketika menciptakan karya seni, ditunjang oleh adanya 

pengalaman estetik.   

Dari pembahasan di atas dapat diperoleh kesimpulan mengenai bentuk 

estetis, adalah perwujudan visual suatu karya seni yang memiliki nilai estetis di 

dalamnya, karena terpenuhinya usur-unsur keindahan melalui bentuk karya seni, 

serta pertimbangan atas nilai-nilai tertentu yang diperoleh dari pengalaman estetik 

dan pengalaman artistik dalam diri seorang seniman. 

2.3.1  Unsur-unsur Rupa 

Karya estetis adalah kumpulan segenap kegiatan budi pikir seorang 

seniman yang secara mahir mampu menciptakan suatu karya sebagai 

pengungkapan perasaan manusia (Gie dalam Sachari, 2002: 58). Karya seni rupa 
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yang memiliki nilai estetis diwujudkan melalui pengorganisasian unsur-unsur rupa 

dan prinsip-prinsip desain. Mengenai unsur-unsur rupa dalam pembuatan karya 

seni rupa, menurut Sunaryo (2002: 5) pada umumnya yang termasuk unsur-unsur 

rupa ialah, (1) garis (line), (2) raut atau bangun (shape), (3) warna (colour), (4) 

gelap-terang atau nada (light-dark, tone), (5) tekstur atau barik (texture),  (6) 

ruang (space).  

2.3.1.1  Garis 

Garis sangat dominan sebagai unsur karya seni rupa, dan dapat 

disejajarkan dengan peranan warna. Menurut Susanto (2002: 45) garis merupakan 

perpaduan sejumlah titik-titik yang berjajar dan sama besar. Ia memiliki dimensi 

memanjang dan punya arah, bisa pendek, panjang, halus, tebal, berombak, 

melengkung, lurus, dan lain-lain. Sedangkan menurut Sunaryo (2002: 7) sebagai 

unsur visual, garis memiliki pengertian (1) tanda atau markah yang memanjang 

yang membekas pada suatu permukaan dan mempunyai arah, (2) batas suatu 

bidang atau permukaan, bentuk, atau warna, (3) sifat atau kualitas yang melekat 

pada obyek lanjar/ memanjang. Ditinjau dari segi jenisnya, terdapat garis lurus, 

garis lengkung, dan garis tekuk atau zigzag. Sedangkan dari segi arah, dikenal 

garis tegak, garis datar, dan garis silang. 

2.3.1.2  Raut atau Bangun 

Istilah raut dipakai untuk menerjemahkan kata shape dalam bahasa 

Inggris. Menurut Sunaryo (2002: 9) istilah raut seringkali dipadankan dan 

dikacaukan dengan kata bangun, bidang, atau bentuk.  Menurut Dharsono (2004: 

41) shape adalah suatu bidang kecil yang terjadi karena dibatasi oleh sebuah 
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kontur (garis) dan dibatasi oleh adanya warna yang berbeda atau gelap terang 

pada arsiran atau karena adanya tekstur. Sehingga pengertian raut atau bangun 

adalah keseluruhan unsur rupa garis, warna, tekstur maupun gelap terang, yang 

membangun terjadinya bentuk-bentuk tertentu sehingga dapat dikenali, seperti 

segi tiga, persegi, lingkaran dan bentuk-bentuk non-geometris.  

2.3.1.3  Warna 

Warna ialah kualitas rupa yang dapat membedakan kedua obyek atau 

bentuk yang identik raut, ukuran, dan nilai gelap terangnya (Sunaryo, 2002: 12). 

Sedangkan menurut Susanto (2002: 113) warna berasal dari kesan yang diperoleh 

mata dari cahaya yang dipantulkan benda-benda yang dikenainya; corak rupa 

seperti merah, biru, hijau, dan lain-lain. Menurut Rondhi, warna mempunyai tiga 

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

kualitas warna yang membedakan antara warna primer, sekunder, tersier dan lain 

sebagainya. Nilai warna yaitu gelap terangnya warna. Serta kekuatan warna yaitu 

tingkat kecemerlangan warna (Rondhi, 2002: 32).  

2.3.1.4  Gelap-terang 

Unsur gelap terang disebut unsur cahaya, yang berasal dari matahari yang 

berubah-ubah intensitasnya, maupun sudut jatuhnya yang menghasilkan bayangan 

dengan keanekaragaman kepekatannya (Sunaryo, 2002: 19). Unsur gelap terang 

pada karya seni menghasilkan bayangan yang dapat mempengaruhi bentuk karya 

seni itu sendiri.  

 

 



33 

 

 

2.3.1.5  Tekstur 

Menurut Sunaryo tekstur ialah sifat permukaan, sifat permukaan dapat 

halus, polos, kasar, licin, mengkilat, berkerut, lunak, keras dan sebagainya. 

Tekstur dibedakan menjadi dua yaitu: (1) tekstur nyata yaitu adanya kesamaan 

antara kesan yang diperoleh dari hasil penglihatan dengan rabaan (2) tekstur semu 

yaitu  tidak adanya kesamaan antara kesan yang diperoleh dari hasil penglihatan 

dengan rabaan (Sunaryo, 2002: 11). 

2.3.1.6  Ruang 

Ruang dan volume merupakan unsur pokok dalam seni rupa tiga dimensi 

seperti seni patung dan arsitektur (Bahari, 2008: 102). Sedangkan menurut 

Susanto (2002: 99) ruang dikaitkan dengan bidang-bidang dan keluasan, yang 

kemudian muncul istilah dwimatra dan trimatra. Susanto menambahkan bahwa 

ruang juga dapat diartikan secara fisik adalah rongga yang berbatas maupun yang 

tidak berbatas oleh bidang. 

 
2.3.2 Prinsip-prinsip Desain 

Prinsip-prinsip desain digunakan sebagai pedoman untuk menyusun unsur-

unsur visual dalam karya seni rupa. Prinsip-prinsip desain sering kali diartikan 

juga sebagai prinsip-prinsip komposisi. Menurut Rondhi (2002: 34) ada empat 

unsur desain yang perlu diperhatikan oleh para desainer dalam mendesain, yaitu 

kesatuan (unity), keseimbangan (balance), irama (rhythm) dan proporsi 

(proportion). Sedangkan Sunaryo (2002: 31) menyatakan bahwa, prinsip-prinsip 

desain terdiri dari prinsip kesatuan (unity), keserasian (harmony), irama (rhythm), 
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dominasi (point of interest), keseimbangan (balance), dan kesebandingan 

(proportion).  

2.3.2.1  Kesatuan 

Kesatuan (unity) merupakan prinsip pengorganisasian unsur rupa yang 

paling mendasar. Menurut Dharsono (2004: 59) kesatuan adalah kohesi, 

konsistensi, ketunggalan, atau keutuhan, yang merupakan isi pokok dari 

komposisi. Rondhi (2002: 34) menyatakan bahwa, cara mendapatkan kesatuan 

dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan (device) antara lain : dominasi dan 

subordinasi, koherensi, pengelompokan (clustering). 

2.3.2.2  Keserasian 

Keserasian (harmony) merupakan prinsip desain yang mempertimbangkan 

keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatu keseluruhan sehingga cocok 

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

(Sunaryo, 2002: 32). Sedangkan Dharsono (2004: 54) berpendapat bahwa 

harmoni atau selaras merupakan paduan unsur-unsur yang berbeda dekat. Jika 

unsur-unsur estetika dipadu secara berdampingan maka akan timbul kombinasi 

tertentu dan timbul keserasian (harmony). 

2.3.2.3  Irama 

Menurut pendapat Sunaryo (2002: 35) irama (rhythm) merupakan 

pengaturan unsur atau unsur-unsur rupa secara berulang dan berkelanjutan, 

sehingga bentuk yang tercipta memiliki kesatuan arah dan gerak yang 

membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya. Kemudian perulangan yang   

teratur itu dapat mengenai jarak bagian-bagian, raut, warna, ukuran, dan arah yang 
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ditata. Sedangkan menurut E.B. Feldman dalam Susanto (2002: 98) rhythm atau 

ritme adalah urutan atau perulangan yang teratur dari sebuah elemen atau unsur-

unsur dalam karya lainnya.  

Menurut Sunaryo (2002: 35) irama dapat diperoleh dengan beberapa cara, 

yakni  (1) repetitif, (2) alternatif, (3) progresif, (4) Flowing. Irama repetitif  adalah 

irama yang diperoleh secara berulang dan menghasilkan irama yang sangat tertib, 

monotone, dan menjemukan sebagai akibat pengaturan unsur-unsur yang sama, 

baik bentuk ukuran dan warna. Irama alternatif merupakan bentuk irama yang 

tercipta dengan cara perulangan unsur-unsur rupa secara bergantian. Irama 

progresif menunjukkan perulangan dalam perubahan dan perkembangan secara 

berangsur-angsur dan bertingkat, sedangkan flowing adalah susunan irama yang 

mengalun. 

2.3.2.4  Dominasi 

Dominasi adalah pengaturan peran atau penonjolan atas bagian lainya 

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

merupakan (emphasis) yang menjadi bagian penting dan diutamakan (Sunaryo, 

2002: 36). Dominasi bertujuan untuk menampilkan pusat perhatian dengan cara 

menonjolkan bagian tertentu yang dianggap paling dominan. Dengan demikian 

dominasi merupakan unsur seni rupa yang mengatur peran dan menjadi pusat 

perhatian dalam karya seni. 

2.3.2.5  Keseimbangan 

Beberapa bentuk keseimbangan menurut cara pengaturan berat ringannya 

serta letak kedudukan bagian-bagian dapat dibedakan menjadi: (1) keseimbangan 
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setangkup (simetri) bila belahan kiri dan kanan memiliki kesamaan wujud, 

ukuran, dan jarak penempatan. (2) keseimbangan senjang (asimetri) memiliki 

bagian yang tidak sama antara belahan kiri dan kanan tetapi dalam keadaan yang 

tidak berat sebelah. (3) keseimbangan memancar (radial) merupakan bentuk 

keseimbangan yang diperoleh melalui penempatan bagian-bagian susunan di 

seputar pusat sumbu gaya berat. (Sunaryo, 2002:40). Sedangkan menurut Rondhi 

(2002: 34) keseimbangan dapat ditentukan oleh aspek berat (balance by weight), 

oleh aspek daya tarik (balance by interest), dan oleh aspek kontras (balance by 

contrast). 

2.3.2.6  Kesebandingan 

Proporsi mengacu pada perbandingan ukuran antar bagian atau bagian 

dengan keseluruhan (Rondhi, 2002: 35). Dalam konteks ini yang diukur antara 

lain luasnya area, kedalamannya, tingginya, dan lebarnya.  Sedangkan menurut 

Sunaryo (2002: 41) kesebandingan (proportion), berarti hubungan antara bagian 

atau antara bagian terhadap keseluruhannya yang bertalian dengan ukuran, luas 

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

bertujuan agar mencapai kesesuaian dan keseimbangan sehingga diperoleh 

kesatuan yang memuaskan. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 
 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah atau 

bidang-bidang tertentu (Ismianto, 2003: MP/III/3) 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya 

pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika 

hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah 

(Azwar, 1997:5). Alasan pemilihan pendekatan kualitatif karena peneliti berusaha 

menelusuri, memahami dan menjelaskan kaitan antara gejala yang diteliti yaitu, 

limbah logam yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan miniatur kendaraan 

tradisional di UD Permadi Desa Pohlandak Rembang. 

 
3.2. Lokasi dan Sasaran Penelitian  

Lokasi dan sasaran penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.2.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di UD. Permadi JL Jatirogo Ds. Pohlandak 

Rt 02/ Rw 01 Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Alasan pemilihan lokasi 

tersebut berdasarkan atas pertimbangan lokasi yang dekat dan dalam lingkup satu 
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kota dengan tempat domisili peneliti serta adanya keunikan pembuatan kerajinan 

miniatur menggunakan bahan limbah logam. 

3.2.2. Sasaran Penelitian  

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka sasaran dari penelitian ini 

adalah latar belakang berdirinya industri rumah tangga pembuatan miniatur 

kendaraan tradisional UD. Permadi Desa Pohlandak Rembang, serta meneliti 

tentang proses pembuatan dan bentuk estetis karya seni kriya miniatur kendaraan 

tradisional UD. Permadi. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk 

memperoleh keterangan berupa data yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik-teknik 

sebagai berikut. 

3.3.1. Observasi 

Teknik observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengamatan dengan 

menggunakan indera penglihatan (Ismianto, 2003: MP/X/7). Obyek penelitian 

dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dalam Sugiyono 

(2009: 229) dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu place 

(tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitas). 

(1) Place, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang 

berlangsung. 

(2) Actor, pelaku atau orang yang sedang memainkan peran tertentu. 
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(3) Activity, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang 

sedang berlangsung. 

Sehingga hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini di antaranya adalah.  

(1) Lokasi penelitian yang terletak di Desa Pohlandak Rembang 

(2) Kondisi fisik industri rumah tangga UD. Permadi di Desa Pohlandak 

Rembang 

(3) Faktor pendorong dan faktor penghambat usaha pembuatan miniatur 

kendaraan tradisional.  

(4) Pengrajin yang menjadi pekerjanya  

(5) Media yang diguanakan dalam Proses pembuatan karya seni kriya miniatur 

kendaraan tradisional. 

(6)  Proses pembuatan karya seni kriya miniatur kendaraan tradisional. 

(7) Bentuk estetis karya seni kriya miniatur kendaraan tradisional. 

3.3.2. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara atau interviu, menurut 

Esterberg dalam Sugiyono (2009: 231) mendefinisikan interviu sebagai berikut, 

wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. Dengan wawancara ini peneliti berusaha memperoleh data atau 

keterangan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Melalui 

wawancara, peneliti dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan 

yang berhubungan dengan kerajinan miniatur kendaraan tradisional di UD. 

Permadi. 
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Melalui teknik ini, peneliti mengadakan wawancara dengan beberapa 

informan, secara rinci akan dikemukakan sebagai berikut : 

(1) Pemilik Kerajinan 

Pemilik usaha pembuatan miniatur kendaraan tradisional UD. Permadi 

adalah Bapak Hasyim S. berusia 39 tahun, beliau merupakan warga Desa 

Pohlandak Rembang. Merupakan generasi kedua usaha pembuatan benda 

seni berbahan logam, dengan menciptkan miniatur kendaraan tradisional. 

(2) Pekerja  

Pengrajin miniatur kendaraan tradisional yang bekerja di UD. Permadi saat 

ini berjumlah 10 orang yang pada awalnya berjumlah 15 orang, sebagian 

besar pekerjanya berasal dari warga setempat dan sebagian di antaranya 

berasal dari daerah lain di Rembang yakni Kecamatan Lasem dan 

Kecamatan Pamotan. 

(3) Perangkat Desa 

Perangkat desa yang menjadi sumber wawancara adalah kepala desa 

maupun perangkatnya, diharapkan agar dapat memberikan informasi 

sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan serta memberikan 

izin melakukan kegiatan penelitian di daerah tersebut. 

3.3.3. Dokumentasi 

Dokumentasi atau studi dokumenter adalah teknik pengumpulan data 

penelitian melalui dan menggunakan dokumen-dokumen atau peninggalan (sudah 

ada sebelum penelitian dilakukan) yang relevan dengan masalah penelitian 

(Ismianto, 2003: MP/X/9). Pada teknik ini, penulis bermaksud untuk mendapatkan 
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gambaran dengan cara mengambil dokumentasi gambar dan data-data yang sesuai 

dengan obyek penelitian yaitu pemanfaatan limbah logam sebagai bahan seni 

kriya miniatur kendaraan tradisional UD Permadi Desa Pohlandak Rembang. 

Aspek yang dibutuhkan dalam bentuk data dokumen antara lain sebagai 

berikut: 

(1) Gambaran umum tentang UD Permadi, yang meliputi sejarah dan latar 

belakang berdirinya UD Permadi, struktur organisasi, dan sistem 

manajemen UD Permadi. 

(2) Media yang digunakan untuk proses pembuatan miniatur kendaraan 

tradisional. 

(3) Konsep dan motif yang melatar belakangi pembuatan karya. 

(4) Proses pembuatan karya seni kriya miniatur kendaraan tradisional 

(5) Bentuk estetis dari hasil karya seni kriya miniatur kendaraan tradisional 

(6) Data desa tentang letak dan kondisi geografis, serta data kependudukan 

Desa Pohlandak 

 

3.4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, 

yaitu data yang terkumpul dideskripsikan secara rinci, langkah-langkah analisis 

data sebagai berikut, tahap pertama adalah persiapan penelitian meliputi: 1) 

pengumpulan data, 2) Pengorganisasian dan pengelompokan data yang 

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

dilakukan dengan tiga tahap yakni: 1) reduksi data, 2) sajian data dan, 3) verifikasi 
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data. Sejalan dengan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2009: 246), 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Kemudian aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data 

display, dan conclusion drawing/ verification. 

3.4.1. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan penulis dengan teknik-teknik 

pengumpulan data yang telah disebutkan di atas, kemudian dicatat kedalam daftar 

hasil pengumpulan data dari hasil observasi, hasil dokumentasi dan wawancara 

yang telah dilakukan. 

3.4.2. Reduksi Data 

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi 

yang ada dalam catatan lapangan, karena semakin lama peneliti kelapangan maka 

jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Proses ini berlangsung 

terus sepanjang proses penelitian. 

3.4.3.  Sajian Data 

Sajian data merupakan kegiatan setelah melakukan reduksi yang kemudian 

mendisplaykan data tersebut. Kalimat-kalimat yang panjang dalam catatan 

lapangan perlu disajikan dalam suatu sajian yang baik dan jelas sistematikanya. 

3.4.4.  Verifikasi Data 

Penarikan simpulan atau verifikasi data dilakukan sejak awal artinya pada 

saat pertama kali peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan pemanfaatan 

limbah logam sebagai bahan seni kriya miniatur kendaraan tradisional UD. 
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Permadi Desa Pohlandak Rembang secara bertahap. Simpulan akhir dalam proses 

analisis kualitatif akan ditarik setelah proses pengumpulan data berakhir. 

Model analisis yang dilakukan adalah analisis interaktif. Artinya tiga 

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

verifikasi (Miles dan Huberman dalam Ismianto, 2003: MP/XI/13). Model 

interaktif dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 

2009: 247) sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan 
Data

Sajian Data 

Verifikasi 
Data 

Reduksi Data 

Gambar 1. Interaksi Komponen dalam Analisis Data (interactive model) 



 

44 

 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Desa Pohlandak 

Secara administratif Desa Pohlandak merupakan salah satu dari 22 desa 

yang terletak di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Letak Desa Pohlandak 

berbatasan langsung dengan Kecamatan Lasem, sekaligus berada pada posisi yang 

cukup strategis karena dilalui jalan raya Rembang menuju Kecamatan Jatirogo 

(Kabupaten Tuban), sehingga akses jalan menuju desa tersebut sangat mudah 

ditempuh. Adapun batas-batas wilayah Desa Pohlandak adalah, sebelah utara 

berbatasan dengan Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, sebelah timur berbatasan 

dengan Desa Warugunung dan Desa Sumberagung, sebelah selatan berbatasan 

dengan Desa Pancur dan Desa Pandan, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Tuyuhan. Wilayah Desa Pohlandak terbagi menjadi 2 Dukuh, 2 RW dan 5 RT, 

dan diketuai oleh seorang lurah. 

Jarak Desa Pohlandak dengan pusat Kecamatan Pancur sejauh 500 m, 

sedangkan jarak antara Desa Pohlandak dengan pusat pemerintahan kota 

Rembang sejauh 15 km. Jarak tempuh yang cukup jauh dengan pusat kota 

Rembang, membuat penduduk Desa Pohlandak lebih menggantungkan kebutuhan 

dan kegiatan perekonomiannya di Kecamatan Lasem, karena Kecamatan Lasem 

adalah daerah kedua yang menjadi pusat perekonomian di kota Rembang. Jarak 
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dengan pusat Kecamatan Lasem sendiri hanya sejauh 2 km, secara tidak langsung 

membuat lokasi UD Permadi berada tidak jauh dengan pusat keramaian sehingga, 

UD Permadi cukup mudah untuk dapat dikunjungi konsumen. 

 

Gambar 2. Gerbang Masuk Desa Pohlandak 

Foto : Bayu (2011) 
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Peta Desa Pohlandak 
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Gambar 4. Peta Lokasi Penelitian 

Sumber : Dokumen Desa Pohlandak (2010) 

 
4.1.2 Monografi Desa Pohlandak 

Jumlah penduduk Desa pohlandak secara keseluruhan berdasarkan data 

sensus tahun 2010 sebanyak 902 jiwa. Terdiri dari 51 jiwa berusia balita, 130 jiwa 

berusia anak-anak, 376 jiwa usia remaja, 271 jiwa usia dewasa, dan 74 jiwa 

berusia lanjut. Kecilnya jumlah penduduk Desa Pohlandak disebabkan karena 

faktor sedikitnya pertambahan jumlah penduduk tiap tahun, baik penduduk asli 

maupun warga pendatang, sehingga grafik pertumbuhan jumlah penduduk 

cenderung kecil. Selain faktor tersebut, dimungkinkan juga karena luas wilayah 

desa yang hanya 31,07 hektar sehingga dapat dikategorikan sebagai desa kecil. 
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Lebih dari 50% dari 31,07 Ha luas wilayah keseluruhan, digunakan 

sebagai lahan pertanian berupa sawah dan perkebunan jati, sehingga Desa 

Pohlandak termasuk dalam kategori desa pertanian sekaligus penduduknya 

mencari nafkah dari sektor pertanian dan perkebunan. Selebihnya wilayah desa 

digunakan sebagai tempat pemukiman penduduk, tempat perniagaan atau 

perdagangan, serta lahan bengkok lurah.  

 
4.1.2.1 Tingkat Pendidikan Penduduk 

Tingkat pendidikan penduduk Desa Pohlandak sangat beragam, mulai dari 

warga yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (tamatan SD) hingga yang 

paling tinggi adalah pada tingkat Perguruan Tinggi terdapat di desa tersebut. 

Berdasarkan data monografi desa, tercatat adanya penduduk yang berpendidikan 

hingga jenjang Perguruan Tinggi S1, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

penduduk Desa Pohlandak sudah cukup tinggi. Berikut ini adalah data mengenai 

tingkat pendidikan penduduk Desa Pohlandak. 

 

 

 

 

 

 

 

    Tabel 2. TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA POHLANDAK  
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S

umber : Dokumen Kependudukan Desa Pohlandak (2010) 

 

Data pada tabel 2 di atas, merupakan data keseluruhan tentang tingkat 

pendidikan penduduk Desa Pohlandak baik yang masih aktif belajar maupun yang 

sudah tidak aktif belajar di bangku sekolah atau sudah lulus sekolah. Keseluruhan 

jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan sebanyak 637 orang, sedangkan 

jumlah penduduk Desa Pohlandak secara keseluruhan berjumlah 902 orang. 

Sehingga selisih antara jumlah keseluruhan penduduk dengan jumlah penduduk 

yang mengenyam pendidikan sebanyak 265 orang, jumlah tersebut diperoleh dari 

jumlah warga yang masih berusia balita belum bersekolah, dengan jumlah orang 

dewasa dan lansia yang belum pernah sama sekali bersekolah.  

4.1.2.2 Mata Pencaharian Penduduk 

Berdasarkan data monografi desa yang menyatakan bahwa separuh 

wilayah desa dijadikan lahan pertanian dan perkebunan maka, sesuai dengan mata 

pencaharian penduduk Desa Pohlandak yang sebagian besar berprofesi sebagai 

seorang petani, adapun profesi lain yakni sebagai karyawan, pedagang, PNS, dan 

lain sebagainya. Menurut keterangan Sekdes Pohlandak, ”beraneka ragamnya 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk 

1. SD 316 

2. SMP 205 

3. SMA/ SMK 98 

4. Perguruan Tinggi 18 

5. S2 - 

6. S3 - 

 Jumlah 637 
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pekerjaan penduduk Desa Pohlandak selain karena profesi yang sudah dijalani 

sejak awal, juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang pernah ditempuh 

warga”. Data mengenai mata pencaharian penduduk Desa Pohlandak sebagai 

berikut. 

Tabel 3. MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA POHLANDAK 

 
No. Jenis Pekerjaan Jumlah Penduduk 

1. Petani 145 

2. Karyawan 138 

3. Pedagang 46 

4. PNS 16 

5. TNI/ Polri 3 

6. Wiraswasta 8 

7. Nelayan 1 

8. Buruh 27 

 Jumlah 384 

 
Sumber : Dokumen Kependudukan Desa Pohlandak (2010) 

 
4.1.2.3   Sistem Religi dan Kepercayaan Penduduk 

Penduduk Desa Pohlandak merupakan masyarakat yang religius, hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan satu masjid utama di sebelah balai 

desa, dan beberapa mushola di setiap RT. Berdasarkan sistem kepercayaan, 

mayoritas penduduk Desa Pohlandak beragama Islam, data tersebut dapat 

diketahui berdasarkan data monografi desa pada awal tahun 2011, bahwa 100 % 

warga memeluk agama Islam. 
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4.2 Gambaran Umum Usaha Dagang Permadi 

4.2.1 Sejarah Berdirinya UD Permadi 

Usaha Dagang Permadi adalah tempat usaha yang memproduksi miniatur 

kendaraan tradisional di Desa Pohlandak Rembang, didirikan pada tahun 2000 

oleh Bapak Hasyim. Sebelum terbentuk menjadi UD Permadi yang memproduksi 

seni kriya miniatur kendaraan tradisional dari limbah logam, pada tahun 1989 di 

bawah kepemimpinan almarhum ayah Bapak Hasyim merupakan industri rumah 

tangga yang memproduksi furnitur untuk interior rumah dari logam kuningan. 

Namun karena terkena dampak krisis ekonomi tahun 1998, usaha pembuatan 

furnitur dari kuningan ditutup dan fakum hingga beberapa tahun. Barulah pada 

tahun 2000, Bapak Hasyim menghidupkan kembali usaha di bidang seni kriya 

untuk souvenir dengan konsep yang sama dengan ayahnya, namun karya dan 

bahan yang digunakan berbeda dari sebelumnya, yakni dengan meninggalkan 

logam kuningan.. 

Dampak krisis ekonomi di Indonesia menyebabkan miniatur kendaraan 

tradisional sengaja dibuat dari sebagian besar bahan limbah logam (logam bekas). 

Pemilihan terhadap bahan logam bekas, dikarenakan adanya pertimbangan atas 

tingginya harga bahan baku logam, terlebih lagi logam kuningan. Pemilik usaha 

memperkirakan jumlah keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk dengan 

harga bahan dan biaya produksi sangat tipis, bahkan cenderung tidak sebanding. 

Selain itu, ide pemanfaatan limbah logam terinspirasi oleh banyaknya logam-

logam bekas yang sudah tidak digunakan lagi di masyarakat, justru keberadaanya 
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dapat mencemari lingkungan. Sehingga, secara tidak langsung UD Permadi telah 

memiliki kepedulian yang baik terhadap kelestarian lingkungan sekitar. 

 

Gambar 5.  Halaman Depan UD Permadi 

 

 

4.2.2 Sistem Manajemen UD Permadi 

Sistem manajemen Usaha Dagang Permadi dilakukan secara mandiri, 

modal usaha dan keuntungan hasil usaha dimiliki sepenuhnya oleh pemilik. 

Tanggung jawab atas proses produksi secara langsung berada di tangan pemilik 

kerajinan, sekaligus sebagai kreator dalam penciptaan konsep karya yang 

diproduksi oleh para tenaga kerja selaku anggotanya.   

4.2.2.1 Struktur Organisasi UD Permadi. 

Adanya struktur organisasi yang jelas sangat memudahkan dalam kegiatan 

produksi, administrasi dan usaha pemasaran barang. Konsumen yang akan 

melakukan transaksi pembelian barang secara langsung dapat terlayani dengan 

cepat, karena langsung ditangani oleh bagian administrasi. Selain itu, proses 

Foto : Bayu (2011) 
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produksi barang juga dapat berjalan dengan lancar karena antar anggota memiliki 

tanggungjawab sendiri-sendiri atas tugas dan jabatan yang dijalani. Sedangkan 

wewenang dan tanggungjawab sepenuhnya berada di tangan pimpinan, sehingga 

tugas yang telah dikerjakan oleh anggota juga dipertanggungjawabkan hasilnya 

kepada pimpinan usaha. Gambar berikut merupakan susunan pembagian tugas 

dalam stuktur organisasi UD. Permadi. 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

USAHA DAGANG PERMADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Struktur Organisasi UD Permadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA 

H. HASYIM. S 

SEKRETARIS 

YULIANTI 

DESAIN & PEMASARAN 

HUSAIN. S 

ANGGOTA 

KARYAWAN / TENAGA KERJA 

Sumber : Dokumen UD Permadi (2010) 
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4.2.2.2 Prasarana Penunjang Kerja 

Sarana dan prasarana dibutuhkan untuk mendukung kelancaran proses 

produksi. Prasarana yang dibutuhkan oleh UD Permadi dalam memproduksi 

kerajinan di antaranya listrik, air, gas, telekomunikasi, serta tempat bekerja yang 

cukup luas. Prasarana tempat bekerja merupakan fasilitas yang utama dalam 

proses produksi. Karena di tempat tersebut sehari-hari digunakan untuk 

memproduksi barang, tempat mengemas barang, showroom, serta tempat 

penyimpanan barang hasil produksi. Gambaran tempat kegiatan produksi UD 

Permadi ditunjukkan berdasarkan denah lokasi penelitian sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Gambar 7. Denah Tempat Penelitian 

Sumber: Dokumen UD Permadi (2010) 



55 

 

 

Berdasarkan data gambar 6 di atas, setiap ruang kerja UD Permadi dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

(1) Ruang Tamu, ruangan tamu yang terletak pada posisi paling depan 

digunakan sebagai ruang penerimaan tamu maupun pengunjung yang ingin 

melakukan transaksi pembelian maupun urusan lain yang berhubungan 

dengan UD Permadi. 

(2) Showroom, ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk memajang 

beberapa contoh karya hasil produksi UD Permadi, atau tempat untuk 

display  karya yang diproduksi. 

(3) Ruang Pengemasan, ruangan ini terletak menyatu langsung dengan rumah 

pemilik UD Permadi. Ruangan ini digunakan sebagai tempat untuk 

mengemas barang yang akan dipasarkan. 

(4) Ruang Perakitan, ruangan ini digunakan sebagai tempat untuk merakit 

komponen menjadi bentuk miniatur kendaraan tradisional setelah proses 

pembentukan komponen. 

(5) Ruang Produksi, digunakan sebagai ruangan untuk proses pembuatan 

berbagai komponen miniatur kendaraan tradisional, mulai dari tahap awal 

penyeleksian bahan, hingga hingga tahap pembentukan dilakukan di 

tempat tersebut. 

(6) Ruang Pengeringan, ruangan ini digunakan sebagai tempat untuk 

mengeringkan karya setelah dilakukan proses pemolesan dengan 

menggunakan vernis dan melamic clear semprot. 



56 

 

 

(7) Gudang Penyimpanan, ruangan ini digunakan untuk menyimpan karya-

karya miniatur kendaraan tradisional yang sudah dikemas maupun yang 

belum dikemas, sebelum dikirim ke pasaran. 

(8) Ruang MCK, digunakan sebagai tempat sanitasi para pekerja.  

4.2.2.3 Tenaga kerja 

Sebagian besar tenaga kerja UD Permadi berasal dari desa setempat dan 

sebagian lagi berasal dari daerah sekitar Desa Pohlandak. Para pekerja UD 

Permadi, berlatar belakang dari masyarakat biasa tanpa memiliki keahlian dalam 

pembuatan karya seni kriya. Namun ditempat itulah para pekerja belajar dan 

dilatih untuk dapat menguasai teknik dalam pembuatan miniatur kendaraan 

tradisional. Pada umumnya pekerja yang baru masuk menjadi anggota, belajar dan 

berlatih teknik pembuatan miniatur kendaraan tradisional dari sesama pekerja 

yang lebih senior. Sehingga dibutuhkan waktu yang tidak lama untuk mampu 

menguasai keahlian tersebut, karena para pekerja saling berinteraksi setiap hari. 

Hampir semua pekerja UD Permadi, mengakui bahwa awalnya mereka 

bekerja di tempat tersebut atas dasar desakan ekonomi. Rendahnya tingkat 

pendidikan dan semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan pada saat ini, 

membuat mereka mau tidak mau memanfaatkan peluang yang ada. Meski tanpa 

memiliki dasar keahlian dalam berkarya, namun para pekerja UD Permadi tetap 

bersungguh-sungguh dan tekun bekerja demi memperoleh gaji seperti yang 

mereka harapkan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 
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Tabel 4. DAFTAR TENAGA KERJA UD PERMADI 
 

No. Nama Karyawan Tempat tinggal Usia Pendidikan 

1. Husain S Desa Pohlandak 34 Tahun S1 

2. Yulianti Desa Pohlandak 29 Tahun SMP 

3. Surono Desa Pohlandak 35 Tahun SD 

4. Ruslan Desa Pohlandak 40 Tahun SD 

5. Bambang Suyono Desa Jolotundo 45 Tahun SD 

6. Sumaryono Desa Pamotan 52 Tahun SD 

7. Mutiah Desa Pohlandak 36 Tahun SD 

8. Solehah Desa Pohlandak 25 Tahun SMP 

9. Syaiful Desa Pohlandak 21 Tahun SMP 

10. Budiono Desa Sumbergirang 45 Tahun SD 

11. Mujianto Desa Pohlandak 34 Tahun SMP 

12. Sugeng Desa Pohlandak 40 Tahun SD 

 
Sumber : Dokumen UD Permadi (2010) 

 

4.2.2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Produksi 

Besarnya persaingan di bidang usaha dan besarnya permintaan konsumen, 

membuat manajemen sebuah usaha dagang meningkatkan kinerjanya. Guna 

memperoleh hasil produksi sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka 

peran seluruh anggota sangat dibutuhkan sekaligus peran media produksi yang 

baik. Proses produksi miniatur kendaraan tradisional UD Permadi memiliki 

beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kerja, namun ada juga faktor yang 

menjadi hambatan kerja.  

Faktor yang menunjang kelancaran produksi dapat dapat dimulai dari 

faktor internal dari manajemen organisasi. Faktor internal yang mendorong 
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keberhasilan kerja di antaranya, adanya sistem permodalan usaha sendiri yang 

cukup lancar, sistem manajemen yang baik, kondisi sarana prasarana yang 

menunjang kinerja para pekerja, serta semangat kerja dari seluruh anggota. 

Sedangkan faktor eksternal yang mendorong keberhasilan produksi di antaranya, 

ketersediaan bahan baku logam bekas di masyarakat yang cukup banyak, 

kelancaran proses distribusi pemasaran produk kepada konsumen, dan motivasi 

kerja karena adanya persaingan usaha dengan daerah lain. 

Selain faktor yang dapat menunjang keberhasilan, terdapat juga beberapa 

faktor yang menjadi penghambat dalam proses produksi. Faktor internal yang 

menjadi penghambat di antaranya, permasalahan dalam proses produksi, seperti 

pengaruh cuaca ketika proses pengeringan/ finishing, adanya peralatan yang 

mengalami kerusakan, dan padamnya instalasi listrik. Selain itu, ketika 

mendapatkan pesanan yang terlalu banyak terkadang pengrajin mengalami 

kuwalahan, hal tersebut disebabkan oleh jumlah tenaga kerja yang sedikit dan 

peralatan yang digunakan masih manual. Sedangkan faktor eksternal yang 

menghambat di antaranya, adanya persaingan dagang dengan daerah lain yang 

sudah terkenal terutama Juwana dan Kota Gede (Yogyakarta), serta terkendala 

dengan sepinya permintaan konsumen atas barang yang dihasilkan. 

 
4.2.3 Kontribusi UD Permadi terhadap Desa Pohlandak 

Keberadaan UD Permadi di Desa Pohlandak telah memberikan kontribusi 

terhadap penduduk, yakni dengan membuka lapangan pekerjaan bagi warga. 

Sebagian besar tenaga kerja UD Permadi merupakan warga setempat, dan 

sebagian lagi berasal dari desa sekitar. Meski saat ini jumlah tenaga kerja hanya 
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berjumlah 12 orang dari jumlah sebelumnya 15 orang. Berkurangnya jumlah 

pekerja di UD Permadi disebabkan karena para mantan pekerja saat ini telah 

memiliki pekerjaan di bidang lain, seperti pedagang, karyawan pabrik dan 

wiraswasta. 

Kontribusi lain yang diberikan UD Permadi terhadap desa adalah, secara 

tidak langsung telah memperkenalkan desa setempat keluar daerah bahkan hingga 

mancanegara. Para konsumen mengenal Desa Pohlandak dari kegiatan UD 

Permadi dalam memasarkan produk miniatur kendaraan tradisional ke beberapa 

daerah di Indonesia dan mancanegara. Berdasarkan penuturan Bapak Hasyim 

(pemilik UD Permadi), dikatakan bahwa “Desa Pohlandak mungkin tidak begitu 

dikenal di Indonesia karena kalah dengan daerah lain seperti, Kota Gede, Juwana 

dan daerah lainnya, namun desa ini telah dikenal konsumen dari luar negeri”. 

Dibuktikan dengan adanya pesanan dari pasar Inggris dan Belanda yang meminta 

50 unit miniatur kendaraan tradisional dari UD Permadi, terutama jenis sepeda 

setiap minggunya (Pantura Pos Edisi 45, Desember 2009: 4).  

4.2.4 Media yang Digunakan dalam Pembuatan Miniatur Kendaraan 

Tradisional  

Media yang digunakan dalam proses pembuatan miniatur kendaraan 

tradisional terdiri dari, alat dan bahan pembuatan. Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian, peralatan yang digunakan dalam 

pembuatan karya miniatur kendaraan tradisional adalah peralatan manual. 

Peralatan manual adalah, sarana kerja yang dalam pengoperasiannya masih 

menggunakan tenaga manusia. Bahan yang digunakan dibedakan menjadi dua 
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yakni, bahan baku dan bahan tambahan atau bahan pelengkap. Bahan baku yang 

digunakan adalah logam yakni, limbah logam atau logam bekas, serta sebagian 

kecil logam baru untuk membuat komponen yang sekiranya tidak memungkinkan 

untuk dibuat dari limbah logam. Logam-logam bekas yang digunakan diperoleh 

dari bengkel speda motor dan mobil di daerah setempat, dan yang paling banyak 

diperoleh dari penadah logam bekas atau rongsokan logam. Tidak semua logam 

yang digunakan dari limbah logam, namun sebagian juga menggunakan logam 

yang baru tetapi jumlah perbandingannya dengan limbah logam sangat kecil dan 

hanya digunakan untuk membuat miniatur kuda dan miniatur kerbau pada 

miniatur kendaraan dokar dan pedati, serta untuk membuat komponen-komponen 

kecil dan hiasan pada miniatur kendaraan tradisional. 

Pembuatan miniatur kendaraan tradisional juga menggunakan bahan 

tambahan atau bahan pelengkap. Bahan tambahan adalah bahan yang digunakan 

sebagai pelengkap karya. Biasanya bahan pelengkap ini berfungsi untuk 

menghiasi karya seni pada proses finishingnya. Seperti, bahan karet dari kabel 

busi bekas dan kabel mesin, kain, kulit, vernis dan beberapa bahan lain yang 

digunakan hanya untuk melengkapi dan memperindah karya. Beberapa jenis 

bahan yang digunakan sebagai media dalam pembuatan karya miniatur kendaraan 

tradisional UD Permadi adalah sebagai berikut : 

4.2.4.1 Bahan Baku 

(1) Limbah logam (logam bekas), terutama jenis logam besi 

(2) Plat atau lembaran seng 

(3) Kawat 
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(4) Rantai kamprat (rantai mesin motor), sebagai rantai miniatur 

4.2.4.2 Bahan Pelengkap 

(1) Lembaran kulit, untuk membuat lapisan sadel maupun aksesoris 

(2) Kabel bekas kendaraan, digunakan untuk membuat ban 

(3) Kain, untuk membuat hiasan dan melapisi jok miniatur kendaraan 

(4) Cairan varnish / vernis, untuk melapisi dan mencegah karat 

(5) Aerosol (melamic clear semprot), untuk mengkilapkan miniatur 

 
Bahan yang digunakan dalam pembuatan miniatur kendaraan tradisional di 

UD Permadi antara lain : 

 

 
 

 

 
Gambar 10 - 11. Kawat Ukuran Besar dan Kecil  

Gambar  8 - 9. Logam Bekas sebagai Bahan Miniatur Kendaraan Tradisional 
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Foto : Bayu (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  12. Rantai Kamrat Mesin Motor 

Gambar  13. Kabel Busi Motor      Gambar  14. Kabel Mesin 

Gambar 15. Aerosol (melamic clear)    Gambar  16. Cairan Varnish   
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Foto : Bayu (2011) 

 

Guna memperlancar proses pembuatan kerajinan, UD Permadi 

menggunakan berbagai alat bantu, antara lain: 

(1)  Peralatan las karbit 

Peralatan las digunakan sebagai sarana untuk menyambungkan tiap bagian 

komponen miniatur yang sudah dipotong dan dibentuk sesuai dengan pola. 

Alat las yang digunakan adalah las yang berbahan bakar non listrik, namun 

las berbahan bakar gas yang dihasilkan oleh bahan kimia karbit. Karena 

cocok untuk pengelasan logam yang berukuran kecil 

(2)  Gerinda listrik 

Alat berupa gerinda digunakan sebagai media untuk menghaluskan bagian 

permukaan logam yang digunakan sebagai bahan miniatur kendaraan 

tradisional. Permukaan logam yang dihaluskan dengan gerinda adalah, 

     Gambar 17. Kain Vlanel                          Gambar  18. Plat Seng                   
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permukaan logam yang berkarat sebelum diolah dan permukaan logam 

sisa hasil sambungan dengan las yang kurang rapi. 

(3)  Mesin bor listrik dan bor manual 

Mesin bor, baik yang manual maupun yang menggunakan listrik 

digunakan untuk melubangi komponen pada bagian poros roda, sehingga 

roda miniatur dapat digerakkan. Komponen yeng dilubangi antara lain : 

bagian gir rantai, leher setang, pedal pengayuh, standar, dan laker roda.  

(4)  Mesin cetak pres 

Mesin pres digunakan untuk membuat komponen-komponen kecil 

miniatur, tujuannya agar komponen-komponen yang berukuran kecil 

mudah dibuat dan ukurannya sama. Komponen yang dibuat antara lain : 

gir rantai, laker roda, sadel sepeda dan standar sepeda. 

(5)  Mesin rol 

Mesin rol digunakan untuk melengkungkan plat seng secara presisi 

membentuk lingkaran, yang digunakan untuk membuat pelek roda. Mesin 

rol ini masih dioperasikan secara manual menggunakan tenaga manusia. 

(6)  Gergaji besi 

Gergaji besi adalah alat potong logam secara manual, yang digunakan 

untuk memotong logam bekas yang berbentuk batangan untuk dibuat 

menjadi rangka miniatur kendaraan tradisional. 

(7)  Gunting logam 

Gunting logam digunakan untuk memotong lembaran plat seng yang 

sudah digambar sesuai pola komponen tertentu seperti, pelek sepeda, 
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selebor sepeda dan bagian gerobak terutama untuk jenis miniatur 

kendaraan angkut.   

(8)  Palu 

Palu adalah alat yang digunakan untuk menempa dan membentuk 

batangan-batangan besi menjadi bentuk komponen miniatur kendaraan 

tradisional, terutama bagian rangka miniatur kendaraan. 

(9)  Tang  

Tang digunakan sebagai alat untuk membengkokkan logam, serta 

digunakan untuk memotong kawat sebagai jeruji kendaraan. 

Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan miniatur 

kendaraan tradisional UD Permadi antara lain : 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar  19. Las Berbahan Bakar Karbit                       Gambar  20. Gerinda Listrik 
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Foto : Bayu (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  25-26. Peralatan untuk Memotong Logam dan Peralatan Merakit 

Gambar  23. Mesin Cetak Pres               Gambar  24. Mesin Bor Listrik 

      Gambar   21. Pemotong Logam               Gambar  22. Mesin Rol 
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Gambar 27. Mesin Bor Manual 

4.3 Proses Pembuatan 

Proses pembuatan karya seni kriya miniatur kendaraan tradisional yang 

sering disebut dengan penciptaan karya, terbagi menjadi tiga tahap. Ketiga tahap 

tersebut di antaranya, eksplorasi ide atau konsep pembuatan, perancangan atau 

desain, dan perwujudan. Berikut ini merupakan penjelasan dari beberapa tahap 

dalam pembuatan miniatur kendaraan tradisional. 

4.3.1 Konsep Pembuatan Miniatur Kendaraan Tradisional 

Motif yang melatar belakangi pemilik UD Permadi untuk membuat seni 

kriya miatur kendaraan tradisional adalah adanya motif ekonomi, tradisi, dan 

motif kemanusiaan. Motif ekonomi merupakan faktor yang paling berpengaruh 

besar dalam ide pembuatan miniatur kendaraan tradisional. Pemilik UD Permadi 

mengakui, pada awalnya adanya desakan untuk bangkit pasca keterpurukan 

setelah terkena dampak krisis ekonomi. Dari situ pemilik usaha pemilik usaha 

mencari solusi, dan pada akhirnya menemukan ide untuk membuat miniatur 
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kendaraan darat tradisional, dengan memanfaatkan peralatan yang masih dimiliki 

ketika usaha pertama masih berjalan. Kemudian dari pembuatan miniatur, muncul 

harapan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menemukan kembali 

kejayaan dan kesuksesan dalam bidang bisnis pembuatan benda-benda berbahan 

logam seperti usaha sebelumnya yang membuat perabot furnitur dari logam 

kuningan. 

Konsep yang kedua adalah tradisi, motif tradisi pada awalnya lahir dari ide 

pemilik UD Permadi yang tertarik untuk membuat miniatur sepeda, barulah 

setelah berhasil di pasaran lokal timbul keinginan untuk menciptakan kendaraan 

darat lain yang menjadi ciri khas daerah setempat Jawa Tengah khususnya Kota 

Rembang. Dari pemikiran tersebut kemudian diciptakan miniatur becak, dokar, 

dan pedati yang merupakan bentuk-bentuk khas kendaraan daerah setempat. 

Kembali lagi, tujuannya adalah untuk menciptakan kembali beberapa jenis 

kendaraan darat tradisional yang ada di daerah setempat, karena pertimbangan 

keunikan bentuk dan nilai estetis. Sedangkan untuk kendaraan yang berupa hasil 

inovasi dan pengembangan bentuk, hanyalah termotifasi karena ingin 

menciptakan bentuk kendaraan tradisional baru yang tetap memiliki bentuk unik. 

Misalnya pada sepeda keranjang, inspirasi pembuatannya berasal dari bentuk 

sepeda Inggris yang kemudian dimodifikasi dengan menggabungkan keranjang 

dibelakangnya. Sementara untuk sepeda mandarin terinspirasi dari becak China 

yang ditarik dari depan, untuk digabungkan dengan sepeda kuno. Ada pula 

keinginan untuk membuat sepeda yang lebih modern seperti, sepeda vederal dan 
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sepeda balap, konsep ini terlepas dari motif tradisi yang ide pembuatannya 

semata-mata hanyalah ingin mengikuti selera pasar. 

Motif yang ketiga adalah kemanusiaan, namun diakui pemilik UD Permadi 

bahwa motif yang satu ini sebenarnya terjadi karena akibat adanya motif ekonomi 

dan motif tradisi. Disatu pihak pemilik UD Permadi ingin menciptakan bentuk-

bentuk kendaraan tradisional yang unik, namun dilain pihak terkendala masalah 

biaya produksi terutama masalah pengadaan bahan baku. Sehingga pemilihan 

bahan jatuh pada limbah logam atau logam bekas yang sebagian besar 

mendominasi proses pembuatan miniatur kendaraan tradisional. Dari fenomena 

penggunaan bahan limbah logam atau logam bekas kemudian timbulah ide untuk 

senantiasa menggunakan logam bekas mengingat harganya yang murah, juga 

termotifasi untuk melestarikan alam atau lingkungan. Karena semakin 

memboomingnya gerakan ramah lingkungan sehingga penggunaan limbah logam 

semakin diupayakan pemilik UD Permadi. 

Dari ketiga motif yang melatar belakangi pembuatan seni kriya miniatur 

kendaraan tradisional, berdasarkan penjelasan pemilik UD Permadi bahwa motif 

ekonomilah yang paling berperan besar untuk munculnya ide pembuatan miniatur 

kendaraan tradisional. Setelah penetapan konsep pembuatan miniatur kendaraan 

tradisional, kemudian dicapailah penentuan peralatan dan bahan yang akan 

digunakan. Beberapa peralatan masih menggunakan alat-alat yang pernah 

digunakan pada usaha sebelumnya, dan peralatan lain yang merupakan 

penambahan dari kebutuhan akan alat-alat yang sesuai dengan pembuatan karya. 

Sementara bahan yang digunakan ditetapkan untuk memnggunakan bahan utama 



70 

 

 

logam, dengan sebagian besar dari logam bekas, yang disertai dengan logam baru, 

dan beberapa bahan non logam sebagai bahan pelengkapnya.  

           
4.3.2 Desain Pembuatan Miniatur Kendaraan Tradisional (Perancangan) 

 Pembuatan suatu karya seni rupa sangat ditentukan oleh faktor desain. 

Konsep karya miniatur kendaraan tradisional yang dibuat sepenuhnya berasal dari 

ide Bapak Hasyim selaku pemilik usaha yang dibantu oleh Husain (adik) dalam 

hal desain karya, kemudian diproses oleh para pekerja. Proses desain dalam 

penciptaan miniatur kendaraan tradisional UD Permadi dibuat dari tiruan bentuk-

bentuk kendaraan tradisional yang ada di masyarakat, kemudian dituangkan dalam 

media dua dimensi untuk membuat rancangan karya. Dalam pembuatan desain 

pertama kali dilakukan melalui pemembuatan sket gambar kendaraan yang akan 

dibuat, dengan cara membuat skala perbandingan antara karya dan benda yang 

ditiru. Skala yang digunakan menyesuaikan dengan bentuk masing-masing karya 

yang dibuat, misalnya untuk jenis-jenis sepeda skala yang digunakan adalah 1:10, 

sedangkan untuk jenis kendaraan angkut seperti becak, dokar atau delman dan 

pedati skala yang digunakan adalah 1:25. Kemudian rancangan yang berbentuk 

sket divisualisasikan kedalam lembar kerja yang dijadikan sebagai konsep kerja. 

Di samping konsep pembuatan miniatur kendaraan tradisional berasal dari 

tiruan kendaraan darat tradisional, ada juga desain karya yang berasal dari 

pengembangan ide untuk menciptakan inovasi bentuk varian baru. Desain yang 

dikembangkan biasanya hasil dari modifikasi bentuk kendaraan, maupun 

penggabungan dari dua jenis kendaraan yang dibuat menjadi jenis kendaraan baru. 

Karya UD Permadi yang merupakan hasil pengembangan bentuk yakni, sepeda 



71 

 

 

keranjang dan sepeda Mandarin yang merupakan jenis sepeda berpenumpang 

samping berasal dari penggabungan atara sepeda dengan becak dari Negara China. 

Selain itu UD Permadi juga menerima permintaan untuk membuat miniatur 

kendaraan dari konsep dan desain pesanan konsumen antara lain, miniatur speda 

motor tukang pos, bentor (becak motor), motor tua, vespa, motor trail, dan motor 

Harley Davidson.  

Alur Desain Pembuatan Miniatur Kendaraan Tradisional   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendaraan Tradisional 

Proses Penskalaan 
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Gambar Hasil / Konsep Kerja 

Konsep / Latar Belakang Desain 
- Motif Ekonomi 

- Motif Tradisi 

- Motif Sosial / Kemanusiaan 

Proses Produksi 
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4.3.3 Proses Penciptaan Karya (Perwujudan) 

Proses penciptaan seni kriya miniatur kendaraan tradisional sama halnya 

dengan proses berkarya seni rupa, sehingga diperlukan penguasaan media 

meliputi alat, bahan dan teknik sebagai penentu keberhasilan proses. Selain itu, 

proses pembuatannya cenderung membutuhkan waktu yang lama, karena 

dikerjakan melalui cara dan tahap-tahap pembuatan yang panjang, serta 

menggunakan peralatan yang serba manual. Sehingga, tidak jarang jika hasil 

karya seni kriya miniatur kendaraan tradisional yang fungsinya hanya sebagai 

hiasan, memiliki nilai jual yang tinggi. Sebelum melakukan proses pembuatan 

miniatur, terlebih dahulu dilakukan proses awal di antaranya. 

4.3.3.1 Tahap Awal Proses Penciptaan Karya Miniatur Kendaraan Tradisional 

Tahap awal dilakukan sebelum proses pemciptaan karya. Tahap ini 

merupakan tahap penting untuk diperhatikan, karena jika tahap ini dilakukan 

dengan tepat maka dapat membantu mempermudah kerja para pekerja ketika 

proses pembuatan, yang dibagi menjadi beberapa tahap yakni: 

(1) Menyeleksi Bahan Limbah Logam untuk Diproses. 

Bahan limbah logam yang diperoleh berasal dari para pengumpul 

barang bekas dan bengkel kendaraan, sebelum dibeli terlebih dahulu 

diseleksi sesuai kebutuhan. Tujuan dari proses seleksi adalah untuk 

memperoleh bahan logam yang masih layak dan masih memiliki 

kualitas produksi dari limbah logam yang diperoleh.  

Gambar 28. Alur Desain Pembuatan Miniatur Kendaraan Tradisional  
Sumber: Dokumentasi UD Permadi (2010) 
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(2) Membersihkan Logam dari Kotoran dan Karat 

Limbah logam yang sudah di seleksi, dibersihkan dari kotoran dan 

karat yang melekat dengan cara digosok dengan amplas maupun 

digerinda. Pembersihan logam dilakukan dengan tujuan agar, ketika 

sudah terbentuk menjadi karya tidak mudah berkarat.  

(3) Pemotongan Bahan Sesuai Ukuran yang Telah Ditentukan 

Pemotongan logam dilakukan berdasarkan ukuran komponen miniatur 

yang telah ditentukan berdasarkan skala. Proses pemotongan bahan 

masih menggunakan beberapa peralatan manual antara lain, gergaji 

besi, tang digunakan untuk memotong kawat yang dipakai sebagai 

jeruji roda, gunting logam dipakai untuk memotong lembaran seng, 

pemotong logam dipakai untuk memotong logam maupun plat logam 

berukuran besar  

 

 
Gambar 29. Pemotongan Logam Menggunakan Gergaji Besi 

Foto : Bayu (2011) 
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4.3.3.2 Tahap Penciptaan Miniatur Kendaraan Tradisional : 

(1) Tahap Pembentukan Komponen  

Pengrajin membentuk logam menjadi komponen kerajinan 

secara manual, dengan cara dipanaskan memakai bara api pada las 

kemudian dipukul dengan palu. Komponen miniatur yang sudah 

dipotong, di bentuk sesuai dengan pola setiap bagian miniatur, pola 

dibuat berdasarkan desain yang telah ditentukan. Pembentukan 

komponen miniatur dilakukan secara manual, sehingga dibutuhkan 

kehati-hatian dan ketelitian. Karena jumlah komponen yang dibuat 

dalam bentuk dan ukuran sama jumlahnya sangat banyak, maka dibuat 

penuh perhitungan agar ukuran dan bentuknya semua sesuai bentuk 

karya miniatur yang dibuat. Tujuannya adalah, agar nantinya ketika 

dirakit menjadi karya miniatur kendaraan tradisional, bentuknya dapat 

seragam karena ukurannya sesuai dengan skala kendaraan. 

Gambar 30. Pemotongan Seng Menggunakan Gunting Logam 

Foto : Bayu (2011) 
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Gambar 31. Pembentukan Bagian Selebor Miniatur Sepeda  

 

Gambar 32. Pembentukan Kerangka Miniatur Sepeda 

 

 
(2) Tahap Penyambungan Komponen  

Tahap penyambungan dilakukan setelah proses pembentukan 

bahan menjadi komponen miniatur. Para pekerja menyambungkan 

komponen maupun menyambung bahan yang sudah dibentuk 

menggunakan las. Alat las yang digunakan adalah jenis las yang 

Foto : Bayu (2011)  
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menggunakan bahan bakar karbit atau lebih sering disebut las karbit. 

Alasan penggunaan peralatan las berbahan bakar gas karbit adalah, 

karena komponen logam yang digunakan berukuran kecil dan sebagian 

besar berbahan logam besi, jika menggunakan las listrik maka 

komponen akan mudah lebur karena suhu terlalu tinggi. Proses 

pengelasan menggunakan bahan bakar gas kerbit disebut sebagai 

proses pengelasan oxy hydrogen, karena bahan yang digunakan berasal 

dari campuran zat asam dan gas pembakar seperti acetylene dan 

hidogen. 

Proses penyambungan komponen, susunan dan rangkaiannya 

disesuaikan dengan desain. Agar masing-masing komponen miniatur 

tidak saling tercampur, maka komponen yang sudah siap disambung 

sebelumnya telah dikelompokkan berdasarkan jenis karya miniatur 

yang akan dibuat. Untuk menjaga kualitas barang, proses 

penyambungan komponen menggunakan mesin las dilakukan dengan 

hati-hati, hal tersebut bertujuan agar proses penyambungan tidak 

sampai mengubah bentuk komponen dari desain awal karena suhu 

terlalu tinggi. 
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Gambar  33. Penyambungan Komponen Miniatur Sepeda Menggunakan Las 

  Foto : Bayu (2011)  

 

(3) Tahap Penghalusan   

Tahap penghalusan komponen dilakukan setelah tahap 

penyambungan komponen dengan menggunakan las. Penghalusan 

komponen dilakukan untuk merapikan dan menghaluskan komponen 

dari sisa-sisa pengelasan yang tidak rapi, terutama pada bagian 

sambungan. Menghaluskan komponen miniatur dilakukan dengan 

menggunakan gerinda listrik, kemudian untuk semakin memperhalus 

lagi di akhiri dengan amplas besi. Tujuan proses penghalusan 

komponen adalah, agar ketika dirakit sisa-sisa sambungan yang tidak 

rapi tidak melukai tangan para pekerja ketika merakit, selain itu juga 

bertujuan untuk merapikan karya sehingga ketika nantinya sudah jadi 

akan tampak lebih indah. 
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Gambar  34. Penghalusan Komponen Miniatur Menggunakan Gerinda 

 Foto : Bayu (2011)  

 

(4) Tahap Pemolesan 

Kata pemolesan menurut pemilik UD Permadi adalah istilah 

yang sering digunakan pada tahap pelapisan komponen miniatur 

dengan cairan varnish (vernis) dan di akhiri dengan aerosol (melamic 

clear semprot). Proses memoles komponen miniatur menggunakan 

vernis bertujuan untuk melapisi logam agar tidak mudah berkarat, 

proses ini dilakukan karena bahan logam yang digunakan berasal dari 

limbah logam yang terkadang sudah mengalami korosi atau berkarat. 

Setelah dilapis dengan cairan vernis kemudian komponen dikeringkan 

diruang pengeringan. Agar semakin terlihat menarik dan mengkilap, 

maka masing-masing komponen dilapisi lagi dengan aerosol.  
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Gambar  35. Pemolesan Komponen Miniatur Menggunakan Vernis 

 Foto : Bayu (2011)  

 
(5) Tahap Pengeringan 

Proses pengeringan komponen dilakukan setelah proses 

pemolesan, pada proses ini masih sangat tergantung dengan cuaca atau 

panas matahari. Jika cuaca sedang tidak mendukung atau sedang 

musim penghujan, maka proses pengeringan berlangsung lama. 

Biasanya dalam cuaca normal, dengan terik matahari yang cerah 

pengeringan hanya berlangsung setengah hari, namun ketika musim 

penghujan pengeringan dapat berlangsung sehari semalam dengan 

bentuan kipas angin. Meski tergantung dengan terik matahari namun 

dalam proses pengeringannya tidak dilakukan secara langsung di 

tempat terbuka, tetapi proses pengeringannya dilakukan di dalam 

ruangan dengan ruang ventilasi yang cukup lebar. Menurut pemilik 

usaha “tujuan pengeringan tidak dilakukan di luar ruangan karena, 

hasil dari proses pengeringan cenderung kurang mengkilap jika 
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dibandingkan dengan pengeringan yang dilakukan di dalam ruangan 

dengan ventilasi yang cukup”.   

 
Gambar 36. Komponen yang sudah dipoles dikeringkan 

Foto : Bayu (2011) 

 

(6) Tahap Perakitan Komponen/ Finishing 

Tahap perakitan dilakukan setelah komponen miniatur 

kendaraan tradisional dihaluskan dan dipoles. Tahap ini merupakan 

tahap akhir dari keseluruhan proses pembuatan karya miniatur 

kendaraan tradisional di UD Permadi. Masing-masing komponen satu 

sama lain dirakit atau dirangkai menjadi sebuah bentuk miniatur 

kendaraan tradisional, disatukan menggunakan baut. Pemasangan 

komponen disesuaikan dengan jenis model kendaraan yang dibuat, 

setelah selesai dirakit kemudian miniatur kendaraan dikelompokkan 

berdasarkan jenis kendaraannya. Setelah miniatur dirakit, beberapa 

pekerja melakukan pengecekan pada masing-masing karya secara 
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teliti, dengan tujuan agar tidak terjadi salah pemasangan komponen 

atau adanya suatu komponen tertentu belum dipasangkan. 

 

Gambar 37. Perakitan Komponen Menjadi Miniatur Sepeda 

Foto : Bayu (2011) 

 

(7) Tahap Pengemasan Produk 

Tahap pengemasan produk dilakukan ketika karya yang sudah 

jadi akan dipasarkan kepada konsumen. Sebelum di pasarkan, karya 

terlebih dahulu dikemas menggunakan plastik, dan ada juga yang 

dibungkus kardus. Tujuan pengemasan adalah untuk menjaga kondisi 

barang ketika di distribusikan, agar tetap baik setelah sampai di tangan 

konsumen. Selain itu, tujuan pengemasan adalah untuk lebih 

mempercantik tampilan barang, sehingga secara tidak langsung dapat 

menarik minat konsumen untuk membeli. 
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Gambar 38. Pengemasan Produk Sebelum Di pasarkan 

Foto : Bayu (2011) 

 

4.4 Bentuk Estetis Seni Kriya Miniatur Kendaraan Tradisional  

Karya seni rupa yang dihasilkan oleh seorang seniman memiliki bentuk 

keindahan tersendiri, salah satunya pada karya seni kriya miniatur kendaraan 

tradisional UD Permadi. Bentuk estetis miniatur kendaraan tradisional UD 

Permadi terdapat pada (1) ukuran (size), keindahan tampak pada ukuran karya 

yang tidak wajar (kecil) jika dibandingkan dengan ukuran sebenarnya, membuat 

karya ini menjadi terlihat monumental, (2) warna (colour), sebenarnya warna 

yang digunakan menjadikan kekurangan dari setiap karya, namun menjadi unik 

karena pemakaian warna yang menyerupai logam tembaga, (3) konsep (concept), 

keindahan pada konsep bentuk karya berasal dari tiruan kendaraan tradisional dan 

pengambangan bentuk kendaraan sebagai inovasi. Untuk mendapatkan bentuk 

karya yang memiliki nilai estetis, maka seniman harus mempertimbangkan unsur-

unsur rupa dan prinsip-prinsip desain. Aryo Sunaryo (2002: 7-23) membagi 

unsur-unsur rupa menjadi enam unsur, yaitu : garis, warna, raut, gelap terang, 
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tekstur dan ruang serta prinsip-prinsip desain menjadi enam prinsip, yaitu terdiri 

dari kesatuan, keserasian, irama, dominasi, keseimbangan, dan kesebandingan. 

Agar dapat mengidentifikasi bentuk estetis pada karya seni kriya miniatur 

kendaraan tradisional yang diproduksi oleh UD Permadi, berikut ini penulis akan 

mengklasifikasikan beberapa karya berdasarkan jenis miniatur kendaraan 

tradisional yang dibuat untuk dianalisis. 

 
4.4.1 Karya Miniatur Kendaraan Tradisional Jenis Kendaraan Tunggal 

4.4.1.1 Sepeda Kuno 

 

Gambar 39. Miniatur Sepeda Kuno 

Dokumen : File Katalog UD Permadi (2010) 

Ukuran: 40 x 21 x 3 cm 

Bahan : Logam dan Karet 

Karya miniatur sepeda kuno di atas, merupakan karya tiruan dari 

kendaraan darat tradisional jenis sepeda yang pernah digunakan masyarakat pada 

masa Kolonial Belanda. Gambar di atas merupakan salah satu bentuk sepeda kuno 
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yang dibuat UD. Permadi, karena jenis miniatur ini dibuat berpasangan yakni, 

sepeda kuno jenis laki-laki dan sepeda kuno jenis perempuan, dan miniatur sepeda 

di atas adalah jenis sepeda kuno untuk perempuan. Sepeda kuno dikategorikan 

sebagai kendaraan tunggal karena cenderung dikendarai seorang diri dan tidak 

digunakan sebagai sarana angkut, meski dapat digunakan untuk berboncengan. Di 

dalam karya tersebut terdapat beberapa unsur-unsur rupa dan prinsip-prinsip 

desain sebagai penyusun karya. Unsur rupa atau visual yang terdapat pada karya 

ini antara lain, garis, raut, warna, gelap-terang, tekstur, dan ruang. 

Unsur garis banyak terdapat pada karya ini, dimana unsur garis terdapat di 

berbagai sisi. Garis yang terdapat pada karya ini di antaranya, berupa garis lurus 

dan garis lengkung. Garis lurus yang terdapat pada karya tersebut antara lain pada 

bagian rangka sepeda, sadel belakang, pompa sepeda, pengayuh, standar dan 

bagian jeruji roda sepeda. Sedangkan garis kengkung yang paling terlihat pada 

bagian roda, serta terdapat unsur garis lengkung yang lain di antaranya, pada 

rangka tengah, setang, selebor, lampu, kabel lampu, rantai dan gir rantai. Kualitas 

garis berupa garis tebal dan garis tipis juga terdapat pada karya ini. Garis-garis 

tebal terdapat pada bagian rangka sepeda, sementara garis tipis terdapat pada 

jeruji roda sepeda. 

Unsur raut juga terdapat pada pada karya miniatur sepeda kuno ini. Raut 

yang terdapat pada karya ini terbentuk karena adanya persambungan antar garis, 

baik garis lurus maupun garis lengkung. Bentuk raut yang terdapat pada karya ini 

antara lain, raut geometris, dan raut non-geometris atau sering disebut juga raut 

organis. Raut geometris banyak terdapat pada bagian rangka dan roda sepeda, 
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sedangkan raut non-geometis terdapat pada bagian rantai, rangka tengah, lampu, 

dan sadel. 

Warna yang mendominasi pada karya ini adalah warna cokelat, warna 

cokelat terdapat pada keseluruhan rangka miniatur sepeda. Warna cokelat pada 

warna logam berasal dari efek cairan vernis yang dibubuhkan pada rangka sepeda. 

Selain warna cokelat yang mendominasi, juga terdapat warna lain yakni, warna 

hitam pada bagian ban sepeda dan warna abu-abu yang berasal dari warna pelek, 

jeruji roda, setang dan lampu sepeda. 

Selain itu gelap terang juga terdapat pada karya ini. Unsur gelap terang 

pada karya ini dapat diakibatkan oleh pengaruh cahaya dan pewarnaan pada karya 

itu sendiri. Cahaya yang mengenai karya akan diterima dan dipantulkan oleh 

permukaan karya sebagai unsur gelap terang. Gelap terang pada karya juga 

diperoleh karena adanya bayang-bayang yang terbentuk karena pantulan cahaya. 

Unsur rupa tekstur sangat penting dalam suatu karya seni kriya. Selain 

untuk menunjukkan kualitas dari produk yang dihasilkan, tekstur juga 

berpengaruh terhadap karakteristik dari karya tersebut. Pada karya ini tekstur yang 

terbentuk adalah tekstur nyata karena karya kriya ini berwujud tiga dimensi yang 

dapat diraba dan dirasakan secara nyata keberadaannya. Sifat dari tekstur 

permukaan karya ini adalah halus hal ini di karenakan bahan yang digunakan 

adalah logam yang dipoles menggunakan vernis dan aerosol berupa melamic 

clear. 

Unsur ruang juga terdapat pada karya ini. Unsur ruang terdapat pada 

ketebalan bahan yang digunakan, seperti pada logam yang digunakan sebagai 
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rangka miniatur dan volume ketebalan ban miniatur. Selain itu pada komponen 

lampu dan sadel juga memiliki ketebalan. Ruang juga terbentuk dari hasil 

persambungan antara unsur raut, garis dan unsur rupa lainnya. Karena karya ini 

merupakan karya seni kriya  tiga dimensi, tentu secara keseluruhan karya ini 

memiliki ukuran ruang. 

Di samping unsur-unsur rupa terdapat juga prinsip-prinsip desain pada 

karya ini. Prinsip kesatuan dapat dilihat secara jelas pada karya ini, dimana dalam 

mengkomposisikan bidang-bidang dari komponen sepeda serta adanya perpaduan 

antara raut geometris dan raut non geometris dikomposisikan menjadi satu 

kesatuan yang utuh tidak berdiri sendiri-sendiri, serta terwujud satu kesatuan yang 

padu. 

Karya miniatur sepeda kuno di atas juga terdapat prinsip keserasian 

bentuk. Dibuktikan dari hasil penyusunan unsur-unsur rupa yang harmonis dari 

karya tersebut, menunjukkan adanya keserasian dalam mengkombinasi unsur 

garis, raut, warna, ruang dan terkstur. Penyusunan unsur-unsur rupa yang 

dilakukan secara serasi atau harmonis, dapat menghasilkan sebuah komposisi 

karya seni rupa yang memiliki nilai estetis.  

Selain adanya prinsip keserasian, terdapat juga prinsip irama pada karya 

ini. Prinsip irama yang terdapat pada karya ini adalah irama repetitif, karena 

terdapat pengulangan irama secara tertib, akibat dari pengulangan unsur yang 

sama baik dalam bentuk ukuran dan warna. Penyusunan irama pada karya ini 

terlihat pada bagian jeruji roda sepeda yang disusun teratur. 
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Prinsip dominasi juga terdapat pada karya ini. Terlihat dari adanya 

dominasi bentuk geometris, terutama yang paling menonjol adalah dominasi 

bentuk lingkaran yang diwujudkan dalam bentuk dua buah roda. Dominasi yang 

lain adalah mengenai warna, keseluruhan warna yang dimiliki karya ini berupa 

warna gelap yakni cokelat dan hitam, dari warna-warna gelap tersebut terdapat 

sedikit penonjolan warna cerah yakni, abu-abu atau perak yang terdapat pada 

bagian pelek, jeruji roda dan setang. Sehingga secara tidak langsung warna cerah 

tersebut dapat menjadi pusat perhatian. 

Karya ini juga mengandung prinsip keseimbangan. Keberadaan prinsip 

keseimbangan dapat terlihat dari adanya keseimbangan berat antara bagian depan 

dengan bagian belakang karya yang cenderung sama. Keseimbangan berat yang 

muncul dapat berasal dari berat ukuran, bentuk raut, dan ruang. Selain itu terdapat 

pula keseimbangan mengenai kontras warna, antara bagian depan dan belakang 

karya memiliki intensitas warna yang hampir sama.  

Selain keseimbangan, karya ini juga memiliki kesebandingan. 

Kesebandingan dalam karya ini terdapat pada hubungan antar bagian dengan 

keseluruhan karya, yang berkaitan dengan ukuran, luas sempitnya bagian, panjang 

pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian yang bertujuan untuk mencapai 

kesesuaian dan keseimbangan yang baik sehingga nampak proporsional.  

Di samping telah memenuhi prinsip kesebandingan antar komponen 

dengan keseluruhan karya, masih terdapat kurang sebandingnya beberapa 

komponen pada karya ini. Komponen yang kurang sebanding dengan keseluruhan 

karya adalah pada bagian rantai dan sadel boncengan sepeda. Pada bagian rantai 
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ukurannya terlalu besar sehingga terlihat kurang proporsional antara ukuran rantai 

dengan keseluruhan karya, jika bagian rantai sepeda agak diperkecil atau ukuran 

sepedanya sedikit diperbesar maka secara visual akan tampak lebih sebanding. 

Berikutnya pada bagian sedel boncengan, komponen tersebut ukurannya sedikit 

kurang panjang sehingga terlihat kurang proporsional dibanding dengan panjang 

sepeda. Jika komponen-komponen tersebut sedikit diubah ukurannya 

menyesuaikan panjang sepeda maka bentuk visual karya akan menjadi lebih baik. 

Selain faktor kurang sebandingnya beberapa komponen karya, pada 

perwujudan karya ini juga tidak menyertakan beberapa komponen penting yang 

sebenarnya senantiasa terdapat pada sebuah sepeda yakni, rem dan bel sepeda. 

Seharusnya komponen ini juga disertakan, karena dengan ditambahkannya 

komponen tersebut maka miniatur sepeda kuno akan lebih lengkap dan lebih mirip 

dengan wujud asli sepeda kuno.    

Secara keseluruhan, karya miniatur sepeda kuno di atas sudah baik karena 

hampir mirip dengan perwujudan bentuk nyata kendaraan sepeda kuno yang ada 

di masyarakat. Selain kurang sebandingnya beberapa komponen karya, pewarnaan 

pada karya ini juga kurang sesuai dengan bahan yang digunakan yakni logam besi. 

Jika pewarnaan pada karya menggunakan warna cokelat maka unsur visual besi 

yang menjadi penyusun karya menjadi hilang, justru terkesan seperti terbuat dari 

bahan kayu. Jika ditinjau dari kemiripan warna dengan sepeda yang asli warnanya 

juga tidak sesuai, karena sepeda kuno yang ada di masyarakat tidak berwarna 

cokelat melainkan berwarna hijau tua dan hitam. Sebaiknya pewarnaan pada 

sepeda kuno tetap dibiarkan sesuai dengan warna asli logam besi yang cenderung 
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berwarna abu-abu kehitaman. Sehingga warna miniatur sepeda akan terlihat lebih 

alami dan unik, sekaligus sedikit memiliki kemiripan dengan warna sepeda kuno 

yang ada di masyarakat. 

Dari analisis miniatur sepeda kuno di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa karya miniatur sepeda kuno merupakan tiruan dari bentuk sepeda kuno 

yang saat ini jumlahnya di masyarakat sudah sangat sedikit. Dalam penciptaanya, 

karya ini telah menggunakan dan mempertimbangkan unsur-unsur rupa dan prinsi 

komposisi atau desain dengan baik, sehingga memiliki bentuk visual yang indah. 

Akan tetapi, karya ini juga memiliki kekurangan dalam beberapa perwujudanya 

seperti, pada bagian rantai dan sadel boncengan sepeda yang kurang proporsional, 

serta pada pewarnaan miniatur sepeda yang kurang sesuai dengan bahan yang 

digunakan maupun warna sepeda yang sesungguhnya. Serta adanya beberapa 

komponen penting dalam sebuah sepeda yang belum disertakan, pada hal 

keberadaanya selalu ada disetiap sepeda, yakni rem dan bel sepeda. 

 

4.4.1.2 Sepeda Balap 
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Gambar 40. Miniatur Sepeda Balap 

Dokumen : File Katalog UD Permadi (2010) 

Ukuran: 39 x 21 x 3 cm 

Bahan : Logam dan karet 

Karya miniatur sepeda di atas merupakan tiruan dari sepeda yang 

digunakan dalam olah raga balap sepeda. Karya miniatur sepeda ini dikategorikan 

dalam jenis kendaraan tunggal, karena fungsi dari sepeda balap memang lebih 

sering untuk dikendarai seorang diri. Karya miniatur sepeda balap ini terlihat telah 

mempertimbangkan unsur-unsur rupa dan prinsip-prinsip desain dalam bentuk 

visualnya.   

Unsur rupa pertama adalah garis, unsur garis sangat dominan dalam karya 

ini. Terdapat adanya garis lurus, garis lengkung, garis vertikal, horisontal dan 

diagonal. Garis lurus terdapat pada keseluruhan bagian rangka sepeda, jeruji 

sepeda, pengayuh dan standar sepeda. sedangkan garis lengkung yang paling 

terlihat jelas terdapat pada roda, serta garis lengkung yang lain terdapat pada 

bagian setang, rantai dan gir rantai. Garis vertikal, horisontal dan diagonal yang 

paling menonjol terdapat pada bagian rangka sepeda dan jeruji roda sepeda. 

 Sementara itu, raut yang terbentuk pada karya ini adalah raut geometris 

dan raut non-geometris atau organis. Raut geometris terdapat pada bagian rangka 

sepeda dan roda. Raut ini terbentuk karena adanya hubungan antar garis yang 

terbentuk menjadi wujud bangun tertentu. Sedangkan raut non-geometris atau 

organis terbentuk dari perwujudan garis lengkung yang saling berhubungan 

membentuk sebuah bangun yang organis. Perwujudan raut organis yang paling 
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menonjol terdapat pada bagian rantai sepeda, setang sepeda, tiruan botol minuman 

dan sadel sepeda. 

Selain raut, unsur rupa lain adalah warna. Warna yang terdapat pada karya 

miniatur sepeda balap ini sebagian besar memiliki kesan gelap yakni, coklat dan 

hitam pada keseluruhan rangka dan ban sepeda. Adapun warna lain yang 

mendukung adalah warna abu-abu atau sering disebut warna perak, terdapat pada 

bagian pelek sepeda, setang, jeruji roda dan standar sepeda. Karya miniatur 

sepeda balap ini dalam pengorganisasian warnanya sudah cukup baik, namun jika 

dilihat dari tujuan pembuatan karyanya maka menjadi tidak sesuai. Perwujudan 

sebuah sepeda balap pada umumnya memiliki warna-warna yang beraneka ragam 

dan cenderung berwarna cerah, sehingga sesuai dengan dunia olah raga. Jika 

miniatur sepeda balap ini menggunakan warna cokelat seperti di atas maka 

dianggap kurang sesuai dengan bentuk nyata sebuah sepeda balap. Selain itu, 

penggunaan warna cokelat justru memberikan kesan bahwa karya ini terbuat dari 

kayu.    

Unsur rupa lain yang terdapat pada karya ini adalah gelap terang. Gelap 

terang pada karya ini dapat diakibatkan oleh cahaya yang menyinari karya dan 

kesan dari pewarnaan karya itu sendiri. Cahaya yang mengenai karya ini akan 

dipantulkan oleh permukaan karya dan diterima bidang yang lain sebagai gelap 

terang maupun sebagai bayang-bayang. 

Karya ini juga memiliki unsur rupa tekstur. Tekstur yang muncul dari sifat 

permukaan karya miniatur sepeda balap adalah tekstur nyata, karena antara kesan 

visual yang ditangkap oleh indera penglihatan dengan kualitas rabaan sifatnya 
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sama. Secara visual, kesan yang dilihat pada karya ini adalah halus, yang nantinya 

akan sama ketika dirasakan melalui indera peraba maupun sentuhan dengan jari 

tangan. 

Karya miniatur sepeda balap ini selain bertekstur juga memiliki ruang. 

Meski terkesan hanya tersusun atas rangka dari logam namun sesungguhnya karya 

ini juga bervolume. Volume yang diperoleh berasal dari tingkat ketebalan bahan 

maupun komponen, misalnya pada volume rangka dan ban sepeda. Selain itu, 

volume karya juga berasal dari ruang yang dihasilkan dari keseluruhan bentuk 

karya. 

Di samping unsur-unsur rupa terdapat juga prinsip-prinsip desain pada 

karya ini di antaranya, kesatuan. Prinsip kesatuan dapat dilihat secara jelas pada 

karya ini, dimana dalam mengorganisasikan bidang-bidang serta memadukan 

antara raut geometris dan raut non geometris dikomposisikan menjadi satu dengan 

unsur yang lain secara utuh tidak berdiri sendiri-sendiri, serta terwujud menjadi 

satu kesatuan karya yang padu. 

Prinsip keserasian atau harmoni terdapat pula pada karya ini. Pada karya 

ini, prinsip keserasian diorganisasikan dari unsur-unsur rupa yang ada dengan 

sangat baik. Hal ini terlihat dari adanya unsur-unsur rupa yang dikombinasikan 

dengan selaras di antara unsur yang satu dengan yang lain, misalnya unsur raut, 

warna, dan garis pada karya ini sangat harmonis. 

Selain keserasian, pada karya ini juga terdapat prinsip irama. Irama yang 

ada tersusun secara berulang-ulang dan berkelanjutan sehingga membentuk satu 

kesatuan yang memiliki arah dan gerak. Irama yang terdapat dalam karya ini 
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adalah irama repetitif, karena terbentuk secara berulang dan beraturan. Prinsip 

irama pada karya ini yang paling terlihat terdapat pada bagian jeruji roda sepeda 

yang disusun melingkar bersaling-silang secara teratur. 

Prinsip dominasi juga terdapat pada karya ini. Terlihat dari adanya 

dominasi raut, bentuk geometris sangat dominasi di antaranya pada bentuk 

lingkaran yang diwujudkan menjadi dua buah roda. Dominasi yang lain adalah 

mengenai warna, dari keseluruhan warna yang dimiliki karya ini adalah warna 

gelap yakni coklat dan hitam, dari warna-warna tersebut terdapat sedikit 

penonjolan warna cerah yakni, warna abu-abu atau perak yang terdapat pada 

bagian pelek, jeruji roda dan setang. Sehingga secara tidak langsung warna cerah 

tersebut dapat menjadi pusat perhatian. 

Prinsip keseimbangan juga terdapat pada karya miniatur sepeda balap ini. 

Keseimbangan yang diperoleh berasal dari kesamaan ukuran komponen antara 

bagian depan sepeda dengan bagian belakang. Selain itu keseimbangan juga 

terlihat pada kesamaan intensitas warna pada tiap bagian karya. Keseimbangan 

yang terdapat pada karya ini tergolong dalam keseimbangan simetri jika dilihat 

dari arah depan, namun jika dilihat dari sebelah samping maka keseimbangan 

yang terbentuk adalah keseimbangan asimetri. 

 Selain itu terdapat pula prinsip kesebandingan. Kesebandingan yang 

diperoleh berasal dari kesesuaian proporsi keseluruhan benda dengan tiap bagian 

benda atau komponen yang dapat diukur berdasarkan luas, tinggi benda, maupun 

lebar benda. Pengaturan prinsip kesebandingan pada karya sepeda balap ini sudah 

baik, sehingga sudah tampak seperti bentuk sepeda balap yang sebenarnya. 
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Namun masih terdapat kekurangannya, karena masih ada beberapa komponen 

yang kurang sebanding dengan keseluruhan karya. Komponen tersebut di 

antaranya pada bagian rantai dan pedal pengayuh sepeda yang ukurannya agak 

sedikit lebih besar, sehingga terlihat kurang proporsional. Sebaiknya komponen 

tersebut sedikit diperkecil dan disesuaikan atau justru ukuran sepedanya yang 

agak diperbesar sedikit agar terlihat proporsional. 

Berdasarkan hasil analisis karya di atas, dapat disimpulkan bahwa karya 

miniatur sepeda balap ini merupakan hasil tiruan dari bentuk sepeda balap. Dalam 

pembuatannya, karya ini telah menggunakan unsur-unsur rupa serta 

mempertimbangkan prinsip desain dalam mengkomposisikan unsur visualnya. Di 

samping memiliki perwujudan bentuk yang estetis, karya ini juga memiliki 

kekurangan dalam beberapa perwujudan seperti pada komponen rantai dan pedal 

pengayuh sepeda yang ukurannya tidak sebanding dengan ukuran karya. Selain itu 

warna yang digunakan pada karya ini juga tidak cocok dengan wujud karya 

berupa sepeda balap. Namun secara keseluruhan karya ini telah memenuhi aspek-

aspek dalam mengkomposisikan unsur visual karya. Sehingga perwujudan karya 

yang sudah baik dan proporsional tetap dipertahankan, dengan sedikit perubahan 

pada bagian-bagian tertentu agar terlihat lebih estetis dan sesuai dengan bentuk 

yang sebenarnya. 
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4.4.2 Karya Miniatur Kendaraan Tradisional Hasil Inovasi Pengembangan 

Bentuk 

4.4.2.1 Sepeda Keranjang 

 

Gambar 41. Miniatur Sepeda Keranjang 

Dokumen : File Katalog UD Permadi (2010) 

Ukuran : 35 x 21 x 8 cm 

Bahan : Logam dan karet 

Karya miniatur sepeda keranjang merupakan inovasi produk miniatur yang 

dibuat UD Permadi. Berdasarkan inspirasi pemilik kerajinan, bentuk sepeda 

keranjang merupakan modifikasi bentuk sepeda menjadi sebuah kendaraan yang 

memiliki fungsi angkut barang. Sekaligus perubahan bentuk dari jenis kendaraan 

tunggal yakni sepeda, menjadi jenis kendaraan angkut. Namun, karena bentuk 

visualnya bukan berasal dari proses imitasi sebuah kendaraan tertentu menjadi 

karya miniatur, maka miniatur kendaraan ini dimasukkan dalam jenis kendaraan 

hasil inovasi dan penggabungan bentuk. 
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Secara estetis, karya miniatur sepeda keranjang ini tersusun atas unsur-

unsur rupa, di antaranya. Garis, unsur rupa garis pada karya ini sebagian besar 

terbentuk oleh garis-garis lengkung, dan hanya sedikit sekali unsur garis lurusnya. 

Garis lengkung secara visual terdapat pada bagian rangka sepeda, roda, keranjang, 

selebor, setang hingga lampu sepeda. Sedangkan garis lurus hanya terdapat pada 

beberapa bagian saja yaitu, jeruji roda sepeda, pengayuh sepeda, dan motif 

bergaris pada keranjang sepeda. Kualitas garis pada karya ini adalah, adanya 

garis-garis tebal terdapat pada bagian rangka dan roda, serta garis-garis tipis yang 

terdapat pada bagian jeruji roda dan garis-garis silang pada keranjang sepeda. 

Unsur rupa berikutnya adalah raut, karya ini memiliki raut geometris dan 

non-geometris atau raut organis. Hal ini disebabkan oleh adanya persambungan 

antar garis baik garis lurus maupun garis lengkung di antaranya, garis yang 

membentuk lingkaran roda dan keranjang sebagai raut geometris, sedangkan raut 

organis terdapat pada celah ruang yang terbentuk dari sambungan antar rangka 

sepeda maupun komponen lain. 

Selain raut, unsur lain yang terdapat pada karya ini adalah warna. Warna 

yang menyusun sebagian besar cenderung warna gelap, seperti warna coklat dan 

hitam pada bagian rangka dan ban sepeda. Adapun warna cerah yang terdapat 

pada karya ini adalah warna abu-abu atau perak, terdapat pada pelek, jeruji roda, 

pengayuh, lampu dan setang sepeda. 

Gelap terang juga menjadi salah satu unsur rupa yang terdapat pada karya 

ini. Gelap terang pada karya ini dapat diakibatkan oleh hasil dari pewarnaan pada 

karya itu sendiri, serta gelap terang yang berasal dari cahaya sinar yang mengenai 
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karya ini kemudian dipantulkan oleh permukaan karya dan diterima sebagai gelap 

terang maupun sebagai bayang-bayang. 

Tekstur juga salah satu unsur rupa yang terdapat pada karya ini. Unsur 

rupa tekstur pada karya ini berupa tekstur nyata, karena tekstur pada karya ini 

dapat diraba dan dirasakan keberadaanya sesuai dengan wujud visual yang dilihat 

mata. Tekstur pada karya ini bersifat halus karena bahan dasar karya ini berupa 

logam yang dihaluskan kemudian dipoles menggunakan vernis. Selain terkesan 

halus, tekstur nyata yang dapat dirasakan adalah tekstur timbul, terdapat pada 

bagian roda dan keranjang sepeda. 

Selain tekstur, pada karya ini juga terdapat unsur rupa ruang. Ruang yang 

paling menonjol dapat terlihat pada bentuk ruang silindris yang terdapat pada 

bagian keranjang sepada. Unsur ruang juga terbentuk dari volume bahan atau 

komponen, misalnya ketebalan rangka sepeda, sadel, lampu dan ban sepeda, serta 

volume yang terbentuk dari keseluruhan ruang dari pembentukan karya tersebut.  

Di samping unsur-unsur rupa, dalam karya ini juga terdapat prinsip-prisip 

desain di antaranya. Adanya suatu kesatuan yang terdapat dapat pada karya ini, 

dimana dalam mengkomposisikan bidang-bidang geometris dan organis serta 

pengkombinasian warna, dikomposisikan menjadi satu kesatuan yang utuh 

sehingga terwujud kesatuan karya yang padu.  

Keserasian atau harmoni terdapat pula pada karya ini. Karya hasil 

pengembangan inovasi ini, dalam pembuatannya sangat mempertimbangkan 

aspek keserasian. Harmonisasi dari unsur-unsur yang menyusun karya miniatur 

sepeda keranjang ini dibuat berdasarkan pertimbangan keselarasan dan keserasian 
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antar bagian dalam keseluruhan karya, sehingga dapat menghasilkan sebuah karya 

yang memiliki bentuk estetis.  

Irama pada karya ini sengaja disusun secara berulang dan berkelanjutan 

sehingga dapat terpadukan dengan unsur lain. Irama yang terdapat pada karya ini 

termasuk dalam irama repetitif, karena terdapat perulangan unsur yang 

menghasilkan irama yang stabil, seperti pada bagian jeruji roda sepeda yang ditata 

melingkar secara teratur dan bagian keranjang sepeda dibuat dengan irama garis 

silang-silang yang teratur. 

Selain irama, prinsip lain yang terdapat pada karya ini adalah dominasi. 

Dominasi sengaja dibuat guna menampilkan bagian tertentu yang ingin 

ditonjolkan agar menjadi pusat perhatian. Pusat perhatian pertama kali akan 

tertuju pada keberadaan keranjang yang ada dibelakang sepeda. Kemudian pusat 

perhatian berikutnya terletak pada bagian roda, karena adanya perbandingan 

ukuran roda yang tidak sama antara bagian depan dan roda belakang, sehingga 

akan menimbulkan pemikiran dari orang yang melihat dan akan muncul sebagai 

pusat perhatian. 

Aspek keseimbangan juga terdapat dalam karya ini. Keseimbangan yang 

terjadi pada karya miniatur sepeda keranjang ini adalah keseimbangan yang 

asimetri jika dilihat dari samping, karena adanya ketidak samaan wujud, ukuran, 

dan penempatan beberapa komponen karya yang tidak seimbang. Keseimbangan 

asimetri dalam karya ini dapat ditemui pada bagian belakang dan bagian depan 

miniatur. Bagian depan menggunakan roda berukuran besar, sedangkan bagian 
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belakang dibuat dengan menggunakan dua roda berukuran kecil yang pada bagian 

atas diletakan  sebuah keranjang yang berukuran tidak terlalu besar. 

Selain keseimbangan, terdapat juga prinsip kesebandingan. Meski 

memiliki bentuk yang tidak seimbang atau memiliki keseimbangan asimetris, 

namun karya ini tetap mempertimbangkan kesebandingan. Proporsi mengacu pada 

perbandingan antar bagian atau masing-masing komponen benda, dengan 

perbandingan dari keseluruhan bentuk karya. 

Secara keseluruhan karya miniatur sepeda keranjang hasil inovasi dan 

penggabungan bentuk sudah cukup baik dan secara visual memiliki nilai-nilai 

estetis. Pertimbangan dalam mengunakan unsur rupa dan prinsip komposisi di 

dalamnya sudah baik, namun ada beberapa bagian sepeda yang proporsinya 

kurang sesuai. Perwujudan tersebut yakni, adanya beberapa ukuran komponen 

sepeda yang tidak sebanding dengan ukuran karya di antaranya, ukuran rantai, 

pedal pengayuh sepeda yang terlalu besar, dan ukuran keranjang sepeda yang 

terlalu kecil untuk ukuran keranjang pada jenis kendaraan angkut. Selanjutnya, 

adanya posisi beberapa komponen yang jika diperhatikan posisinya terkesan 

kurang tepat, di antaranya pada rangka penyangga sadel sepeda yang berbentuk 

melengkung sehingga terlihat kurang kokoh, posisi sadel juga terlihat terlalu dekat 

dengan setang sepeda namun, posisinya justru cukup jauh dengan pedal pengayuh 

sepeda yang terdapat pada roda depan sepeda, sehingga terlihat dapat mempersulit 

orang yang mengendarainya. Kekurangan lain pada karya ini adalah, tidak adanya 

rem, bel dan kabel lampu sepeda. 
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Berdasarkan analisis tentang karya miniatur sepeda keranjang di atas dapat 

disimpulkan bahwa, karya ini memiliki bentuk yang unik dan estetis yang 

diperoleh dari hasil pengorganisasian unsur-unsur rupa dan prinsip komposisi. 

Karya miniatur sepeda keranjang merupakan karya hasil inovasi untuk 

menciptakan sebuah kendaraan angkut jenis baru dari hasil modifikasi bentuk 

kendaraan yang sudah ada. Di samping memiliki perwujudan bentuk yang estetis, 

karya ini juga memiliki kekurangan dalam perwujudannya di antaranya, adanya 

beberapa komponen karya yang ukurannya tidak proporsional dengan keseluruhan 

karya, ada pula komponen sepeda yang belum disertakan, dan adanya 

pertimbangan atas letak beberapa komponen sepeda yang terlihat kurang sesuai. 

Sebaiknya karya ini perlu dilakukan rekonstruksi ulang atas desain miniatur yang 

telah dibuat, sehingga komposisinya terlihat lebih baik dan lebih tampak 

proporsional. 

4.4.2.2 Sepeda Mandarin 

 

Gambar 42. Miniatur Sepeda Mandarin 

  Dokumen : File Katalog UD Permadi (2010) 
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Ukuran : 42 x 21 x 14 cm 

Bahan : Logam, karet dan kain 

Karya miniatur sepeda Mandarin merupakan karya kedua hasil inovasi dan 

pengembangan bentuk oleh UD Permadi. Nama sepeda Mandarin sendiri 

bukanlah nama dari sebuah jenis kendaraan yang berasal dari Negara China, 

melainkan nama tersebut hanyalah nama yang diberikan oleh pemilik kerajinan, 

karena miniatur ini merupakan penggabungan dari kendaraan becak China dengan 

sepeda dari daerah setempat (Indonesia). Becak China adalah kendaraan yang 

digerakkan dengan cara ditarik manusia dari bagian depan sambil berlari. 

Kemudian oleh pemilik kerajinan, bagian gerobaknya digabungkan dengan sepeda 

dari Indonesia, terutama sepeda kuno maka jadilah bentuk sepeda Mandarin. 

Karya miniatur sepeda mandarin ini memiliki unsur-unsur rupa dan prinsip 

desain yang terkandung di dalamnya. Unsur rupa yang terdapat dalam karya ini 

antara lain garis. Garis yang terdapat pada karya ini adalah garis lurus, garis 

lengkung, garis vertikal, garis harisontal dan garis diagonal. Garis lurus terdapat 

pada bagian rangka tengah sepeda, jeruji roda, dan garis lengkung terdapat pada 

roda, rantai, setang, kereta samping, serta sandaran kereta samping sepeda. 

Sementara garis vertikal terdapat pada rangka tengah, rangka poros setang, dan 

jeruji roda, garis horisontal terdapat pada bagian rangka tengah, sadel, poros roda 

belakang, jok kereta, dan alas kereta samping, sedangkan garis diagonal terdapat 

pada rangka tengah bagian bawah, dan rangka belakang sepeda. 

Karya ini juga memiliki unsur raut. Raut yang terdapat pada karya ini di 

antaranya, raut geometris dan raut non-geometris atau organis. Raut terbentuk 



102 

 

 

karena adanya hubungan antar garis pada karya yang membentuk suatu bidang 

tertentu. Raut geometris terdapat pada bagian tengah rangka sepeda, bagian 

belakang rangka sepeda, roda dan alas kereta samping sepeda yang berbentuk 

persegi. Sementara raut organis terdapat pada, bagian sandaran kereta samping, 

rantai sepeda, sadel, dan lampu.  

Selain raut, karya ini juga memiliki unsur visual lain yakni warna. Warna 

yang terdapat pada karya ini antara lain adalah warna cokelat terdapat pada 

seluruh bagian rangka sepeda dan bodi kereta samping, sementara warna hitam 

terdapat pada bagian roda terutama pada ban sepeda, serta warna abu-abu atau 

perak terdapat pada bagian pelek, jeruji roda sepeda, setang dan lampu sepeda. 

Adapun warna lain yakni, warna merah terdapat pada kain yang melapis bagian 

jok tempat duduk kereta samping sepeda. 

Unsur gelap terang juga terdapat pada karya ini, gelap terang yang 

terdapat pada karya ini disebabkan karena adanya pantulan cahaya yang jatuh 

pada benda dan gelap terang karena unsur pewarnaan pada benda itu sendiri. 

Intensitas gelap terang ditentukan juga dari arah jatuhnya cahaya yang datang dan 

dibiaskan oleh permukaan benda, atau dapat diartikan bahwa kepekatan gelap 

terang pada benda senantiasa berbeda-beda. 

Karya ini juga memiliki unsur rupa tekstur di dalamnya. Tekstur yang 

terdapat pada karya ini termasuk dalam tekstur nyata, karena antara kualitas 

permukaan benda yang dilihat dengan kualitas permukaan sesungguhnya akan 

tentu akan dideskripsikan sama. Tekstur pada karya ini memiliki sifat halus, 
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karena kualitas permukaan karya telah dihaluskan dan dipoles menggunakan 

vernis. 

Bentuk karya seni rupa tiga dimensi yang sedemikian rupa akan 

membentuk sebuah ruang di dalamnya. Unsur ruang yang ada pada karya ini 

terbentuk karena komponen karya sengaja dibentuk menyerupai wujud bangun 

tertentu. Selain itu unsur ruang juga terbentuk karena kualitas bahan yang 

digunakan. Unsur rupa ruang yang paling terlihat adalah pada bagian kereta 

samping sepeda yang cenderung memiliki volume menyerupai bangun ruang yang 

terbuka pada bagian atasnya. 

Di samping unsur-unsur rupa, pada karya ini juga terdapat prinsip-prinsip 

desain yang mendukung. Prinsip desain yang terdapat pada karya ini antara lain 

prinsip kesatuan. Adanya prinsip kesatuan yang terdapat pada karya ini 

membuktikan bahwa, dalam penciptaannya sangat mempertimbangkan 

pengorganisasian unsur-unsur visual menjadi satu kesatuan bentuk karya yang 

indah. 

Prinsip keserasian juga terdapat pada karya ini, penggabungan tiap 

komponen yang berbeda dan unsur-unsur rupa dipadukan dengan serasi dan 

harmonis. Adanya kedekatan dalam memadukan unsur-unsur visual secara 

berdampingan dapat memunculkan sebuah kombinasi yang indah, sehingga dalam 

satu karya terjadi harmoni antar unsur-unsur yang menjadi penyusunnya. 

Selain prinsip keserasian terdapat juga prinsip irama di dalamnya. Irama 

yang terdapat pada karya ini diperoleh dari pengaturan unsur-unsur visual secara 

berulang sehingga tercipta sebuah kesatuan antar bagian unsur. Irama yang 
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terbentuk yakni irama repetitif, karena adanya pengulangan unsur yang dibuat 

secara teratur. Irama repetitif yang paling tampak terlihat pada bagian jeruji roda 

sepeda dan bagian atas sandaran kereta samping sepeda, berupa penyusunan 

beberapa baris kawat yang dilengkungkan. 

Prinsip dominasi juga terdapat pada kerya ini. Dominasi terlihat dari 

adanya penonjolan bentuk yang menjadi pusat perhatian, bentuk tersebut terdapat 

pada bagian kotak kereta samping sepeda, sehingga terkesan berat sebelah. 

Penonjolan juga terdapat pada bagian sandaran kereta sampingnya, disini terdapat 

motif pilinan pada salah satu bagian ujung dari tiga ruas besi kawatnya. 

Sedangkan dominasi warna terdapat pada bagian jok kereta samping, karena 

hampir keseluruhan karya memiliki warna cokelat dan abu-abu, namun pada 

bagian jok tersebut memiliki warna merah yang dapat menjadi pusat perhatian. 

Keseimbangan yang terdapat pada karya ini terbentuk karena adanya 

pengaturan berat dan ringan serta letak bagian-bagian komponen tertentu. Prinsip 

keseimbangan yang nampak adalah, keseimbangan asimetri. Karena pada karya 

ini antara bagian depan dengan bagian belakang serta bagian sampingnya secara 

visual memiliki berat yang tidak seimbang, terlebih karena penempatan kereta 

samping di bagian belakang sepeda. Selain itu adanya pengaturan raut yang tidak 

seimbang, terutama penempatan raut geometris berupa dua buah roda di belakang 

dengan ukuran yang sama, berbanding dengan satu roda di bagian depan. 

Prinsip kesebandingan juga terdapat pada karya ini. Kesebandingan ukuran 

pada setiap komponen dengan keseluruhan karya menyebabkan karya ini terlihat 

proporsional. Selain itu, kesebandingan diperoleh juga dari perbandingan ukuran 
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panjang, luas sempitnya bidang atau luas area, maupun tinggi rendahnya bagian 

karya membuat komposisi menjadi lebih seimbang dengan ukuran karya secara 

keseluruhan. Secara keseluruhan prinsip kesebandigan pada karya miniatur sepeda 

Mandarin di atas sudah baik memiliki nilai-nilai estetis, namun ada beberapa 

bagian miniatur yang kurang sesuai. Ketidak sesuaian tampak pada beberapa 

ukuran komponen miniatur yang tidak sebanding dengan ukuran karya di 

antaranya, ukuran rantai, pedal pengayuh sepeda yang terlalu besar, dan gerobak 

pengangkut penumpang yang ukurannya terlalu kecil untuk ukuran kendaraan 

angkut, sekaligus terlihat terlalu kecil jika dibandingkan dengan ukuran ke tiga 

buah roda sepedanya.  

Selanjutnya, adanya beberapa komponen sepeda yang belum disertakan 

antara lain, tidak adanya rem, bel, kabel lampu, pompa sepeda, dan pada gerobak 

pengangkut penumpang hendaknya pada bagian atasnya dipasang sebuah terpal 

mirip seperti atap becak yang fungsingya untuk membuat teduh maupun 

melindungi penumpang dari panas dan hujan. Pewarnaan pada karya hendaknya 

disesuaikan dengan bahan yang digunakan agar lebih terlihat alami dan unik, jika 

warna yang digunakan cokelat seperti di atas justru terkesan bahwa karya ini 

terbuat dari bahan kayu atau bahan logam perunggu, padahal bahan yang 

digunakan sebagian besar berupa logam besi. Jika memang harus diberi warna, 

warna yang lebih cocok untuk karya ini adalah hijau tua, sesuai warna sepeda 

kuno yang ada di masyarakat maupun warna hitam. 

Berdasarkan analisis tentang karya miniatur sepeda Mandarin di atas dapat 

disimpulkan bahwa, karya ini memiliki bentuk yang unik dan estetis hasil dari 
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pengorganisasian unsur-unsur rupa dan prinsip komposisi. Karya miniatur sepeda 

Mandarin merupakan karya hasil inovasi penggabungan dua jenis kendaraan yang 

dibentuk menjadi sebuah kendaraan angkut jenis baru. Di samping memiliki 

perwujudan bentuk yang estetis, karya ini juga memiliki kekurangan dalam 

perwujudan visualnya di antaranya, masih terdapat beberapa komponen karya 

yang tidak proporsional dengan ukuran keseluruhan karya, ada pula beberapa 

komponen sepeda yang belum disertakan, serta persoalan warna pada karya yang 

terlihat kurang sesuai dengan bahan maupun dengan warna pada kendaraan yang 

ada di masyarakat. Sebaiknya karya ini perlu dilakukan perbaikan atas bentuk 

yang telah dibuat karena masih terdapat beberapa kekurangan, jika hal tersebut 

dilakukan maka karya miniatur sepeda Mandarin akan terlihat lebih baik dan lebih 

tampak proporsional.       

4.4.3 Karya Miniatur Kendaraan Tradisional Jenis Kendaraan Angkut 

4.4.3.1 Becak 

 

Gambar 43. Miniatur Becak (Becak Rembang) 
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Dokumen : File Katalog UD Permadi (2010) 

Ukuran : 40 x 21 x 16 cm 

Bahan : Logam, karet dan kain 

Karya miniatur kendaraan tradisional di atas merupakan tiruan becak dari 

daerah Rembang yang memiliki bentuk sama seperti bentuk becak daerah Jawa 

Timur. Sekilas bentuk becak tersebut memiliki bentuk yang mirip dengan becak 

dari daerah lain, namun jika secara visual dibandingkan maka akan terlihat 

perbedaannya. Secara estetis, karya ini memiliki unsur-unsur rupa dan prinsip-

prinsip desain yang menyusun seperti pada karya miniatur lainnya. 

Unsur rupa atau unsur visual yang terdapat pada karya ini adalah garis. 

Unsur garis yang ada pada karya miniatur becak ini adalah, garis lurus, garis 

lengkung, garis vertikal, garis horisontal dan garis diagonal. Garis lurus terdapat 

pada bagian alas pijakan kaki penumpang, kursi penumpang, sandaran kursi 

penumpang, rangka bawah becak, poros roda depan dan setang pengemudi becak. 

Sedangkan untuk garis lengkung cukup banyak terdapat pada karya ini, terutama 

bagian roda, selebor depan, selebor belakang, sisi kanan dan kiri, atap becak, 

rangka belakang dan rantai becak. Sementara garis vertikal terdapat pada rangka 

penyangga sadel, dan rangka penyangga setang, garis horisontal terdapat pada 

rangka bawah, sandaran kaki penumpang, tempat duduk penumpang, dan setang 

pengemudi serta, garis diagonal terdapat pada rangka becak, jeruji roda dan 

bagian sisi kanan mupun kiri becak. 

Selain garis, terdapat pula unsur raut. Raut yang terdapat pada karya ini 

adalah raut geometris dan raut non-geometris atau organis. Terbentuknya raut 
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pada karya ini disebabkan karena adanya persambungan antar garis yang 

membentuk bidang, dan terbentuknya raut karena perbedaan kualitas warna yang 

ada maupun dari warna gelap terang, serta adanya perbedaan kualitas antar tekstur 

bidang-bidangnya. Raut geometris terdapat pada bagian roda becak, tempat duduk 

penumpang, setang pengemudi dan bagian selebor becak, sedangkan raut non-

geometris terdapat pada atap becak, rantai, sadel becak dan rangka belakang 

becak. 

Pada karya miniatur becak ini terdapat pula unsur warna. Warna yang 

terdapat pada becak secara keseluruhan berwarna cokelat, terutama pada bagian 

bodi becak dan rangka becak. Warna lain yang terdapat pada karya ini adalah 

warna hitam terdapat pada ban becak, warna abu-abu atau perak pada pelek, jeruji 

roda, rangka terpal dan besi pegangan bagi penumpang, sementara warna coklat 

muda terdapat pada warna terpal becak, dan warna merah terdapat pada tempat 

duduk penumpang. 

Unsur gelap terang juga terdapat pada karya ini. Gelap terang pada karya 

ini dapat diakibatkan oleh pengaruh cahaya dan pewarnaan pada karya itu sendiri. 

Cahaya yang mengenai karya akan diterima dan dipantulkan oleh permukaan 

karya sebagai unsur gelap terang. Gelap terang pada karya juga diperoleh karena 

adanya bayang-bayang yang terbentuk dari pantulan cahaya. 

Unsur rupa lain yang terdapat pada karya ini adalah tekstur. Unsur tekstur 

pada karya ini terbagi menjadi dua jenis yakni tekstur nyata dan tekstur semu. 

Tekstur nyata terdapat pada bagian permukaan rangka dan bodi becak, yakni 

memiliki sifat tekstur yang halus. Sedangkan tekstur semu terdapat pada bagian 
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atap becak, secara visual terlihat halus akan tetapi sesungguhnya memiliki tekstur 

pada permukaanya karena terbuat dari bahan kulit imitasi. 

Selain unsur rupa tekstur, pada karya ini terdapat juga unsur ruang di 

dalamnya. Adanya unsur ruang pada karya ini karena memiliki keluasan bidang 

terutama yang terlihat pada bagian tempat duduk penumpang. Ruang tersebut 

terbentuk karena adanya pembatasan dari beberapa unsur bidang sehingga 

terbentuk sebuah volume. Selain itu, ruang yang terbentuk dari karya ini berasal 

dari keseluruhan karya yang membentuk sebuah ruang. 

Di samping adanya unsur-unsur rupa, pada karya ini juga terdapat prinsip-

prinsip desain yang membentuk satu kesatuan bentuk yang padu. Kesatuan 

merupakan salah satu prinsip desain yang terdapat pada karya ini. Kesatuan atau 

unity terbentuk dari hasil pengorganisasian beberapa unsur visual yang 

membentuk sebuah komposisi benda. Di antaranya pengorganisasian bentuk dari 

unsur rupa garis, tekstur, warna dan raut yang terdapat pada karya ini. 

Selain kesatuan, karya ini juga memiliki prinsip keserasian. Keserasian 

yang terbentuk berasal dari adanya keselarasan antar bagian yang membentuk 

keterpaduan dari beberapa unsur yang bertentangan. Selain itu, keserasian 

diperoleh dari perpaduan beberapa unsur estetis yang dikomposisikan saling 

berdekatan sehingga muncul sebuah kombinasi yang estetis. 

Prinsip irama atau rhythm juga terdapat pada karya ini. Irama yang 

terbentuk, berdasarkan adanya penataan unsur yang dilakukan secara berulang dan 

berkelanjutan dengan memiliki arah dan gerak yang yang menunjukkan adanya 

keterpaduan. Irama yang terdapat pada karya ini adalah irama repetitif yang 
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diperoleh dari penyusunan unsur secara berulang dan ditata secara teratur, karena 

unsur yang ditata adalah unsur-unsur yang sama, baik bentuk, ukuran maupun 

warna. Irama repetitif dapat ditunjukkan pada bagian jeruji roda miniatur becak 

yang ditata teratur dengan arah melingkar. 

Pada karya miniatur becak ini terdapat juga prinsip dominasi di dalamnya. 

Dominasi terbentuk karena adanya pengaturan peran pada salah satu unsur yang 

dibuat lebih atau menonjol dalam satu kesatuan karya, dengan tujuan menjadi 

pusat perhatian atau daya tarik. Dominasi pada karya ini dapat ditunjukkan pada 

bagian selebor roda depan becak, yang membentuk raut geometris dengan bentuk 

menggelembung besar sehingga terlihat menonjol dibanding komponen lain dan 

sekaligus memiliki kualitas raut yang halus. Dominasi lain terdapat pada unsur 

rupa warna yang terdapat bagian tempat duduk penumpang karena, warna yang 

terdapat pada bagian tersebut memiliki kualitas warna dengan intensitas yang 

tajam, yakni warna merah. 

Selain terdapat prinsip dominasi, pada karya ini juga terdapat prinsip 

keseimbangan. Keseimbangan yang tedapat pada karya ini terbentuk karena 

adanya pengaturan berat, pengaturan kedudukan komponen tertentu, dan 

keseimbangan kontras warna. Jika ditinjau dari arah samping, karya miniatur 

becak ini memiliki keseimbangan asimetri, karena antara bagian depan dan bagian 

belakang becak memiliki unsur dan ukuran yang berbeda. Sedangkan jika ditinjau 

dari arah depan, karya ini memiliki keseimbangan simetri, karena antara sisi 

kanan dengan sisi kiri karya memiliki unsur dan ukuran yang sama serta kontras 

warna yang sama. 
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Prinsip komposisi terakhir yang terdapat pada karya ini adalah 

kesebandingan. Kesebandingan yang terbentuk, karena adanya pengaturan 

proporsi ukuran pada setiap komponen yang sebanding dengan ukuran 

keseluruhan karya. Sehingga, dalam hal ini yang dijadikan patokan pengukuran 

kesebandingan karya adalah pada aspek ukuran yakni, panjang lebarnya bagian, 

luas area, dan tinggi rendahnya bagian terhadap keseluruhan karya.   

Di samping telah memenuhi prinsip-prinsip desain atau komposisi pada 

kesebandingan karya, masih terdapat kurang sebandingnya beberapa komponen 

dengan keseluruhan bentuk pada karya ini. Komponen yang kurang sebanding 

dengan karya adalah pada bagian rantai, pedal pengayuh, atap terpal penumpang 

dan roda becak. Pada bagian rantai dan pedal pengayuh becak ukurannya terlalu 

besar, sementara ukuran atap terpal penumpang dan roda becak ukuranya terlalu 

kecil jika dibandingkan keseluruhan karya sehingga beberapa komponen tersebut 

terlihat kurang proporsional. Akan terlihat proporsional jika rantai dan pedal 

pengayuh becak disesuaikan  ukurannya, serta bagian atap dan roda becak 

ukurannya lebih diperbesar, maka secara visual akan tampak lebih sebanding. 

Sedangkan pada bagian roda becak, jika ukurannya masih sedemikian rupa maka 

tampilan bacak terlihat seperti miniatur dari becak mini, bukan seperti becak yang 

berukuran normal, sehingga komposisi becak secara visual terlihat menjadi lebih 

panjang. 

Secara keseluruhan, karya miniatur becak di atas sudah baik karena hampir 

mirip dengan perwujudan bentuk nyata becak yang ada di masyarakat. Namun, 

masih terdapat beberapa komponen yang kurang sebanding dengan keseluruhan 
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bentuk visual karya, di antaranya bagian rantai, pedal pengayuh, atap, dan roda 

becak. Selain itu ada pula kekurang- sesuaian pewarnaan pada karya ini, 

pewarnaan tampak kurang sesuai dengan becak pada umumnya yang ada di 

masyarakat. Jika pewarnaan karya senantiasa menggunakan warna cokelat, maka 

karya ini terkesan dibuat dari bahan kayu atau logam perunggu. Jika ditinjau dari 

kemiripan dengan becak yang asli warnanya juga tidak sesuai, karena becak yang 

ada di masyarakat tidak berwarna cokelat melainkan berwarna kuning, adapun 

warna yang beragam seperti di masyarakat merupakan hasil kreasi pemilik becak. 

Agar tampak lebih mirip dengan becak khas dari daerah setempat selain diwarnai 

dengan warna kuning, biasanya becak di daerah Rembang maupun Jawa Timur 

pada bagian selebor sering kali digambari sesuai corak masyarakat pesisir atau 

ditulisi dengan berbagai kata slogan maupun inisial.  

Dari analisis karya miniatur becak di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa karya miniatur becak tersebut merupakan tiruan dari bentuk becak yang 

ada di daerah setempat yakni kota Rembang. Dalam penciptaannya, karya ini telah 

menggunakan dan mempertimbangkan unsur-unsur rupa dan prinsip komposisi 

atau desain cukup baik, sehingga memiliki bentuk visual yang indah. Akan tetapi, 

pada karya ini juga masih memiliki kekurangan dalam beberapa perwujudannya 

seperti, pada bagian rantai, pedal pengayuh, atap dan roda becak yang kurang 

proporsional, serta pada pewarnaan miniatur becak yang kurang sesuai dengan 

bahan yang digunakan, maupun warna becak yang sesungguhnya sesuai ciri becak 

Rembang. Perwujudan karya miniatur becak akan lebih baik jika tiap komponen 

ukurannya disesuaikan dengan keseluruhan karya, serta pewarnaan karya 
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sebaiknya sesuai dengan kenyataan, sehingga miniatur becak lebih menarik dan 

lebih sesuai dengan wujud becak yang ada di masyarakat. 

 
4.4.3.2 Dokar (Delman  

 

Gambar 44. Miniatur Dokar (Delman) 

Dokumen : File Katalog UD Permadi (2010) 

Ukuran : 47 x 23 x 16 cm 

Bahan : Logam, karet dan kain 

Karya miniatur kendaraan tradisional di atas merupakan tiruan dari bentuk 

sarana transportasi tradisional dokar atau delman, yang masih sering beroperasi di 

kota Rembang terutama di wilayah sekitar pasar. Dokar termasuk dalam jenis 

kendaraan angkut, karena fungsi dokar adalah sebagai sarana angkut baik 

mengangkut orang maupun barang. Miniatur dokar ini merupakan karya miniatur 

kendaraan tradisional yang memiliki ukuran paling besar dibanding ukuran karya 

miniatur lainnya. Pada miniatur dokar ini merupakan satu-satunya jenis miniatur 

kendaraan tradisional di UD. Permadi yang pembuatannya menggunakan teknik 

cetak tuang (cor logam) terutama pada bagian kudanya. Namun pembuatan 
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kudanya tidak dilakukan oleh UD. Permadi sendiri, melainkan memesan dari 

pengrajin logam kuningan di Juwana, pihak UD. Permadi hanya membuat bagian 

badan dokarnya saja. Dari keseluruhan karya miniatur dokar ini, terlihat telah 

memiliki dan mempertimbangkan unsur-unsur rupa dan prinsip-prinsip desain. 

Unsur rupa pertama yang terdapat pada miniatur dokar di atas adalah garis. 

Unsur garis banyak terdapat pada karya ini antara lain, garis lurus, garis lengkung, 

garis vertikal, garis horisontal dan garis diagonal. Unsur garis pada karya ini 

tersusun dengan sangat baik dan teratur. Garis lurus pada karya ini terdapat pada 

bagian atap dokar, tiang penyangga atap, tempat duduk penumpang dan bagian 

tepi badan dokarnya, sementara garis lengkung terdapat pada bagian garis-garis 

atas atap dokar, roda dokar, selebor dokar, batang pengapit kuda, dan garis-garis 

lengkung dari lekuk badan kuda. Sedangkan garis vertikal terdapat pada bagian 

tiang penyangga atap dokar, garis horisontal terdapat pada bagian bawah dokar, 

tempat duduk penumpang, pijakan kaki penumpang, dan bagian depan dokar, 

untuk garis diagonal terdapat pada bagian jeruji roda dokar. 

Selain terdapat unsur garis, pada karya ini juga terdapat unsur rupa raut. 

Raut yang terdapat pada karya ini adalah raut geometris dan non-geometris atau 

raut organis. Hal ini disebabkan oleh adanya persambungan antar garis, baik garis 

lurus maupun garis lengkung. Raut yang terbentuk dari garis yang melingkar 

membentuk lingkaran roda dan garis lurus yang membentuk atap dokar dan badan 

dokar sebagai raut geometris, sedangkan raut organis terdapat pada sebagian besar 

badan kuda yang terbentuk dari kontur lekuk badan kuda. 
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Selain raut, unsur lain yang terdapat pada karya ini adalah warna. Warna 

yang menyusun karya ini sebagian besar cenderung warna gelap, seperti warna 

cokelat dan hitam. Warna cokelat pada bagian rangka dokar, atap dokar, kuda dan 

roda dokar, sedangkan warna hitam terdapat pada bagian dalam gerobak dokar 

dan ban. Adapun warna lain yang terdapat pada karya ini adalah warna merah, 

terdapat pada bagian tempat duduk penumpang dan bagian hiasan pada atap dokar 

berupa rumbai dari tali. 

Gelap terang juga menjadi salah satu unsur rupa yang terdapat pada karya 

ini. Gelap terang pada karya ini dapat diakibatkan dari hasil pewarnaan pada karya 

itu sendiri yang sengaja dibuat efek gelap terang, serta gelap terang yang berasal 

dari cahaya sinar yang mengenai karya ini kemudian dipantulkan oleh permukaan 

karya dan diterima sebagai gelap terang maupun sebagai bayang-bayang. 

Tekstur termasuk salah satu unsur rupa yang terdapat pada karya ini. 

Tekstur yang terdapat pada karya ini berupa tekstur nyata, karena tekstur pada 

karya ini dapat diraba dan dirasakan keberadaannya sesuai dengan wujud yang 

ditangkap secara visual. Kualitas tekstur pada karya ini bersifat halus berasal dari 

bahan dasar karya berupa logam yang dihaluskan kemudian dipoles menggunakan 

vernis. Selain memiliki tekstur halus, tekstur nyata yang dapat dirasakan adalah 

tekstur timbul, terdapat pada hampir keseluruhan karya. 

Selain tekstur, pada karya ini juga terdapat unsur rupa ruang. Ruang yang 

paling menonjol dapat terlihat pada bentuk kotak yang terdapat pada bagian badan 

dokarnya, terlihat bahwa bagian atas, bawah dan samping dibatasi oleh raut 

geometris. Unsur ruang juga terdapat pada volume badan kuda, serta volume yang 
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terbentuk dari keseluruhan ruang dari pembentukan karya tersebut. Ruang juga 

terbentuk dari rongga maupun celah yang timbul dari pertemuan antar bidang. 

Di samping unsur-unsur rupa yang membentuk karya, pada karya ini juga 

terbentuk atas dasar prinsip-prisip desain atau prinsip komposisi di antaranya. 

Adanya kesatuan atau unity yang terdapat dapat pada karya ini terbentuk dari hasil 

mengkomposisikan bidang-bidang geometris maupun organis , serta 

mengkombinasikan warna dan unsur visual lain yang dikomposisikan menjadi 

satu kesatuan utuh, sehingga terwujud sebuah kesatuan karya yang padu.  

Keserasian atau harmoni terdapat pula pada karya ini. Karya berbentuk 

tiruan dokar ini, dalam pembuatannya sangat mempertimbangkan aspek 

keserasian. Harmonisasi karya diperoleh dari penyusunan unsur-unsur visual yang 

dibuat berdasarkan pertimbangan keselarasan dan keserasian antar bagian, dalam 

keseluruhan karya hingga menghasilkan sebuah karya yang memiliki bentuk 

estetis.  

Selain keserasian, pada karya ini juga terdapat irama yang menyusun. 

Irama sengaja disusun secara berulang dan berkelanjutan agar memiliki arah dan 

gerak yang menarik, sehingga dapat terpadukan dengan unsur lain. Irama yang 

terdapat pada karya ini termasuk dalam irama repetitif, karena terdapat perulangan 

unsur sehingga menghasilkan irama yang stabil, seperti pada bagian jeruji roda 

dokar yang ditata melingkar secara teratur, bagian atap dokar yang terdapat 

susunan beberapa garis lengkung sejajar, serta pada bagian hiasan rumbai tali 

pada atap dokar yang teratur. 
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Prinsip lain yang terdapat pada karya ini adalah dominasi. Dominasi 

sengaja dibuat guna menampilkan bagian tertentu yang ingin ditonjolkan agar 

menjadi pusat perhatian. Pusat perhatian pertama kali akan tertuju pada 

perwujudan kuda yang ada di depan badan dokar. Keberadaan kuda membuat 

karya ini menjadi lebih unik dan menarik. Kemudian, pusat perhatian berikutnya 

terletak pada bagian roda, karena jeruji roda tidak dibuat seperti karya yang lain 

yang berbentuk jeruji, namun roda pada karya ini jerujinya dibuat dengan ukuran 

tebal. Sedangkan dominasi warna terdapat pada warna hiasan rumbai dan tempat 

duduk penumpang, dari warna keseluruhan karya yang cenderung berwarna gelap 

pada bagian tersebut diberi warna merah. Warna merah pada bagian tersebut yang 

menjadi dominan. 

Aspek keseimbangan juga terdapat pada karya ini. Keseimbangan yang 

terdapat pada karya miniatur dokar ini adalah keseimbangan yang asimetri jika 

dilihat dari samping, karena adanya ketidak samaan bentuk, ukuran, dan 

penempatan beberapa komponen karya yang tidak seimbang. Keseimbangan 

asimetri dalam karya ini dapat ditemui pada bagian belakang dan bagian depan 

miniatur. Bagian depan berupa wujud binatang kuda, sedangkan bagian belakang 

adalah perwujudan badan dokarnya. Jika ditinjau dari arah depan pun terbentuk 

keseimbangan asimetris, karena gerak kuda yang tidak sama antara keempat 

bagian kakinya.  

Selain keseimbangan, terdapat juga prinsip kesebandingan. Meski 

memiliki bentuk yang tidak seimbang atau bentuk yang asimetris, namun karya ini 

tetap mempertimbangkan aspek kesebandingan. Proporsi yang terbentuk mengacu 
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pada perbandingan antar bagian atau masing-masing komponen benda, dengan 

perbandingan dari keseluruhan wujud karya miniatur dokar. 

Secara keseluruhan karya miniatur dokar atau delman ini sudah cukup 

baik, dan secara visual telah memiliki nilai-nilai estetis di dalamnya. 

Pertimbangan dalam mengunakan unsur-unsur rupa dan prinsip komposisi juga 

sudah baik, namun ada beberapa bagian dokar yang perwujudannya kurang sesuai 

yakni, pada bagian kuda dan pada bagian badan dokarnya. Kuda terlihat sedikit 

kaku, terutama pada bagian rambut kuda dan ekor kuda. Sebaiknya pada rambut 

kuda helaiannya dibuat agak bergelombang dengan membuat kontur garis-garis 

lengkung agar tidak tampak kaku. Pada bagian ekor kuda juga demikian halnya 

seperti bagian rambut kuda, sebaiknya ekor kuda dibuat sedikit berkelok atau 

dibuat dengan menambahkan guratan-guratan garis lengkung agar terlihat adanya 

gerak rambut yang dinamis, tidak kaku dan terkesan berat. Kemudian pada bagian 

pelana kuda, ukuran pelana kuda cukup besar sehingga tidak sulit jika dibuat dari 

bahan lain misalnya, kulit atau bahan lain yang dapat menggambarkan wujud 

pelana kuda yang sebenarnya. Jika pelana kuda dibuat pula dengan bahan logam, 

maka antara punggung kuda dengan pelananya tampak menempel menjadi satu. 

Sementara itu, bagian badan dokar lebih baik jika pewarnaanya dibuat 

menggunakan warna yang sedikit cerah agar detail tiap komponennya dapat 

terlihat jelas, jika dibuat dengan warna yang cenderung kehitaman maka seluruh 

bagian badan dokarnya akan terlihat gelap.   

Berdasarkan analisis tentang karya miniatur dokar atau delman di atas 

dapat disimpulkan bahwa, karya ini memiliki bentuk estetis yang diperoleh dari 



119 

 

 

hasil pengorganisasian unsur-unsur rupa dan prinsip komposisi. Karya miniatur di 

atas merupakan karya hasil tiruan dari kendaraan tradisional dokar yang ada di 

masyarakat. Di samping telah memiliki perwujudan bentuk yang estetis, karya ini 

juga masih memiliki kekurangan terutama pada penggambaran rambut dan ekor 

kuda yang tampak kaku dan berat, serta penggambaran pelana kudanya yang 

terkesan menempel dengan punggung kuda karena dibuat dengan bahan yang 

sama. Pada bagian badan dokar pewarnaannya terlalu gelap, sebaiknya diberikan 

warna yang sedikit cerah agar detail badan dokarnya lebih terlihat.  
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BAB 5 

PENUTUP 
 

5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data yang terkumpul dari penelitian tentang, 

seni kriya miniatur kendaraan tradisional UD Permadi Desa Pohlandak Rembang : 

kajian proses pembuatan dan bentuk estetis, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

(1) Usaha Dagang Permadi merupakan sentra kerajinan logam di kota 

Rembang, dengan memanfaatkan limbah logam sebagai karya seni kriya 

miniatur kendaraan tradisional yang memiliki nilai estetis. Tenaga kerja 

UD Permadi sebagian besar adalah warga desa setempat dan beberapa di 

antaranya dari desa sekitar. Proses pembuatan miniatur kendaraan 

tradisional dilakukan dengan menggunakan berbagai peralatan terutama 

alat-alat manual. Konsep pembuatan karya didasari adanya motif ekonomi, 

motif tradisi, dan motif sosial / kemanusiaan. Proses pembuatan miniatur  

di antaranya, konsep pembuatan karya, desain (perancangan), dan proses 

penciptaan karya dilakukan melalui (1) tahap awal: menyeleksi bahan, 

membersihkan logam, dan pemotongan logam sesuai ukuran, (2) tahap 

penciptaan: pembentukan komponen, penyambungan, penghalusan, 

pemolesan, pengeringan, perakitan/ finishing, serta tahap pengemasan 

(2) Bentuk estetis yang terdapat pada karya seni kriya miniatur kendaraan 

tradisional diperoleh dari pengorganisasian keseluruhan unsur-unsur 

estetis di antaranya: garis, raut, tekstur, warna, gelap-terang, dan ruang. Di 
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samping unsur-unsur rupa, juga mempertimbangkan prinsip-prinsip desain 

guna menyusun serta mengkomposisikan unsur-unsur rupa yang ada di 

antaranya: kesatuan, keserasian, irama, dominasi, keseimbangan, dan 

kesebandingan. Perwujudan visual karya seni kriya miniatur kendaraan 

tradisional yang dihasilkan UD Permadi dibedakan menjadi tiga jenis 

yaitu, kendaraan tunggal, kendaraan inovasi dan pengembangan bentuk, 

serta kendaraan angkut. Produk karya miniatur kendaraan tradisional 

merupakan karya hasil tiruan kendaraan tradisional yang berkembang di 

masyarakat antara lain : sepasang sepeda kuno, sepeda balap, becak, dokar 

dan pedati. Sedangkan untuk karya miniatur sepeda keranjang dan sepeda 

Mandarin, bukan berasal dari tiruan suatu kendaraan tradisional tertentu,  

melainkan hasil inovasi dan pengembangan bentuk dari pemilik kerajinan 

sendiri. Karya-karya miniatur kendaraan tradisional yang dibuat UD 

Permadi secara keseluruhan sudah memenuhi aspek unsur-unsur rupa dan 

prinsip-prinsip komposisi atau desain, namun di samping itu ternyata 

masih juga terdapat beberapa kekurangan di antaranya, beberapa 

komponen terlihat masih kurang proprosional dengan keseluruhan karya 

misalnya pada setiap rantai miniatur yang ukurannya tidak proporsional, 

terdapat beberapa komponen miniatur yang belum disertakan, serta 

masalah pewarnaan pada karya miniatur yang cenderung monoton dengan 

warna cokelat, terlihat bahwa warna tersebut kurang sesuai dengan bahan 

maupun dengan pewarnaan yang terdapat pada kendaraan sebenarnya yang 

ditiru. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, akhirnya 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

(1) Kepada Pengusaha dan Pengrajin 

Diharapkan dapat menjaga kualitas produk, sekaligus terus 

berupaya meningkatkan usahanya sehingga kualitas dan kuantitas karya 

yang diproduksi mampu bersaing dengan daerah lain, serta melakukan 

sedikit perbaikan pada beberapa bagian karya yang dibuat agar terlihat 

lebih estetis. 

(2) Kepada Masyarakat 

Keberadaan UD Permadi yang dapat memproduksi karya seni dari 

bahan limbah logam, hendaknya dapat menjadi inspirasi kepada 

masyarakat untuk dapat memanfaatkan barang bekas menjadi benda yang 

memiliki fungsi, sekaligus dapat meningkatkan kepeduliannya terhadap 

kelestarian lingkungan. 

(3) Kepada Agen Pemasaran dan Pedagang 

Diharapkan dapat membantu untuk mempromosikan, memasarkan 

dan memberi masukan-masukan dan saran dari konsumen yang dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas barang, sehingga antara kedua belah 

pihak terjadi interaksi yang saling menguntungkan. 

(4) Kepada Pemerintah,  Khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota 
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Pemerintah diharapkan dapat membantu dalam pembinaan, 

pemasaran dan membentu promosi keluar daerah. Sehingga dapat 

meningkatkan produksi barang dan permintaan konsumen atas produk 

yang dihasilkan. Terlebih lagi agar produk yang dihasilkan mampu 

bersaing di pasaran serta menjadikan UD Permadi sebagi sentra kerajinan 

logam seperti daerah lain yang telah lebih dahulu dikenal masyarakat. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

 

1. Judul : SENI KRIYA MINIATUR KENDARAAN TRADISIONAL UD. 

PERMADI DESA POHLANDAK REMBANG: KAJIAN PROSES 

PEMBUATAN DAN BENTUK ESTETIS 

 

2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  Teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh keterangan berupa data yang dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. 

 

2.1  Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi secara umum. 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengamatan dengan menggunakan 

indera penglihatan. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan observasi langsung terhadap proses pembuatan dan bentuk estetis 

karya seni keiya miniatur kendaraan tradisional UD Permadi Desa Pohlandak 

Rembang. 

 

Pedoman Observasi 

Aspek yang diamati atau diobservasi untuk kepentingan penelitian ini 

antara lain sebagai berikut: 

(1) Kondisi fisik lokasi penelitian UD Permadi. 

(2) Media yang digunakan untuk proses pembuatan miniatur kendaraan 

tradisional. 

(3) Proses pembuatan karya seni kriya miniatur kendaraan tradisional. 

(4) Bentuk estetis karya seni kriya miniatur kendaraan tradisional. 

 

 

Lampiran 1
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2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh peneliti karena berusaha memperoleh data 

atau keterangan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Melalui 

wawancara, peneliti dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden 

yang berhubungan dengan kerajinan miniatur kendaraan tradisional di UD. 

Permadi. 

Pedoman Wawancara 

Aspek yang akan diwawancarakan dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

(1) Pemilik UD Permadi 

a. Sejarah dan latar belakang berdirinya UD Permadi. 

b. Struktur organisasi UD Permadi. 

c. Sistem manajemen UD Permadi. 

d. Faktor internal dan eksternal yang berpengaruh dalam keberhasilan 

dan hambatan proses produksi. 

e. Pengembangan ide penciptaan desain karya. 

(2) Pekerja 

a. Media yang digunakan untuk proses pembuatan miniatur kendaraan 

tradisional. 

b. Teknik yang digunakan dalam proses pembuatan miniatur kendaraan 

tradisional. 

c. Faktor penghambat dan faktor penunjang dalam proses pembuatan 

miniatur kendaraan tradisional. 

d. Motifasi yang melandasi ketertarikan terhadap pekerjaan sebagai 

pengrajin miniatur kendaraan tradisional di UD Permadi. 

(3) Perangkat Desa 

a. Letak dan kondisi geografis Desa Pohlandak. 

b. Data kependudukan dan monografi Desa Pohlandak. 

c. Manfaat keberadaan UD Permadi bagi penduduk setempat. 
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2.3 Dokumentasi 

Melalui dokumentasi penulis bermaksud untuk mendapatkan gambaran 

dengan cara mengambil dokumentasi gambar dan data-data dokumen yang 

sesuai dengan obyek penelitian yaitu pemanfaatan limbah logam sebagai 

bahan seni kriya miniatur kendaraan tradisional UD Permadi Desa Pohlandak 

Rembang. 

Pedoman Dokumentasi 

Aspek yang dibutuhkan dalam bentuk data dokumen antara lain 

sebagai berikut: 

(7) Gambaran umum tentang UD Permadi, yang meliputi sejarah dan latar 

belakang berdirinya UD Permadi, struktur organisasi, dan sistem 

manajemen UD Permadi. 

(8) Media yang digunakan untuk proses pembuatan miniatur kendaraan 

tradisional. 

(9) Konsep dan motif yang melatar belakangi pembuatan karya. 

(10) Proses pembuatan karya seni kriya miniatur kendaraan tradisional 

(11) Bentuk estetis dari hasil karya seni kriya miniatur kendaraan 

tradisional 

(12) Data desa tentang letak dan kondisi geografis, serta data 

kependudukan Desa Pohlandak 
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Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

 

Jalan Raya Kecamatan Lasem Menuju Lokasi Penelitian  

 

 

 
Suasana Ruang Produksi 
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Peralatan Manual yang Digunakan untuk Proses Pembuatan 

 

 

 
Komponen Miniatur Sepeda yang Siap Dirakit 
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Berbagai Miniatur Sepeda Hasil Inovasi di UD Permadi  

 

 

 
Kuda Tiruan dari Logam Sebagai Komponen Miniatur Dokar 
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Sepeda Kuno sebagai Model dalam Pembuatan Miniatur Sepeda kuno 

 

 

 
Miniatur Sepeda Mandarin yang Setelah Dirakit 
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Miniatur Sepeda Inggris dalam Proses Pengemasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Show Room UD Permadi 

Dokumentasi Karya Miniatur Kendaraan Tradisional UD Permadi 
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Berbagai Jenis Miniatur Sepeda
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Miniatur Jenis Kendaraan Angkut 

Karya Miniatur hasil Pengembangan Bentuk Kendaraan  


