
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Srikandi sesungguhnya adalah pseudometaphor ataun gambaran semu 

bagi upaya menghibur ketertindasan perempuan di berbagai bidang. Seperti Orde 

Baru (Orba) menghibur perempuan dengan dharma wanita, seperti syariat agama 

menghibur perempuan dengan “surga di bawah telapak kaki ibu”, seperti 

kapitalisme menghibur perempuan dengan gelar ratu kecantikan (Kompas, 30 

September 2008, 10:35 ). Nama Srikandi dalam dunia nyata seringkali justru 

merupakan upaya mengangkat perempuan yang telah menorehkan prestasi yang 

berguna bagi masyarakat luas.  

Seperti yang ditulis oleh Hardjowirogo dalam buku Sejarah Wayang 

Purwa bahwa: Beberapa penyampaian terhadap tokoh perempuan penting dalam 

wayang, menunjukkan gambaran perempuan adalah subordinat laki-laki. Wayang 

perempuan yang paling kita kenal adalah Srikandi. Namanya sering kita jadikan 

simbol menjuluki banyak perempuan berprestasi dibidangnya. Ada Srikandi 

bulutangkis, Srikandi birokrasi, pengusaha dan banyak lagi untuk memberi 

penghargaan atas jasa-jasanya kepada masyarakat atau Negara. Dalam gambaran 

kehidupan, Srikandi kemudian menjadi simbol berartinya perempuan di tengah 

masyarakat. Simbol kepahlawanan dan simbol persamaan antara perempuan dan 

laki-laki karena prestasi dan kegesitannya. Meski sesungguhnya semua 

simbolisasi itu hanyalah semu (Hardjowirogo, 1989: 347). 
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Dalam dunia pewayangan peristiwa atau kejadian yang ditampilkan 

banyak mengandung ajaran budi pekerti. Pesan-pesan moral dalam pewayangan 

inilah yang diharapkan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang Jawa 

(Slamet Suparno, 2007: 190). Dalam wayang purwa Srikandi adalah satu-satunya 

perempuan yang diberi hak terjun dalam perang Barathayuda. Sekali ia berperang, 

sekali itu pula ia mampu mengalahkan Bisma pahlawan perang Kurawa yang satu 

prajuritpun dari Kubu Pandawa tak sanggup mengalahkannya. Srikandi adalah 

pembuka jalan bagi kemenangan Pandawa atas Kurawa, untuk itu dinobatkan 

sebagai perempuan utama (Hardjowirogo, 1989: 347). 

Namun kondisi masyarakat dewasa ini rupanya tidak lagi peka terhadap 

konsep moral dan kritik melalui pewayangan, karena sudah kehilangan daya 

refleksivitasnya, sehingga pesan-pesan moral yang ditampilkan oleh dalang lewat 

pakeliran sudah tidak dapat lagi ditangkap oleh penonton (Slamet Suparno, 2007: 

190) meskipun wayang kulit purwa selama lebih dari seribu tahun telah dikenal 

dan digemari oleh rakyat Indonesia. Sebuah inskripsi dari tahun 907 Masehi pada 

masa pertengahan Raja Dyah Balitung telah menyebutnya dengan tegas dan jelas 

bahwa berita adanya wayang kulit purwa tertera dalam sebuahkekawin Mpu 

Kanwa pada jaman Raja Airlangga dari Jawa Timur dalam abad ke II (Slamet 

Suparno2007: 1).  

Wayang dalam variasinya dikelompokkan dalam wayang gedog, wayang 

madya, wayang wahyu, wayang purwa, wayang wahono (Dwijo Carita, 1993: 1). 

Wayang purwa merupakan salah satu jenis wayang-wayang kulit lainnya seperti 

wayang wahyu, wayang sadat, wayang gedhog, wayang kancil, wayang pancasila 
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dan sebagainya (http://id.wikipedia.org/wiki/wayang_purwa, 28 September 2008, 

20:30). 

Dalam kisah pewayangan, sebenarnya sosok Srikandi hanyalah “alat”, 

bukan pelaku utama kisah kepahlawanan itu. Bukan Srikandilah sesungguhnya 

pembunuh Bisma, melainkan Amba, gadis yang ditolak cintanya oleh Bisma 

sewaktu muda. Dalam kematiannya, Amba menyimpan dendam untuk ganti 

membunuh Bisma agar bisa pergi ke surga bersama-sama karena tidak bisa 

bersama di dunia. Kesempatan itu baru datang saat perang Barathayuda. Ia 

menyusup ke tubuh Srikandi yang tengah melepaskan anak panah ke tangan 

Bisma. Mengetahui yang merasuki Srikandi adalah Amba, Bisma membiarkan 

dadanyan dihujani anak panah Srikandi sebagai upaya penebusan dosa dia pada 

Amba. Srikandi melakukan aksi kepahlawanan itu bukan karena kemampuannya 

sendiri. Bahkan, ia hanya menjadi alat dari sebuah dendam, namun ia tetap dipuja 

dan ditempatkan dalam simbolisasi yang penting (Hardjowirogo, 1989: 347). 

Meskipun sesungguhnya ia juga salah satu perempuan yang merasakan dimadu 

(poligami) oleh suaminya (arjuna), tetapi hal tersebut tidak membuat dirinya 

terpuruk, justru semakin menunjukkan keeksisannya sebagai prajurit wanita yang 

tangguh dan berbakti kepada suami yang sangat dicintainya. Meskipun demikian 

Srikandi bukan seorang wanita yang dalam hidupnya ditindas oleh suaminya, 

hanya saja kekurangannya (tidak bisa mempunyai anak) sebagai satu bentuk 

kelemahan yang menyebabkan dirinya mau dimadu oleh suaminya (Arjuna). 

Terlepas dari hal tersebut Srikandi bukan wanita lemah, bukan juga wanita yang 

tertindas, tetapi hanya menunjukkan kesetiaan dan rasa baktinya pada suami.  
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Hal-hal tersebut di atas merupakan salah satu daya tarik untuk 

mengangkat sosok srikandi sebagai sumber ide perancangan motif tekstil dalam 

perancangan kali ini. Selanjutnya untuk memvisualisasikannya telah dipilih teknik 

batik tulis dan variasinya.  

Batik sendiri merupakan karya seni warisan budaya Indonesia yang tidak 

akan pernah hilang dimakan waktu. Batik juga merupakan tradisi penduduk 

Indonesia yang telah berkembang sejak masa lalu dan merupakan citra budaya 

Indonesia yang memiliki ciri khas karena kerumitan, kerajinan dan kehalusan 

ragam hiasnya akibat tapak canting yang dilukiskan. Di tengah berbagai gejolak, 

peristiwa, kemajuan dan kemundurannya, tantangan dan harapannya, batik 

ternyata tetap eksis, mampu bertahan dengan menyesuaikan dan mengikuti trend 

mode yang terus berubah (www.museumbatikpekalongan.dprin.go.id, 23 Juni 

2008, 15:12 ).   

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi 

bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Perempuan-

perempuan Jawa dimasa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam 

membatik sebagai mata pencaharian, sehingga dimasa lalu pekerjaan membatik 

adalah pekerjaan utama perempuan sampai ditemukannya “Batik Cap” yang 

memungkinkan masuknya laki-laki kedalam bidang ini  

(http://id.wikipedia.org/wiki/batik, 20 September 2008, 16:00). 

Batik merupakan salah satu kain tradisi Indonesia belakangan ini 

semakin terlihat ”menjamur” dikenakan orang dimana-mana. Hal tersebut terlihat 

dari antusiasme orang mengenakan batik diberbagai acara. Di pusat perbelanjaan, 

di perkantoran, hingga acara-acara pesta, banyak orang yang mengenakan batik 
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dengan gaya yang lebih modern dan kontemporer. Desain coraknya yang beragam 

serta berkembang dengan cepat. Sekarang orang sangat bangga memakai batik 

dan merasa ”in”, beda dengan jaman dahulu kalau orang memakai batik dianggap 

kuno dan lebih percaya diri memakai merek luar negeri, demikian ujar perancang 

busana Ghea Panggabean (Antara, 16 Mei 2008).  

Pengambilan sosok Srikandi adalah pengangkatan warisan budaya tradisi 

menjadi wujud budaya populer yang dikembangkan sedemikian rupa melalui 

torehan batik. Tidak dapat diingkari bahwa budaya tradisi yang sudah lama 

tertanam kokoh pada alam tradisi Indonesia, tiba-tiba dihadapkan oleh kekuatan 

yang maha dahsyat dari budaya konsep (populer) yang muncul sebagai budaya 

tandingan. Seni rakyat yang konon merupakan satu kebudayaan yang punya 

kekuatan spiritual, nilai magis, sebagai satu hiburan dan sekaligus sebagai 

tuntunan hidup yang diyakini kini mulai terkoyak eksistensinya (Solopos, 4 

januari 2009), yang di antaranya sebagai contoh yaitu wayang dan batik.  

Pada perkembangannya bentuk wayang mengalami perkembangan juga, 

bahkan pergeseran dari yang tradisi menjadi kreasi baru (Dosen Sastra Daerah: 

Imam Sutardjo, 4 Desember 2008). Seperti halnya batik sendiri yang awalnya 

merupakan budaya tradisi kini menjadi salah satu budaya populer yang 

berkembang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya melalui Srikandi dalam cerita 

pewayangan, serta batik sebagai teknik tradisi maka kedua unsur warisan budaya 

tradisi tersebut diangkat dan dipopulerkan ke dalam bentuk motif tekstil dengan 

pengolahan menarik dan modern dalam pengembangan tokoh Srikandi itu sendiri 

dengan  teknik batik kreasi baru. 
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Selanjutnya karakter visual yang menarik pada sosok Srikandi dalam 

wayang purwa ini yang nantinya akan diolah sebagai motif dalam tekstil, 

misalnya karakter wajah, tubuhnya dan karakter yang lainnya. Dalam rancangan 

tersebut akan disertakan motif-motif flora dan fauna sebagai pendukungnya. 

 

B. Studi Pustaka 

1. Dewi Srikandi 

Sosok perempuan yang cantik, bermata jaitan, berhidung mancung, 

bermuka mendongak, bersanggul gede (nama bentuk sanggul), bejambang 

dengan garuda membelakang, sebagian rambut terurai bentuk polos, berkalung 

bulan sabit, berkain dodot putren (pakaian putri dalam keraton) ini 

(Hardjowirogo, 1989: 199) dikisahkan lahir karena keinginan kedua orang 

tuanya, yaitu Prabu Drupada dan Dewi Gandawati menginginkan kelahiran 

anak dengan normal. Kedua kakaknya, Dewi Drupadi dan Drestadyumena, 

dilahirkan melalui puja semedi. Drupadi dilahirkan dari bara api pemujaan, 

sementara asap api itu menjelma menjadi drestadyumna (Sri Mulyono, 1977: 

128). 

Dewi Srikandi sangat gemar dalam olah keprajuritan dan mahir dalam 

mempergunakan senjata panah. Kepandaiannya tersebut didapatnya ketika ia 

berguru pada Arjuna yang kemudian menjadi suaminya. Dalam perkawinan 

tersebut ia tidak memperoleh seorang putra. Dewi Srikandi menjadi suri 

tauladan prajurit wanita. Ia bertindak sebagai penanggung jawab keselamatan 

dan keamanan kesatrian Madukara dengan segala isinya. Dalam perang 

Bharatayudha, Dewi Srikandi tampil sebagai senapati perang Pandawa 
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menggantikan Resi Seta, kesatria Wirata yang telah gugur untuk menghadapi 

Bisma, senapati agung balatentara Korawa. Dengan panah Hrusangkali, Dewi 

Srikandi dapat menewaskan Bisma, sesuai kutukan Dewi Amba, puteri Prabu 

Darmahambara, raja negara Giyantipura, yang mati terbunuh oleh Bisma 

(Heroesoekarto, 1988: 123) 

Dalam akhir riwayat Dewi Srikandi diceriterakan bahwa ia tewas 

dibunuh Aswatama yang menyelundup masuk ke keraton Hastinapura setelah 

berakhirnya perang Bharatayudha (http://id.wikipedia.org/wiki/srikandi, 28 

September 2008, 18:50). 

 Srikandi adalah putri Prabu Drupada Raja Panchala. Pada waktu masih 
remaja ia berguru dan belajar memanah kepada Raden Harjuna (yang 
terkenal dengan cerita Srikandi merguru Manah), yang kemudian menjadi 
istri Arjuna. Dewi wara Srikandi adalah prajurit wanita yang ulung dan 
cerdik, tangkas berperang dan pandai memanah. Dalam perang 
Bharatayudha ia menjadi Senopati Pandawa melawan Bisma, dan dalam 
perang tersebut ia gugur oleh Srikandi. Dewi Srikandi adalah titisan Dewi 
Ambika putri Prabu Darmamuka raja negeri Srawantipura. Dewabrata telah 
berhasil memenangkan sayembara di Srawantipura dan berhasil memboyong 
putri kembar tiga yaitu Dewi Ambika, Dewi Ambiki, dan Dewi Ambaliki. 
Dewi Ambika dan Ambaliki dijodohkan dengan kedua adiknya yaitu R. 
Citragada dan R. Citrasena. Dewabrata tidak mau menerima Dewi Ambika 
karena ia takut akan janjinya (tidak beristri), Dewi Ambika mengikuti terus 
ke Astina, Dewabrata melarangnya tetapi Dewi Ambika tetap berkeras hati, 
sehingga Dewabrata menakut-nakuti dengan panah dan tanpa disengaja 
panah terlepas mengenai Ambika hingga mati, kemudian terdengar suara 
Dewi Ambika yang sudah mati bahwa kelak dalam perang Bharatayudha ia 
akan menuntut balas melalui prajurit wanita dari Panchala. Srikandi gugur 
setelah Bharatayudha, dibunuh oleh Aswatama dalam lahirnya Parikesit  
(Marwanto&Budy Moehanto, 2000: 31).  

 
Aswatama dengan senjata cundamanik membuat terowongan menuju 
istana astina tanpa mengalami kesulitan karena diterangi oleh Dewi 
Wilotama (ibu Aswatama). Aswatama heran ingin mengetahui dari 
mana datangnya penerangan tersebut, hingga akhirnya ia menoleh 
kebelakang dan mengetahui bahwa payudara wilotamalah yang 
mengeluarkan sinar itu. Wilotama marah hingga akhirnya ia 
meninggalkan Aswatama dan terowonganpun menjadi gelap gulita. 
Tetapi Aswatama menebarkan ajian penyirepan  dan ia menemukan 
Srikandi dalam keadaan tertidur lelap, dibunuhlah Srikandi dengan 
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cara dipenggal lehernya. Namun ia terkena Pasopati yang tersepak 
Parikesit ketika hendak dibunuhnya. Pada saat itu Parikesit menangis 
keras sekali sehingga membangunkan seluruh prajurit (R.M. 
Pranoedjoe poespaningrat, 2005, hal: 194). 

 
Wawancara juga dilakukan dengan Imam Sutardjo (Dosen Sastra 

Daerah), untuk lebih mengetahui dan mengerti seluk beluk mengenai tokoh 

Srikandi dalam gagrak Surakarta. Dalam wawancara tersebut penulis 

mendapatkan data yang berhubungan dengan sumber ide Srikandi yang 

menjadi pendukung dalam perancangan karya tekstil. Hasil wawancara 

tersebut sebagai berikut:  

Srikandi yang masuk dalam kategori Mahabarata dalam versi Jawa 

dengan gagrak Surakarta menceritakan bahwa Srikandi putri dari Drupada dari 

kerajaan Panchala yang terlahir karena api dendam ayahnya melalui puja 

semedi. Srikandi terlahir dampit dengan Drestajumena. Srikandi adalah 

seorang perempuan yang berperilaku seperti laki-laki berwatak keras, cerdik, 

dan berjiwa prajurit, hingga akhirnya ia menjadi satu-satunya prajurit wanita 

dalam perang Barathayuda. Srikandi adalah titisan Dewi Amba yang 

merupakan seorang putri dari negeri Srawantipura yang mencintai Bisma 

tetapi saat itu cintanya ditolak karena sebelumnya Bisma telah berjanji pada 

dirinya sendiri bahwa tidak akan beristri. Karena janjinya tersebut membuat 

Amba sakit hati dan tanpa disengaja ia terbunuh oleh Bisma, dan sebelum 

akhirnya meninggal Amba bersumpah bahwa kelak ia akan membunuh Bisma 

melalui sosok perempuan dari Panchala yang nantinya akan menjadi titisan 

dirinya, yakni Srikandi. Dan ternyata apa yang menjadi sumpahnya saat itu 

menjadi nyata bahwa Bisma gugur dalam perang Barathayuda karena panah 

Srikandi. Sedangkan Srikandi gugur setelah perang Barathayuda dibunuh oleh  
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Aswatama dengan cara ditusuk lehernya dengan senjata cundamanik pada saat 

tertidur lelap(Wawancara: Imam Sutardjo, 04 Desember 2008).  

Selain hasil wawancara di atas mengenai kehidupan Srikandi, berikut 

ini juga merupakan hasil wawancara yang kaitannya mengenai ciri-ciri fifik 

atau karakter fisik dari Srikandi. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut: 

Pada dasarna karakter fisik Srikandi dalam wayang purwa saat ini telah 

mengalami perkembangan ole para dalang, pengrajin dan orang-orang yang 

mengerti (ahli) dibidangnya. Kini sosok Srikandi semakin berkembang oleh 

tangan orang-orang yang memang berkecimpung di dunia pewayangan. Tetapi 

hal tersebut dilakukan bukan semata-mata ingin merubah atau meninggalkan 

karakter yang sudah melekat pada masing-masing tokoh pewayangan, hanya 

saja diharapkan adanya perkembangan yang bersifat positif dan dalam dunia 

pewayangan terutama pada tokoh wayang yang kaitannya dengan karakter 

fisik yang bersifat estetis tanpa meninggalkan karakter asli dari tokoh tersebut.  

Salah satu tokoh yang diangkat adalah Srikandi gagrak Surakarta, 

dengan fisik menarik, tinggi semampai dan wajah mendongak (tengadah). Ciri 

khas lainnya yaitu: 

a. Matanya: mata gabahan (menyerupai bentuk tanaman gabah). 

b. Hidungnya wali mring 

c. Sinom: rambut tipi yang ada di bagian depan kepala atau jidat 

d. Jamang: asesoris yang terletak di kepala bagian depan, tepatnya di atas 

sinom. 

e. Cunduk mentul: tusuk rambut yang terletak di bagian atas kepala. 
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f. Sumping surengpati: asesoris rambut yang terletak di kepala bagian 

samping kanan dan kiri. 

g. Garuda mungkur: berada di bagian belakang kepala yang berfungsi 

sebagai asesoris rambut 

h. Suweng sumping waderan: asesoris yang terletak di kedua telinga, yang 

bentuknya memanjang ke belakang bagian telinga sebagai pengunci agar 

tidak lepas.  

i. Gelung ngure: bentuk rambut bagian bawah yang terurai. 

j. Kalung bulan sapit: asesoris yang terletak di leher yang bentuknya 

menyerupai bulan sabit.  

k. Athi-athi: jambang atau rambut di kedua bagian samping wajah.  

l. Kelat bahu: asesoris yang terletak di kedua tangan atas.  

m. Gelang gana: asesoris yang terletak di kedua pergelangan tangan.  

Ciri-ciri tersebut di atas adalah karakter fisik Srikandi dalam wayang 

purwa gagrak Surakarta, meskipun dalam ceritanya ada srikandi saat muda 

dan tua tetapi pada dasarnya bentuk visual secara fisik hanyalah salah satu 

wujud pengembangan dari orang-orang yang berkecimpung dan ahli di bidang 

pewayangan (Wawancara: M. Randyo, 7 Maret 2009).  
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Gambar 1. susunan assesoris 

Scan: Coria 
Nonton wayang dari berbagai pakeliran, 2005, hal: 231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Dewi Srikandi 

Scan: Coria 
Nonton wayang dari berbagai pakeliran, 2005, hal: 216 
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Gambar 3. Dewi Srikandi 

http://id.wikipedia.org/wiki/wayang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Dewi Amba 

http://id.wikipedia.org/wiki/wayang 
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2. Wayang 

Wayang berasal dari kata wayangan atau bayangan dalam 

menggambar wujud tokoh. Wayang adalah bayangan, tetapi dalam perjalanan 

waktu pengertian wayang berubah dan kini wayang dapat berarti pertunjukan 

panggung dan teater atau dapat pula berarti aktor dan aktris. Wayang sebagai 

seni teataer berarti pertunjukan panggung dimana sutradara ikut bermain, jadi 

jauh berbeda dengan pertunjukan seperti sandiwara atau film dimana sutradara 

tidak muncul sebagai pemain. Untuk pertunjukan wayang gaya Surakarta 

peranan dalang tidak begitu menonjol (Dahara Prize, 2000: 1)   

Beberapa jenis wayang antara lain sebagai berikut: 

a.   Wayang beber, yaitu wayang yang berupa lukisan dibuat pada kertas 

gulung dan dimainkan dengan cara membeberkannya, berisi lakon yang 

dibuat dalangnya. 

b.   Wayang kulit purwa, yaitu wayang berbahan kulit yang membawakan 

cerita yang bersumber dari Mahabaratha dan Ramayana. 

c.    Wayang kelitik, yaitu wayang yang terbuat dari kayu. 

d.   Wayang mbeling, yaitu wayang yang ceritanya menimpang dari cerita 

aslinya, biasanya penuh dengan humor dan kritik.  

e.    Wayan batu, yaitu wayang yang ditatahkan bentuknya pada batu secara 

permanen alias relief candi, sehingga ada yang menggolongkan relif-relief 

candi yang berisi mahabaratha dan Ramayana sebagai wayang.  

f.    Wayang gedog, yaitu wayang yang ceritanya banyak mempertunjukkan 

cerita panji. Banyak ahli yang megartikan gedog berarti kuda, atau akar 

kata dug, dog (sebuah suara yang berasal dari kandang kuda). 
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g.   Wayang sadat, yaitu wayang kulit yang mementaskan lakon para wali dari 

kerajaan demak sampai kerajaan Pajang. Anak-anak wayang, dalang, dan 

wiyaga biasanya memakai sorban, yang tujuannya untuk dakwah dan 

tabliq.  

h.   Wayang suluh, yaitu wayang kulit berbahasa Indonesia sebagai media utuk 

penerangan (penyuluhan). 

i.    Wayang wong, yaitu wayang yang perannya dilakonkan oleh manusia. 

j.    Wayang topeng, yaitu wayang yang pelakunya memakai topeng. 

k.   Wayang suket, yaitu wayang yang berbahan dari rumput yang dibentuk 

seperti wayang kulit, banyak terdapat di Jawa Tengah.  

l.    Wayang golek, yaitu berasal dari kata ”golek” berarti boneka, berbentuk 

tiga dimensi, dapat dimainkan dengan membolak-balik, memutar, 

berpelukan, termasuk dapat berganti baju. Wayang ini banyak terdapat di 

Jawa Barat (Mikke Susanto, 2001: 115 – 116).  

3. Wayang Purwa 

Rassers mengatakan bahwa, wayang kulit (Jawa) berkembang dari ritual-
ritual animistik jaman prasejarah yang di dalamnya nenek moyang suku 
dihubungi lewat medium figur-figur wayang. Kata purwa di belakang kata 
wayang kulit diberi makna asli atau kuna atau awal-mula. Kecuali itu kata 
purwa untuk membedakan jenis wayang lain diantaranya yakni wayang 
madya, wayang gedhog, wayang golek, wayang klithik, wayang dupara, 
wayang wahana, wayang wahyu, dan wayang suluh. Wayang kulit purwa 
biasanya mengambil cerita yang bersumber dari wiracarita Ramayana dan 
Mahabharata menggambarkan cerita mengenai pertikaian antara kedua 
keluarga sepupu, yakni Pandawa dan Korawa, untuk menguasai kerajaan 
Astina. Cerita-cerita yang didasarkan atas episode-episode Mahabharata 
atau berputar sekitar ksatria-ksatria tertentu dari wiracarita ini merupakan 
cerita yang paling populer di antara crita wayang yang lain (Slamet 
Suparno, 2007, hal: 26). 

Kata purwa (pertama) dipakai untuk membedakan wayang jenis ini 

dengan wayang kulit yang lainnya. Banyak jenis wayang kulit mulai dari 
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Purwa berarti awal, wayang purwa diperkirakan mempunyai umur yang paling 

tua di antara wayang kulit lainnya. Wayang Purwa sendiri biasanya 

menggunakan ceritera Ramayana dan Mahabarata, sedangkan jika sudah 

merambah ke ceritera Panji biasanya disajikan dengan wayang Gedhong. 

Wayang kulit purwa sendiri terdiri dari beberapa gaya atau gagrak, ada gagrak 

Kasunanan, Mangkunegaran, Ngayogjakarta, Banyumasan, Jawatimuran, 

Kedu, Cirebon, dan sebagainya. (http://id.wikipedia.org/wiki/wayang_purwa, 

28 September 2008, 20:30).  

Ditinjau dari bentuk bangunnya, wayang kulit dapat digolongkan 

menjadi beberapa jenis, antara lain: 

a. Wayang kidang kencana, yaitu boneka wayang berukuran sedang tidak 

terlalu besar juga tidak terlalu kecil, sesuai kebutuhan untuk mendalang 

(wayang pedalangan). 

b. Wayang Ageng, yaitu boneka wayang yang berukuran besar, terutama 

anggota badannya di bagian lambung dan kaki melebihi wayang biasa, 

wayang ini disebut wayang jujudan.  

c. Wayang kaper, yaitu wayang yang berukuran lebih kecil dari pada wayang 

biasa.  

d. Wayang kateb, yaitu wayang yang ukuran kakinya terlalu panjang tidak 

seimbang dengan badannya (Hardjowirogo, 1989:347).  

4. Batik  

Batik adalah upaya pembuatan ragam hias pada permukaan kain 

dengan cara menutup bagian-bagian yang tidak dikehendaki berwarna dengan 
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lilin malam panas, dengan menggunakan alat canting, kuas, cap dan lail.lain, 

kemudian dicelup dengan zat warna dingin dan dilorod untuk menghilangkan 

lilin malam (Nanang Rizali, 2006: 39). 

Pada perkembangannya batik lebih lanjut muncullah pembuatan batik 

dengan “proses lukisan” dan batik tipe ini terkenal dengan nama “batik kreasi 

baru” atau “batik gaya bebas” dimana sebagian lilin batik dilukiskan diatas 

kain membentuk gambaran-gambaran yang abstrak (Sewan Susanto, 1980: 5). 

a. Jenis batik menurut cara pembuatannya: 

1) Batik tulis adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik 

menggunakan tangan. Pembuatan batik jenis ini memakan waktu 

kurang lebih 2-3 bulan.  

2) Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang 

dibentuk dengan cap (biasanya terbuat dari tembaga). Proses 

pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari  

3) Batik lukis atau lukis batik  adalah kain yang dihias dengan corak yang 

lebih luas dan bebas dengan gaya abstrak, gaya lukisan, cerita, dan 

sebagainya (Didik Riyanto, 2002, 19 & 28). 

b. Jenis batik menurut alat yang digunakan: 

1) Batik tulis, kain dihias dengan motif atau corak batik dengan 

menggunakan canting tukis. 

2) Batik cap adalah kain yang dihias dengan motif atau corak batik 

dengan menggunakan media canting cap. 

3) Batik kombinasi, batik ini merupakan kombinasi antara batik tulis 

dengan batik cap.   (Haryani Winotosastro, 2008:1) 
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c. Jenis batik menurut coraknya: 

1) Batik Klasik 

Batik klasik/ tradisional adalah bagian dari seni yang bercirikan 

keindahan, baik keindahan bentuknya, sesuai dengan fungsinya 

sebagai seni terapan sebagai kain busana, maupun keindahan seni 

jiwanya, filosofinya. (Nyi. Kushardjanti, 2008: 2) 

Motif atau pola batik klasik/ tradisional terdiri dari bentuk-bentuk 

simbolis bahasa rupa dwi-marta. Simbol kadang-kadang bermakna 

ganda, bersembunyi dalam simbol. Untuk mengerti makna simbol-

simbol diperlukan penafsiran-penafsiran atas maknanya sebagaimana 

yang dimaksudkan oleh masyarakat pengguna dan pendukung simbol-

simbol tersebut. (Nyi. Kushardjanti, 2008: 4) 

2) Batik Kontemporer/modern 

Suatu batik yang tidak lazim kelihatan batik, tetapi masih 

menggunakan proses pembuatannya sama seperti membuat batik. 

Konsep kontemporer menyimbolkan gaya modern. 

Batik modern ialah semua macam jenis batik yang motif dan gayanya 

tidak seperti batik tradisional. Beberapa jenis dalam batik modern ini 

antara lain: 

a) Gaya abstrak dinamis, misalnya menggambarkan burung terbang, 

ayam tarung, garuda melayang, ledakan senjata, loncatan panah, 

rangkaian bunga dan sebagainya.  

b) Gaya gabungan, yaitu pengolahan dan stilerisasi ornamen dari 

berbagai daerah menjadi suatu rangkaian yang indah.  
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c) Gaya lukisan, menggambarkan yang serupa lukisan, seperti 

pemandangan, bentuk bangunan dan sebagainya, diisi dngan isen 

yang diatur rapi sehingga menghasilkan suatu hasil seni yang 

indah.  

d) Gaya khusus dari cerita lama, misalnya diambil dari Ramayana 

atau Mahabaratha. Gaya ini kadang-kadang seperti campuran 

antara rieel dan abstrak. (Sewan Susanto, 1973: 15). 

d. Proses pewarnaan pada batik dibedakan menjadi 2 macam zat warna, 

yaitu: 

1) Zat warna alami 

Dahulu sebelum Indonesia dibanjiri zat-zat warna sintetis, 

orang mempergunakan zat warna dari tumbuha-tumbuhan dan 

binatang. Zat-zat warna pada waktu dulu (sampai kira-kira abad 18) 

diambil dari tumbuh-tumbuhan pada bagian akar, kulit, daun, batang, 

dan bunga. Diantaranya, daun pohon nila (indigofera), pohon soga 

(kulit dan kayu), akar mengkudu, kayu laban, kayu mundu, jirek. 

Sebagai bahan pembantu untuk beits, menimbulkan warna, 

memperkuat ketahanan dari zat-zat warna alam ialah jeruk citrun, 

cuka, sendawa, tawas, gula batu, tetes, air kapur, tape, daun jambu 

(Sewan Susanto, 1980: 71). 

2) Zat warna buatan (sintetis) 

Pada umumnya cat-cat sintetis mempunyai daya pewarnaan 

(tinctorial-value) lebih tinggi dari pada warna dari alami, dan 

mempunyai kemurnian tertentu sehingga untuk mencapai dalamnya 
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sesuatu warna lebih cepat dan mudah. Pewarnaan kain batik dengan cat 

sintetis, alat dan cara pengerjaan berlainandengan proses pewarnaan 

pada tekstil biasa, karena pada kain batik dalam keadaan dingin dan 

tidak dapat diberi adukan atau gerakan (agitation) (Sewan Susanto, 

Ibid, hal: 82). 

5. Perancangan Motif Pada Tekstil 

 Sebelum berbicara mengenai motif tekstil, perlu diketahui bahwa desain 
tekstil sendiri adalah salah satu upaya manusia untuk meningkatkan 
produk tekstil, agar memiliki nilai estetis dan ekonomi yang lebih tinggi. 
Dapat berarti pula sebagai salah satu unsure penting dari kepaduan 
berbagai aspek dalam rangkaian industri tekstil, agar produknya memiliki 
kualitas yang tingg, lebih berdaya guna, menarik dan nyama, dengan harga 
yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Pada tekstil terdapat metode 
pemberian rupa dan warna, yaitu: 
- Pemberian rupa dan warna pada saat tekstil ditenun, yang disebut 

dengan struktur.  
- Pemberian rupa dan warna diatas permukaan tekstil atau kain setelah 

ditenun, yang disebut desain permukaan (Nanag Rizali. 2006: 36-37). 
Selain pengertian di atas, sebagaimana telah diuraikan bahwa terciptanya 
sebuah desain pola prinsipnya terbentuk karena pengorganisasian unsur-
unsur desain. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu kesatuan yang 
menyeluruh harus dengan memperhatikan berbagai kriteria. Unsur-unsur 
desain yang terpenting diantaranya adalah: 
a. Garis. 

Pada dasarnya garis terbagi dari dua jenis, yaitu: 
- Garis yang bersifat grafis (calligraphic mark) 
- Garis yang bersifat/menjadi pengikat ruang, massa, warna, bentuk 

(structural line)  
b. Bentuk (shape, form) 

Sebuah garis yang dihubung-hubungkan akan membentuk suatu daerah 
yang disebut bentuk. Kesatuan dari garis akan berwujud berbagai 
macam bentuk seperti bentuk-bentuk yang figuratif, natural, abstrak 
dan lain sebagainya. Pada desain tekstil bentuk juga merupakan unsur 
yang penting, pengertian bentuk selalu dikaitkan dengan motif, pola 
tau ragam hias.  

c. Warna  
Salah satu unsur desain yang paling kompleks adalah warna. 
Penggunaan atau penerapan warna memberikan ciri atau karakter pada 
sebuah desain. 

d. Tekstur. 
Penampilan tekstur dapat memberikan arti tersendiri dalam sebuah 
desain, karena akan memberikan efek-efek tertentu.  
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Unsur-unsur desain yang telah disajikan di atas merupakan kesatuan 
hubungan dalam apliasinya sebagai dasar untuk memenuhi prinsip 
desain. Disamping akan menjadi salah satu upaya pendekatan dalam 
memecahkan sebuah desain. Namun tidak berarti selamanya dapat 
dipakai sebagai alat untuk menganalisis sebuah desain (khususnya 
dekorasi kain) (Nanang Rizali. 2006: 49-56).   
 
Selanjutnya setelah diketahui pengertian desain tekstil serta unsur-

unsur yang ada didalamnya, barulah meginjak ke pengertian motif yaitu suatu 

unit/bagian tunggal dari corak pola bahan (pattern) yang biasanya diulang 

(goet Poespo. 2005: 61). 

Pendapat lain mengenai pengertian motif, yaitu gambar atau 

ornamentasi. Motif sering digunakan untuk menyebut nama kain batik, seperti 

semen rama, alas-alasan, kawung dan sebagainya.  (Sektiadi, Nugrahani, 

2008: 3) 

Sebagai unsur budaya yang telah berkembang sejak lama dan meluas 

di Indonesia, batik memiliki banyak motif. Dalam hal ini, motif adalah hiasan 

atau ornamentasi yang digunakan dalam batik. Banyak motif yang dapat 

dikategorikan sebagai motif tradisional, yaitu motif yang berkembang sejak 

lama di suatu wilayah dan berkait dengan unsur lain sehingga menjadi khas. 

(Sektiadi, Nugrahani, 2008:2) 

Ornamen batik dibedakan atas ornamen utama dan ornamen tambahan 

yang sering juga disebut dengan istilah ‘isen-isen’. Pada masa lalu ketika batik 

mencapai puncaknya, banyak istilah untuk memberikan nama ‘isen-isen’. Di 

antara nama-nama tersebut adalah (Bratasiswara, 2000; Soesanto, 1985): carat, 

cecek renteng, cecek pitu, cakar ayam, sawut, mlinjon, alis, uceng, matan, 

kembang krokot, tapak dara, sraweyan, sinom, srimpet, cuwiri, tritis, liris, 

kembang jeruk, dan sebagainya. (Timbul Haryono, 2008: 9) 
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Ornamentasi dalam batik dapat dibagi menjadi pola hias dan 

penyusunnya. Penyusunan sendiri dapat dibagi menjadi motif utama dan isen-

isen. Pola hias merupakan gabungan dari motif-motif penyusun yang 

kemudian menjadi khas dan diberi nama tertentu. Penyusunan dapat berupa 

ragam-ragam geometris, ragam tumbuhan, ragam makhluk hidup. Serta ragam 

benda. (Sektiadi, ugrahani, 2008: 6) 

a. Motif Utama 

Nama ornamen utama diberikan atas dasar apa yang digambarkan serta 

nama yang secara filosofis mengandung makna harapan bagi si pemakai. 

Berbagai ragam hias tersebut memiliki berbagai makna, antara lain:  

a) Sebagai tanda kepedulian terhadap alam lingkungan dan kejadian 

tertentu. 

b) Sebagai harapan yang diwujudkan dalam gambar tertentu. 

c) Sebagai do’a dan puji dari para pemakainya. (Timbul Haryono, 

2008:10) 

b. Isen-isen 

Isen-isen ini memiliki nama tersendiri untuk setiap jenisnya. Proses 

pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab setiap 

bidang kosong diisi sampai serinci mungkin, sehingga menuntut kesabaran 

dan ketelitian yang tinggi. Tidak jarang isen-isen ini dibentuk lebih rinci 

dan rumit dibandingkan corak utamanya.  
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Motif batik tradisional Indonesia tersusun atas beberapa unsur yang 

dapat dipilih menjadi ragam hias: 

a. Ragam hias utama atau klowongan adalah bentuk hiasan yang menjadi 

unsur utama penyusun motif batik.  

b. Ragam hias isen-isen atau isen adalah hiasan yang mengisi bagian-bagian 

ragam hias utama. 

c. Ragam hias pengisi adalah hiasan yang ditempatkan pada latar motif 

sebagai penyeimbang bidang agar motif secara keseluruhan tampak serasi 

(Mulyanto, 2004: 13). 

6. Budaya Populer 

Berbicara mengenai budaya populer tentunya erat sekali kaitannya 

dengan populasi atau jumlah individu. Yang hakekatnya semata-mata lebih 

kepada tujuan keuntungan material. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

budaya massa adalah budaya populer yang dihasilkan melalui teknik-teknik 

industrial produksi massa dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan 

kepada khalayak konsumen massa. Budaya massa adalah budaya populer, 

yang diprodiksi untuk pasar massal. Pertumbuhan ini berarti memberi ruang 

yang makin sempit bagi segala jenis kebudayaan yang tidak dapat 

menghasilkan uang, yang tidak dapat diproduksi secara massal bagi massa 

seperti halnya kesenian dan budaya rakyat (Dominic Strinati, 2004: 12).  

 Selanjutnya jika budaya massa tidak bisa menghasilkan uang mungkin 
tidak akan diproduksi. Berbarengan dengan itu, dampak produksi massal 
budaya massa juga mendapat perhatian dalam teori ini. Pemanfaatan 
teknik-teknik produksi massal dipandang memiliki pengaruh yang 
merusak dan menurunkan martabat budaya yang dihasilkan di dalam 
masyarakat massa terindustrialisasi seperti adanya keharusan keuntungan 
komersial. Dapat dikatakan bahwa aspek-aspek produksi massal seperti 
lini perakitan, pembagian kerja yang terspesialisasi dengan baik , 
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pembagian tahap-tahap produksi secara ketat, jumlah besar yang dapat 
dihasilkan dan sebagainya (yang dapat dikatakan telah menandai sistem 
studio Hollywood antara lahirnya suara pada akhir 1920-an dan penjabaran 
produksi, distribusi, dan ekshibisi bersama-sama dengan merosotnya 
penonton pada akhir 1940-an dan 1950-an) memberi stempel budaya 
massa dengan ciri-ciri tertentu yang ada kaitannya dengan produk-produk 
industriproduksi massal.Dari sudut pandang ini, tidak ada perbedaan nyata 
antara produksi material dan kultural, antara produksi mobil dan produksi 
film. Produk-produk budaya massa standar yang memiliki formula dan 
berulanh-ulang merupakan hasil dari pembuatan komoditas-komoditas 
kultural melalui bentuk-bentuk produksi lini pembuatan rutin, khusus, 
terfragmentasi. Karya seni, misalnya tidak dapat dihasilkan dengan cara 
seperti ini. Kompleksitas estetis seni sejati, kreativitasnya, eksperimen-
eksperimennya, tantangan-tantangan      intelektualnya, tidak dapat 
direalisasikan melalui teknik-teknik produksi budaya massa. Yang ada 
kaitannya dengan lini argumen ini adalah suatu konsepsi khusus berkenaan 
dengan khalayak budaya massa, massa atau publik yang mengonsumsi 
produk-produk budaya yang dihasilkan. Khalayak diyakinkan oleh massa 
konsumen yang pasif, cenderung pada bujukan manipulatif media massa, 
terbuka terhadap daya tarik untuk membeli komoditasproduk massal yang 
dihasilkan oleh budaya massa, yang terbentang dihadapan kenikmatan 
konsumsu massal yang menyesatkan, serta terbuka pada eksploitasi yang 
mendorong budaya massa. Gambarannya adalah sebuah massa yang nyaris 
tanpa berpikir, tanpa merenung, menangguhkan segala harapan kritis, 
bersekongkol dengan budaya massa dan konsumsi massa. karena lahirnya 
masyarakat massa dan budaya massa, maka kekurangan sumber intelektual 
maupun moral untuk melakukan hal sebaliknya. Untuk menjual khalayak 
konsumen yang besar ini, dikembangkan formula budaya massa yang 
lembut dan standar karenadapat dibuat untuk menarik setiap orang, karena 
setiap orang, terbuka untuk dimanipulasi. Secara seimbang, semua itu 
merupakan jenis-jenis produk kultural yang dibuat dalam jumlah besar 
dalam industri-industri produksi massal. Alih-alih, khalayak massa hadir 
agar emosi dan kepekaannyadimanipulasi, agar kebutuhan dan hasratnya 
dididtorsi dan dihalangi, agar harapan dan cita-citanyadieksploitasi demi 
kepentingankonsumsi, melalui sentimen-sentimen yang menarik ditingkat 
permukaan, fantasi-fantasi yang merendahkan martabat, impian-impian 
budaya massa yang menyesatkan. Akibatnya, masyarakat massa 
mendorong orang kebanyakan pada eksploitasi massa oleh budaya massa 
(Dominic strinati, 2004:13-14). 

 
7. Wanita Dewasa 

a. Pengertian Dewasa 
Istilah adult berasal dari kata kerja Latin, seperti juga istilah adolescene-
adolescere-yang berarti “tumbuh menjadi kedewasaan”. Akan tetapi, 
kata adult berasal dari bentuk lampau partisipel dari kata kerja adultus 
yang berarti “telah tubuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna” 
atau “telah menjadi dewasa”. Oleh karna itu, orang dewasa adalah 
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individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menrima 
kedudukkan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya.  

Pembagian masa dewasa digolongkan menjadi tiga, yakni: 
1) Masa dewasa Dini 
Masa dewasa dini dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 
tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai 
berkurangnya kemampuan reproduktif.  
2) Masa Dewasa Madya 
Masa dewasa madya masa dimulai pada umur 40 tahun sampai pada 
umur 60 tahun, yakni saat baik menurunnya kemampuan fisik dan 
psikologis yang jelas nampak pada setiap orang. 
3) Masa Dewasa Lanjut 
Masa dewasa lanjut – senescence, atau usia lanjut dimulai pada umur 60 
tahun sampai kematian. Pada waktu itu baik kemampuan fisik maupun 
psikologis cepat menurun, tetapi teknik pengobatan modern, serta upaya 
dalam hal berpakaian dan dandanan, memungkinkan pria dan wanita 
berpenampilan, bertindak, dan berperasaan seperti kala mereka masih 
lebih muda. (Elizabeth Hurlock, 1980: 246) 
 
b. Penampilan  

Ketika orang tumbuh menjadi dewasa, pria dan wanita dewasa 

telah belajar untuk menerima perubahan-perubahan fisik dan telah tahu 

pula memanfaatkannya. Meskipun mungkin penampilannya tidak 

sebagaimana yang diharapkan, namun orang sudah menyadari 

kekurangan-kekurangan dirinya dan menyadari bahwa ia tidak dapat 

menghapus kekurangan sekalipun dapat berusaha untuk memperbaiki 

penampilannya. Kesadaran tersebut menimbulkan minat mereka akan 

hal-hal yang menyangkut kecantikkan, diet, dan olahraga (Elizabeth 

Hurlock, 1980: 255) 

Wanita menyadari bahwa penampilan fisik yang menarik sangat 
membantu statusnya dalam bidang bisnis maupun dalam perkawinan. 
Perhatian terhadap pakaian dan perhiasantetap berperan kuat dalam 
masa dewasa ini. Orang mengetahui bahwa penampilan itu penting 
bagi keberhasilannya di semua bidang kehidupan, sehingga orang 
sering menghabiskan banyak waktu dan uang untuk pakaian dan 
perhiasan. Sementara minat akan penampilan fisik mulai berkurang 
namun minat terhadap pakaian tidak menjadi berkurang dengan 
bertambahnya usia, bahkan perhatian ini bertambah apabilaorang 
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merasakan manfaat  pakaian yang mahal dan menarik dalam pergaulan 
dalam berbagai bidang yang dianggap penting baginya, apakah itu di 
bidang usaha, sosial atau kehidupan keluarga. Sebagaimana dijelaskan 
Bickman bahwa pakaian hanya nampak sebagai kulitnya saja, namun 
bisa merupakan faktor penentu dalam reaksi seseorang terhadap orang 
lain (Elizabeth Hurlock, 1980: 255-256).   

 
Orang dewasa muda biasanya berusaha menunjukkan kepada 

orang tuanya dan orang-orang dewasa lainnya bahwa drinya bukan 

remaja lagi tetapi sudah sepenuhnya dewasa dengan hak-hak, 

keistimewaannya, serta tanggung jawab yang menyertainya. Hal ini 

menyebabkan timbulnya minat akan simbol-simbol yang 

mengungkapkan kedewasaan.  

Sebagaimana lazimnya dengan simbol status, simbol kedewasaan pun 
dipandang mempunyai efek bagi orang yang melihatnya. Itulah 
sebabnya orang-orang muda tertarik pada kedewasaan seperti gaya 
rambut, model pakaian, gaya berbicara dan perilaku yang menunjukkan 
status kedewasaan, kemandirian dalam semua aspek kehidupan dan 
sebuah nama yang sesuai bagi orang dewasa bukan lagi nama 
panggilan kanak-kanak yang biasa dipakai di kalangan keluarga atau 
suatau nama julukan yang diberikan oleh teman-teman sepermainannya 
(Elizabeth Hurlock, 1980: 256). 
 
Peran pakaian pada masa dewasa dini: 
1) Meningkatkan penampilan 
Orang-orang muda memilih pakaian yang menonjolkan segi-segi 
positif dan menutupi segi negatifnya. Ketika tanda-tanda ketuaan mulai 
tampak, mereka memilih pakaian yang membuatnya tampak lebih 
muda dari usia sebenarnya.  
2) Indikasi status soial  
orang dewasa muda, terutama mereka yang banyak bergaul dalam 
lingkungan kerja maupun lingkungan sosial, mamakai pakaian sebagai 
simbol status yang mengidentifikasikannya dengan suatu kelompok 
sosial tertentu.  
3) Individualitas  
Meskipun pakaian dimaksutkan untuk menggolongkan seseorang 
dalam suatu kelompok sosial terterntu, orang juga berupaya agar 
pakaiannya tetap menunjukkan identitasnya sebagai individu agar 
diperhatikkan dan dikagumi oleh anggota-anggota kelompoknya.  
4) Prestasi Sosio-Ekonomi 
Pakaian dapat juga menunjukkan keberhasilan ekonomi seseorang 
secara cepat dan subtil, pakaian yang mahal, persediaan pakaian yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



berlimpah, pakaian yang dirancang oleh desainer-desainer atau produk 
pabrik yang terkenal menunjukkan bahwa pemakai memiliki banyak 
uang untuk membeli pakaian-pakaian mewah.  
5) Meningkatkan Daya Tarik 
Orang yang memiliki tubuh yang kurang seksi biasanya memilih 
pakaian untuk meningkatkan daya tariknya (Elizabeth Hurlock, hal:255 
& 256). 
  
 

 

C. FOKUS PERMASALAHAN  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui fokus 

permasalahannya sebagai berikut: 

a. Bagaimana mengolah karakter sosok Dewi Srikandi dalam wayang purwa 

sebagai sumber ide dalam perancangan motif tekstil? 

b. Jenis bahan dan jenis teknik batik apa yang digunakan untuk produk pakaian 

wanita dewasa? 

c. Bagaimana visualisasi karya perancangan tersebut? 
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