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Abstract
Copper handicrafts made by craftsmen in Tumang village, Boyolali Regency, are well 
known in various cities on Java. it is inseparable from the process and manufacturing 
techniques that continue to be maintained, that is forging and carving techniques. 
The design results of the craft products made tends to use traditional design style, and 
require a long time for the making. The purpose of this research is to produce a new 
design form with a simpler carving pattern and allow for a faster production process 
time. The simplification of the production process allows the making of products with 
more quantity. The main research method used is direct observation of the process of 
making carvings by metal carving experts at craft centers. The results of this new 
design form can accelerate the production process because it can be made without going 
through a forging process.
Keywords: Metal carving techniques, design based on carving technique, and material 

characteristics.

Abstrak
Kerajinan tembaga yang dibuat oleh para pengrajin di desa Tumang kabupaten 
Boyolali sudah cukup dikenal di berbagai kota di pulau Jawa. Hal tersebut 
tidak lepas dari proses dan teknik pembuatannya yang terus dipertahankan, 
yaitu teknik tempa dan teknik ukir. Hasil bentuk desain dari produk kerajinan 
yang dibuat lebih cenderung menggunakan gaya desain tradisional, dan 
membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pembuatannya. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menghasilkan bentuk design baru dengan bentuk pola 
ukir yang lebih sederhana dan memungkinkan waktu proses produksi yang 
lebih cepat. Penyederhanaan  proses  produksi  memungkinkan  menghasilkan 
produk dengan kuantitas lebih banyak. Metode utama penelitian yang 
digunakan adalah observasi langsung terhadap proses pembuatan ukiran oleh 
ahli ukir logam di sentra kerajinan. Hasil bentuk desain baru inimempercepat 
proses produksi karena dapat dibuat tanpa melalui proses tempa. 
Kata kunci:  Teknik ukir logam, desain berbasis teknik ukir, karakteristik 

material.



3

Dimensi, Vol.16- No.1, September 2019
ANALISIS KETERKAITAN RAGAM TEKNIK UKIR TATAH TEMBAGA TERHADAP KEMUNGKINAN BENTUK 
YANG DIHASILKAN DALAM PERTIMBANGAN DESAIN (Said F. Nasrullah, Andry Masri)

2

Pendahuluan
Dalam pembuatan kerajinan tembaga, pengrajin tembaga di desa tumang masih 
menggunakan teknik manual yang mengandalkan tenaga manusia. Mulai dari 
tahap pemotongan hingga finishing dan teknik yang digunakan adalah teknik 
tempa dan teknik ukir. Proses produksi kerajinan tembaga yang dibuat dengan 
teknik tempa, biasanya untuk membuat produk-produk yang volumenya kecil 
dan bentuk cembung sederhana seperti dandang dan kenceng. Sedangkan proses 
produksi dengan teknik ukir biasanya diterapkan untuk membuat produk 
yang memiliki permukaan datar menjadi seperti relief, selain itu produk yang 
mempunyai volume juga sering diberi sentuhan ukir sebagai komponen penghias.
Ukir atau mengukir adalah mengoreskan atau memahat huruf – huruf atau 
gambar pada kayu, logam atau batu sehingga menghasilkan bentuk timbul dan 
cekung atau datar sesuai dengan gambar rencana. Karya seni ukir merupakan 
karya kasat mata yang langsung dapat dinikmati oleh semua orang, baik dari segi 
wujud desainnya maupun teknik yang digunakan. Dilihat dari segi desainnya 
menunjukkan suatu gambar hiasan yang berulang maupun bersambung satu 
dengan yang lainnya, sedangkan dilihat dari segi teknik pembuatan hasilnya 
merupakan bentuk cekung, cembung dan saling berkesinambungan (Sukijo & 
Sudarmono, 1979).

Menurut kurniawan, “Pada umumnya kerajinan logam hanya sebatas kerajinan 
yang dalam pembuatannya menggunakan teknik cor dan teknik tatah, selain itu 
bentuk dan desainnya juga sudah banyak ditiru oleh pengrajin logam lainnya. 
Seperti kerajinan logam yang dibuat di daerah Cepogo Boyolali, Klungkung Bali, 
daerah Jogjakarta dan daerah lainnya banyak kesamaan antara desain dan teknik 
pembuatannya” (Kurniawan, 2013). Maka dari itu perlunya pengembangan 
bentuk desain baru yang juga dapat mengangkat potensi yang dimiliki dari teknik 
produksi yang dilakukan terhadap kemungkinan bentuk yang dihasilkan. 

Desain pada dasarnya adalah pemecahan masalah. Setiap orang memecahkan 
masalah dengan satu atau cara lain. Desainer memiliki ide dan membaginya 
kepada orang lain, ia memecahkan masalah untuk klien atau (calon) konsumen 
dari produk yang dibuatnya. Desainer dapat memilih metoda, baik melalui 
penyegaran bentuk, peningkatan ergonomi, pemanfaatan metode produksi yang 
berbeda untuk menurunkan biaya produksinya dan pada umumnya produk 
tersebut dijual sebagai barang konsumsi. (M & MartinusPasaribu, 2018). Maka 
dengan adanya pengembangan bentuk desain yang baru diharapkan dapat 
menyederhanakan proses produksi sehingga lebih memungkinkan menghasilkan 
produk dengan kuantitas lebih banyak. 
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Metodologi penelitian
Metode utama penelitian yang digunakan adalah observasi langsung terhadap 
proses pembuatan ukiran oleh ahli ukir logam di sentra kerajinan. Observasi 
merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 
tentang keadaan yang ada di lapangan. Dengan melakukan observasi, penulis 
menjadi lebih memahami tentang subyek dan obyek yang sedang diteliti (Stefanus 
& Ganang, 2013). Berikut adalah tahapan penulis dalam melakukan pencarian 
bentuk design yang baru. 
1. Penetatapan kriteria desain

Menghasilkan kesimpulan dan keunggulan dari hasil kerajinan tembaga 
Cepogo dan proses produksi nya.  

2. Penetapan Konsep
Menentukan konsesp dan harapan yang ingin dicapai dari produk yang dibuat

3. Stilasi
Pada tahap ini penulis melalukan stilasi, yaitu cara penyederhanaan bentuk 
sebuah objek. Stilasi ini bertujuan untuk mencapai konsep yang direncakan. 
Lalu menjadikanya sebagai strategi desain yang akan nanti diterjemahkan 
dalam proses sketsa.

4. Pencarian strategi visual dengan Alternatif sketsa 3D
Tahap ini merupakan suatu tahapan kegiatan pencarian sebuah bentuk desain 
awal yang akan ditetapkan sebagai bentuk untuk strategi visual. 

5. Penetapan satu strategi visual yang sama ke dalam produk
Tahap ini bisa disebut dengan pencarian alternatif bentuk yang kedua namun 
menggunakan satu strategi visual yang telah dipilih.

Pembahasan 
Proses Studi Kreatif
Pada penelitian ini bertujuan memanfaatkan keunggulan teknik ukir 
tatah krawangan plat tembaga untuk menciptakan desain produk dengan 
mengoptimalkan bentuk desain terhadap kemungkinan proses produksi sehingga 
dapat meningkatkan dari hasil teknik ukir tatah. Untuk mencapai tujuan tersebut 
maka dilakukan observasi dahulu pada hasil kerajinan teknik ukir tatah di cepogo 
beserta prosesnya. Gambar di bawah ini menjelaskan proses produksi teknik ukir 
yang biasa dilakukan UKM di Cepogo beserta hasilnya:

1) Tekik ukir tatah krawangan 
Tekik ukir krawangan adalah ukiran yang menembus bahan sehingga 
menghasilkan lubang pada sela-sela ornamenya (Eskak, Eksplorasi Bambu 
Betung Untuk Pembuatan Lampu Hias, 2012). Tahap pertama yang dilakukan 
adalah penggambaran pola ukiran. 
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Gambar 1. Penggambaran Pola Ukiran dan Alat Scanner 

(Sumber: Nasrullah, 2019)

Pola ukiran yang sudah dibuat dapat di scan dan disimpan di file komputer, 
sementara ini pengrajin melakukannya secara manual. Jadi penggambaran pola 
dan ukiran lebih sering dikerjakan manual. 

 

Gambar 2. Proses Teknik Ukir 
(Sumber: Nasrullah, 2019)

Teknik ukir/ tatahan pada plat tembaga berbeda dengan teknik ukir pada kayu, 
karena cara pembuatannya berbeda, yaitu merendahkan dan meninggikan bagian 
tertentu untuk membentuk suatu karya sedangkan teknik pahat mengurangi 
bahan. proses ukir ini dilakukan setelah proses tempa atau pembentukan dan 
pengelasan.

Alur proses produksi kerajinan tembaga dengan teknik ukir adalah sebagai 
berikut: (1) pembuatan desain produk di atas kertas menggunakan pensil atau 
pen; (2) pembuatan pola atau mal pada kertas atau papan triplek sesuai kebutuhan 
dengan cara digunting atau digergaji; (3) pemotongan lembaran plat tembaga 
sesuai dengan ukuran pola; (4) pembuatan adonan jabung yang terdiri atas bubuk 
batu bata dan oli bekas; (5) pengisian jabong ke dalam modelatau peletakan 
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jabong di bawah permukaan plat tembaga yang akan diukir guna sebagai 
landasan pengukiran agar prosesnya terasa elastik; (6) pe-ngukiran permukaan 
tembaga dengan matras atau cetak; (7) pengukiran permukaan tembaga dengan 
tatah secara manual untuk menyem-purnakan hasil ukiran dengan matras; (8) 
pelepasan jabong dari model dengan menggunakan blower atau pelepasan plat 
dari matras; dan (9) proses finishing. (Wardani, Mulyanto, Kusuma, & Dewi, 2016)
Proses penatahan membutuhkan waktu yang lama, untuk penatahan pola 
gunungan yang sangat detail dengan ukuran 20 x 20 cm, dapat memakan waktu 
hingga setengah hari, dan hal ini belum ditambah dengan waktu penjabungan. 
Jabung adalah cairan padat yang terbuat dari getah marselo, pasir, dan batu bata 
merah yang dimasukan kedalam tong dan dibakar memakai kayu hingga menjadi 
cairan lalu dimasukan kedalam produk tembaga yang akan diukir, setelah kering 
berfungsi sebagai landasan untuk teknik ukir. Waktu pengerjaan yang memakan 
waktu tersebut menyebabkan harga dari produk ini terbilang cukup mahal. 

 

Gambar 3. Alat Ukir Tatah
(Sumber: Sumber: Nasrullah, 2019)

di proses teknik ukir tatah mata alat ukir yang digunakan lebih tajam dan jumlah 
mata yang digunakan lebih sedikit dibanding mata alat ukir relief. Dengan Bentuk 
mata yang lebih tajam sehingga membuat produk yang dihasilkan pun berbeda. 

Gambar 4. Hasil Dari Teknik Ukir Tatah (http://berkahtembaga.blogspot.com, 2019)
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Bentuk desain yang dihasilkan cenderung menggunakan gaya desain tradisional 
selain itu bentuk dan desainnya juga sudah banyak ditiru oleh pengrajin logam 
lainnya. Bentuk desain ini terbilang cukup detail dan rumit dengan banyak pahatan 
bidang dan garis yang melengkung dengan bentuk yang kecil dan berdekatan. 
Gambar diatas adalah hasil dari teknik krawangan yang dijadikan sebagai kriteria 
bentuk dapat dimanfaatkan karena hasil ini sulit didapatkan dengan teknik cor 
dan teknik laser cutting, karena bagian ornamen yang disisakan berdimensi atau 
mempunyai bentuk cembung. Ketetapan tersebut dijadikan acuan untuk tahapan 
selanjutnya yaitu tahap proses desain.
Fokus dalam projek desain ini adalah proses melakukan pencarian bentuk 
produk dengan gaya desain modern. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi 
yang digunakan penulis adalah menggabungkan material tembaga dan beton 
sebagai material yang digunakan dalam menciptakan bentuk yang baru dengan 
lebih fokus pada material tembaga. Pertimbangan pemilihan material beton 
ini adalah untuk mendukung konsep yang menampilkan kesan modern dan 
sederhana dengan meredam warna material tembaga sehingga memerlukan 
material dengan warna netral yang tidak terlalu mecolok.

               
Gambar 5. Dua Bahan yang Dipadukan (Sumber: google.com, 2019)

Menurut (Jordan, 2000) Produk tidak hanya membedakan diri dari produk lain 
dalam fungsi, tetapi juga dalam cara produk memenuhi harapan pengguna. untuk 
mudah digunakan dan menyentuh mereka secara emosional dalam beberapa cara 
(Desmet, 2002) dalam jurnal (Agus, 2011). Oleh karena itu penulis menambahkan 
strategi lain yaitu dengan menggunakan konsep membawa suasana alam kedalam 
interior ruangan. Strategi ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah tampilan 
interior ruangan yang menghadirkan nuansa alam menurut emosional pengguna.
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Gambar 6. Suasana Tujuan Konsep (Sumber: google.com, 2019) 

Terhadap hal ini desainer perlu mengggunakan bentuk-bentuk alam yang 
sederhana. Strategi yang digunakan adalah memanfaatkan bentuk-bentuk yang 
dapat mewakili bentuk alam. Oleh karena itu penulis mengambil objek rumput 
dengan meminjamnya sebagai objek bentuk ornamen di produk yang dirancang, 
agar dapat mencapai konsep yang dituju. hal ini diharapkan akan membawa 
kesan natural pada produk dengan bentuk organis dari rumput. 

Gambar 7. Stilasi Bentuk (Sumber: google.com dan Nasrullah, 2019)

Setelah itu penulis melakuiakan stilasi dan menerjemahkanya dalam bentuk 
rancangan sketsa 3d. Menurut (Soepratno, 2000), gambar stilasi dibuat dengan 
cara mengubah atau menyederhanakan bentuk aslinya menjadi bentuk gambar 
lain yang dikehendaki. Bentuk-bentuk ukiran yang dibuat dari hasil stilasi bentuk 
alami tersebut dimasukkan sebagai hiasan dengan gaya dan irama sendiri.
Ketetapan tersebut kemudian dijadikan sebagai acuan bentuk visual dalam 
menghasilkan alternatif desain. Seperti proses desain pada umumnya, alternatif 
desain dilakukan dengan metode sketsa. Sketsa dinilai dapat mempercepat proses 
menghasilkan ide bentuk sebab hanya menggunakan medium alat gambar dan 
media gambar. Alternatif desain ini adalah upaya penulis untuk mengeksplorasi 
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strategi visual pada bentuk produk dalam pertimbangan faktor bentuk visual, 
ukuran, dan juga proses produksi.
 

Gambar 8. Sketsa Awal Pencarian Strategi Visual (Sumber: Nasrullah, 2019)

Proses sketsa mengasilkan sejumlah alternatif strategi visual. Alternatif strategi 
visual bentuk awal dipilih bersama diskusi dengan rekan-rekan penulis dan 
pebimbing. Kemudian, tiap sketsa yang telah dibuat akan dianalisis dengan 
pertimbangan faktor bentuk visual, dan karakteristik produksi untuk mencapai 
suatu desain produk yang menguntungkan.

Tabel  1. Penilaian Alternative Terpilih (Sumber: Nasrullah, 2019)
Alternative strategi visual Penjelasan

Secara visual karaketristik 
ini sudah tercapai yaitu 
sederhana dengan 
penggunaan bentuk bidang 
bulat, dan bentuk bidang 
ouval, yang dikomposisikan 
secara analog. Namun Dari 
segi produksi alternatif 
ini cukup rumit dan tidak 
mengurangi waktu produksi 
karena tetap melewati 
proses tempa dulu sehingga 
tidak mempercepat waktu 
produksi.
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Alternative strategi visual Penjelasan
Menurut teknis produksi, 
alternative strategi visual ini 
tergolong sederhana namun 
tetap melewati proses 
tempa. Juga Penggunaan 
bentuk ornamen juga tidak 
cukup menyatu dengan 
bentuk produk
Dari segi visual, kualitas 
visual dari alternatif 
ini sudah mencapai 
karakteristik yang 
diinginkan, penggunaan 
bentuk ornament pun 
juga dinilai sudah tepat. 
Dan alternative ini dapat 
mempercepat waktu 
produksi karena dapat 
tidak melalui tahapan 
tahapan tempa dalam 
pembentukannya.
Alternatif ini juga memiliki 
bentuk yang sederhana yang 
dapat mempercepat waktu 
produksi sehingga tidak 
melewati tahapan tempa 
untuk pembentukanya. Dan 
untuk kualitas visualnya 
alternative ini dinilai sudah 
mencapai karakteristik yang 
diinginkan dari penggunaan 
bentuk ornament yang 
dinilai sudah tepat dan 
memiliki komposisi yang 
seimbang antara material 
beton dan ornament 
tembaga. 

Cukup beberapa alternatif saja yang dievaluasi, berdasarkan evaluasi tersebut 
maka dipilih satu alternatif yang dianggap baik dari segi visual, dan mengun-
tungkan produksi. Alternatif terakhir berhasil mewakili karakteristik visual yang 
ingin dicapai dan dapat mempercepat waktu produksi sehingga dapat meng-
hasilkan kuantitas yang lebih banyak.
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Gambar 9. Aternatif Bentuk Strategi Visual yang Terpilih 
(Sumber: Nasrullah, 2019)

Dengan terpilihnya strategi visual tersebut, maka tahapan selajutnya adalah 
membuat alternatif bentuk produk lainnya dengan strategi visual yang sama. 
Hingga dipilih bentuk yang dinilai paling baik dari segi visual.

Gambar 10. Sketsa Alternative Bentuk dari Strategi Visual yang Terpilih 
(Sumber: Nasrullah, 2019)

Berdasarkan evaluasi dari proses sketsa ini maka dipilih satu bentuk dari tiap 
produk tersebut yang paling baik dari segi visual dan menguntungkan proses 
produksi. Hasil dari tahapan ini adalah final design dari produk yang akan dibuat.
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Gambar 11. Final Design 
(Sumber: Nasrullah, 2019)

Berbekal dengan konsep yang sudah dibuat, dan proses desain sudah dilakukan 
lalu dilanjutkan pada tahapan prototyping atau juga disebut purwarupa

Gambar 12. Prototipe Akhir 
(Sumber: Nasrullah, 2019)

Kesimpulan
Dari penelitian ini maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Penciptaan bentuk desain baru dapat memungkinkan untuk lebih 
mempercepat proses produksi.

2. Stilasi dapat digunakan untuk meminjam karakteristik visual sebuah 
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objek untuk konsep yang dituju.
3. Bentuk yang dimiliki sebuah objek dapat diolah menjadi bentuk baru yang 

lebih sederhana tanpa meninggalkan karakteristik asalnya.
4. Penggunaan pola dalam pembuatan bentuk tembaga dapat menyederhana-

kan proses produksi karena tidak melakukan proses tempa atau 
pembentukan.

***
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