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Abstract— During the Indonesian presidential election in 

April 2019, the political temperature was high. The 

Indonesian seemed to be divided among many strongholds. 

There were many divided kinship or even family relationships. 

Indonesia was in a situation that weaken the national unity, 

so it was important to be anticipated. RajutKejut is a women 

knitting community in Jakarta who were concerned about the 

issue. Members of the community expressed their concern by 

making a giant knit-flag that read "Merajut Keberagaman 

(Knitting Diversity)". They were sending an important 

message to the wider public to reunite, although there were 

differences in between. Unite in diversity is the Indonesian 

cultural philosophy. Unlike the banners that are generally 

digitally printed on plastic material, the giant flag were made 

from thousands meter of yarns knitted by hundreds hands of 

the community members. Diverse profiles of the community 

member showed that they were deeply into the message. They 

work together although there were many differences among 

themselves. This research pursue a research question: how 

knit artwork can be the form of a visual communication to 

convey cultural values in the current disruptive era. In the 

world of Visual Communication Design, this research will 

give the benefits of an alternative solution to visual 

communication problems by utilising creative media. The 

study used qualitative data collection methods through 

observation, interviews, and document review. The critical 

discourse analysis method and semiotics are used to analyse 

the findings. This research discusses the use of design 

elements that contain symbols to convey messages. The 

symbols are dissected by both denotatively and connotatively 

meanings, through mediums and presentations that are 

appropriate to the text and context. At the end of the 

discussion found that the use of conventional methods and 

media that are generally use as visual communication media 

has not been able to answer needs effectively. This is because 

behavioural change that is closely related to the learning 

aspect is not enough to be absorbed only through visuals. The 

form of visual communication that is delivered in art activism 

is considered more effective, as learning through awareness 

with direct experience and involves sensory sensitivity. 
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I. LATAR BELAKANG  

Pasca kontestasi politik pemilihan presiden di bulan April 

 
 
 
2019 memperlihatkan kondisi sosial masyarakat 

Indonesia seolah terbagi dalam beberapa kubu. Suhu 

politik yang memanas mengakibatkan hubungan 

kekerabatan bahkan kekeluargaan menjadi terpecah. 

Jakarta sebagai kota metropolitan dengan pembangunan 

fisik kota yang meningkat secara pesat, belum diikuti 

dengan pembangunan mentalitas masyarakatnya, 

sehingga menyebabkan kota menjadi dehumanis, terjadi 

ketidakselarasan pada sikap dan perilaku masyarakat 

terhadap lingkungan. Hal ini memicu terjadinya konflik 

sosial di Jakarta. Penyebab konflik di antaranya adalah 

adanya perbedaan-perbedaan yang sulit untuk ditolerir 

seperti perbedaan latar belakang budaya, perbedaan 

kepentingan individu dan kelompok, perubahan nilai 

yang begitu cepat, serta adanya kepentingan politik dan 

ekonomi bahkan hal-hal yang menyangkut pendirian dan 

perasaan. Sekitar 90% konflik sosial dipicu oleh masalah 

kekuasaan dan ekonomi. Kondisi ekonomi perkotaan 

terjadi peningkatan pendapatan masyarakat namun belum 

mengedepankan kesejahteraan umum dan keadilan sosial  
[1]. Situasi ini layak untuk diantisipasi agar tidak 

berkembang lebih jauh karena dapat melemahkan 

persatuan bangsa. 
 
Di era revolusi industri 4.0. saat ini, interaksi manusia 

banyak berhubungan dengan internet of things, realitas 

virtual, kecerdasan buatan, belanja melalui daring, cetak 

tiga dimensi, robot-robot cerdas, yang berwujud ponsel 

pintar, tablet, bahkan jam tangan, di mana hal-hal seperti 

ini tidak terbayangkan pada era sebelumnya. Data raksasa 

(big data) merupakan aset, berisi berbagai informasi dari 

beragamnya aktivitas, minat dan opini tiap individu, yang 

merasuki ke setiap aspek kehidupan manusia, seperti 

memonitor tingkat konsumsi pulsa, jumlah klik yang 

dibuat, denyut nadi, tekanan darah, jenis makanan, 

olahraga favorit, musik favorit, sampai golongan darah  
[2]. Secara agresif informasi terus-menerus menghampiri 

manusia melalui gawai sesuai dengan ketertarikannya, 

karena berdasarkan data algoritma dapat diketahui apa 

yang menjadi minat dari masing-masing individu. 

Aktivitas manusia dan pengambilan keputusan banyak 

dikendalikan dan dipengaruhi oleh mesin dan robot 



cerdas, mengakibatkan menipisnya kepekaan inderawi 

dan rasa sehingga terjadi kecenderungan di mana 

manusia tidak memiliki kekuasaan atas dirinya. Pada 

masa Pilpres 2019 ini pula dapat dirasakan besarnya 

pengaruh media sosial yang memberi pengaruh pada 

memanasnya situasi politik. Media sosial banyak berisi 

informasi yang muncul pada gawai sesuai dengan apa 

yang diminati oleh masing-masing individu, yang tidak 

jarang bernada provokasi sehingga membawa masyarakat 

pada kondisi perpecahan. 
 

Sebuah komunitas perempuan perajut di Jakarta bernama 

RajutKejut merasa prihatin atas kondisi sosial yang 

terjadi, di samping melihat melemahnya kepekaan akan 

rasa ke’manusia’an dan rasa empati di masyarakat. 

Perpecahan di kalangan keluarga, kerabat dan masyarakat 

dapat berpotensi meluas bahkan lebih jauh lagi dapat 

mengancam persatuan dan kesatuan. Kegelisahan mereka 

kemudian dituangkan ke dalam karya berupa bendera 

rajut raksasa bertuliskan “Merajut Keberagaman” yang 

dibuat untuk mengajak masyarakat luas agar kembali 

rukun dan bersatu dalam kebhinekaan. RajutKejut adalah 

sebuah kelompok perajut yang selama lima tahun terakhir 

ini telah membuat karya seni kriya rajut yang dipasang di 

ruang publik kota Jakarta, yaitu Komunitas RajutKejut. 

Komunitas ini lahir tahun 2014 dengan lima orang 

penggagasnya, yaitu Harjuni Rochajati, Yulina Achrini, 

Wahju Hardjanti, Vidhyasuri Utami dan Elizabeth Tata. 

Dari lima orang ini mereka kemudian mengajak 

masyarakat untuk bergabung sebagai perajut relawan 

membentuk komunitas rajut bernama RajutKejut. 

Penggagas selaku seniman menarasikan isu social yang 

kemudian diterjemahkan ke dalam karya agar karya dapat 

diterima dan direspon oleh masyarakat sesuai dengan 

konteks budaya masyarakat kota Jakarta. Awal 

kemunculan karya RajutKejut adalah ketika mereka 

melakukan aksi yarn bombing dalam rangka menyambut 

perayaan HUT Kemerdekaan RI, tepatnya satu hari 

menjelang perayaan 17 Agustus 2014 dengan 

membungkus bangku-bangku trotoar dengan rajutan. 

Karya seni yarn bombing merupakan karya seni yang 

diletakkan di ruang publik, yang dapat dilihat dan diraba 

secara inderawi sehingga karya tidak berjarak dengan 

masyarakat. Dengan ukurannya yang besar dan 

tampilannya yang mencolok, sebuah karya yarn bombing 

menarik perhatian dan memiliki kekuatan sebagai media 

penyampai pesan. 

 

Menjelang Pemilu Pilpres 2019 dengan meyakini bahwa 

keberagaman Indonesia harus tetap dirawat dan dijaga, 

penggagas merespon kondisi ini dan mengajak 

masyarakat yang gemar merajut untuk bersama-sama 

membuat karya bersama, kembali merajut persatuan 

dengan menghargai keberagaman tanpa memandang 

siapakah pasangan calon presiden yang dipilih. Muncul 

gagasan untuk membuat karya kolaboratif secara 

partisipatif yang disertai dengan ajakan kepada 

masyarakat khususnya para perajut, untuk bersama-sama 

meluangkan waktu, tenaga dan karya. Harapannya 

dengan melakukan kegiatan merajut (crochet) bersama, 

masyarakat dapat kembali menyadari indahnya 

keberagaman Indonesia. Kegiatan dilakukan dengan 

membuat modul-modul berbentuk granny square untuk 

dikumpulkan dan disambung menjadi sebuah bendera 

raksasa bertuliskan “Merajut Keberagaman”. Karya lintas 

pilihan ini kemudian dipresentasikan di ruang publik 

dengan cara diarak di beramai-ramai oleh ratusan 

perempuan. Karya rajut berupa modul kemudian dijalin 

bersama dan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. 

Hasil akhir yang besar tersebut menjadi sebuah 

pernyataan yang cukup politis karena melibatkan orang 

banyak tanpa mengedepankan keindividuan, hingga 

gaungnya bisa lebih terdengar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Karya bendera raksasa “Merajut  
Keberagaman” (dokumentasi: RajutKejut) 

 

Pada era disruptif saat ini, di mana spanduk pada 

umumnya dibuat melalui teknik digital, dicetak di atas 

material vinil, spanduk yang dibuat oleh komunitas 

RajutKejut terbuat dari ribuan modul rajutan yang dibuat 

dari benang poliester oleh tangan-tangan ratusan perajut 

dengan profil manusianya yang beragam secara 

bergotong-royong. Di dalam proses pembuatan karya 

terdapat narasi ajakan kepada masyarakat untuk kembali 

menghargai perbedaan, kembali bersatu dan bergotong-

royong membangun negeri. Karya lintas pilihan politik 

ini kemudian dipresentasikan secara bergotong-royong 

tepat di Hari Kartini, diarak oleh perajut dan masyarakat 

umum yang seluruhnya adalah perempuan, di sepanjang 

jalan Jendral Sudirman Jakarta saat car free day 

berlangsung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2. Saat bendera raksasa diarak (dokumentasi:  
RajutKejut) 

 

Medium komunikasi berupa karya Desain Komunikasi 

Visual memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam hal 

penyampaian pesan. Ia dapat membangun citra dan 

mampu membentuk persepsi. Ketika sebuah lembaga 

memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat lewat visual, maka tugas seorang desainer 

komunikasi visual dengan keahliannya mengolah 

kekuatan bahasa rupa, mengemas pesan yang akan 

disampaikan dengan baik sehingga komunikasi yang 

diluncurkan dapat dipahami secara benar. Karya desain 

tidak cukup hanya memenuhi kaidah estetika yang baik 
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dan benar sehingga memiliki daya tarik, namun yang 

tidak kalah penting adalah pemilihan cara berkomunikasi 

dan memutuskan penggunaan medium komunikasi yang 

tepat. 
 

Dari kondisi di atas, penelitian ini memunculkan 

pertanyaan penelitian: bagaimana bentuk perancangan 

komunikasi visual yang dibuat oleh komunitas 

RajutKejut melalui karya rajut dapat menyampaikan 

pesan-pesan nilai budaya di era disruptif saat ini. Manfaat 

dari penelitian bagi keilmuan Desain terutama Desain 

Komunikasi Visual adalah untuk menemukan alternatif 

pemecahan masalah komunikasi visual dengan 

memanfaatkan medium kreatif. 

 

II. PEMBAHASAN 
 
A. Metode Pengumpulan Data dan Analisis 
 
Penelitian menggunakan metode pengumpulan data 

secara kualitatif melalui observasi, wawancara dan telaah 

dokumen, kemudian dianalisis menggunakan metode 

analisis wacana kritis dan semiotika. Di dalam penelitian 

ini dibahas penggunaan elemen-elemen desain yang 

mengandung simbol-simbol untuk menyampaikan pesan 

baik secara denotatif maupun konotatif, melalui medium 

serta presentasi yang sesuai dengan teks dan konteksnya. 
 

Pada penelitian metode kualitatif dilakukan pengumpulan 

data melalui aktivitas: (1) observasi; (2) wawancara; (3) 

studi pustaka; (4) dokumentasi. Sebagai sumber data 

adalah: (1) nara sumber yaitu para pakar, pengamat, dan 

pihak yang berkepentingan; (2) karya; (3) dokumen; (4) 

pustaka [3]. Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengamati kegiatan yang berjalan dalam proses 

pembuatan serta pelaksanaan pengarakan bendera. Dalam 

kegiatan observasi tersebut juga dilakukan wawancara 

dengan informan adalah kelompok partisipan yaitu para 

penggagas dan relawan perajut sebagai pelaku seni. 

Sejalan dengan kegiatan tersebut peneliti juga melakukan 

telaah dokumen dengan mempelajari liputan-liputan 

media baik cetak maupun daring. 
 

Dari hasil pengumpulan data ini kemudian dilakukan 

analisis melalui metode analisis wacana kritis yang kerap 

mengangkat topik yang bersifat kritikal, misalnya tentang 

ketimpangan gender, konsumerisme, budaya populer, dan 

isu social lainnya. Teori Wacana Kritis yang 

dikemukakan oleh Michel Foucault digunakan untuk 

mengungkap bagaimana wacana diproduksi, siapa yang 

memproduksi, dan apa efek yang ditimbulkan oleh 

produksi wacana. Dalam kaitannya dengan hal ini karya 

RajutKejut ditempatkan sebagai wacana, di mana karya 

RajutKejut tidak dilihat sekedar sebagai sebuah karya 

seni namun sesuatu yang memproduksi gagasan, konsep 

dan efek bagi yang memproduksi dan yang melihat [4]. 
 

Model analisis wacana yang diperkenalkan oleh Norman 

Fairclough didasarkan pada pertanyaan besar, bagaimana 

menghubungkan teks yang sifatnya mikro dengan 

konteks masyarakat yang bersifat makro. Untuk itu ia 

membangun suatu model analisis wacana yang 

mempunyai kontribusi dalam analisis social dan budaya, 

mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana 

yang didasarkan pada linguistic, pemikiran social-politik 

dan secara umum diintegrasikan pada perubahan social. 

Model ini dikenal sebagai model perubahan social (social 

change). Ia mengombinasikan tradisi analisis tekstual 

yang diibaratkan sebagai bahasa di dalam sebuah ruang 

tertutup, dengan konteks masyarakat yang lebih luas. 

Titik perhatian Fairclough adalah melihat bahasa sebagai 

praktik kekuasaan. Untuk melihat bagaimana pemakai 

bahasa membawa nilai ideologis tertentu, dibutuhkan 

analisis yang menyeluruh. Oleh karenanya, analisis harus 

dipusatkan pada bagaimana bahasa itu terbentuk dan 

dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu. 

Analisis wacana Fairclough terbagi dalam tiga dimensi:  
(1) Teks, yang dianalisis secara linguistik, terkait ide 

yang ingin ditampilkan dalam teks, relasi yang merujuk 

pada konstruksi hubungan antara pewarta dan pembaca 

serta terkait bagaimana identitas pewarta ingin 

ditampilkan; (2) Praktik Diskursus, yang melihat 

bagaimana teks diproduksi (oleh pewarta) dan 

dikonsumsi (oleh khalayak), bagaimana pola hubungan 

yang terjadi sehingga wacana terbentuk; (3) Praktik 

Sosiokultural, yaitu dimensi konteks di luar teks, dengan 

melibatkan konteks situasi bahkan konteks praktik 

institusi pewarta dalam hubungannya dengan masyarakat 

atau social-politik tertentu [5].  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Diagram Dimensi Analisis Wacana model 

Fairclough (sumber: Eriyanto, 2011) 
 
Terkait dengan upaya perubahan social yang sarat dengan 

aspek pembelajaran, menurut Rose Colin dan Nicholl ada 

tiga gaya atau pendekatan dalam belajar (berkomunikasi) 

yaitu dengan cara: (1) Visual, di mana penglihatan 

memegang peranan penting; (2) Auditori, dengan 

mengandalkan pada indera pendengaran; (3) Kinestetik, 

yaitu belajar melalui aktivitas fisik dan keterlibatan 

langsung. Melalui ketiga gaya belajar ini komunikasi 

yang diluncurkan akan dapat dipahami dengan lebih 

optimal [6]. 
 

Gaya pembelajaran tersebut di atas terdapat pada seni 

partisipatori dan aktivisme seni. Claire Bishop 

memandang seni partisipatori sebagai seni di mana 

partisipan yang terlibat merupakan unsur utama dan 

menjadi medium artistik, sedangkan seniman menduduki 

peran sebagai kolaborator, bukan sosok yang menjadi 

objek secara individu. Di dalam seni partisipatori ada dua 

kecenderungan: (1) mensyaratkan pelibatan publik; (2) 

meluruhkan dominasi seniman sebagai pencipta tunggal, 

membangun paradigma seni non-hierarkis, sekaligus 

membangun kembali ‘ikatan sosial’ masyarakat [7]. 

Adapun mengenai aktivisme seni dipaparkan oleh Otty 

Widasari yang berpendapat bahwa ada dua pemahaman 

mengenai aktivisme seni: (a) aktivisme untuk pencapaian 
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sebuah tujuan atau perubahan, di mana para aktivis 

menggunakan seni sebagai medium dan metodenya, 

karena menganggap pendekatan seni bisa secara halus 

(karena ada unsur artistik dan estetika di dalamnya) untuk 

menarik perhatian dan bisa menjangkau sasaran dengan 

mudah; (b) aktivisme yang memperjuangkan seni itu 

sendiri demi sebuah tujuan perubahan dalam tatanan 

medan seni. Suatu komunitas dapat dipandang bahwa 

mereka menjalankan aktivisme seni apabila komunitas 

tersebut berada dalam kerangka pikir dan kerja yang 

seperti yang telah dijelaskan di atas. Dampak-dampak 

aktivisme seni pada masyarakat adalah terbangunnya 

kesadaran dalam masyarakat atas isu yang dikedepankan 

oleh seniman dan secara gradual bisa terjadi perubahan 

yang diharapkan, karena menggunakan unsur artistik dan 

estetik dalam aktivismenya sebagai medium dan 

metodenya [8]. 
 

Robert Belton menjelaskan bahwa di dalam sebuah karya 

seni mengandung content, form dan context. Secara 

sederhana dapat dipahami bahwa content adalah 

mengenai "apa" yang ingin disampaikan melalui karya, 

yaitu pesan. Form adalah "bagaimana" karya itu 

dibentuk, melalui unsur-unsur yang membentuk karya 

seperti bidang, warna, tekstur, komposisi, dan lainnya. 

Context adalah "dalam kondisi apa" karya itu dibuat [9]. 

Senada dengan teori semiotika pendekatan Charles 

Morris yang menggunakan istilah semantic, sintaktik dan 

pragmatic. Di dalam keilmuan DKV yang kerap 

menggunakan pendekatan semiotika Morris, seperti yang 

dijelaskan oleh Rochberg-Halton bahwa semantik 

dimaksudkan sebagai objek yang mengandung pesan baik 

dengan makna tersurat (denotatif) maupun makna tersirat 

(konotatif), sintaktik dimaksudkan sebagai tanda-tanda 

yang digunakan untuk merepresentasikan objek, dan 

pragmatik dimaksudkan sebagai interpretan yang perlu 

dipertimbangkan kondisinya demi tercapainya kelancaran 

dalam berkomunikasi [10]. 

 

B.  Hasil dan Pembahasan 
 
Dari beberapa teori yang telah dipaparkan di atas, 

selanjutnya akan dikaji bagaimana bentuk perancangan 

komunikasi visual yang dibuat oleh komunitas 

RajutKejut melalui karya rajut dapat menyampaikan 

pesan-pesan nilai budaya di era disruptif saat ini. Karya 

RajutKejut adalah karya komunitas, karya kolaboratif, 

karya partisipasi masyarakat, yang dibuat secara gotong-

royong, untuk menuju suatu perubahan di masyarakat. 

Dengan menggunakan modul-modul rajutan yang disebut 

sebagai granny square, mereka disambung satu per satu 

sehingga membentuk satu karya rajutan utuh berukuran 

besar. Oleh karenanya dalam perancangan komunikasi 

visual perlu dipertimbangkan factor teknis pengerjaannya 

agar perancangan dapat menjadi bagian dari pemecahan 

masalah, dan membantu memunculkan pesan secara 

informatif dan komunikatif selain secara estetika karya 

dapat tampil menarik. 
 

Teks “Merajut Keberagaman” dihadirkan oleh para 

penggagas RajutKejut sejak awal munculnya gagasan 

pembuatan karya, mengingat isu keberagaman dirasakan 

mendesak untuk disampaikan kepada masyarakat. 

Banyak peristiwa kerusuhan sosial terjadi, di antaranya 

adalah karena sebagian masyarakat mulai melupakan 

kebhinekaan yang menjadi jiwa kebangsaan Negara 

Republik Indonesia. Menyadari posisi para penggagas 

sebagai bagian dari silent majority, sebagai perempuan 

ibu rumah tangga dan anggota keluarga merasa 

berkepentingan untuk menjaga kelangsungan kehidupan 

berkebangsaan, mereka mencoba untuk menyuarakan dan 

menyerukan ajakan untuk kembali bersatu, bergembira 

bersama, merajut keberagaman. Kesadaran untuk 

menghargai perbedaan ini penting agar terus dirawat 

untuk dimiliki mengingat perempuan dapat menjadi agen 

perubahan di dalam keluarga, sehingga secara luas dapat 

menjaga masyarakat agar tetap bersatu. Sejalan dengan 

hal ini, proses kerja pembuatan karya rajut dilakukan 

dengan menyambung potongan-potongan modul granny 

square. Oleh karenanya dirasakan sangat kontekstual 

bagi RajutKejut untuk memunculkan kalimat “Merajut 

Keberagaman” sebagai content atau isi pesan. 
 

Dalam dimensi Praktik Diskursus yang melihat 

bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi sehingga 

membentuk wacana, para penggagas selaku pewarta 

menempatkan posisi penggagas sebagai fasilitator yang 

membuka kesempatan kepada para perajut relawan untuk 

memberi masukan dan mengajukan usulan tentang 

bagaimana karya akan dirancang, diwujudkan dan 

dipresentasikan kepada masyarakat. Mereka kemudian 

bersama-sama membuat perancangan karya, berupa 

bendera merah putih yang padanya tercantum tulisan 

“Merajut Keberagaman”. Dengan melibatkan perajut 

relawan yang memiliki latar belakang pendidikan desain 

grafis kemudian dibuat sebuah karya perancangan visual 

hasil penajaman dari diskusi bersama. Posisi hubungan 

kerjasama penggagas dengan desainer adalah rekan 

kolaborasi di mana yang menjadi klien adalah 

permasalahan yang dihadapi bersama. Perancangan hasil 

kerja kolaborasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4. Perancangan visual bendera raksasa 

RajutKejut berjudul “Merajut Keberagaman” 

(dokumentasi: RajutKejut) 
 

Karya diproduksi dengan cara menyatukan ribuan modul 

rajutan berbentuk granny square yang dijahit membentuk  
sebuah bendera raksasa bertuliskan “Merajut 

Keberagaman”. Timothy Samara mengatakan bahwa 

warna dan tipografi merupakan elemen desain yang kuat 

dalam membentuk form, memiliki peran yang besar 

sebagai kendaraan dalam berkomunikasi [11]. Form yang 

muncul pada karya “Merajut Keberagaman” dibentuk 

melalui elemen-elemen desain seperti bidang, warna dan 

tipografi yang tampil secara kuat. Bidang persegi panjang 
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yang terbagi dalam dua bagian secara horizontal 

ditampilkan secara kontras dengan adanya blok warna. 

Pada umumnya bagi masyarakat Indonesia ketika warna 

merah dan putih disandingkan akan membentuk persepsi 

sebagai bendera lambang Negara RI. Dengan 

mengangkat isu kebangsaan, warna merah putih secara 

dominan diaplikasikan pada bendera rajut raksasa ini. 

Pada bidang merah dicantumkan kata ‘merajut’ dalam 

warna putih agar tampil kontras untuk memudahkan 

keterbacaan. Pada bidang putih dituliskan kata 

‘keberagaman’ yang ditampilkan dalam ragam warna 

yang disusun bergradasi. Pengaplikasian ragam warna 

secara konotatif dapat menyampaikan keberagaman 

dengan kuat. 
 

Dalam pemilihan jenis huruf, dipertimbangkan bahwa 

huruf adalah bagian dari visual yang memiliki bentuk, 

bidang isi dan bidang kosong. Selain warna, huruf juga 

merupakan satu alat berkomunikasi yang memiliki peran 

penting dalam penyampaian pesan. Oleh karenanya 

tipografi atau pengelolaan huruf perlu dipikirkan secara 

matang. Yang perlu mendapat perhatian utama pada 

tipografi adalah tingkat keterbacaan dan tingkat kejelasan 

dari masing-masing karakter huruf. Pada pemilihan jenis 

huruf untuk rancangan karya RajutKejut, selain dua hal 

tersebut juga mempertimbangkan faktor teknis dalam 

proses pembuatan karya. Bendera rajut raksasa berukuran  
8 meter x 4 meter terdiri dari modul-modul granny square 

berukuran 10 cm x 10 cm dan 20 cm x 20 cm sehingga 

dibutuhkan ribuan granny square yang dibuat oleh 

ratusan perajut yang tersebar di berbagai wilayah 

Indonesia. Dari kondisi tersebut maka diputuskan untuk 

menggunakan jenis huruf Arcade berkarakter pixel yang 

memiliki bentuk kaku dengan tepian berbentuk kotak, 

yang banyak digunakan pada layar-layar monitor bitmap 

pada masa-masa awal munculnya era digital. Secara 

konotatif memberi kesan penggunaan tekDengan format 

bendera yang berukuran besar maka penggunaan huruf 

berkarakter pixel ini memungkinkan untuk diaplikasikan 

dan dapat terbaca dengan jelas. Bentuk jenis huruf 

Arcade dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  
 
 
 
 
 

 

Gambar 4. Specimen jenis huruf Arcade  
(sumber: www.dafont.com) 

 

Dengan pemikiran bahwa karya merupakan karya 

kolaboratif partisipatif berisi seruan ajakan, maka karya 

dibuat berukuran 8 meter x 4 meter sehingga banyak 

warga masyarakat yang dapat berpartisipasi di dalam 

karya, baik pada saat pembuatan maupun penyajiannya. 

Melihat wujud karya yang sedemikian besar, karya 

dipresentasikan dengan cara diarak bersama-sama oleh 

para perempuan perajut dan masyarakat umum sehingga 

masyarakat dapat berinteraksi dengan karya secara 

langsung. Selain secara inderawi dapat dirasakan 

kehadirannya, karya juga dapat direspon sebagai properti 

ketika masyarakat berswafoto yang kemudian dapat 

diunggah lewat media sosial. Waktu yang dipilih adalah 

tanggal 21 April 2019 di suatu hari Minggu, empat hari 

setelah Pemilu usai dan bertepatan dengan Hari Kartini. 

Tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras, 

semua bersatu dalam kegembiraan, mewujudkan falsafah 

gotong-royong dan kebhinekaan yang terkandung di 

dalam karya. 
 

Otty Widasari melihat bahwa RajutKejut melakukan 

gerakan sosial yang berkembang lebih ke arah aktivisme 

sosial, bukan aktivisme seni. Dalam usahanya mencapai 

tujuan, komunitas ini menggunakan kegiatan yang 

memiliki elemen keindahan, yaitu rajutan. Dalam 

beberapa tingkat tertentu karya apapun, termasuk rajutan 

bisa dilihat sebagai karya seni, selama karya tersebut 

memiliki unsur estetika tertentu, lalu kemudian ada yang 

mewacanakannya dalam bingkaian seni
12

. 
 
Pada dimensi Praktik Sosiokultural yang dikemukakan 

oleh Fairclough, ditinjau bagaimana kondisi sosial-

budaya yang melingkupi karya mempengaruhi 

terbentuknya wacana mengenai karya ini di masyarakat. 

Senada dengan Belton yang mengkaji context yang 

melihat "dalam kondisi apa" karya itu dibuat, Fairclough 

menjelaskan bahwa dimensi praktik sosiokultural dapat 

terbentuk / dikaji dalam / melalui tiga tingkatan: (1) 

Situasional, yaitu memperhatikan situasi ketika teks 

diproduksi. Situasi sosial-politik di masyarakat pada 

masa itu dalam kondisi intoleransi, sulit menerima  
perbedaan-perbedaan yang berpotensi terjadinya 

perpecahan seperti perbedaan latar belakang keyakinan 

pilihan politik, perbedaan kepentingan individu dan 

kelompok, sehingga mendorong munculnya karya 

“Merajut Keberagaman” oleh komunitas RajutKejut. 

Terkait dengan upaya perubahan social yang sarat dengan 

aspek pembelajaran, karya kolaboratif partisipatif 

“Merajut Keberagaman” yang dibuat oleh komunitas 

RajutKejut mendorong terbentuknya interaksi secara 

visual dan kinestetik sehingga komunikasi yang 

diluncurkan sebagai bentuk pembelajaran dapat dipahami 

secara efektif; (2) Institusional, yaitu melihat pengaruh 

institusi dalam praktik produksi wacana, baik institusi 

internal maupun institusi eksternal yang memiliki 

kekuatan dalam proses pembentukan wacana. Secara 

internal, pembuatan karya dengan melibatkan para 

perajut selaku anggota keluarga yang berperan sebagai 

agen perubahan, memiliki andil dalam pembentukan 

wacana di masyarakat. Selain itu media massa sebagai 

insitusi external yang meliput kegiatan juga memiliki 

peran yang sangat besar dalam membentuk wacana 

sekaligus menyebarkannya secara luas ke masyarakat; (3) 

Sosial, yaitu budaya masyarakat yang turut menentukan 

perkembangan dari wacana, satu di antaranya adalah 

budaya gotong-royong yang merupakan etos kerja khas 

bangsa Indonesia namun beberapa tahun belakang ini 

mulai memudar. Karya yang digelar oleh masyarakat 

yang seluruhnya adalah perempuan dapat dipandang 

sebagai bentuk emansipasi di mana umumnya masyarakat  
masih menjunjung budaya patriarkhi yang 

mengedepankan peran laki-laki. 
 

Melalui apa yang terlihat di lapangan serta yang tersaji 

pada media-media massa baik cetak maupun daring, 

peneliti melihat sebentuk wacana pada karya bendera 
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rajut raksasa “Merajut Keberagaman” yang dibuat oleh 

Komunitas RajutKejut, yaitu adanya semangat dan seruan 

ajakan kepada masyarakat untuk bersatu dan bergembira 

dalam keberagaman, serta optimis menghadapi 

perkembangan situasi politik pasca Pemilu 2019. 

 

III. KESIMPULAN 
 
Pada permasalahan komunikasi visual khususnya yang 

bertujuan untuk adanya perubahan perilaku individu atau 

sosial, di dalam pemecahan permasalahannya perlu 

dipertimbangkan penggunaan metode dan media 

alternatif, mengingat penggunaan metode dan media 

konvensional yang umumnya digunakan sebagai media 

komunikasi visual belum dapat menjawab kebutuhan 

secara efektif. Hal ini mengingat perubahan perilaku 

yang erat dengan aspek pembelajaran tidak cukup hanya 

diserap melalui visual namun perlu disertai dengan 

adanya interaksi secara kinestetik sehingga komunikasi 

sebagai bentuk pembelajaran dapat lebih mudah 

dipahami. Dengan demikian, bentuk komunikasi visual 

yang dikemas dalam format aktivitas yaitu melalui 

aktivisme seni, dinilai efektif untuk digunakan karena 

penyampaian pesan sebagai pembelajaran diterima 

melalui kesadaran, dengan pengalaman secara langsung, 

dan melibatkan kepekaan inderawi. 
 

Proses pembuatan karya adalah bagian dari media 

komunikasi itu sendiri. Di dalam studi kasus karya 

“Merajut Keberagaman” ini terlihat di mana para relawan 

perajut dapat menjadi agen perubahan dengan turut 

menyebarkan ajakan-ajakan. Masyarakat luas dapat 

terdorong imajinasi serta empatinya ketika mengapresiasi 

karya yang disertai narasi, terlebih saat mereka dapat 

melihat, menyentuh dan berinteraksi dengan karya secara 

langsung. Ada kontradiksi di mana pembuatan bendera 

dikerjakan secara manual tanpa bantuan mesin di era 

digital yang serba otomatis, namun hal ini justru menjadi 

satu keunikan pada karya dan mengundang daya tarik 

bagi masyarakat. Karya ini merupakan satu alternatif 

pemecahan masalah komunikasi visual dengan 

memanfaatkan medium kreatif, di mana karya (form) 

yang dirancang dengan cermat sesuai content dan context 

disertai cara pendekatan komunikasi dan medium yang 

tepat menghasilkan dampak positif sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 

REFERENSI 
 
[1] Umar, Musni. Peta Konflik Sosial Di DKI Jakarta. 1st ed. 

Jakarta: INSED, 2014. 

[2] Sudjatmiko, Budiman. “Indonesia 4.0: Berguru Pada Alam Yang 

Terkembang.” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

December 6, 2018, pp. 8-11.  
[3] Spradley, James P. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 2006, pp. 13. 

 
[4] Eriyanto.  Analisis  Wacana:  Pengantar  Analisis  Teks  Media.  

Yogyakarta: LKiS, 2011, pp. 67.  
[5] Ibid, pp. 285-288.  
[6] Anggraeni, Wulan, and Indra Suyahya. “Prediksi Prestasi Belajar 

Kewirausahaan Siswa Smkn 3 Depok Berdasarkan Gaya Belajar 

Menggunakan Aturan Mamdani.” Research and Development 

Journal Of Education 3, no. 1 (2016): 70–88.  
[7] Bishop, Claire. Artificial Hells: Participatory Art and the Politics  

of Spectatorship. Massachusetts: The MIT Press, 2012, p.61.  
[8] Widasari, Otty. “Aktivisme Seni Dan Komunitas RajutKejut,” 

May 17, 2019.  
[9] Belton, Robert J. Sights of Resistance. Alberta: University of 

Calgary Press, 2001, p.7-12. 

[10] Rochberg-Halton, Eugene, and Kevin McMurtrey. “The 

Foundations Of Modern Semiotic: Charles Peirce And Charles 

Morris.” The American Journal of Semiotics 2, no. 1/2 (1983): 

129–56.  
[11] Samara,   Timothy.   Design   Elements:   A   Graphic   Style.  

Massachusetts: Rockport, 2014.  
[12] Widasari, Otty. “Aktivisme Seni Dan Komunitas RajutKejut,” 

May 17, 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 


