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Abstrak – Pemberdayaan adalah sebuah tindakan 

yang tepat sebagai sebuah langkah pelestarian seni 

rupa tradisi dari banyak munculnya seni populer. 

Seni tradisi dan seni populer tidak berhadapan 

sebagai pesaing, masing-masing mempunyai bentuk, 

peran dan karakteristiknya sendiri. Seni rupa tradisi 

mempunyai bagiannya sendiri dalam pewujudan 

kasanah budaya klasik yang mesti mendapat 

perhatian sehingga mampu bersejajar dengan seni 

populer dalam mengisi harmonisasi kesenirupaan 

Indonesia. Salah satu bentuk seni rupa tradisi adalah 

wujud ragam hias tradisional Jawa yang terdapat 

pada aneka bentuk ukir kayu. Tidak hanya di Jawa,  

seni ukir kayu di Indonesia pun memiliki beragam 

corak berbeda yang mempresentasikan ciri khas tiap 

daerah. Namun, untuk penerepan ciri khas budaya 

daerah tersebut diperlukan identifikasi visual 

terstuktur agar dapat tersaji secara baik dan benar. 

Penelusuran identitas visual ragam hias ini 

bersambut dengan langkah revitalisasi sehingga 

didapatkan sebuah metode pemberdayaan ragam hias 

tradisi pada bentuk ukir kayu yang pada hampir 

beberapa dekade ini mengalami kemunduran dari sisi 

produksi dan pengembangannya. Sajian tulisan ini 

menggunakan metode penulisan deskripsi 

interpretatif untuk menganalisa struktur visual 

ragam hias tradisional Jawa yang disarikan juga 

melalui analisis lapangan pada sentra kerajinan ukir 

kayu. Upaya pelestarian ragam hias tradisional Jawa 

dalam tulisan ini disajikan dalam bentuk model 

ulasan diskripsi visual, sehingga mempunyai peran 

serta nyata dalam pengembangan seni rupa tradisi di 

Indonesia. 

 

Kata kunci : eksistensi, revitalisasi, ragam hias, ukir 

kayu 

I. PENDAHULUAN 

 

Seni ukir kayu saat ini memiliki motif dan fungsi 

yang berbeda sesuai dengan adat istiadat atau nilai yang 

berlaku di daerah tersebut sebagai ciri khas. Seiring 

waktu dan adanya pergeseran dan akulturasi sosial 

budaya membuat hasil karya seni mengikuti arus 

perkembangan budaya yang ada. Dalam kehidupan sosial 

dewasa ini tidak bisa lepas dai kebudayaan. Berdasarkan 

hal tersebut setiap rumpun budaya dituntut untuk 

mengembangkan kreatifitas daya pikir dan inovasi 

sehingga terciptanya karya yang memiliki budaya 

bernilai tinggi. 

Ragam hias tradisi sebagai salah satu hasil 

budaya rupa yang perlu mendapatkan perhatian karena 

keberadaan ragam hias tradisi semakin mengalami 

penyurutan dari segi kuantitas dan nilai pemahaman di 

masyarakat. Sesuai dengan kenyataannya, manusia  

membutuhkan unsur-unsur hias untuk memperindah 

maupun memberi nilai tambah pada barang dan atau 

bangunan supaya lebih menarik dan mempunyai daya 

jual lebih. Seperti halnya pendapat Gustami bahwa ragam 

hias atau ornamen adalah komponen produk seni yang 

sengaja dibuat sebagai hiasan. Disamping untuk 

menambah keindahan, ornamen mempengaruhi pula 

dalam segi penghargaannya baik dari segi spiritual 

maupun segi material atau finasial.1  

Sebagai dasar dalam mengetahui struktur motif, 

harus mengenal nama bentuk-bentuk dan ciri-ciri dari 

pada setiap jenis motif ragam hias tradisi. Motif 

merupakan unsur seni rupa yang jika diulang ulang akan 

membentuk sebuah pola. Misalnya goresan garis 

lengkung dapat disebut sebagai motif garis lengkung, dan 

apabila garis lengkung tersebut diulang-ulang maka akan 

diperoleh sebuah pola.2 Ragam hias jika dikaitkan dengan 

hasil produknya hampir menyerupai seni kriya, karena 

ragam hias tertuang pada permukaan dua dimensi juga 

tiga dimensi. Peranan ragam hias sangat besar, hal ini 

dapat dilihat dalam penerapannya pada berbagai aspek 

kehidupan baik jasmaniah maupun rokhaniah seperti ; 

bidang arsitektur, alat-alat upacara, alat angkutan, benda 

souvenir, perabot rumah tangga, pakaian dan 

sebagainya.3 

Masyarakat Indonesia dalam hal ini khususnya 

masyarakat Jawa telah lama memahami konsep 

keindahan sebagai landasan berkarya, dapat ditemukan 

pada peninggalan kuno berupa karya sastra dan karya 

produk.4 Ragam hias tradisional Jawa memiliki banyak 

wujud dan jenis, terdiri dari ornamen tradisional yang 

berkembang ditengah-tengah masyarakat secara turun-

temurun. Meski berkembang secara turun temurun ragam 

hias tersebut tetap digemari dan dilestarikan. 

Ragam hias tradisional berasal dari seni primitif 

yang mendapat pengolahan sehingga dilestarikan 

 
1Gustami, Nukilan Seni Ornamen Indonesia, Yogyakarta, ASRI, 

1980:4 
2Gustami,  2008:6-7 
3Guntur, Ornamen Sebuah Pengantar, 2004:15 
4Soegeng Toekio, Anggitan Perlambang Jawa Pada Nekaukir 

Kayu,1992:22 



kemanfaatannya demi memenuhi kebutuhan, khususnya 

kebutuhan estetis. Oleh sebab itu corak seni ragam hias 

tradisional merupakan pembauran dari seni klasik dan 

primitif yang memiliki corak dominan tergantung daerah 

perkembangannya. Salah satu ragam hias yang banyak 

dijumpai diterapkan pada produk ukir kayu dengan corak 

beraneka ragam. sesuai dengan daerahnya serta perilaku 

adat istiadat masyarakat setempat. Keberagaman corak 

tersebut membuat identifikasi visual yang matang dan 

terstruktur untuk mempelajari ciri dan penerapannya pada 

ukir kayu.  

Nama-nama motif ragam hias khas tradisional 

Jawa erat hubungannya dengan kerajaan yang pernah 

ada, diduga merupakan peninggalan kerajaan yang 

mempunyai kemajuan kebudayaan pada jaman itu. 5 

Ragam hias tradisional saat ini sangat perlu untuk 

dijelaskan dan dikembangankan kepada setiap generasi 

sehingga ada pemahaman tentang budaya seni rupa 

tradisi. Penyusunan struktur motif ragam hias tradisional 

yang berasal dari penelitian, yaitu kajian pengayaan 

literatur pustaka dan studi lapangan sangat penting 

dilakukan karena dapat mempermudah pembelajaran. 

Sajian tulisan ini berusaha mengupas tentang 

revitalisasi 6  motif ragam hias tradisional Jawa. Maka 

langkah awalnya adalah bagaimana mengurai hal 

subtantif dari sebuah kerja revitalisasi seni yang 

dilanjutkan mengupas bentuk dan struktur motif 

tradisional gaya Surakarta. Pentingnya sebuah tindakan 

revitalisasi dikarenakan semakin melemahnya dan 

bahkan menuju ke arah kepunahan dari suatu bentuk seni 

tradisi yang salah satunya dipengaruhi oleh merebaknya 

budaya popular. Menurut Raymond William dalam Jhon 

Storey mengatakan bahwa budaya popular bisa merujuk 

pada “karya-karya dan praktek-praktek intelektual 

terutama aktifitas artistic dan pandangan hidup tertentu 

dari masyarakat pada periode atau kelompok tertentu”. 

Lebih lanjut, William mengatakan bahwa budaya popular 

adalah budaya komersil yang merupakan dampak dari 

produksi masa. Maka produk-produk masal yang bersifat 

sesaat yang muncul seiring dengan perkembangan dan 

pertumbuhan masyarakat itulah salah satu menjadi aspek 

yang menjadikan kesenian tradisi sebagai salah satu 

unsur kebudayaan mulai tergeser posisinya ditengah 

masyarakat pendukungnya sendiri. 7  Revitalisasi seni 

adalah proses atau cara untuk menghidupkan atau 

menggiatkan kembali hasil seni yang sudah tidak 

diminati atau sudah tidak lagi dikenal oleh masyarakat 

yang secara umum dipahami dengan sebuah kemunduran 

seni karena masyarakat tidak lagi bisa mengenal, 

menikmati apalagi memahaminya. Maka dibutuhkan 

cara, konsep kreativitas (sanggit) dan usaha untuk 

menghasilkan sesuatu yang berkualitas atau mempunyai 

bobot garap yang menghasilkan bentuk, struktur dan 

estetika dari objek kajian sehingga terwujud sebuah 

tatanan eksistensi yang bisa lebih dikenal dan dipahami 

masyarakat luas. Untuk menyikapi kondisi tersebut 

 
5Soeprapto, Ornamen Ukir Kayu Tradisional Jawa 2, 2007:4 
6 Revitalisasi adalah usaha untuk mem'vital'kan atau meng-

hidupkan kembali sesuatu yang eksistensinya masih berarti 

dan dengan demikian eksistensi tersebut perlu dijaga dan 

dikembangkan (lihat Soedarso SP, 2010:2) 
7  Jhon Storey, Teori Budaya dan Budaya Pop, Jogjakarta : 

Qalam, 1993:2-3 

banyak hal yang bisa dilakukan untuk merevitalisasi 

unsur ini agar terhindar dari pengikisan menuju 

kepunahan. Usaha-usaha yang dilakukan saat ini masih 

spontan dan masih bersifat tentative serta masih 

dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan serta 

pemikiran-pemikiran ekonomis juga unsur-unsur politis, 

yang demi alasan itu harus membiarkan kesenian tradisi 

mulai kehilangan nilai-nilai tertentu untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepentingan sektor-sektor tertentu 

misalnya sektor seni-seni tradisi. Kesenian tradisi 

mengalami beberapa pergeseran nilai untuk kepentingan 

sebuah nilai ekonomi yang tentunya tidak mempunyai 

batas pemaknaan secara menyeluruh. Ditengah kemajuan 

pesatnya kemajuan kesenian popular, kesenian tradisi 

akan selalu menjadi sumber inspirasi dalam 

menghasilkan karya seni-karya seni baru bagi para 

seniman-seniman daerah atau seniman-seniman luar. 

Sehingga penggunaan idiom yang ada di dalam kesenian 

tradisi untuk membuat karya seni baru secara tidak 

sengaja akan menggeser keberadaan keseniaan tradisi itu 

sendiri di tengah masyarakat pendukungnya. Hal tersebut 

bisa mengkikis habis kesenian tradisi tersebut jika tidak 

segera ditangani pihak-pihak terkait. Unsur negatif dapt 

diminimalisir dengan memperhitungkan unsur-unsur 

tertentu agar idiom kesenian tradisi itu sendiri tidak 

menjadi rusak atau terkikis ketradisionalannya. 

Menyampingkan dampak negatif yang telah disebutkan, 

penggunaa idiom kesenian tradisi dalam menggarap 

karya seni baru dapat berdampak positif karena secara 

tidak langsung seniman ikut menggali dan mengangkat 

kesenian tradisi ke permukaan. 

Menelusuri kekayaan seni tradisi terutama 

bentuk-bentuk ragam hias yang penerapannya pada ukir 

kayu maka diperlukan sebuah langkah kongkret dalam 

menanganinya. Diawali dari membedah perlunya 

tindakan merevitalisasi motif ragam hias tradisi, langkah 

berikutnya adalah perlunya mengenal struktur dari motif 

ragam hias tersebut. Struktur motif menunjukkan susunan 

elemen-elemen pada motif yang tersusun sedemikian 

rupa kemudian membentuk sebuah pola gambar atau 

deretan gambar yang terjadi dari hasil sambungan 

rangkaiannya. Struktur bukan berdiri dengan sendirinya, 

melainkan sebuah keharusan untuk saling terhubung dari 

sebuah elemen terkecil yang kemudian tercipta sebuah 

bangunan ragam hias baru. Djelantik memberikan sebuah 

kesimpulan bahwa, dengan struktur atau susunan 

bagaimana unsur-unsur dasar dari masing-masing 

kesenian telah tersusun hingga berwujud memberikan ciri 

khas sebuah motif.8. 

 

 

II. LANDASAN ANALISIS KAJIAN 

 

A. Metodologi dan Analisis Kajian 

Sajian tulisan ini mengunakan metode diskripsi 

interpretatif dengan pengayaan pendekatan hermeunetik. 

Penggunaan metode ini memfokuskan pada kajian 

interpretasi dan penafsiran terhadap objek kajian. Data 

diperoleh dengan teknik pengamatan dan pengolahan 

objek gambar yang disertai dengan analisis penerapannya 

 
8 A.A.M. Djelantik, Estetika Suatu Pengantar, 1999:21 



pada rekonstruksi gambar motif. Sumber data diambil 

dari buku-buku yang terkait dengan objek kajian, 

pengamatan lapangan pada media yang menerapkan 

motif tradisional Jawa, serta sumber lain yang relevan. 

Hasil penelusuran dari berbagai sumber akan diproses 

dalam tahap-tahap kajian yang di analisis melalui 

pendekatan hermeunetik. Tahap pertama, sajian 

pengetahuan pada bentuk visual motif. Penjabaran pada 

tahap ini adalah proses pengenalan motif ragam hias 

tradisional Jawa. Kedua, sajian analisis tentang eksistensi 

ukir kayu dengan motif ragam hias tradisional Jawa. 

Penjabaran pada tahap ini adalah membahas aspek 

fenomenologi dari sentra industri kayu di Jawa, yang 

disertai kasus latar belakang dan problematika masing-

masing daerah. Ketiga, menganalisa manfaat revitalisasi 

pada motif ragam hias tradisional Jawa pada pada produk 

ukir kayu. Pada tahap ini dijabarkan bagaimana 

pentingnya sebuah tindakan revitalisasi sehingga akan 

membangkitkan nilai kelestarian bentuk seni rupa tradisi. 

 

B. Kajian Pustaka 

Sumber tertulis penelitian ini berasal dari buku-

buku dan literatur yang relevan dan kemudian 

diselaraskan dengan rumusan masalah, tujuan serta 

manfaat dari penelitian ini yang meliputi buku-buku 

tentang ornamen beserta kronologis penjelasannya, 

seperti buku yang berjudul Ornamen Ukir Kayu 

Tradisional oleh Suprapto memberikan penjelasan 

tentang pemahaman sebuah rancangan gambar ukir kayu 

dan berbagai tekniknya. Walaupun belum menampilkan 

struktur desain yang utuh, namun Soeprapto menuliskan 

secara terperinci beberapa gambaran tentang motif ragam 

hias tradisional yang banyak diterapkan pada sebuah 

produk. 

Tulisan A.A.M. Djelantik yang berjudul 

Estetika Suatu Pengantar (1999) diterbitkan oleh MPSI, 

mengulas secara mendalam estetika aspek rupa ragam 

hias tradisional Jawa sebagai salah satu seni budaya yang 

meliputi bentuk, struktur dan lain sebagainya. Aspek-

aspek tersebut diurutkan dalam kajian estetika dalam 

buku Djelantik, yang mengarahkan pada pengenalan akan 

dasar-dasar estetika dan elemen-elemen yang terkandung 

di dalamnya. Dalam mendapatkan teori-teori tentang 

estetika dasar serta mendekatkan penulisan pada kajian 

benda seni budaya buku karya Djelantik ini dapat 

dijadikan referensi. 

Penerapan ragam hias tradisional pada produk 

kriya kayu akan diulas dari buku berjudul Ornamen Ukir, 

tulisan Syafii dan Tjetjep Rohendi Rohidi yang 

diterbitkan pada tahun 1987. Buku ini mengupas tuntas 

keragaman ornamen di Nusantara yang aplikasinya 

banyak diterapkan pada media rupa tiga dimensi, sebagai 

pembanding dengan hasil-hasil karya kriya masa kini dan 

sejauh mana pengaplikasian desain pada kriya kayu. 

Dr. Agus Sachari dalam bukunya berjudul 

Penelitian Budaya Rupa dapat digunakan sebagai 

pengantar teori-teori dalam meninjau karya budaya rupa, 

desain, seni rupa, dan kriya. Buku terbitan Erlangga ini 

membahas teori tentang metodologi penelitian yang 

diadopsi dari berbagai ilmu sosial, budaya, sejarah, 

manajemen, kritik seni, semiotika dan sejumlah teori 

lainnya. 

Mengenal Ragam Hias Indonesia, buku ini 

disusun Soegeng Toekio menjelaskan tentang beberapa 

jenis ragam hias, utamanya ragam hias geometris dan non 

geometris. Buku yang diterbitkan oleh Angkasa, 

Bandung tahun 1987 sangat membantu penulis dalam 

menjelaskan tentang ragam hias dan fungsi ragam hias 

dalam sebuah benda. 

Untuk penjelasan ornamen beserta ruang 

lingkupnya diulas dalam buku berjudul Ornamen Sebuah 

Pengantar, disusun oleh Guntur dan diterbitkan P2AI & 

STSI Press Surakarta di Surakarta pada tahun 2004. 

Dalam sajian tulisan ini, buku karangan Guntur tersebut 

akan diperkaya dengan buku Ornamen Nusantara karya 

Aryo Sunaryo untuk membahas lebih lanjut tentang 

ragam hias ornamen nusantara, meliputi macam-macam 

motif hias geometris, motif hias organis (manusia, 

binatang, makhluk imajinatif, tumbuhan), motif benda 

alam dan pemandangan, motif benda teknologis, 

kaligrafi, dan abstrak, hingga teknik menggambar 

ornamen. 

Ragam Hias Pendapa Istana Mangkunegaran, 

buku ini mengupas tentang Pura Mangkunagaran sebagai 

salah satu bangunan kompleks kedhaton. Hiasan warna-

warni singup pendapa dengan motif magis menjadikan 

pendapa mempunyai nilai tambah. Permasalahan 

diantaranya, apakah maksud pihak istana telah menaruh 

perhatlan terhadap bangunan, misalnya: mengadakan 

perluasan bangunan pendapa, membuat hiasan di langit-

langit atau singup yang bermotif lambang zodiak dan apa 

pula arti simbol di balik hiasan. Lingkup waktu sekitar 

perbaikan kembali bangunan pendapa ketika diperluas 

dan pembuatan hiasan bertemakan zodiak. Penambahan 

bangunan pendapa pada masa pemerintahan 

Mangkunagara VII (tahun 1916 -1944). Materi penelitian 

mengenai hiasan pendapa istana. Metode sejarah 

digunakan dengan  langkah: pengumpulan data (primer 

atau sekunder).  

Sajian tulisan ini pada dasarnya mencari 

rumusan terbaru dari berbagai buku serta literatur yang 

telah ada. Rumusan tersebut meliputi identifikasi motif 

ragam hias tradisional Jawa serta manfaat revitalisasinya 

yang belum pernah diulas dan disajikan dalam bentuk 

kajian ilmiah. Beragam sumber tertulis tersebut 

memberikan gambaran-gambaran tentang keberadaan 

ragam hias tradisional yang disertai beberapa teori atau 

ungkapan-ungkapan teoritik sebagai memperkuat serta 

mendukung analisis yang sajikan. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Identifikasi Motif Ragam Hias Tradisional Jawa 

Identifikasi motif menerangkan ciri dan 

karakteristik motif ragam hias tradisional Jawa yang 

dianalisis berdasarkan amatan langsung pada bentuk 

motif yang diaplikasikan pada media serta analisis tafsir 

pada sumber-sumber buku yang telah dikenal. Sumber 

buku selama ini tidak banyak memberikan gambaran 

identifikasi secara rinci tentang ciri khas motif tradisional 

Jawa dan motif tradisional lainnya, hal inilah yang 

menyulitkan dalam pengembangan motif tradisi dan 

mengakibatkan aktivitas aplikasi motif tidak mengalami 

perkembangan yang berarti. Motif-motif yang tersaji 



dalam mediapun tidak banyak mengalami daya ubah dari 

gaya ornamentik dari motif tradisi yang sering dipakai 

para pengrajin ukir kayu. Sebagai contoh adalah gambar 

pola motif tradisi gaya Surakarta yang biasanya hanya 

mengunakan acuan pola gambar yang sering digunakan 

berulang-ulang. Modifikasi yang dilakukan selama ini 

hanya merujuk pada ukuran dan pemampatan isian,  

namun sangat jarang memberikan gubahan pada bentuk 

pokoknya. 

Motif Ragam hias tradisional Jawa sendiri pada 

umumnya mengambil gubahan patran dan ukel pakis 

yang sedang menjalar dengan bebas dengan bentuk motif 

cembung dan cekung yang dilengkapi dengan buah dan 

bunga. Dasar motif ragam hias gaya tradisional Jawa 

secara umum seperti tampilan motif mataram yaitu 

memiliki gatrå9 yang jelas, memiliki kombinasi bentuk 

cembung dan cekung serta runcing dan bulat, dan 

memiliki alur ukel yang arahnya bebas, sedangkan 

benangan dan pecahan membentuk garis sejajar dengan 

alur gatrå. Stilasi naturalis merupakan motif ragam hias 

tradisional Jawa dengan bentuk ukiran daun yang 

melengkung berirama luwes menyimbolkan masyarakat 

yang ramah, bersahabat dan menghormati orang lain. 

Bentuk-bentuk motifnya menggambarkan tipikal 

masyarakatnya, seperti wanita yang lemah gemulai 

dengan kesantunan wataknya digambarkan dengan 

lengkungan elok. Motif ragam hias tradisional Jawa dapat 

dikategorikan sebagai motif ukiran yang mempunyai 

bentuk stilasi daun campuran, yaitu perpaduan antara 

bentuk cekung dan cembung yang menyebar di semua 

alur relung-relung motif. Suatu bentuk penggambaran 

gerak yang dinamis dari pada gerak yang bersifat atraktif 

dan luwes. 

 

B. Ukir Kayu 

Motif ukir kayu yang ada di Indonesia memiliki 

kekayaan corak yang beraneka ragam sesuai ciri khas 

tersendiri sesuai dengan daerahnya sehingga sangat 

penting untuk mengenal dan mengetahui motif tradisional 

daerah tersebut, baik dari bentuk-bentuk dan ciri pada 

setiap jenis itu sendiri.10 Seni ukir atau ukiran merupakan 

gambar hiasan 3 dimensi dengan bagian-bagian cekung 

(kruwikan) dan bagian-bagian cembung (buledan) hingga 

menyusun suatu gambar yang indah. 

Pengertian ini berkembang hingga dikenal 

sebagai seni ukir yang merupakan seni membentuk 

gambar pada kayu, batu, atau bahan lainnya yang dapat 

dikerjakan sehingga menghasilkan kerajinan. Kerajinan 

adalah jenis kesenian tangan yang menghasilkan berbagai 

macam perabot, hiasan atau barang-barang yang artistik, 

terbuat dari kayu, besi, porselin, emas, gading, kain 

tenunan, dan sebagainya yang dapat diukir. Dalam 

pengolahannya seni ukir mempunyai bentuk dimensional 

dengan susunan yang harmonis, sehingga memiliki nilai 

estetis Hasil dari suatu kerajinan tangan juga disebut 

 
9Satuan pola motif ragam hias tradisi Jawa yang terdiri dari 

lung/ukel/pilin pokok dan beberapa isian pendukungnya. Jika 

sebuah lung/ukel/pilin berdiri sendiri tanpa isian pendukung 

tidak bisa disebut gatra. (disarikan dari beberapa sumber 

lisan/para pengrajin ukir kayu). 
10Soeprapto, B.A., Ornamen Ukir Kayu Tradisional Jawa 2. 

Semarang : Effhar dan Dahara Prise, 2007:4 

“seniguna”. 11 . Adapun bentuk-bentuk gubahan tersebut 

merupakan stilirisasi dari bentuk alam yang meliputi 

tumbuh-tumbuhan, binatang, awan, air, manusia, dan 

motif alami lainnya. Motif ukiran ini bermacan-macam 

bentuknya lemah gemulai berirama dengan gayanya yang 

luwes, agung dan berwibawa, seolah-olah 

menggambarkan watak sang raja dan masyarakatnya. 

Adapun motif ukir tradisional yang ada hubungannya 

dengan nama-nama kerajaan adalah motif Pajajaran, 

Mataram, dan Majapahit yang selanjutnya dikenal 

beberapa motif bercorak khas kedaerahan antara lain 

motif Jepara, Cirebon, Pekalongan, dan Surakarta. 

Perkembangan motif selain dari nama kerajaan dan 

daerah, dapat dipengaruhi oleh motif-motif naturalis 

seperti motif teratai, awan, karang, kembang cengkih, 

bunga, buah dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Gambar.1               Gambar.2               Gambar.3 

   Motif Mataram       Motif Majapahit     Motif Pajajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        Gambar.4                 Gambar.5               Gambar.6     

    Motif Cirebon     Motif Pekalongan      Motif Surakarta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Gambar.7                 Gambar.8              Gambar.9 

     Motif Jepara            Motif Karang          Motif Awan      

 

 
11Jon Budi Prayogo, Makalah Seni Ukir Nusantara, Yogyakarta 

: UNY, 2010:2 



 

 

 

 

 

 

 

                    Gambar.10                 Gambar.11 

Motif Bunga Cengkih       Motif Teratai 12 

 

 

Keberadaan ukir kayu merupakan gambaran 

keadaan alam sekitar, seperti tumbuhan, binatang, benda, 

dan manusia yang sesuai dengan falsafah hidup manusia. 

Jika dilihat dari segi fungsional, motif ragam hias ukir 

kayu tidak hanya memiliki fungsi sebagai penghias, 

melainkan juga sebagai pengungkapan jiwa seni dan 

sebagai media pelestarian budaya luhur. Dalam 

memahami teknik ukiran, tidak cukup hanya berpedoman 

pada satu daerah saja karena tiap daerah memiliki 

kemampuan dan keterampilan yang berbeda meskipun 

memiliki ragam hias yang sama. 

Alat ukir, bahan, cara menggunakan alat ukir, 

dan pekerjaan akhir (finishing) mempengaruhi hasil akhir 

dari ukiran. Secara umum teknik mengukir adalah  

sebagai berikut : 

 

1. Ukiran Kerawang merupakan bentuk ukiran 

yang motif-nya menonjol secara utuh dan 

latar-nya dibuat tembus atau berlubang. 

2. Ukiran tenggelam merupakan ukiran yang 

motif-nya lebih rendah dari bidang dasarnya. 

3. Ukiran utuh merupakan bentuk ukiran yang 

penonjolan motif-nya secara utuh tanpa latar 

belakang dan bingkai. Bentuk ukiran ini 

menampilkan suatu wujud misalnya keris, 

topeng, dan wayang. 

4. Ukiran rendah merupakan ukiran yang 

penonjolan motifnya tidak terlalu tinggi dan 

latar belakang motif. 

5. Ukiran tinggi merupakan bentuk ukiran yang 

penonjolan motifnya lebih rendah dari 

setengah bentuk utuh-nya dilihat dari latar 

belakang motif. 

 

Mengetahui pola dasar sangat dianjurkan untuk 

mengenal motif ukiran tradisional di setiap daerah 

mengingat sangat banyaknya corak motif yang 

berkembang di Indonesia. Mengetahui nama motif, 

bentuk dan ciri-cirinya sangat penting untuk dilakukan 

agar dapat mengenal motif ukiran yang ada. Ragam hias 

digunakan untuk menghias bidang atas suatu benda 

sehingga nampak indah dipandang mata seperti ornamen 

piagam, kain batik, cover, kursi berukir, tempat bunga 

dan lain sebagainya. Motif tradisi Jawa tidak pernah 

menggunakan lebih dari 3 motif pokok yang kemudian 

diisi oleh beberapa bagian kecil sebagai pelengkap. 

 
12Gambar disarikan dari beberapa sumber dan digambar ulang 

/direkonstruksi oleh penulis. 

Jarang ditemukan rangkaian ukiran yang sama karena 

perbedaan pengukir serta banyaknya motif pokok yang 

ada. Saat ini yang berkembang adalah bagaimana motif 

pokok berdiri sebagai elemen utama dan memiliki banyak 

cabang dan isian yang dapat mengisi ‘ruang’ hias dari 

semua jenis material. Berikut beberapa contoh ukiran 

pada salah satu media, yaitu kayu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.12 

Lemari dengan rmotif ukir 

gabungan gaya Pekalongan dan 

gaya Surakarta. 

 

Gambar.13 

Lemari dengan motif ukir 

gabungan dari motif pilin 

dan daun trubusan. 

 

Gambar.14 

Bubungan tumpang sari pada bangunan limasan 

menggunakan gabungan motif  gaya Surakarta dan motif 

tumpal gaya Mataram. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Ragam Hias Tradisi Pada Aktivitas Pengrajin 

Seni kriya dewasa ini bukan hanya sekedar 

karya masal namun menekankan nilai estetika yang tinggi 

dengan keragaman keindahan hasil karya. Perbedaan 

tersebut sesuai dengan adat istiadat atau sistem nilai yang 

berlaku dan diyakini oleh masyarakat di daerah tersebut 

yang kemudian berkembang seiring pergeseran arus 

budaya yang ada. Seiring meningkatnya ragam kebutuhan 

manusia, maka dituntut pula perkembangan daya pikir 

dan daya cipta manusia dan kreatifitas serta inovasi untuk 

menemukan hal-hal baru demi memenuhi kebutuhan 

hasrat keindahan estetis. Demikian pula dengan 

keberadaan ragam hias yang merupakan salah satu unsur 

seni rupa yang tujuannya tidak hanya untuk  

memperindah barang, namun sebagai mempercantik 

tampilan barang atau banguana agar lebih menarik.  

Ragam hias atau yang juga disebut ornamen, 

dapat diartikan sebagai komponen produk seni yang 

ditambahkan sebagai hiasan. Selain memperindah 

ornament juga dapat digunakan sebagai penghargaan 

estetika baik dari segi spiritual maupun segi material atau 

finasial.13 Ornamen atau ragam hias sangat umum untuk 

digunakan dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat. 

Dalam kehidupan masyarakat Ornamen atau ragam hias 

tidak hanya berfungsi sebagai elemen untuk 

memperindah barang atau benda saja, melainkan juga 

memiliki fungsi lain seperti fungsi sakral, simbolik, dan 

fungsi sosial. 

Ragam hias tradisional dalam aplikasinya selalu 

mendapat sentuhan yang berbeda-beda, tergantung pada 

subyek pembuatnya hingga alat yang digunakan. Karena 

sebagian besar kalangan pengrajin menerapkan ragam 

hias yang sudah ada dan tidak merubah terdapat 

komposisi motif sehingga jarang ditemukan motif yang 

berbeda dalam suatu daerah yang sama. Sebelum 

mengukir, para pengrajin mulanya membuat gambar 

dasar berupa coretan yang cenderung global/tidak 

mendetail. Dalam penerapan/pembuatan isian ragam hias 

tidak dilakukan pada bidang gambar, melainkan langsung 

diterapkan pada material kayu menggunakan pena. 

Ketika gambar dasar sudah jadi kemudian gambar 

diperjelas gambar dengan tinta lalu dilanjutkan dengan 

pengaplikasian (pengukuran, pemolaan serat kayu) pada 

ruang material kayu untuk selanjutnya dilakukan 

pengukiran dengan klowongan maupun teknik lainnya. 

 
13 Gustami, Nukilan Seni Ornamen Indonesia. Yogyakarta : 

ASRI, 1980:4 

Para pengukir umumnya dituntut untuk 

mengerjakan ukiran secara efisien dan cepat sehingga 

tidak terlalu menitik beratkan dalam membuat rancangan 

ragam hias. Pembuatan ragam hias hanya mengikuti 

ragam yang telah ada dan lebih memperhatikan nilai 

keekonomian. Ragam hias yang dirancang tidak 

mempertimbangakan faktor seni estetika dengan berbagai 

macam persoalannya atau lebih lebih condong sesuai 

dengan pihak pemesan, dalam pengertian para pengrajin 

sama sekali tidak melihat tingkat kedalaman 

seni/keindahan tertentu. Para pengrajin hanya 

mengaplikasikan motif yang sudah umum. Melihat 

kondisi yang demikian sangatlah wajar pengolahan motif 

ragam hias tradisional tidak tergali dengan maksimal dan 

hanya mengandalkan pihak pemesan. 

Kondisi demikian sebenarnya sangat 

disayangkan, karena jika para pengrajin melek desain 

maka ragam hias ukir tradisi pastilah tercipta ‘suasana’ 

seni yang lebih indah dan sangat dimungkinkan akan 

menambah nilai jual dari setiap karya yang mereka 

kerjakan. Sayangnya karena tuntutan waktu, para 

pengrajin hanya membuat motif sederhana agar tidak 

membuang waktu pada ukiran kecil yang mendetail. 

Karena semakin rumit dan mendetail suatu karya akan 

memakan waktu yang lebih lama untuk pengerjaannya. 

Sebuah temuan yang penulis dapatkan merupakan sebuah 

pemetaan potensi tentang bagaimana para pengrajin 

mampu untuk membuat desain/rancangan ragam hias 

motif tradisi yang sesuai dengan kaidah-kaidah estetika 

seni. Memang tidak akan mungkin membekali dengan 

sebuah teori tentang estetika dan ragam hias, namun 

dengan terjawabnya pertanyaan di atas, aset potensi dapat 

lebih dikembangkan. Ketidakmungkinan pemberian teori 

seni bukan berarti sebuah jugment bagi mereka yang pasti 

tidak akan mampu, akan tetapi dengan sebuah metode 

lain yang lebih sederhana atau dengan mempraktekan 

secara langsung mungkin bisa memberi mereka sebuah 

gambaran tentang pentingnya penguasaan metode desain. 

Meski pengrajin ukir kayu memang masih lemah 

dalam penguasaan desain, tetapi mereka mempunyai 

keahlian yang luar biasa dalam teknik ukir kayu yang 

sempurna sesuai dengan pesanan. Pengerjaan yang teliti 

dan hasil yang maksimal dalam waktu yang cepat 

merupakan kelebihan sekaligus kekurangan dalam 

mengukir.  

Seperti Jepara dan Serenan yang pada 

perkembangannya seni tradisi ukir sangat bertolak 

belakang. Berpegang pada tradisi sangat diperlukan 

meski menerapkan penggubahan untuk menyesuaikan 

pergeseran budaya yang ada, karena tidak hanya sebagai 

media promosi namun juga sebagai media pelestarian 

budaya. 

▪ Jepara 

Jepara dikenal sebagai pusat industri seni 

kerajinan mebel ukir kayu di Indonesia. Jepara adalah 

sebuah kota kecil yang terletak di kawasan pantai utara 

Jawa, akan tetapi Jepara memiliki sejarah yang amat 

panjang. Pada abad ke-16 sampai ke-19, kota Jepara dan 

Demak adalah ‘dwikota’ yang berkuasa atas ekonomi dan 

peradaban budaya. Seni ukir tradisi telah berkembang 

menjadi salah satu unit usaha industri pokok yang handal 

di sembilan dari dua belas kecamatan di Kabupaten 

Gambar.15 

Tiang peyangga (saka guru) 

bangunan joglo dengan motif 

gaya Surakarta. 



Jepara ini. Hasil produksinya telah memasuki daerah 

pemasaran yang luas baik tingkat lokal, nasional, 

regional, maupun internasional. Bahkan tidak sedikit 

pameran maupun aktifitas seni ukir yang dilakukan di 

kota Jepara ini. H.J. de Graaf menyatakan, mungkin 

Jepara adalah kota yang lebih tua daripada Demak dan 

keduanya berperan penting bagi pemerintah, baik pada 

masa pemerintahan Kerajaan Demak, Pajang, Mataram 

maupun pada masa pemerintahan kolonial dalam 

pemegang ekonomi. Dewasa ini, produksi mebel ukir 

Jepara dengan penerapan ragam hias tradisi dipasarkan 

oleh pedagang lokal kepada masyarakat di kota-kota 

besar di Indonesia dalam bentuk setengah jadi seperti ; 

Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, 

Bandung, Denpasar, Medan, dan Makasar.14 

Tidak seperti di daerah lainnya, industri 

kerajinan ukir Jepara telah jauh berkembang dan 

minggalkan industri serupa di daerah lain. Hal ini 

disokong dengan keterampilan yang terlatih dan 

ketersediaan alat lengka mendukung industri ukiran 

Jepara maju hingga kancah Internasional. Namun selain 

industri seni ukirnya, Jepara memiliki kehidupan 

masyarakat yang dapat dikatakan unik, karakteristik, dan 

dinamis karena tidak hanya terdiri dari masyarakat petani 

yang menggarap sawah ladangnya dengan penuh 

ketekunan, atau sebagai nelayan yang melakukan 

menjaring ikan dengan gigih, tetapi juga perajin dan 

pengusaha yang memiliki dedikasi tinggi terhadap 

profesinya. Tampaknya masyarakat Jepara dapat menjadi 

model terpeliharanya semangat, etos, dan disiplin kerja 

yang tinggi yang dilambari oleh pemahaman serius 

terhadap nilai-nilai agama. 

Namun, meski telah terkenal hingga ke kancah 

mancanegara, industri-industri perkayuan di Kabupaten 

Jepara tidak tersebar merata, melainkan berkelompok di 

berbagai lokasi dengan kepadatan yang berbeda, yang 

perlu dicirikan dan dikuantifikasikan. Setiap unit dapat 

dikategorikan dengan tipologi sederhana berdasarkan 

kegiatan ekonomi utamanya (bengkel, ruang pamer, 

tempat penimbunan kayu, unit penggergajian, gudang, 

dan toko perlengkapan mebel), serta ukurannya (kecil, 

menengah, besar). Industri mebel di Jepara dimualai dari 

posisi seluruh perusahaan dan bengkel industri atau 

komersial yang menggunakan, mengolah, memamerkan 

atau menimbun bahan kayu. Industri di Jepara terdiri dari 

suatu jaringan atau hubungan dan sistem sub kontrak 

yang lentur dan kompleks untuk menyesuaikan tipe serta 

unit dari tipologi. Oleh karena itu produksi mebel ditata 

dan dihubungkan dengan berbagai segmen pasar, 

termasuk sumber bahan baku kayu. 

Aktivitas mebel di Jepara dengan menggunakan 

motif ragam hias tradisi masih dijumpai pada hampir 

semua produk, artinya motif ukir ragam hias tradisi masih 

dibuat di Jepara selain motif-motif lainya yang lebih 

mendominasi yaitu berupa motif kontemporer yang lebih 

bersifat pop dan minimalis. Diakui bahwa pemakaian 

motif ragam hias tradisi masih terdapat penggabungan-

penggabungan motif ragam hias tradisi dan motif-motif 

pengembangan yang merupakan bentuk baru. Hal ini 

 
14 Gustami, “Industri Seni Kerajinan Mebel Ukir Jepara” 

(Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar ISI 

Yogyakarta, 1997):3;16 

terjadi untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri 

yang masih sarat akan tradisi maupun pasar eksport yang 

sebagian tidak menggunakan ragam hias tradisi. Para 

pengrajin juga tidak bisa memaksakan menggunakan 

motif-motif tradisi karena mereka berkarya 

menyesuaikan dengan kondisi pasar dan perkembangan 

persaingan mebel-mebel modern yang banyak 

menggunakan modtif-motif sederhana yang merupakan 

motif pengembangan. 

Dengan kondisi yang demikian, maka banyak 

diantara pengrajin yang kini sudah tidak bisa menguasai 

desain motif tradisi yang memang terdapat aturan dan 

pola-pola tertentu yang mesti ditaati unutk menjawab 

kebenaran pola standar ragam hias tradisi. Namun 

demikian seandainya mendapatkan order untuk 

mengerjakan motif tradisi mereka masih mampu untuk 

membuat desain sampai dengan pengerjaan 

pengukirannya. Dari permasalahan tersebut perlu dibuat 

sebuah desain alternatif yang baru sehingga pengenalan 

dan pemakaian ragam hias tradisi masih berlanjut. 

 

▪ Serenan 

Desa ini terletak di Kecamatan Juwiring 

Kabupaten Klaten timur atau berada di perbatasan Klaten 

dan Sukoharjo. Daerah Serenan yang terletak di wilayah 

Kabupaten Klaten, merupakan salah satu dari sekian 

banyak pengusaha di bidang permebelan seperti almari, 

hiasan dinding, meja dan sebagainya. Dari survey yang 

dilakukan diketahui rata-rata usaha mebel yang dilakukan 

oleh penduduk setempat. Sekitar lebih dari 200 pelaku 

usaha industri rumah tangga permebelan ada di daerah 

Serenan. Kondisi tersebut merupakan sebuah potensi aset 

yang perlu dipertahankan serta dikembangkan 

keberadaannya, untuk tetap mempertahankan keberadaan 

industri permebelan Indonesia. 

Produksi kerajinan kriya kayu mebel di desa 

Serenan masih menggunakan bahan baku dari kayu jati 

seperti: meja, kursi, dan mebelair lainnya yang masih 

sangat sederhana menggunakan teknik dan alat-alat yang 

digunakan semuanya serba manual tradisional seperti : 

pasah, gergaji dorong, gergaji sentheng, gobel, gergaji 

puter, pasah undhuk panjang dan pendek, pahat, bor. 

Namun produksi dari alat-alat sederhana tersebutpun 

hanya mampu memasok bagi kebutuhan lokal untuk 

kepentingan masyarakat desa sekitar dan kota 

terdekatnya seperti Delanggu, Klaten dan Solo. Sangat 

terbatas dan membutuhkan tenaga kerja yang tidak 

sedikit. Baru mulai pada awal tahun 1980-an produk-

produk kerajinan Desa Serenan mulai dikenal oleh 

masyarakat secara luas di kota-kota besar seperti Jakarta, 

Semarang dan Surabaya melalui penyebarn infomasi dari 

mulut ke mulut orang-orang asal Solo dan sekitar Klaten 

dengan cara pemanggilan para pemahat dan pengrajin 

kayu asal Desa Serenan ke kota tersebut untuk membuat 

alat-alat rumah tangga. Hasil yang baik dan tidak kalah 

saing dengan daerah lainnya membuat produk-produk 

kerajinan kayu Serenan dikenal dari rumah ke rumah di 

kota-kota tersebut. 

Setelah mengalami kemajuan dan seiring dengan 

makin meningkatnya permintaan mebel, pada sekitar 

tahun 1998, pengrajin mebel di Desa Serenan mulai 

menggunakan alat produksi yang modern dan 

memperbanyak menggunakan motif ragam hias tradisi 



untuk memperkaya estetika dalam setiap produknya. 

Dengan adanya peralatan yang modern dalam suatu usaha 

atau kegiatan akan mempengaruhi kualitas maupun 

kuantitas produksi. Dalam penggunaan ragam hias tradisi 

para pengrajin merasa belum terdapat peningkatan pada 

penjualan produknya, sehingga banyak pengrajin tidak 

meneruskan mengunakan motif ragam hias tradisi 

walaupun sekali waktu tetap membuat jika terdapat 

pesanan yang mengharuskan mengunakan ragam hias 

tradisi. 

Rata-rata para pengrajin di Serenan lebih 

menguasai desain dan berpaku pada pola-pola gubahan 

baru yang lebih finansial atau ekonomis. Sudah banyak 

para pengrajin setempat yang tidak menguasai desain 

motif tradisi, padahal sangat dimungkinkan jika mencoba 

kembali mengunakan motif tradisi akan menaikkan harga 

jual produk sekaligus dapat melestarikan motif-motif 

tradisi. Peran tenaga pendidikan dan atau mahasiswa 

perguruan tinggi sangat membantu mengembalikan dan 

mengenalkan kembali kejayaan motif tradisi sehingga 

selain dapat menaikkan nilai tambah juga akan lebih 

bersaing di pasar global, menjadi keunikan dan daya tarik 

sendiri selain bentuk promosi budaya Indonesia di 

kacamata Internasioanl. Dapat disimpulkan disini bahwa 

keahlian para pengrajin tentang pembuatan ragam hias 

tradisi masih perlu ditingkatkan dengan adanya pola-pola 

baru yang lebih variatif. Adanya fakta tersebut, maka 

sangat diperlukan adanya alternatif pola desain ragam 

hias tradisi yang mengarah pada peningkatan nilai 

kekaryaan dan juga nilai pelestariannya. 

 

D. Revitalisasi Motif Ragam Hias Tradisional Jawa 

Berbagai usaha dilakukan untuk merevitalisasi 

kesenian tradisi misalnya dalam bentuk seni pertunjukkan 

dan seni rupa. Usaha-usaha tersebut mengingatkan, 

bahwa ada sekian banyak kesenian tradisi yang ternyata 

dimiliki oleh bangsa kita yang memang terdiri dari 

berbagai etnis dan seni budaya yang sangat unik dan 

beragam. Namun kehidupan seni tradisi banyak yang 

kian menyusut seiring dengan berkembangnya budaya 

pop. Hal lain yang bisa dilakukan untuk memperkuat 

eksistensi kesenian tradisi adalah memberi pengarahan 

dan pemahaman terutama pada seniman otodidak untuk 

ikut serta mendalami minimal mempelajari kesenian-

kesenian tradisi dari daerah lain sehingga dengan 

pengetahuan itu seniman bisa ikut memperkaya kesenian 

tradisinya sendiri dan secara intelektual seniman 

mempunyai perbandingan sebagai tolak ukur ketika 

mereka harus menggunakan idium-idium yang ada dalam 

kesenian tradisi untuk dikembangkan menjadi karya seni 

yang baru. Hal ini dipandang perlu karena sebagian besar 

seniman kesenian tradisi lebih total terjun dalam 

berkesenian dikalangan mereka sendiri atau dilingkungan 

masyarakat pendukung kesenian tradisi tersebut, 

terkadang seakan lupa bahwa ada kesenian tradisi lain 

yang berada disekitar mereka yang sebenarnya bisa 

dipergunakan untuk memperkaya karya-karya seni yang 

mereka buat. 

Terkait dengan revitalisasi seni rupa tradisi 

dalam hal ini adalah motif ragam hias pada ukir kayu. 

Dalam konteks ini, seni ukir menjadi salah satu objek 

yang sebenarnya mempunyai nilai jual dan nilai 

ekonomis selain juga memiliki makna dan tingkat budaya 

yang tinggi. Aktifitas revitalisasi seni rupa tradisi 

sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan 

mengingat banyak sekali macam dan jenisnya, seperti 

halnya tentang ukir kayu bermotif ragam hias tradisi. 

Sebagai salah satu usaha pelestarian seni rupa tradisi agar 

proses pewarisan bisa berlangsung terus menerus, yakni 

memasukkan kesenian tradisi ini ke dalam kurikulum 

pendidikan formal mulai dari tingkat sekolah dasar 

sampai sekolah menengah ke atas, berjalan seiringan 

dengan diberikannya mata pelajaran kesenian secara 

umum. Dalam proses pewarisan ini tidak bisa hanya 

mengharapkan guru kesenian saja sebagai media 

penyampaian materi karena idealisme dari kesenian 

tradisional tidak bisa tercapai, sebab itu menghadirkan 

seniman kesenian tradisional untuk mengajar di sekolah 

sekolah adalah salah satu alternatif. Dalam pendidikan 

multikultural seperti masyarakat Indonesia pada 

umumnya, memasukkan kesenian tradisi ke dalam 

kurikulum (muatan lokal) adalah salah satu keharusan 

yang segera perlu dilakukan. Manfaat yang akan kita 

peroleh darinya adalah : 

 

1. Memberikan pendidikan apresiasi. 

2. Membentuk masyarakat pendukung. 

3. Menjaga berlangsungnya proses transmisi. 

4. Menciptakan semacam filter dari pengaruh 

budaya popular. 

5. Membuka peluang terciptanya aktivitas dan 

kreatifitas yang original 

 

Adanya perubahan budaya agraris menjadi 

budaya semi industrial, merupakan perubahan dari 

budaya gotong royong ke orientasi profesi individualis 

serta perubahan dari budaya tolong menolong kepada 

budaya formalisme semua itu berpengaruh kepada 

perubaha visi, persepsi, sikap, dan tanggapan masyarakat 

tidak hanya kepada bentuk-bentuk kesenian tradisi, 

bahkan kepada relasi personal kita kepada individu lain. 

Kepunahan satu demi satu motif ukir bermotif 

ragam hias tradisi bisa dijadikan bukti bahwa seolah 

perhatian kita terhadap unsur ini kian hari kian 

berkurang. Disatu pihak, upaya revitalisasi dan 

rasionalisasi unsur ini perlu ditanggapi positif, tetapi bila 

hal ini tidak diikuti dengan pemikiran jangka panjang ke 

arah pembentukan masyarakat pendukungnya melalui 

transmisi formal (pendidikan), maka niat baik itu akan 

berubah menjadi hal yang bisa mematikan unsur itu 

sendiri dimasa-masa mendatang. Tindakan revitalisasi 

tersebut arahnya bukan semata-mata deskriptif, tetapi 

lebih bersifat eksploratif sampai kepada kesimpulan-

kesimpulan yang inventif dan inovatif.  Revitalisasi 

kesenian tradisi harus dibawa kesana arahnya. Tidak 

hanya sekedar memberi tempat dan kesempatan bagi 

kesenian tradisi untuk dipergelarkan atau dipamerkan dan 

dibayar saja karena pemikiran yang seperti itu jelas hanya 

bersifat sementara dan akhirnya akan mematikan 

kesenian tradisi itu sendiri. 

Revitalisasi sangat diperlukan sebagai langkah 

konkrit dalam upaya pemberdayaan lagi ragam hias 

tradisional Jawa yang sudah meulai menyusut. Hal ini 

juga diperlukan dalam ranah industri kerajinan, karena 

dari sanalah juga masalah timbul dan mempengaruhi 



aktifitas penggunaan motif ragam hias tradisi berkurang. 

Kinerja eksport industri kerajinan sangat berkurang 

karena adanya persaingan dengan negara Asia yang lain. 

Akibatnya adalah banyak produsen tidak dapat bertahan 

hidup sehingga mengakibatkan berhentinya produksi 

yang berimbas pada pengurangan pekerja, menyewakan 

lahan atau menjual pabrik. 

Tampaknya berbagai masalah muncul, mulai 

dari individualitas antar pengrajin, persaingan harga tidak 

sehat, mahalnya bahan baku, dan sebagainya. Maka 

banyak pengrajin maupun seniman mandiri 

meninggalkan motif ukir kayu ragam hias tradisional dan 

beralih pada motif-motif minimalis yang lebih mudah dan 

cepat pengerjaannya dan dari segi penjualan juga 

meningkat karena secara harga lebih murah. Bahkan 

untuk mengejar pasar global, mereka sering terjebak 

untuk mengadopsi atau menginspirasi dari desain 

kerajinan yang berasal dari Eropa. Meskipun beberapa 

pengrajin dan seniman tetap menerapkan ragam hias ukir 

kayu dengan motif Nusantara, namun mereka tidak 

mengerti visi yang jelas. Para pengrajin dan seniman 

tidak mengoptimalkan kekayaan ragam hias budaya 

Nusantara pada karya-karya mereka. Ragam hias ukir 

kayu tidak dieksplorasi lagi oleh para pengrajin dan 

seniman. Sebaliknya ragam hias ukir kayu sebagai 

substansi lokalitas lebih diposisikan sebagai benda sakral 

yang mengakibatkan keengganan atau ketakutan untuk 

mengubahnya. Gaya desain ukir kayu yang cenderung 

stagnan dari tahun ke tahun mengakibatkan hasil 

kerajinan ukir kayu terkesan monoton, statis, kaku, dan 

kurang dinamis. 

Dengan adanya keengganan tersebut maka 

ide/gagasan dan imajinasi para pengrajin dan seniman 

ukir kayu cenderung linier yaitu berproduksi dengan 

menyalin desain yang ada berulang kali dan hampir tidak 

ada inovasi baru untuk produk kerajinan. Dalam konteks 

tersebut, sangat diperlukan untuk mengembangankan 

kerajinan ukir kayu dengan ragam hias tradisi Jawa, 

terutama dukungan pemerintah setiap daerah dalam 

rangka pelestarian ragam hias tradisional Jawa sebagi 

identitas budaya bangsa. 

 

 

IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Ragam hias merupakan salah satu aspek warisan 

budaya pada masyarakat Indonesia terutama Jawa yang 

bernilai tinggi dan berlangsung sejak lama serta mampu 

berbaur dengan bentuk-bentuk kesenian lain, saling 

menghidupi dan melengkapi. Corak ragam hias di 

Indonesia sangat beragam yang menampilkan ciri khas 

dari daerah, meski mengalami perubahan akibat dari 

pergeseran serta akulturasi sosial budaya. Bentuk ragam 

hias Indonesia mempunyai keunikan masing-masing yang 

dibangun lewat bentuk-bentuk seni rupa dan pertunjukan, 

yang kemudian untuk mempertimbangkan sisi ekonomis 

mengilhami dan menginspirasi seniman untuk melahirkan 

bentuk-bentuk kesenian baru dengan menggunakan idiom 

dari seni tradisi yang sudah ada. Ragam hias, terutama 

motif ukir kayu juga mengalami pasang surut sesuai 

dengan kebutuhan para penggunanya. Motif ukir kayu 

memiliki pakem (pola standart) yang berkenaan dengan 

ciri masing-masing daerah dan pada perjalanannya sudah 

mengalami perubahan serta gubahan yang masih relevan 

dengan bentuk-bentuk pakem-nya, begitu pula dengan 

ragam hias Jawa. Perkembangan ragam hias yang 

diterapkan untuk desain ukir kayu pada tiap lini 

mempunyai semangat yang berbeda-beda dan 

dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Pada lini 

pengrajin, penerapan desain ragam hias tradisi masih 

berlangsung namun banyak yang sudah bergeser pada 

perubahan bentuk-bentuk ragam hias tersebut 

dikarenakan faktor kebutuhan pasar, sosial serta budaya 

yang mengalami akulturasi. Hal ini membuat para 

pengrajin mengembangkan motif yang sudah ada atau 

dengan menggabungkan dari beberapa idiom tradisi yang 

ada. Para pengrajin tentu saja tidak bisa meninggalkan 

motif tradisi pada karyanya yang merupakan ciri khas, 

namun kesempatan meraih pangsa pasar juga dirasa 

sangat kuat dalam menentukan perubahan tersebut. 

Keberagaman ragam hias tradisi merupakan 

indikator kemajuan pola pikir budaya lokal yang 

mempengaruhi sikap dan bentuk kesenirupaan bagi 

masyarakat itu sendiri. Ragam motif yang berkembang 

merupakan cerminan dari adat istiadat masyarakat 

setempat hingga dapat melihat sikap dan bentuk 

kesenirupaan telah lama hidup dan menghidupi para 

pekerja seni, dan bersinergi dalam tatanan laku dalam 

masyarakat. Keadaan yang demikian tentunya perlu 

selalu diberdayakan sehingga akan berkontribusi dalam 

pergerakkan pendidikan karakter budaya tradisi yang 

sangat kental meski adanya pergeseran budaya. 

Pada lini masyarakat akademis, penerapan motif 

ragam hias tradisi masih sangat kuat karena didasari pada 

pengetahuan tradisi, semangat membangun 

keberlangsungan budaya tradisi, serta mawas diri 

terhadap pentingnya tradisi masyarakat sehingga konsep-

konsep tentang ketradisionalan masih berjalan dengan 

baik. Pada lini masyarakat umum sebagai pasar dari 

aktivitas sebuah karya seni lebih banyak terpengaruh 

faktor globalisasi yang pergerakannya selalu berkembang 

ke arah bentuk minimalis serta sangat mempertimbangan 

waktu pengerjaan yang sangat dipengaruhi nilai 

ekonomis (murah). Perbedaan pandangan antar lini inilah 

kemudian dirasa perlu untuk melakukan sedikit 

perubahan pandangan, yaitu dengan menyajikan motif 

tradisi dalam bentuk hasil kajian revitalisasi ukir kayu 

motif ragam hias tradisi yang diawali dari sebuah kerja 

rekonstruksi motif tradisional mempunyai harapan bahwa 

dengan metode revitalisasi yang ditemukan nantinya ukir 

kayu motif ragam hias tradisi bisa dikembangkan dalam 

sisi desain dan tampilan, sehingga harapan pelestarian 

seni ukir kayu bisa lebih berdaya lestari dan berkembang 

sesuai dengan budaya tanpa menghilangkan tradisi. 
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