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Judul  

The Beauty of Indonesia’s Culture  

 

Tujuan 
Untuk menampilkan dan mengenalkan 
budaya dan keindahan Indonesia serta 

kerajinan tangan yang mempesona sekaligus 
sebagai wadah untuk melestarikan warisan 

budaya Indonesia. 

 

 

 

 

Alat dan Bahan  

Bahan yang digunakan adalah tas anyaman 
rotan dari Banjarmasin. 

Alat yang digunakan adalah cat akrilik dan 
spidol. 

 

 

 



 
 
 

Mengapa saya mengambil 
tema “Wonderful Indonesia?” 
Wonderful Indonesia memiliki pengertian 

sebagai keunikan dan keindahan yang dimiliki 

oleh Indonesia. Keragamn tersebut berupa 

budaya, suku, adat dan wisata Indonesia. 

 

Bentuk karya yang dibuat 

Saya menampilkan keindahan dan keunikan 

Indonesia dalam suatu bidang 3 dimensi yaitu 

berupa tas ayaman rotan yang dilukis sehingga 

kesan dan nuansa alam Indonesia dapat 

terlihat dan tergambar dari karya tersebut.  

 

  

 

 

 

 

 

 

                Tas anyaman rotan  dari Banjarmasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Tas rajut setelah dilukis 
 

 

WONDERFUL INDONESIA 
 



Proses Desain 

Persiapan

Desain 

03
Mewarnai

01

02

04

05
Finishing

Menyiapkan bahan yang
digunakan. Tas anyaman rotan
dari Banjarmasin dan cat akrilik.

Setelah didesain, pola tersebut
diwarnai menggunakan cat
akrilik.

Membuat pola dan bentuk
gambar yang diinginkan.

Membuat background dan
menuliskan tema pada bagian depan

menggunakan cat akrilik. 

Saatnya membuat bingkai untuk
memajang hasil karya. Bingkai
dibuat menggunakan kotak kaca.
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Wonderful Indonesia 
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 
17.504 pulau dan dihuni sekitar 255 juta penduduk.  

Indonesia menempati urutan ke 4 dengan jumlah penduduk terbesar 
di dunia. 

Angka ini mengimplikasikan bahwa banyak keragaman budaya, etnis 
dan agama yang dapat di temukan. 

Melalui project ini saya ingin mengenalkan dan melestarikan budaya 
Indonesia yang beragam ini lewat sebuah karya 3 dimensi yang saya 
buat dari tas rotan yang berbahan anyaman bamboo. 

  



DESKRIPSI GAMBAR 

 

WONDERFUL INDONESIA 

Latar belakang saya mengambil tema ini salah 

satunya dalam rangka memperingati hari 

kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, saya 

ingin mengangkat dan mengenalkan kekayaan 

budaya, adat dan wisata Indonesia. 

 

 

BUDAYA INDONESIA 

Gambar disamping adalah contoh warisan budaya Indonesia.  

Tari kecak yang berasal dari Bali dan Kesenian Kuda Lumping yang berasal 

dari Ponorogo, Jawa Barat. 

 

 

 

WISATA INDONESIA 

Gambar disamping adalah contoh tempat wisata yang ada di Indonesia. 

Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah ini sebagai mahakarya  leluhur 

yang luar biasa yang mendapat pengakuan dari UNESCO. Keberadaannya mengangkat 

nama Indonesia di kancah  internasional, karena pernah menjadi salah satu dari 7 keajaiban 

dunia. 

Monumen Nasional terletak di ibukota Jakarta dan menupakan simbol untuk mengenang 

para pahlawan bangsa dahulu saat melawan penjajah. 



DESKRIPSI GAMBAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAKAIAN ADAT  INDONESIA 

Pada sisi sebelahnya, saya menggambarkan beberapa contoh pakaian adat yang berasal dari beberapa provinsi 

di Indonesia. Pada barisan atas terdapat gambar pakaian adat dari Kalimantan Tengah, Aceh dan Kalimantan 

Timur. Pada barisan tengah terdapat pakaian adat dari Jawa Tengah, Bengkulu dan Sumatera Barat. Pada 

barisan bawah terdapat pakaian adat dari SumaterA sELATAN, DKI Jakarta dan Irian Jaya.  

Tampilan pakaian adat dari berbagai provinsi diatas dapat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunikan 

dalam keberagaman adat istiadat namun disatukan dalam lingkar Bhineka Tungga Ika. 

 

PETA INDONESIA 

Pada sisi belakangnya terdapat peta Indonesia yang dapat menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara 

kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17 504 pulau dengan 5 pulau besar dan dihuni sekitar 255 juta 

penduduk.  

 



PENUTUP

"Seni budaya yang dilestarikan akan

menghasilkan produk yang kreatif

sehingga dapat mengembangkan ide

untuk memulai bisnis dalam pembuatan

kerajinan tangan, souvenir, alat musik dan

pakaian adat. 

 

 

Sehingga saya harap adat dan budaya

lokal di Indonesia tetap terjaga sampai

generasi mendatang dan bisnis dalam

negeri pun bisa bersaing dengan pasar

Internasional."

Terimakasih


