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A. Pendahuluan 

Kurikulum program studi Pendidikan Seni Rupa 2018, tercantum sebuah 

matakuliah baru, yaitu matakuliah kekaryaan yakni: PAKET SENI MURNI 

mencakup: PSRU6044 Kreasi Penciptaan Seni dan Kriya Seni 3sks/4js sebagai 

jawaban atas upaya memberikan kompetensi lanjut sebagai bagian dan rangkaian 

dari pelaksanaan matakuliah yang  berbasis produksi seni / kekaryaan seni, dan 

kriya seni 

Matakuliah “Kreasi Penciptaan Seni dan Kriya Seni” tercantum dalam kurikulum 

program studi Pendidikan Seni Rupa untuk mencapai standar CPL 4. Mata kuliah 

“Kreasi Penciptaan Seni dan Kriya Seni” sebagai berikut: “Mengaplikasikan teori 

dasar berkarya  senirupa secara kreatif dan analitik untuk mengeksplorasi dan 

mewujudkan karya seni rupa dan kriya seni sebagai sarana komunikasi dan 

pertanggungjwaban ide/gagasan, serta internalisasi nilai,norma, dan etika 

akademik melalui pemanfaatan teknik dan media seni rupa dan kriya seni secara 

efektif, kreatif dan etis”. Standar CPL akan menaungi matakuliah “Paket Seni 

Murni Mata kuliah Kreasi penciptaan seni dan kriya seni”, kemudian merumuskan 

capaian matakuliahnya (CPMK) sebagai berikut: Kompetensi yang akan dicapai 

meliputi mampu: (a) merumuskan  konsep dan berkreasi  seni dan kriya seni 

tingkat lanjut berbasis budaya lokal secara eksploratif melalui berbagai media dan 

teknik secara kreatif untuk menghasilkan karya cipta seni dan  kriya seni inovatif; 

(b) menguasai teknik dan media tingkat lanjut dalam berkreasi seni dan kriya seni 

(non fungsional). (c) mengeksplorasi teknik, bentuk, dan isi karya cipta seni dan  

karya kriya seni. (d) mengembangkan tema tradisional, modern, dan kontemporer 



yang berkarakter pribadi, baru, dan orisinal dalam perwujudan karya yang 

inovatif; serta (e) meningkatkan kemampuan menganalisis kualitas hasil karya 

cipta seni dan kriya seni, ditinjau dari segi estetika. 

             Selanjutnya capaian CPMK dalam matakuliah Kekaryaan “Paket seni 

murni, Mata kuliah “Kreasi Penciptaan Seni dan Kriya Seni” dapat dicapai 

melalui jabaran materi sebagai berikut:  

1. Perencanaan gagasan/ide kreatif proyek penciptaan karya seni dan kriya seni. 

2. Perumusan konsep karya tingkat lanjut berbasis budaya lokal secara 

eksploratif. 

3. Penguasaan teknik dan media tingkat lanjut dalam karya.  

4. Penjelajahan teknik, bentuk, dan isi karya. 

5. Pewujudan konsep ke dalam wujud karya inovatif.  

6. Analisis hasil karya dengan pendekatan estetika. 

 

Pelaksanaan 

Pada dasarnya bentuk matakuliah “Kreasi Penciptaan Seni dan Kriya Seni” 
merupakan matakuliah yang lebih banyak menekankan pada praktikum, yaitu sebagai 

aplikasi dari beberapa teori manajemen penciptaan seni dan kriya seni. Dengan demikian 

pelaksanaan matakuliah Kreasi Penciptaan Seni dan Kriya Seni, diawali dengan sajian 

mata kuliah dasar Seni rupa keilmuan, praktik dasar Seni Rupa, kriya, dan Desain, di 

mana dalam setiap tahap penciptaan karya seni dan kriya seni harus diimplementasikan 

dalam bentuk karya mandiri.  

Secara sistematis, tahapan sajian bahan ajar kreasi penciptaan seni dan kriya 

seni meliputi topik-topik sebagai berikut:   

1. Konsep berkarya. 

2. Media: teknik, bahan, dan alat. 

3. Eksplorasi bentuk dan jenis karya. 

4. Aplikasi konsep melalui media 

5. Apresiasi hasil kerja. 

6. Deskripsi karya. 

 

Persyaratan Akademik 

Lulus mata kuliah dasar praktikum:  

 

 

Target Perkuliahan 

 Target hasil perkuliahan “Kreasi Penciptaan Seni dan Kriya Seni” adalah:  

1. Tersusunnya rancangan proyek karya. 

2. Terlaksananya proses kerja kreatif. 

3. Terwujudnya hasil karya sesuai pilihan minat cabang seni. 

4. Tersusunnya deskripsi karya. 

 



Jenis karya yang dihasilkan dari MK Kreasi Penciptaan Seni dan Kriya Seni, 

serta prasyarat karya.  

Pada dasarnya jenis karya sebagai hasil belajar dalam mata kuliah “Kreasi 

Penciptaan Seni dan Kriya Seni” adalah karya penciptaan seni dan kriya seni 

hasil kuliah praktikum yang telah menjadi pilihan minat utama peserta MK. 

Bentuk karya dapat bersifat konvensional dan non konvensional dengan prasyarat 

dan klasifikasi sebagai berikut: 

1) Seni konvensional: lukis, patung, grafis, kriya logam, kriya keramik, kriya 

tekstil, dan kriya kayu. 

2) Seni eksperimental: instalasi, seni lingkungan, new media art, dll. 

3) Karya yang dihasilkan merupakan karya personal bukan kerja kelompok. 

4) Jumlah karya kategori seni konvensional 6-10 judul dan karya kategori 

seni eksperimental 2 judul karya atau kesepakatan dengan dosen 

pengampu. 

5) Dimensi karya kategori seni konvensional lukis/grafis/tekstil (2D) minimal 

50x50cm, patung, kriya logam, kriya keramik, kriya kayu (3D) minimal 

30x30x30cm. 

 

Pelaksanaan perkuliahan.  

1) Mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang menempuh MK Kreasi 

Penciptaan Seni dan Kriya Seni. 

2) Perkuliahaan dengan komposisi 70% praktik kerja studio dan 30% teori.  

3) Proses berkarya dapat dilakukan di dalam studio jurusan seni dan desain 

FS UM, atau dapat pula di luar studio Jurusan Seni dan Desain FS UM; 

(misalnya studio seniman, workshop perajin, rumah studio, dan seni 

lingkungan atau seni instalasi dapat menggunakan space lingkungan alam 

dll, atas persetujuan dosen pengampu).  

4) Bahan dan peralatan tertentu disediakan Jurusan Seni dan Desain FS UM 

dan dapat digunakan atas persetujuan dosen pengampu.  

5) Proses berkarya dapat melibatkan seniman, artisan, perajin, ataupun 

masyarakat atas persetujuan dosen pengampu.  

6) Proses berkarya dan hasil karya harus mempertimbangkan keselamatan, 

kenyamanan kreator dan penikmat seni atau msyarakat, serta tidak 

melanggar etika dan SARA.  

 

e. Penilaian Matakuliah Kreasi Penciptaan Seni dan Kriya Seni. 

 Penilaian dalam pelaksanaan perkuliahan Manajemen Pameran merupakan 

hasil pengukuran terhadap capaian indikator yang ditetapkan dalam rencana 

perkuliahan Manajemen Pameran. 

A. Teknik Penilaian 



Teknik penilaian dilakukan dengan mengamati proses kerja dan hasil akhir 

antara lain: 

1. Pengamatan proses berkarya  

2. Pengamatan karya dari hasil unjuk kerja kreatif. 

3. Pengamatan deskripsi karya 

4. Aktivitas diskusi dan konsultasi. 

5. Presensi 

6. Ujian 

 

B. Indikator Penilaian 

1. Pengamatan proses berkarya  

• Diskusi perihal konsep ide dan perwujudan. 

• Bahan, alat, dan teknik. 

• Perancangan usulan karya secara tertulis. 

• Prosedur/tahapan kerja pelaksanaan proyek kreatif. 

 

2. Pengamatan karya dari hasil unjuk kerja kreatif. 

3. Tugas sesuai yang disyaratkan. 

4. Aspek bentuk dan isi karya 

5. Kesesuaian konsep dengan hasil akhir karya 

6. Penilaian secara estetika 

 

3. Pengamatan deskripsi karya 

• Penulisan naskah kerja kreatif sesuai yang dipersyaratkan. 

• Isi naskah deskripsi karya meliputi proses kerja dan hasil akhir. 

• Kesesuaian deskripsi dengan hasil karya. 

• Naskah deskripsi dikumpulkan bersama dengan karya. 

4. Aktivitas diskusi dan konsultasi. 

5. Presensi 

6. Ujian 

• Ujian dilakukan di pertengahan  semester dan akhir semester. 

 

Catatan : poin 4,5, dan 6 dilakukan penilaian sesuai RPS. 

 

C. Rubrik Penilaian 

Indikator 4 3 2 1 

Pengamatan proses berkarya  

 

    

Pengamatan karya dari hasil unjuk     



kerja kreatif. 

Pengamatan deskripsi karya 

 

    

Aktivitas diskusi dan konsultasi. 

 

    

Presensi 

 

    

Ujian      

 

D. Deskriptor rubrik penilaian 

1. Pengamatan Proses berkarya. 

Skor Deskripsi 

4 Mahasiswa dapat mempersiapan konsep, bahan dan 

peralatan, persiapan perancangan karya, dan melaksanakan 

prosedur / tahapan kerja pelaksanaan proyek kreatif sesuai 

arahan yang diberikan. 

3 Mahasiswa dapat mempersiapan konsep, bahan dan 

peralatan, persiapan perancangan karya, namun tidak 

melaksanakan  prosedur / tahapan kerja pelaksanaan proyek 

kreatif sesuai arahan yang diberikan. 

2 Mahasiswa dapat mempersiapan konsep, bahan dan 

peralatan, namun pada tahap persiapan perancangan karya 

tidak berjalan dengan baik, dan tidak melaksanakan 

prosedur / tahapan kerja pelaksanaan proyek kreatif sesuai 

arahan yang diberikan. 

1 Mahasiswa tidak mempersiapan konsep, bahan dan 

peralatan, persiapan perancangan karya, dan tidak 

melaksanakan prosedur / tahapan kerja pelaksanaan proyek 

kreatif sesuai arahan yang diberikan. 

 

2. Pengamatan karya dari hasil unjuk kerja kreatif. 

Skor Deskripsi 

4  

3  

2  

1  

 

 

 

3. Pengamatan deskripsi karya 



Skor Deskripsi 

4  

3  

2  

1  

 

4. Aktivitas diskusi dan konsultasi. 

Skor Deskripsi 

4  

3  

2  

1  

 

5. Presensi 

Skor Deskripsi 

4  

3  

2  

1  

 

6. Ujian 

Skor Deskripsi 

4  

3  

2  

1  
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