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ABSTRAK

Anthropomorphisme adalah suatu gerakan atribusi karakteristik manusia terhadap sebuah 
benda. Contoh yang paling mudah dikenali adalah Mae West Lips Sofa karya Salvador 
Dali. Anthropomorphisasi pada furnitur semakin berkembang dengan banyaknya kur-
si-kursi kontemporer saat ini. Bentuk pada kursi-kursi ini menjadi sebuah paradoks saat 
mayoritas publik menganggapnya buruk rupa dan tidak menyukainya, tapi furnitur terse-
but memiliki nilai jual yang tinggi. Salah satu dari furnitur berkonsep anthropomorphic 
adalah My Big Fat Sofa. Sofa tersebut adalah hasil eksperimen Charlotte Kingsnorth yang 
menggabungkan bentuk biomorphic dan anthropomorphic. Sofa ini merupakan pengem-
bangan dari AtOne Sofa, sebuah studi berkelanjutan mengenai Anthropomorphisasi pada 
furnitur. My Big Fat Sofa menempati urutan 5 terdepan hasil pencarian pada laman google 
images dengan kata kunci “Ugly Furniture”. Hal ini bisa sangat berhubungan dengan 
konsep The Ugly and The Beauty, dimana jelek dan indahnya suatu karya ditentukan oleh 
suara mayoritas. Namun, nilai jual sofa ini sangatlah tinggi. Peneliti bermaksud mengiden-
tifikasi apakah ada perbedaan pendapat mengenai penilaian estetis terhadap sofa tersebut. 
Peneliti mengkaji objek menggunakan sistem survey terpisah yang dilakukan pada 20 re-
sponden dari kelompok berlatar belakang kreatif dan 20 responden dari kelompok berla-
tar belakang non-kreatif menggunakan metode Visual Analog Scale (VAS). Penelitian ini 
membuktikan bahwa selain konsep The Ugly and The Beauty, apresiasi estetis bentuk suatu 
karya juga dapat dipengaruhi oleh aspek-aspek subjektif untuk menghasilkan pendapat 
terhadap jelek atau indahnya suatu karya. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan ban-
tuan pandangan terhadap arah karya industri kreatif Indonesia khususnya desain furnitur 
untuk dapat bersaing dalam revolusi keempat (Making Indonesia 4.0).
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ABSTRACT

Anthropomorphism is an atribution of human characteristic to a non-human form. One of 
the most recognised product is Mae Lips Sofa by Salvador Dali. Anthropomorphism in fur-
niture are growing along contemporary sofa design nowadays. It became a paradox when 
public thinks it ugly and dislike it but its value is overly high. One of the furniture with 
anthropomorphic concept is My Big Fat Sofa. ‘My Big Fat Sofa’ is an experiment-based 
product by Charlotte Kingsnorth which combines the biomorphic and anthropomorphic 
shapes. This sofa is a result of an advanced development from AtOne Sofa a sustainable 
study of anthropomorphisation in furniture. ‘My Big Fat Sofa’ placed in the top five of 
Google Images Search under the keyword ‘ugly furniture’. It might be related to ‘The Ugly 
and the Beauty’ concept where disfigurement and splendour of a product are determined by 
the major vote. However, the assessment result may vary according to the profile of respon-
dents. The researcher intends to identify whether different arguments of the sofa’s aesthetic 
value might occur by conducting separate surveys using Visual Analogue Scale Methods 
(VAS) to 20 respondents each, from both creative and non-creative background. This study 
is also subjected to prove the premise on how respondents’ subjective aspects could also 
interfere with their aesthetical appreciation of an opus, in generating absolute thoughts 
towards the creation, aside from ‘The Ugly and the Beauty’ concept. The outcome helps to 
direct ideas in leading Indonesia’s creative industries, particularly in furniture design, to 
compete with the fourth revolution (Making Indonesia 4.0).
Keywords: Ugly, Beauty, Aesthetic Shape, Antrhopomorphic, Furniture

Anthropomorphisasi My Big Fat Sofa
 Anthropomorphisasi merupakan 
sebuah usaha manusia untuk membuat 
suatu atribusi dari karakteristik manusia 
terhadap sebuah benda non-manusia (An-
thropomorphism. 1885. Oxford English 
Dictionary, 1st ed.). Misalnya sofa berben-
tuk telapak tangan, meja dengan kaki-kaki 
berbentuk kaki manusia, dan gantungan 
baju berbentuk jari. Salah satu contoh fur-
nitur ikonik yang cukup berpengaruh pada 
pergerakan furnitur kontemporer berkonsep 
Anthropomorphis adalah Mae West Lips 
Sofa karya Salvador Dali yang dibuat pada 
tahun 1937. Sofa ini sesungguhnya diang-
gap sebuah karya seni yang dibuat dalam 
bentuk sofa. Sofa ini dibuat berdasarkan bi-
bir Mae West, seorang aktris yang membuat 
Dali sangat terkesan (Shelley, Landry. "Dalí 
Wows Crowd in Philadelphia" Unbound 
(The College of New Jersey) Spring 2005. 
Retrieved July 22, 2006, dikutip dan diak-
ses pada tanggal 04 September 2018, pukul 
15.09 WIB). Perkembangan furnitur antrho-

pomorphis banyak berkembang di area de-
sain fasilitas duduk seperti kursi dan sofa. 
Beberapa desainer terkemuka banyak mela-
hirkan karya-karya dengan konsep tersebut. 
Furnitur dengan karakteristik manusia kini 
banyak ditemukan dan mulai menjadi tren. 
Companion Stools karya Philip Grass mis-
alnya, dibuat dengan bentuk seolah manusia 
yang sedang duduk dan melakukan aktivi-
tas lainnya, stool ini bahkan dibuat seak-
an-anak memiliki mata. Koleksi furnitur 
dengan bentuk manusia karya Dzmitry Sa-
mal bahkan sangat memperlihatkan bentuk 
harafiah manusia pada karya furniturnya. 
Seri ‘LAT,’ atau ‘Love Approach Together’ 
karya Jeroen Van Laarhoven tampak seperti 
saling merangkul satu sama lain. Bentuk set 
kursi Lou Collection karya Philippe Stark 
juga memiliki kualitas anthropomorphis. 
 Charlotte Kingsnorth, seorang de-
sainer asal Inggris telah menghasilkan se-
buah karya dari hasil eksperimennya yang 
diberi nama My Big Fat Sofa. Kursi terse-
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but adalah hasil penelitian berkelanjutan 
dari Anthropomorphisasi pada furniture. 
Kingsnorth menggabungkan bentuk bio-
morphic dan anthropomorphic dimana ma-
terial lembut dan halus menjadi subjeknya 
dan material yang keras dan kaku menjadi 
objeknya. Kingsnorth memilih sofa se-
bagai bentuk penggabungan tersebut den-
gan membuat dudukan yang terlihat seperti 
seonggok daging yang dipasangkan pada 
rangka kayu kurus dan kaku (Dikutip dari 
www.charlottekingsnorth.com, diakses 
pada tanggal 1 Juli 2018, pukul 12.00 WIB). 
 Tujuan Kingsnorth menghasilkan 
My Big Fat Sofa tidak dapat teridentifikasi 
secara jelas, namun dapat dikatakan bahwa 
Kingsnorth melakukan eksperimen ini mur-
ni sebagai eksplorasi semata. Pada awalnya, 
Kingsnorth menghasilkan sebuah sofa yang 
diberi nama AtOne Sofa. Sofa yang terbuat 
dari rangka kayu, busa, beludru, dan latex 
ini bertujuan untuk membahasakan hubun-
gan manusia dengan sofa, dimana manusia 
dan sofa duduk  menjadi satu. AtOne sofa 
dibuat untuk merespon permintaan dari Vi-
tra Edition Range untuk mendesain sofa se-
bagai karya seni. Sofa ini juga memenang-
kan penghargaan D&AD pada tahun 2008 
(Dikutip dari www.charlottekingsnorth.
com, diakses pada tanggal 1 Juli 2018, 
pukul 12.00 WIB). 

Gambar 1. AtOne Sofa, sumber : www.
charlottekingsnorth.com

 Dari gambar tersebut, AtOne Sofa 
terlihat seperti seonggok daging yang me-
nempel pada rangka kayu. Pada sofa ini, 
material utama yang menonjol adalah kain 
penutup sofa yang berkesan glossy, seperti 
daging berlemak yang telah diminyaki. 
 Setelah AtOne Sofa lahir, 
Kingsnorth melanjutkan eksperimennya 
dengan bentuk yang sama namun memakai 
material yang berbeda. Dudukan dibuat leb-
ih lembut dengan jenis upholstery yang leb-
ih halus, memperlihatkan jahitan yang lebih 
jelas dibanding pendahulunya. Bentuk uta-
ma masih terlihat seperti seonggok daging 
yang menempel pada rangka kayu, namun 
kali ini telihat lebih lembut dan nyaman un-
tuk diduduki, hasil dari eksperimen tersebut 
dinamakan My Big Fat Sofa. 
 My Big Fat Sofa dibuat atas per-
mintaan Crafts Council and The New 
Craftsmen untuk pameran mereka di Miami. 
Secara visual, sofa ini terlihat mengganggu 
kenyamanan visual, namun juga mengun-
dang untuk diduduki. 

Gambar 2. My Big Fat Sofa, sumber : 
www.charlottekingsnorth.com

 Dari segi bentuk, pada dasarnya 
My Big Fat Sofa adalah AtOne Sofa den-
gan sedikit modifikasi pada upholstery. Ha-
nya saja, kesan glossy dan berlemak pada 
AtOne Sofa tidak terlihat dari My Big Fat 
Sofa. Dari segi visual, komposisi My Big 
Fat Sofa dan AtOne sofa terlihat sama, 
sedangkan warna My Big Fat Sofa lebih 
berkesan kalem dan bersifat doff. 
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 Di luar konsep dan tujuan pembua-
tan My Big Fat Sofa, publik rupanya belum 
bisa menerima bentuk kontemporer yang 
dibuat diluar pakem. Salah satu indikasi 
bahwa My Big Fat Sofa dianggap buruk 
rupa adalah hasil dari laman pencarian goo-
gle. My Big Fat Sofa menduduki ranking 5 
teratas daftar pencarian google images den-
gan kata kunci “Ugly Furniture”. Apabila 
dilihat berdasarkan konsep The Ugly and 
The Beauty, dimana karya yang disebut in-
dah atau buruk adalah hasil dari suara may-
oritas, maka hal ini mengindikasikan bahwa 
publik luar kurang menerima sofa tersebut 
sebagai sofa yang “indah” atau “bagus”, 
dan mengkategorikannya sebagai sofa “bu-
ruk” atau “buruk rupa”.
 Lalu bagaimana dengan publik di 
Indonesia? Indonesia kini sedang bersiap 
menghadapi Revolusi Industri ke empat 
dengan tema Making Indonesia 4.0. Dari 
segi industri kreatif, tentunya industri fur-
nitur merupakan salah satu industri yang 
berpengaruh dalam revolusi tersebut. Publik 
luar mungkin memiliki selera yang berbeda 
dengan publik Indonesia. Selera publik ter-
hadap bentuk furnitur kontemporer seperti 
My Big Fat Sofa dapat memberikan pan-
dangan terhadap tren furnitur yang perlu 
dibentuk untuk industri furnitur, khususnya 
sofa di Indonesia di masa mendatang, baik 
itu untuk pasar domestik maupun ekspor. 
 Menurut data statistik Kementrian 
Perindustrian dalam daftar “Perkembangan 
Jumlah Unit Usaha Industri Besar dan Se-
dang Indonesia”, tren jumlah industri fur-
nitur berbahan kayu mengalami penurunan 
yang cukup signifikan (Sumber: http://www.
kemenperin.go.id/statistik/ibs_indikator.

php?indikator=1, diakses pada tanggal 29 
Agustus 2018, Pukul 12.10 WIB). Hal ini 
bisa disebabkan oleh banyak alasan, ter-
masuk kesiapan publik sebagai konsumen 
untuk menerima bentuk-bentuk furnitur 
kontemporer yang unik. Terkadang, beber-
apa bentuk furnitur kontemporer dianggap 
terlalu unik sehingga tidak bisa mencapai 
selera konsumen, hal ini tidak memberikan 
target penjualan yang baik, namun bentuk 
furnitur yang terkesan monoton juga tidak 
memberikan hasrat beli yang cukup tinggi 
bagi publik yang semakin terbuka terhadap 
hal baru.  

Tabel 1. Daftar Perkembangan Jumlah Unit Usaha Furnitur (sumber : www.kemenperin.
go.id)

 Dari tabel 1, dapat dilihat bah-
wa tren jumlah industri furnitur berbahan 
Kayu, Rotan, Bambu, dan Logam cend-
erung turun, sedangkan jumlah Industri 
furnitur berbahan plastik dan bahan lainnya 
cenderung naik, walaupun jumlahnya ma-
sih sedikit. 
 Dilihat dari segi bentuk, furnitur 
berbahan kayu, rotan, bambu atau log-
am memang cenderung memiliki pakem 
tersendiri. Sedangkan furnitur berbahan 
plastik dan  lainnya bisa sangat unik dan 
liar. Saat ini tren furnitur kontemporer ber-
bahan kayu pun sudah mulai naik daun dan 
banyak menjamur, namun apakah furnitur 
berbahan kayu, rotan, bambu, dan logam 
dengan bentuk kontemporer seperti My Big 
Fat Sofa dapat diterima publik dengan baik? 

Visual Analogy Scale (VAS)
 Untuk dapat mengetahui pendapat 
publik mengenai bentuk My Big Fat Sofa, 
Peneliti mengkaji bentuk sofa tersebut 
menggunakan metode Visual Analog Scale 
(VAS) dengan sistem survey pada 20 re-
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sponden berlatar belakang kreatif (berseko-
lah atau bekerja di bidang industri kreatif), 
dan 20 responden berlatar non-kreatif (tidak 
sekolah dan tidak bekerja di bidang industri 
kreatif). Usia responden beragam dari mulai 
20-40 tahun dengan latar belakang ekonomi 
menengah keatas. 
 Pertanyaan survey, dari mulai soal, 
gambar visual, layout peletakan dan se-
bagainya dibuat persis antara kedua kelom-
pok responden. Berikut adalah penjelasan 
singkat mengenai karya yang menjadi ob-
jek penelitian pembuka survey. “Survey ini 
bertujuan untuk membantu penelitian dalam 
kajian estetika bentuk dengan objek My Big 
Fat Sofa karya Charlotte Kingsnorth, de-
sainer furniture dari Inggris. Sofa ini adalah 
hasil eksperimen Kingsnorth dalam meng-
gabungkan bentuk biomorphic dan Anthro-
phomorphic pada furniture dengan mengga-
bungkan material yang empuk dan lembut 
pada material yang dingin dan keras.” (Sur-
vey Kajian Estetika Bentuk My Big Fat Sofa 
oleh Maugina Rizki Havier (2018), Dibuat 
menggunakan program Google Form) 

Daftar pertanyaan yang diajukan adalah : 
1. Bagaimana bentuk sofa ini menurut 

Anda? : Skala 1-5 dari “sangat jelek/
buruk” dan “sangat bagus/indah”

2. Dari visual ini dan visual sebelumnya, 
bagaimana tanggapan anda terhadap 
material sofa ini? (Material dudukan 
dan material kayu) : Skala 1-5 dari 
“sangat jelek/buruk” dan “sangat ba-
gus/indah”

3. Bagaimana perasaan Anda saat me-
lihat bentuk sofa ini? : Skala 1-5 dari 
“Sangat tidak suka” dan “sangat suka”

4. Bayangkan apabila Anda duduk di sofa 
ini, apakah akan terasa nyaman/tidak? 
: Skala 1-5 dari “ sangat tidak nyaman” 
dan “sangat nyaman”

5. Apakah Anda ingin memiliki Sofa ini? 
: skala 1-5 dari “sangat tidak menging-
inkannya” dan “sangat menginginkan-
nya”

Konsep My Big Fat Sofa VS The Ugly 
and The Beauty
 My Big Fat Sofa dibuat berdasarkan 
studi bentuk Anthropomorphis pada furni-
tur. Kingsnorth ingin memperlihatkan se-
buah hubungan antara manusia dengan sofa 
yang didudukinya. Menurut Barbara Banas 
(2012), Anthropomorphisasi sudah muncul 
dari sejak peradaban lahir. Hal ini didasari 
oleh animisme dan kepercayaan manusia 
bahwa entitas yang lebih tinggi dari mereka 
dapat turun menyerupai bentuk yang lebih 
membumi namun dianggap agung. Hal ini 
akhirnya berkembang dan munculah karya-
karya seni yang mempersonifikasikan ben-
tuk-bentuk alam dan duniawi menjadi se-
buah benda yang lebih nyata, seakan-akan 
memberikan nyawa pada benda tersebut. 
Dalam dunia kreatif kontemporer, rupanya 
hal ini lebih berkembang di ranah furniture, 
sehingga banyak bermunculan furnitur-fur-
nitur kontemporer dengan bentuk-bentuk 
personifikasi, seperti sofa bibir, kursi tan-
gan, dan lain sebagainya (Banas, Barbara. 
2012. Shape of The Body.Anthrophormism 
in Modern Design. Acta Universitatis Wras-
tislaviensis No 3426. University of Wro-
claw). 
 Semakin maraknya desainer meng-
hasilkan sofa dengan konsep Anthropomor-
phis kemungkinan besar berhubungan erat 
dengan semakin dalamnya manusia ingin 
menggali hubungan yang lebih personal 
terhadap benda-benda. Misalnya wanita 
dapat lebih merasakan kedekatan pada pro-
duk-produk berbentuk lekukan yang lebih 
feminin sebagai personifikasi dari diri mer-
eka. DiSalvo dan Gemperle (2003) dalam 
artikelnya From Seduction to Fullfillment : 
The Use of Anthropomorphic Form in De-
sign, menyatakan alasan manusia melaku-
kan anthropomorphisasi dalam empat poin : 
1) Agar sesuatu abadi (Keeping Things The 
Same), 2) Menjelaskan yang belum dipa-
hami (Explaining The Unknown), 3) Mere-
fleksikan Atribusi Sebuah Produk (Reflect-
ing Product Attributes), 4) Merefleksikan 
Nilai-nilai Kemanusiaan (Reflecting Hu-
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man Values)( DiSalvo, Carl & Gemperle, 
Francine. 2003. Seduction to Fullfillment 
: The Use of Anthropomorphic Form in 
Design. School of Design1, Institute For 
Complex Engineered Systems2 Carne-
gie Mellon University, Pittsburgh. DOI : 
10.1.1.102.8128). Hal ini juga dikutip oleh 
Kai-Ning Huang (2014) dalam tesisnya, be-
liau menambahkan hipotesanya bahwa kita 
melakukan anthropomorphisasi benda-ben-
da karena kita tahu jelas mengenai diri kita, 
kesan kita, dan bagaimana kita berkata dan 
berlaku (Huang, Kai-Ning. 2014. Talking 
Furniture Social, Interaction Through the 
Use of Anthropomorphic Furniture. Faculty 
of Furniture Design , Savannah College of 
Art And Design : Savannah). 
 Hal inilah yang mungkin ingin dica-
pai Charlotte Kingsnorth. Dengan membuat 
sebuah sofa yang terlihat seperti potongan 
daging yang lembut, Kingsnorth bermak-
sud untuk menimbulkan rasa dan kedekat-
an antara pengguna sofa terhadap sofanya. 
Bahwa sofa yang terlihat seperti daging 
tersebut akan terasa nyaman dan lembut 
seakan kita duduk di bagian tubuh seseo-
rang, menyatu bersama sofa. Seperti pen-
gandaian anak yang dipangku orangtuanya, 
atau pelukan antar manusia. Dalam hal ini, 
bentuk tersebut ditujukan untuk menunju-
kan hubungan manusia dengan sofa yang 
didudukinya bahwa keduanya adalah satu 
kesatuan sehingga kenyamanan yang ses-
ungguhnya dapat tercapai. Tentunya dari 
segi konsep berkesenian, hal tersebut sangat 
agung. Namun bagaimanapun sebuah karya 
akan dinilai oleh publik. Sebagai makhluk 
yang sangat visual, hal yang pertama kali 
akan dinilai publik adalah bentuk visual 
dari karya tersebut. Penilaian publik inilah 
yang akan menentukan apakah karya terse-
but dianggap bagus/indah atau jelek/buruk. 
Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud 
untuk mengetahui apakah konsep My Big 
Fat Sofa dapat sejalan dengan penilaian The 
Ugly and The Beauty.
 Hasil dari responden kelompok 1 
(kelompok Berlatar Belakang Kreatif) se-

dikit beragam, namun mayoritas masih tam-
pak jelas bahwa kelompok ini merasa tidak 
suka, tidak nyaman, dan tidak mengingink-
an sofa ini. Berikut adalah grafik dari Visual 
Analog Scale My Big Fat Sofa dari kelom-
pok berlatar belakang kreatif. 

Bagan 1. Pertanyaan nomor 1,(Latar Be-
lakang kreatif) sumber : Pribadi

1. Bagaimana bentuk sofa ini menurut 
Anda? : Skala 1-5 dari “sangat jelek/
buruk” dan “sangat bagus/indah”  
35% sangat jelek/buruk, 35% jelek/bu-
ruk, 10% netral, 20% bagus/indah” = 
70% ke arah jelek/buruk

Peneliti melakukan wawancara singkat den-
gan responden setelah survey selesai dilak-
sanakan. Dari hasil wawancara terhadap 
responden, alasan responden merasa bentuk 
sofa ini jelek/buruk adalah bentuknya yang 
tidak simetris, tampak seperti sesuatu yang 
hidup, beberapa merasa tidak nyaman me-
lihat bentuk tersebut dan memakai istilah 
“merinding” saat melihat bentuknya. 
Namun 4 dari 20 responden menyatakan 
bahwa bentuk sofa tersebut bagus/indah. 
Secara subyektif, estetika memang didasari 
dengan kuat oleh penilaian seseorang terh-
adap karya tersebut (subjective judgement) 
(Forsey, Jane.2013. The Aesthetics of De-
sign. Oxford University Press : New York.). 
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Bagan 2. Pertanyaan Nomor 2, (Latar Be-
lakang kreatif) sumber : Pribadi

2.   Dari visual ini dan visual sebelumnya, 
bagaimana tanggapan anda terhadap 
material sofa ini? (Material dudukan 
dan material kayu) : Skala 1-5 dari 
“sangat jelek/buruk” dan “sangat ba-
gus/indah”  20% sangat jelek/buruk, 
25% buruk, 10%netral, 30% bagus/in-
dah, 15% sangat bagus/indah = 50 : 50. 

Suara responden mengenai material sofa 
ini terbagi dua diantara jelek/buruk dan 
bagus/indah. Responden dalam kelompok 
ini memiliki pengetahuan yang cukup akan 
material pembentuk sofa tersebut, sehingga 
penilaian ini dipengaruhi oleh subjective 
judgement. 

Bagan 3. Pertanyaan Nomor 3, (Latar Be-
lakang kreatif) sumber : Pribadi

 3.  Bagaimana perasaan Anda saat melihat 
bentuk sofa ini? : Skala 1-5 dari “Sangat 
tidak suka” dan “sangat suka”  40% 
Sangat tidak suka, 35% tidak suka, 10% 
netral, dan 15% suka = 75% suara con-
dong ke arah tidak suka.

Penilaian seseorang yang melibatkan 
perasaan biasanya sulit untuk dihitung, na-

mun dengan metode VAS bisa lebih terlihat 
bahwa kelompok responden ini lebih con-
dong untuk tidak menyukai bentuk sofa ini 
saat melihatnya. Alasan utama dari hasil ini 
berkaitan erat dengan hasil pada pertanyaan 
nomor 1. 

Bagan 4. Pertanyaan nomor 4

 2. Bayangkan apabila Anda duduk di sofa 
ini, apakah akan terasa nyaman/tidak? : 
Skala 1-5 dari “ sangat tidak nyaman” 
dan “sangat nyaman”  35% sangat ti-
dak nyaman, 30% tidak nyaman, 15% 
netral, 10% nyaman, dan 10% sangat 
nyaman = 65% cenderung merasa tidak 
nyaman

Untuk mengukur kenyamanan sebuah sofa, 
perlu diadakan tes langsung pada produk. 
Namun pada penelitian ini, objek dikaji dari 
segi bentuk visualnya, sehingga kenyaman-
an yang dimaksud adalah kenyamanan yang 
diasumsikan oleh responden saat responden 
melihat bentuk visual objek tersebut tanpa 
mencobanya secara langsung. 

Bagan 5. Pertanyaan Nomor 5, (Latar Be-
lakang kreatif) sumber : Pribadi
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  5. Apakah Anda ingin memiliki Sofa ini? 
: skala 1-5 dari “sangat tidak menging-
inkannya” dan “sangat menginginkann-
ya”  55% sangat tidak menginginkan-
nya, 30% tidak menginginkannya, 10% 
netral, dan 5% sangat menginginkann-
ya. = 85% lebih condong ke tidak/san-
gat tidak menginginkannya.

Ketidaksukaan pada bentuk suatu furnitur 
akan menghilangkan keinginan seseorang 
untuk memiliki frunitur tersebut. Selain itu, 
walaupun seseorang menyukai bentuk fur-
nitur, rasa suka tersebut belum tentu men-
dorong keinginan untuk membeli/memilik-
inya.
 Hasil survey dari kelompok re-
sponden non-kreatif lebih beragam. Wa-
laupun terlihat condong bahwa kelompok 
ini merasa tidak suka, tidak nyaman, dan 
tidak menginginkan sofa ini, namun ada se-
dikit ketertarikan pada segi visual material, 
kenyamanan, dan keinginan untuk memiliki 
sofa tersebut dibanding kelompok berlatar 
industri kreatif. Berikut adalah hasil survey 
dari kelompok responden berlatar belakang 
non-kreatif :  

Bagan 6. Pertanyaan nomor 1 (latar be-
lakang non-kreatif, sumber : pribadi

  1. Bagaimana bentuk sofa ini menurut 
Anda? : Skala 1-5 dari “sangat jelek/bu-
ruk” dan “sangat bagus/indah”  25% 
sangat jelek/buruk, 50% jelek/buruk, 
15% netral, 10% bagus/indah” = 75% 
ke arah jelek/buruk.

Alasan responden lebih condong menya-
takan bahwa bentuk sofa ini jelek/buruk 
sama dengan kelompok responden berlatar 

belakang kreatif, karena bentuknya yang ti-
dak simetris, membuat merinding, dan terli-
hat seperti benda yang hidup.

Bagan 7. Pertanyaan nomor 2 (latar be-
lakang non-kreatif), Sumber : pribadi

 2. Dari visual ini dan visual sebelumnya, 
bagaimana tanggapan anda terhadap 
material sofa ini? (Material dudukan 
dan material kayu) : Skala 1-5 dari 
“sangat jelek/buruk” dan “sangat bagus/
indah”  5% sangat jelek/buruk, 30% 
jelek/buruk, 15% netral, 40% bagus/in-
dah, 10% sangat bagus/indah = sedikit 
lebih condong ke arah bagus/indah.

Berbeda dengan kelompok responden ber-
latar belakang kreatif, kelompok responden 
ini menganggap bahwa material tersebut 
lebih condong kearah bagus/indah, walau-
pun dari segi visual bentuk tidak mereka 
sukai. Saat peneliti melakukan wawancara 
lanjutan, peneliti berkesimpulan, kecondon-
gan jawaban ini lebih dipengaruhi oleh sub-
jective judgement dan keraguan responden 
terhadap material dikarenakan kurangnya 
pengetahuan material yang responden paha-
mi, sehingga sebagian besar responden dari 
kelompok ini memilih jawaban yang diang-
gap ‘aman’. 
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Bagan 8. Pertanyaan nomor 3 (latar be-
lakang non-kreatif), Sumber : pribadi 

  3. Bagaimana perasaan Anda saat melihat 
bentuk sofa ini? : Skala 1-5 dari “Sangat 
tidak suka” dan “sangat suka”  35% 
sangat tidak suka, 50% tidak suka, 15% 
netral = 85% tidak suka

Kelompok responden berlatar belakang 
non-kreatif lebih tegas dalam menya-
takan perasaan mereka mengenai bentuk 
sofa ini. Kelompok ini cenderung menilai 
suatu karya dengan perasaan mereka tanpa 
mengindahkan konsep apa yang ada di balik 
pembuatan karya tersebut, ataupun nilai-
nilai lain dari bentuk karya tersebut.

Bagan 9. Pertanyaan nomor 4 (latar be-
lakang non-kreatif), sumber : pribadi

  4. Bayangkan apabila Anda duduk di sofa 
ini, apakah akan terasa nyaman/tidak? : 
Skala 1-5 dari “ sangat tidak nyaman” 
dan “sangat nyaman”  25% sangat ti-
dak nyaman, 35% tidak nyaman, 15% 
netral, 15% nyaman, 10% sangat nya-
man = 60% cenderung berpendapat ti-
dak nyaman.

Bagan 10. Pertanyaan nomor 5 (latar be-
lakang non-kreatif, Sumber: pribadi)

  5. Apakah Anda ingin memiliki Sofa ini? 
: skala 1-5 dari “sangat tidak menging-
inkannya” dan “sangat menginginkan-
nya”  35% sangat tidak mengingink-
annya, 50% menginginkannya, 10% 
netral, 5% sangat menginginkannya = 
85% tidak menginginkannya.

Sebelum survey dilaksanakan, peneliti bera-
sumsi bahwa kemungkinan besar kelompok 
responden berlatar belakang kreatif dapat 
menerima My Big Fat Sofa dengan baik. Na-
mun setelah survey dilaksanakan, peneliti 
menyadari bahwa prinsip The Ugly and The 
Beauty dapat berlaku bagi semua kalangan, 
dalam hal ini tidak terkecuali kalangan ber-
latar belakang kreatif. Dari hasil penelitian 
ini, dapat disimpulkan bahwa publik meng-
golongkan bentuk visual My Big Fat Sofa 
sebagai Jelek/buruk. Maka bisa dibuktikan 
bahwa publik merasa bentuk visual dari My 
Big Fat Sofa adalah buruk rupa. 
 Dari segi industri, My Big Fat Sofa 
tidak dapat dikategorikan sebagai furni-
tur yang populer, namun My Big Fat Sofa 
memang tidak bertujuan seperti itu. Char-
lotte Kingsnorth membuat sofa tersebut 
sebagai karya seni. Salvador Dali membuat 
Mae West Lips Sofa berdasarkan bibir dari 
aktris favoritnya. Dia tidak memikirkan 
penilaian publik atas karyanya, dia tidak 
bertujuan untuk membuat sebuah furnitur 
yang akan populer, dan tentunya dia ti-
dak bertujuan untuk membuatnya menjadi 
produk mass-production. Dali membuat 
sofa anthropomorphis tersebut untuk men-
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yampaikan apa yang dirasakannya, untuk 
memberi tahu dunia bahwa dia mengagu-
mi Mae West, untuk menjadikan sofanya 
sebagai representasi rasa kagum Dali terh-
adap idolanya tersebut. Pandangan seperti 
inilah yang berlaku untuk My Big Fat Sofa 
karya Charlotte Kingsnorth. Sofa ini bisa 
saja tidak populer di mata publik dan dikat-
egorikan buruk rupa, namun dalam berkese-
nian, sofa ini merupakan karya seni dengan 
makna yang dalam. Tentunya sofa ini tidak 
diproduksi dalam jumlah besar dan menja-
di sofa dengan nilai jual yang tinggi. Dapat 
dikatakan bahwa My Big Fat Sofa adalah 
karya seni kontemporer dengan nilai jual 
tinggi untuk kalangan yang sangat terbatas. 

KESIMPULAN
 My Big Fat Sofa dibuat berdasar-
kan eksperimen yang cukup panjang den-
gan konsep yang cukup dalam oleh Char-
lotte Kingsnorth dan studio desainnya. Sofa 
tersebut dibuat berdasarkan hubungan ma-
nusia dengan sofanya, bagaimana manu-
sia dapat menjadi satu dengan benda yang 
didudukinya, dimana sebuah kenyamanan 
dapat dirasakan dengan baik oleh penggu-
na sofa tersebut. Namun konsep My Big Fat 
Sofa tidak sejalan dengan prinsip The Ugly 
and The Beauty, dimana sesuatu dianggap 
indah atau bagus apabila suara mayoritas 
menyetujuinya. 
 Asmudjo Irianto (2013), seorang 
kurator seni, pernah berkata pada penelti 
“Apabila sebuah karya dibuat jelek karena 
dia ingin membuatnya terlihat jelek, maka 
itu adalah karya yang bagus.”( Quotes : As-
mudjo Irianto. 2013. Bandung) My Big Fat 
Sofa mungkin saja dikatakan bagus dari sisi 
berkesenian, namun dari sisi suara mayor-
itas, publik mengkategorikannya sebagai 
sesuatu yang buruk rupa. Bahkan sebagian 
besar responden dari kelompok berlatar 
belakang industri kreatif pun mengkate-
gorikannya demikian. Tapi apakah tujuan 
utama Kingsnorth adalah membuat sofa 
yang bagus/indah? Apakah tujuan utama 
dari My Big Fat Sofa adalah bentuk visual 

yang dapat diterima oleh semua kalangan? 
My Big Fat Sofa boleh saja disimpulkan se-
bagai sofa dengan bentuk yang buruk rupa, 
namun My Big Fat Sofa memiliki arti lebih 
dalam dari sekedar bentuk yang indah. 
 Lalu bagaimana sebaiknya tren 
industri furnitur bergerak ke depannya un-
tuk dapat mengejar tujuan revolusi industri 
keempat (Making Indonesia 4.0)? Tentun-
ya karya yang indah dengan konsep yang 
matang sangat diperlukan untuk membuat 
industri furnitur, khususnya kursi, lebih 
berkualitas dan berkembang. Namun pe-
nilaian publik terhadap karya tersebut juga 
perlu dijadikan sebuah pertimbangan yang 
penting. Untuk menuju hasil industri yang 
baik, bernilai jual, dapat diterima baik dan 
terjual dengan target kualitas dan kuantitas 
yang diharapkan, maka pendapat publik, 
khususnya bentuk visual dari furnitur, men-
jadi poin yang sangat penting. 
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