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Gempal/volume 5 CorelDRAW merupakan software design 
berbasis vector, untuk menciptakan gempal 
volume tidak disediakan 5 tools namun harus 
dikombinasikan dengan tools yang lain 

Ruang  2 Ruang muncul karena adanya susunan 
bidang dan garis, sehingga dalam 
CorelDRAW hanya menyediakan 2 tools 
untuk mengakomodasi unsur ruang 

Warna  8 Dalam software vector pewarnaan sifatnya 2 
dimensional yang plane dan datar, meskipun 
terdapat tools untuk pewarnaan yang 
sifatnya gradasi 

Tekstur  5 Tekstur dalam CorelDRAW sangat terbatas 
secara default, namun bisa dikombinasikan 
dengan menambahkan image lain atau 
membuat secara costum 
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Meskipun ada anggapan penguasaan skill nirmana sudah tergantikan dengan 

tools perangkat lunak, namun jika kita teliti lebih mendalam, maka sebenarnya 

perangkat lunak CorelDRAW tidak lepas dari unsur-unsur teori nirmana. Dari hasil 

penelitian diatas ditemukan bahwasanya dari 73 tools dalam toolbox corelDRAW 71 

diantaranya adalah perangkat yang disediakan untuk mengakomodasi penerapan 

unsur-unsur nirmana dalam merancang karya seni rupa maupun desain. 

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi penerapan teori-teori nirmana yakni 

unsur-unsur Nirmana Dwimatra yang terdapat pada perangkat lunak desain 

CorelDRAW. Adanya relasi dan kaitan unsur-unsur rupa yang terdapat dalam nirmana 

yang awalnya dipenguasaan teori maupun teknis praktiknya secara manual/analog 

yakni pola pengerjaan teknis menggunakan peralatan-peralatan dan bahan yang 

sifatnya non digital, berupa peralatan-peralatan yang umum diguanakan dalam 

pengerjaan produk senirupa untuk kemudian digantikan dan diterapkan dalam 

pengerjaan karya berbasis digital yakni direpresntasikan kedalam tools, menu, 

submenu secara perangkat lunak digital CorelDRAW.  

Nirmana sebagai ground theory, secara fundamental dijadikan landasan paling 

awal dalam perkembangan sejarah seni rupa, Nirmana diistilahkan sebagai elements 

of art, basic principles of design telah ditulis dan dirumuskan dalam berbagai buku 

baik dari penulis internasional maupun dalam negeri, salah satu buku Nirmana yang 

paling sering digunakan sebagai rujukan adalah buku Nirmana, elemen-elemen seni 

rupa dan desain. Dalam perkembangan era digital ketika piranti berkesenirupaan dan 

desain digantikan dengan perangkat lunak berbasis digital nyatanya ada pola-pola 

relasi pada toolbox-nya, hanya saja korelasi tersebut mengalami perubahan yakni 

dalam hal atribut dan penggunaanya menyesuaikan behaviornya digital. 

Artinya ada relasi dan korelasi yang bisa diidentifikasi antara nirmana sebagai 

ground theory dan CorelDraw sebagai piranti perangkat lunak. Korelasi tersebut 

berupa konversi dan interpretasi piranti-piranti perangkat analog kedalam piranti-

piranti digital yang secara sifat dan fungsional sama atau mendekati sama dengan sifat 

dan karakter yang mengalami penyesuaian-penyesuaian. 
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