
KALIURANG 

(Karya Seni Lukis) 

 

Tulisan ini Untuk Mendiskripsikan Karya Seni Lukis yang dipamerkan pada Pameran Seni 

Rupa Tingkat Nasional “Jejak Estetik” Lima Puluh Tahun Sanggar Bambu, yang 

Dilaksanakan oleh Taman Budaya Yogyakarta 

Tanggal 29 Maret – 3 April 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Drs. Djoko Maruto 

NIP : 131411086 ( lama) 

   19520607 198403 1 001 ( baru ) 

 

 

 

 

 

 

 

Jurusan Pendidikan Seni Rupa  

Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Yogyakarta 

2009 



KALIURANG 
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I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang Pameran 

 

Kesenian, khususnya Seni Rupa dicoba digarap – tangani oleh Sanggar Bambu 

sejak tahun 1959 di tengah gelombang mempercantik kehidupan, 

memperindah tataran, “to build the world a new” (Bung Karno waktu itu). 

Dengan kemandirian Sanggar Bambu mencoba memantapkan secara 

keseluruhan dengan tertatih-tatih mengisi kekosongan sejarah Seni Rupa, 

sejauh yang bisa dijangkau (Sunarto Pr. , 2009).  

Selanjutnya dalam menyambut 50 tahun Sanggar Bambu, Walikota 

Yogyakarta Hj. Herry Zudianto menilai bahwa sejak awal tahun 60an 

Sanggar Bambu mampu merangkul dinamika kreatif seniman 

mudaYogyakarta. Kiprahnya menyebar ke penjuru nusantara dilandasi 

semangat kepeloporan memasyarakatkan seni rupa kepada publik. Pameran 

Seni Rupa Sanggar Bambu diharapkan mampu menjadi sajian karya untuk 

membaca, capaian kreasi para seniman Sanggar Bambu, mulai seniman yang 

paling senior, kelompok pendiri sampai generasi penerus, demikian 

pendapat Herry Zudianto. 

Menurut Dian Anggraeni Kepala Taman Budaya Yogyakarta menilai bahwa 

usia emas Sanggar Bambu adalah sebuah perjalanan panjang, karena 

memiliki jejak penting dalam Peta Seni Rupa. Sanggar Bambu tidak hanya 

berperan mengkoordinasi kegiatan Seni Rupa, namun juga merangsang para 

seniman anggotanya untuk berpacu menemukan bentuk-bentuk khas 

pengungkapan yang dicapai oleh sejumlah anggotanya pada akhirnya.  

Seorang pengamat seni Suwarno Wisetro Tomo juga memberikan catatannya 

tentang Sanggar Bambu, dimana ruang maya tanpa batas itu merupakan 

perluasan dan kenikmatan fasilitas. Interaksi fisik dengan pameran ini 

setidaknya untuk merawat sensitifitas dan sensibilitas. Dengan demikian 

raga dan jiwa akan terkondisi untuk cepat tanggap, tumbuh simpati, 

empati, dan apresiasi. 

 

  



B. Peserta Pameran 

 

Pameran diikuti oleh 170 peserta dari Kota Lampung, Jakarta, Bogor, 

Bandung, Pekalongan, Purwokerto, Cilacap, Jogja, Klaten, Solo, Sragen, 

Banyuwangi, Madura, Bali, dengan menyajikan karya Seni Rupa dua dimensi 

dan tiga dimensi. Sehingga pameran ini merupakan pameran seni rupa 

tingkat nasional. 

 

II. Kajian Teori 

 

1. Seni Lukis Dekoratif 

Soedarso Sp. (1987:63) menyebut seni lukis dekoratif sebagai suatu gaya seni 

lukis,dan mengatakan bahwa orang-orang  Indonesia mempunyai kecenderungan 

untuk melukis secara dekoratif. Definisi seni lukis dekoratif menurut Kusnadi 

(1976:29) adalah “Seni lukis yang menstilir segala bentuk-bentuk menjadi 

elemen luas dengan memberikan warna-warna juga sebagai unsur luas”. Jadi 

seni lukis dekoratif menggunakan penggayaan bentuk(stilirisasi) dan 

penggunaan warna untuk menciptakan keindahan. Stilirisasi menurut Soedarso 

Sp.(2006:82) adalah pengubahan bentuk-bentuk di alam dalam seni untuk 

disesuaikan dengan suatu bentuk artistik atau gaya tertentu seperti yang 

banyak terdapat dalam seni hias atau ornamentik. Stirilisasi disebut juga 

penggayaan yang berasal dari bahasa Inggris “Stylezation” dalam bahasa 

Belanda “stileren” atau “Styleren “. 

Menurut glosarium http: //www.ackland.org, pengertian bentuk digayakan 

(stylized) adalah “Simplified or exaggerated visual form which emphasizes 

particular or contrived design qualities. Bentuk yang digayakan adalah bentuk 

yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan. Penggayaan pada dasarnya 

merupakan pengubahan bentuk yang terjadi jauh bedanya dengan bentuk 

aslinya, Istilah itu berasal dari bahasa latin “deformare” yang artinya 

meniadakan atau merusak bentuk. Maka apabila stilirisasi masih berurusan 

dengan bentuk dasar yang diubah, deformasi sudah tidak lagi mengesankan 

bentuk dasar tersebut.(Soedars, 2006:82). Definisi lain tentang 

deformasi(deformation) yang disebutkan dalam kamus 

http://www.thefreedictionary.com adalah “an alteration of shape as by 

pressure or stress”. Atau “the shape that result from such a alternation”. 

Deformasi adalah tindakan mengubah bentuk, karena tekana atau ketegangan, 

atau bentuk yang dihasilkan dari pengubahan bentuk itu. Deformasi misalnya 



dapat menimbulkan makna keterasingan, misalnya pada karya Giacomessi, Man 

Pointing „(Feldman, 1976:7). 

2. Unsur-Unsur Bentuk dan Kaidah-Kaidah Komposisi. 

 Dalam menikmati karya seni lukis kepuasan estetik diperoleh dengan 

mengenali dan memahami kualitas pektorilnya, yaitu irama, keselarasan, gerak 

atau pola (Malins, 1980:9). Karya seni lukis yang dapat dikatakan sebgai susunan 

warna pada bidang datar, secara langsung dapat merangsang perasaan, tanpa 

terganggu oleh gambaaran visual dunia eksternal atau konsep-konesep logis. 

Seperti halnya dalam penikmatan musik seorang tidak perlu memahami 

liriknya(Read, 1968) 

 Bentuk dimaksudkan sebagai totalitas karya seni rupa, yaitu organisasi 

(desain) dari semua unsur yang membentuk karya seni rupa. Unsur-unsur 

bentuk(elements of form)juga disebut alat visual(visual device), misalnya garis, 

bidang, warna, tekstur gelap terang. Cara menggunakan unsur-unsur tersebut 

menentukan penampilan final suatu karya seni rupa. Cara untuk menyusun 

unsur-unsur tersebut disebut prinsip-prinsip penyesuaian, misalnya 

keseimbangan, harmoni variasi warna dan kesatuan. Unsur-unsur bentuk dan 

prinsip-prinsip penyesuaiannya dapat disebut sebagai satu bahasa dasar(basic 

grammer) Seni Rupa (Malins, 1980:9). 

a. Unsur-unsur Bentuk. 

 Unsur-unsur bentuk meliputi garis bentuk masa dan volume, ruang, gelap 

terang, warna dan tekstur. Unsur-unsur bentuk masing-masing memiliki dimensi 

dan kualitas khas. 

b. Prinsip-prinsip Penyusunan. 

 Dalam karya seni rupa unsur-unsur tersebut disusun menjadi desain atau 

komposisi berdasarkan prinsip-prinsip seperti proporsi, keseimbangan, 

kesatuan, variasi, warna, penekanan serta gerak. 

1). Proporsi 

  Proporsi adalah hubungan ukuran antar bagian dalam suatu 

keseluruhan. Sebagai contoh, perbandingan ukuran pada tubuh manusia, yang 

menghubungkan kepala dengan tinggi badan, lebar pundak, dan panjang torso. 

Proporsi digunakan untuk menciptakan keteraturan dan sering ditetapkan untuk 

membentuk standar keindahan dan kesempurnaan, misalnya proporsi manusia 

pada zaman Yunani klasik dan kemudian oada masa Renaisans. 

  Seniman cenderung menggunakan ukuran-ukuran yang tampak 

seimbang, mirip dan berhubungan dengan perbandingan. Penempatan yang 



dapat memerlukan pertimbangan pribadi, karena tidak ada rumus untuk 

menetapkan ukuran yang “benar” atau proporsi yang “tepat”(Ockvirk, 1962:30-

31). 

2). Keseimbangan 

  Keseimbangan adalah ekuilibrium diantara bagian-bagian dari suatu 

komposisi. Keseimbangan dapat dicapai dengan dua cara, yaitu simetri  dan 

asimetri. Keseimbangan dapat dihasilkan melalui warna dan gelap terang yang 

membuat bagian-bagian tertentu lebih berat, selaras dengan bagian-bagian 

yang lain. Dalam lukisan, bidang kecil berwarna gelap tampak sama beratnya 

dengan bidang luas berwarna terang(Jones,1992:25-26).  

  Dalam komposisi keseimbangan dicapai berdasarkan pertimbangan 

visual. Dengan kata lain, keseimbangan disini merupakan keseimbangan optik 

yang dapat dirasakan diantara bagian-bagian dalam karya seni rupa. 

Keseimbangan ditentukan oleh faktor-fakktor seperti penampilan, ukuran, 

proporsi, kualitas dan arah dari bagian-bagian tersebut(Ockvirk, 1962:23) 

3). Kesatuan 

  Kesatuan menunjukan keadaan dimana berbagai unsur bentuk 

bekerja sama dalam menciptakan kesan keteraturan dan memberikan 

keseimbangan yang selaras antara bagian-bagian dan keseluruhan. Kesatuan 

dapat dicapai dengan berbagai cara, misalnya dengan pengulangan penyusunan 

bentuk secara monotone atau dengan pengulangan bentuk(shape), warna, dan 

arah gerak. Kesatuan sering dihasilkan dengan mengurangi peranan bagian-

bagian demi tercapainya konsep keseluruhan yang lebih besar. 

  Penggunaan repetisi untuk mencapai kesatuan. Selain itu kesatuan 

juga dapat dicapai dengan menempatkan bentuk-bentuk secara berdekatan, 

dan kesatuan akan menjadi bertambah kuat jika disertai dengan repetisi. 

4). Variasi 

  Variasi berarti keragaman dalam penggunaan unsur-unsur bentuk. 

Kombinasi berbagai macam bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang dapat 

menghasilkan variasi, tanpa mengurangi kesatuan. 

  Kesatuan dalam komposisi ditentukan oleh keseimbangan antara 

harmoni dan variasi. Harmoni dicapai melalui repetisi dan irama, sedangkan 

variasi melalui perbedaan dan perubahan. Harmoni mengikat bagian-bagian 

dalam kesatuan, sedangkan variasi menambah daya tarik pada keseluruhan 

bentuk atau komposisi. Tanpa variasi, komposisi menjadi statis atau tidak 

memiliki vitalitas(Ockvirl, 1962:21). 



5). Irama  

  Irama dapat diciptakan dengan pola repetisi, untuk mengesankan 

gerak. Irama dapat dilihat dengan pengelompokan unsur-unsur bentuk yang 

repetitif seperti garis, bentuk, dan warna. Sedikit perubahan dalam irama, baik 

dalam seni musik maupun seni rupa, dapat menambah daya tarik, tetapi 

perubahan yang besar dapat menyebabkan kesan tidak mengenakkan.(Fichner-

Rathus 2008:239). 

  Repetisi dan irama tidak dapat dipisahkan. Repetisi adalah cara 

penekanan ulang satuan-satuan visual dalam suatu pola. Repetisi tidak selalu 

merupakan duplikasi secara persis, tetapi dapat juga didasarkan pada 

kemiripan. Variasi repetisi dapat memperkuat daya tarik suatu pola atau agar 

pola tersebut tidak membosankan (Ockvirk,1962:29). 

 

III. Motivasi Penciptaan 

 

Karya yang berjudul Kaliurang ini saya sajikan pada pameran memperingati 50 

tahun perjalanan Sanggar Bambu Yogyakarta. Sanggar Bambu sebuah nama yang 

mengingatkan pdaa sebuah pedesaan yang masih asri, tempo dulu, yang dekat 

dengan perkampungan di Kaliurang. Oleh karena itu, lukisan saya terinspirasi 

serta termotivasi untuk melukiskan perkampungan tersebut. Keindahan rumah-

rumah penduduk yang komposisinya dinamis, alam yang masih asli, dan belum 

tercemar, kelak-kelok dan naik turunnya jalan, serta kehidupan masyarakatnya 

yang masih tradisional inilah yang ingin saya respon dan ekspresikan ke dalam 

sebuah lukisan yang berjudul Kaliurang. 

 

 

  



IV. Visualisasi Karya 

 

 

 

Judul  : Kaliurang 

Media  : Cat Minyak pada Kanvas 

Ukuran  : 80 x 100cm 

Tahun   : 2009 

 

 

 Judul Lukisan Kaliurang di atas menggambarkan kehidupan di 

Kaliurang baik kegiatan masyarakat maupun pemandangannya. Kehidupan yang 

harmonis, antara manusia dan alam inilah yang mendorong untuk 

megekspresikan ke dalam lukisan. Panorama yang indah, sawah yang 

terbentang dengan teraseringnya, terdapat air yang menaglir masih jernih, 

ternak yang gemuk-gemuk, pohon-pohon yang tumbh subur,  kesibukkan 

masyarakat menjual hasil buminya, dengan background Gunung Merapi yang 

mengepulkan asap, cuaca bersih. Semua itu merupakan momen estetik yang 

menarik untuk diekspresikan.  

Teknik pengungkapan secara dekoratif, setiap elemen yang 

ditampilkan mengutamakan nilai hias, baik bentuk, warna, maupun garis yang 



ditampilkan. Setiap bentuk yang ada digarap secara teliti, dan ketekunan 

karena bentuk tersebut merupakan paduan bagian kecil-kecil yang harus 

digarap secara sungguh-sungguh. 

Komposisi seolah-olah menyebar dan menggunakan Jukta posisi 

yang dekat digambarkan di bawah dan lebih besar yang jauh di atas. Untuk 

lukisan ini menggunakan perspektif mata burung, dan memasukkan unsur 

cahaya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kesan hidup.  

Warna-warna yang digunakan untuk obyek umumnya lebih terang 

dibandingkan dengan backgroundnya, agar obyek kelihatan muncul atau bisa 

sebaliknya. Keseluruhan warna yang digunakan, warna komplementer dengan 

obyek-obyek menggunakan warna kuning (yellow ochre). Gelap terang warna 

yang digunakan selain untuk mendapatkan misteri juga kontras yang 

merupakan daya tarik tersendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PUSTAKA. 
 
 
Feldman, Edmun Burke. (1967), Art as Image and Idea. Englewood Cliffs: Prentice 

Hall, Inc. Fichner-Rathus, Foundations of Art and Design, Thomson 
wadsword,2008: P 773. 

 
Kusnadi (1976), Warta Budaya. Dit.Jen. Kebudayaan Deprtemen P dan K No.l dan ll 

th.l, 1976. 
 
 Malins, Frederich (1980), Understanding Painting. The Elements of Composition 
 New Jersey: Prentice-Hall. 
 
 Ockvirk, O.G. (1962), Art Fundamentals. Iowa: W.M.C. Brown. 
 
 Read, Herbert. (1968), Art Now. London: Faber and Faber. 
 
 Soedarso Sp. (2006), Trilogi Seni: Penciptaan, Eksistensi dan Kegunaan Seni.  
          Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta.  
 
----------------- (1987), Tinjauan Seni, Sebuah Pengantar untuk Apresiasi Seni. Saku 

Dayar Sana. Yogyakarta                                                                           
 


