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I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Penciptaan lukisan potret, merupakan salah satu bentuk kreatifitas 

melalui pengamatan terhadap obyek foto. Penciptaan lukisan potret di sini 

tidak sekedar meniru atau memindahkan sebuah foto semata-mata, 

melainkan menanggapi atau merespon sebuah foto menjadi sebuah lukisan 

potret (foto). Interpretasi terhadap sebuah foto akan menghasilakan sebuah 

lukisan yang berbeda, dalam artian menjadi lebih hidup. Semu itu 

tergantung dari imajinasi, pengalaman, dan teknis melukis yang dikuasai 

oleh seorang pelukis. Interpretasi atau kemampuan menerjemahkan sebuah 

foto, selain mencakup kemampuan mentransfer obyekya yang digambar 

secara tepat, yang meliputi ketepatan bentuk, karakter (terjemahan sifat) 

melalui pilihan warna, kombinasi, dan proporsi serta sapuan-sapuan kuas 

yang menggambarkan ekspresinya. Paduan dari semua tersebut akan 

menjadikan sebuah lukisan yang indah dan sesuai dengan fotonya serta 

harmonis, ketika dapat menyatukan antara obyek yang digambar dengan 

backgroundnya. Penyatuan ini bisa dari penggunaan warna maupun dari cara 

menggunakan luas dalam melukis. 

Penciptaan lukisan potret Prof.DR.Djohar,Ms Rektor IKIP/ UNY 

periode tahun 1964 - 1965 tersebut dibuat berdasarkan surat penugasan/ 

izin dekan FBS, UNY nomer : 270/ H. 34.12/ K.P/ 2008.  

B. Tujuan Pmebuatan 

Tujuan pembuatan lukisan potret rektor UNY/ IKIP ini untuk 

dokumentasi yang dipasang di ruang sidang rektorat bersama dengan potret-

potret rektor lainnya.  

Pembuatan potret-potret rektor UNY/ IKIP seperti ini selain sebagai 

dokumentasi rektor-rektor yang pernah menjabat di UNY dari yang pertama 



sampai yang sekarang, juga dapat untuk memberikan penghargaan yang 

memberikan kebanggan bagi keluarganya karena pemasangannya di ruang 

yang terhormat di sebuah perguruan tinggi.  

II. KAJIAN TEORI 

 

A. Seni, Seni Lukis, dan Seni Lukis Realis 

 Banyak para ahli seni yang mendefisikan tentang seni, menurut 

Akhdiat Karta Miharja yang dilangsir oleh Soedarso Sp (1987 : 24) bahwa 

seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksi realited (kenyataan) 

dalam suatu karya yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk 

membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani si penerimanya.  

 Sementara itu menurut Soedarso Sp (1990 : 11) bahwa seni lukis 

adalah pengungkapan atau pengucapan pengalaman artistik yang 

ditampilkan alam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan 

warna. Sedangkan Laura H. Chapman dalam Humar Sahman (1993 : 37) di 

antaranya disampaikan bahwa pada karya dua dimensi yang sebenarnya 

(baca nampak) datar itu ada juga kesan-kesan volume, kedalaman, dan 

ruang, namu semua itu hanya merupakan tipuan pandang/ optis (optical 

illusion) semata-mata. 

 Hal semacam ini tampak jelas ketika melihat pada lukisan realis. 

Dalam seni lukis realis memandang dunia tanpa ilusi. Pelukis-pelukis realis 

menggunakan penghayatannya untuk menemukan dunia. Mereka ingin 

menciptakan hasil seni yang nyata menggambarkan apa-apa yang betul-

betul real dan ada (Soedarso Sp 1971 : 19).  

 Mengenai bentuk dalam karya seni khususnya lukisan menurut The 

Lianggie (1983 : 70) menyatakan bahwa setiap karya seni, medium berikut 

unsur-unsurnya itulah disusun dan disatu padukan sehingga menjadi sebuah 

kebulatan yang utuh. Pengorganisasian itu harus mengandung makna dan 

menarik, sehingga terjelma apa yang dikenal sebagai bentuk (form) dari 

karya seni. Sejalan dengan pendapat tersebut, maka Humar Sahman (1993 : 

41) mengutip pendapat Edgar de Bruyne yang menyatakan bahwa bentuk 

adalah wujud lahiriah.  

 Dengan demikian dalam karya seni pada umumnya dan khususnya 

seni lukis bentuk adalah wujud lahiriah yang merupakan organisasi medium 

berikut unsur-unsur seni, sehingga menjadi kebulatan yang utuh, dan 



pengorganisasian tersebut harus mengandung makna bungkus dan isi 

(konten).  

 Isi atau konten menurut The Lianggie yang dikutip oleh Humar 

Sahman (1993 : 47), menyatakan bahwa pokok isi adalah apa yang hendak 

diketengahkan karya seni (The Whatnya karya seni) dan dengan demikian 

dapat dipadankan dengan tema.  

 Seni atau karya seni, bentuk merupakan perwujudan dari ide atau 

gagasan (isi) yang hendak divisualisasikan melalui medium yang tepat, agar 

karya seni yang dihasilkan dapat seperti yang diinginkan, sehingga 

masyarakat penikmat mudah untuk menangkap apa yang diekspresikan.  

 Dalam lukisan pada umumnya, khususnya lukisan realis dan lukisan 

potret, pada dasarnya adalah seni yang konkret, menggambarkan segala 

sesuatu yang ada dan nyata. Semua itu didasarkan pada pencerapan panca 

indera khususnya indera mata, dan meninggalkan fantasi dan imajinasinya. 

Melukis apa adanya, tentu terdapat penafsiran menurut pengertiannya, 

interpretasi, dan seleksi. 

B. Unsur-unsur Bentuk dan Kaidah-kaidah Komposisi 

  

 Dalam menikmati seni lukis, kepuasan estetik diperoleh dengan 

mengenali dan memahami kualitas piktorialnya, yaitu irama, keselarasan, 

gerak atau pola (Malins 1980 : 9). Karya seni lukis yang dapat dikatakan 

sebagai susunan warna pada bidang datar, secara langsung dapat 

merangsang perasaan tanpa terganggu oleh gambaran visual dunia eksternal 

atau konsep-konsep logis. Seperti halnya dalam penikmatan musik seseorang 

tidak perlu memahami liriknya (Read 1968). 

 Bentuk yang dimaksud sebagai totalitas karya rupa, yaitu organisasi 

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

bentuk (elemens 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 penyusunannya, 

misalnya keseimbangan, harmoni, variasi, irama, dan kesatuan. Unsur-unsur 

bentuk dan prinsip-prinsip penyusunannya dapat disebut sebagai tata 

bahasa dasar (bassic grammar) seni rupa (Malin 1980 : 9). 

1. 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.  

2. Prinsip Penyusunan 

  Dalam karya seni rupa, unsur-unsur tersebut disusun menjadi 

design atau   komposisi berdasarkan prinsip-prisnsip seperti 

proporsi, keseimbangan,    kesatuan, variasi, irama, 

tekanan serta gerak.  

2.1. 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 

menciptakan keteraturan dan sering ditetapkan untuk membentuk 

standar keindahan dan kesempurnaan, misalnya proporsi manusia 

pada zaman Yunani klasik dan kemudian pada masa Renaisans.  

Seniman cenderung menggunakan ukuran-ukuran yang tampak 

seimbang, mirip dan berhubungan dengan perbandingan. 

Penempatan yang tepat memerlukan pertimbangan pribadi, karena 

tidak ada rumus yang menetapkan ukuran yang benar atau proporsi 

yang tepat (Ocvirk 1962 :30 – 31). 

 

2.2. Keseimbangan 

Keseimbangan adalah ekuilibrium di antar bagian-bagian dari suatu 

komposisi. Keseimbangan dapat dicapai dengan dua cara, yaitu 

simetri dan asimetri. Keseimbangan dapat dihasikan melalui warna 

dan gelap terang yang membuat bagian-bagian tertentu lenih 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 di sini merupakan 

keseimbangan optik yang dapat dirasakan di antara bagian-bagian 

dalam karya seni rupa. Keseimbangan ditentukan oleh faktor-faktor 



seperti penempatan, ukuran, proporsi, kualitas, dan arah dari 

bagian-bagian tersebut (Ockvirk 19962 : 23). 

 

2.3.  Kesatuan 

Kesatuan menunjukkan 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, mislanya 

dengan pengulangan penyusunan bentuk secara monoton atau 

dengan pengulangan bentuk (Shape) warna dan arah gerak. Kesatuan 

sering dihasilkan dengan mengurangi peranan bagianbagian demi 

tercapainya konsep keseluruhan yang lebih besar (Jones 1992 : 28). 

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 (Ficher Rathus 2008 : 190). 

 

2.4. 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 

meningkatkan bagian-bagian dalam kesatuan. Sedangkan variasi 

menambah daya tarik pada keseluruhan bentuk atau komposisi. 

Tanpa variasi, komposisi menjadi statis atau tidak memiliki vitalitas 

(Ockvirk 1962 : 21). 

 

2.5. Irama  

Irama dapat diciptakan dengan pola repetisi, untuk mengesankan 

gerak. Irama dapat dilihat dengan pengelompokkan unsur-unsur 

bentuk yang repetitif seperti garis, bentuk, 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 dipsiahkan. 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) 

 

VISUALISASI KARYA LUKIS POTRET REKTOR UNY (PROF. DR. DJOHAR, MS)  

PERIODE 1991 – 1999 

                        

Judul : PROF. DR. DJOHAR, MS  
Ukuran : 45 x 60cm 
Media : Cat Minyak pada Kanvas 
Tahun : 2008 
 

 Prof. Dr. Djohar, MS selaku Rektor UNY (IKIP) Negri Yogyakarta merupakan 

sosok yang berbadan sedang, agak bulat, karakter yang tampak sederhana 

penuh kekeluargaan, warna kulit sawo matang.  

 Karakter wajah dapat ditangkap pada dahinya yang lebar dengan bentuk 

kepala yang bulat. Garis-garis tegas pada wajah tampak jelas dengan efek 

pantulan cahaya pada wajah (pefleet lighting) menambah dan mendukung 

bentuknya volume wajahnya. Warna baju putih dengan dasi merah metalik 



dilengkapi jas berwarna biru gelap lebih menambah keanggunan dan tampak 

tamah dan mencerminkan kesederhanaan.  

 Wajahnya bulat dengan guratan anatomi karena factor usia yang tampak 

jelas mengingat didukung lighting yang menimbulkan pantulan sehingga 

memperjelas volume wajah.  

 Prinsip kontras digunakan untuk menonjolkan bentuk, bagian terang pada 

obyek maka dibuat gelap pada backgroundnya atau sebaliknya. Harmonisasi 

pada background dan wajah diciptakan dengan cara memasukkan warna kulit 

pada background dan sebaliknya.  

PENUTUP 

Untuk melukis potret hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai patokan 

adalah posisi kedudukan mata dan bentuk mata. Selain hal ini menyangkut karakter 

seseorang, juga untuk menentukan posisi wajah dan proporsi potret dengan bidang 

gambar secara keseluruhan. Hal ini mengingat keindahan track keberhasilan lukisan 

potret selain ketepatan atau kemiripan dan karakter seseorang, juga proporsi 

besarnya bidang gambar dan obyek yang digambar harus tepat tidak terlalu besar, 

juga tidak terlalu kecil, tidak terlalu ke atas juga tidak terlalu ke bawah. 
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