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Abstrak
Kusamba merupakan Desa yang terletak di pesisir pantai, Kecamatan Dawan, Kabupaten
Klungkung, Bali. Berangkat dari pengamatan secara langsung ke lapangan saya tertarik dengan
perjuangan atau kerja keras para nelayan dan petani garam yang masih menggunakan cara-cara
tradisional sebagaimana yang di ajarkan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun, sepanjang
pesisir terdapat perahu nelayan sebagai alat transportasi yang memiliki daya tarik tersendiri. Tujuan
penciptaan ini saya ingin memperkenalkan pesisir Kusamba di masyarakat luas khususnya wisatawan
agar pesisir ini di jadikan obyek pariwisata yang menarik untuk di kunjungi.
Dengan demikian saya memvisualkan pesona pesisir Kusamba sebagai inspirasi dalam
penciptaan karya seni lukis. Keunikan karakter seni lukis yang saya ciptakan yaitu menampilkan
berbagai aktivitas nelayan dan petani garam. Berbagai fenomena dapat di jadikan ide dalam
menciptakan suatu karya seni lukis, semua tidak lepas dari hasil pengamatan maupun pengalaman
pribadi. Proses pengerjaan berdasarkan unsur-unsur maupun elemen seni rupa dan mengambil aliran
impresionisme dengan menampilkan kesan cahaya.
Hasil dari penciptaan ini berupa 6 karya seni lukis dengan judul : Perahu di pantai Kusamba,
Penggaraman Tradisional, Pemindangan ikan, Petani garam tradisional, Hasil Tangkapan, Saling
membantu. Melalui hasil riset yang sudah di pilih, saya dapat meimplementasikan ke wujud karya seni
lukis.

Kata Kunci : Pesona Pesisir Kusamba, Seni Lukis.

1

Karya Ilmiah ISI Denpasar

Abstract
Kusamba is a village located in Dawan, Klumgkumg, Bali. Based on my observation, I am
interested with the struggle of the fishermen and salt maker which work traditionally learned by their
ancestor along the coastal there are fishing boats as a mean of transportation with their own
attractiveness the goal of my work that I want to show is the beauty of Kusamba coastal to others
especially for tourist hope fully this place can be an interesting object to be visited.
There fore I am trying to visualize Kusamba coastal as anispiration of my painting work the
unigueness of my painting shows many activities of fishermen and salt maker. Alof of phenomenon can
be used as an idea to creat an art painting. Those works can not be separated from direct observation
and the painter experiences. That process based on afew substance and the art element which is taken
from impressionism ideology thad focus light impression.
As a result there are six paintings tittle : Boat at Kusamba beach, Traditional sailing, Fish
scanning, Trditional salt maker, Fish catching, Mutual cooperation. Throught the result of the
research taken I can implement it to the art of painting.
Key Word: The Beauty of Kusamba Coastal, Art of Paintings.
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kerajaan Klungkung yang berjarak lebih
kurang 8 km dari ibu kota kerajaan
Klungkung. Disamping sebagai bandar,
Kusamba juga berperan sebagai ibu kota
kedua, tempat kedudukan raja ketika masa
pemerintahan
Dewa Agung Putra
Kusamba beberapa tahun sebelum
pecahnya perang Kusamba melawan
Belanda. Sekitar Desa ini berdekatan
dengan Desa-Desa seperti Desa Gunaksa
di sebelah barat, Desa Dawan di sebelah
utara dan Desa Pasinggahan di sebelah
timur ( I Gusti Made Astawa, BA,1984 :
87).
Semua masyarakat yang ada di
pesisir Pulau Bali mempunyai kemiripan
pola
sosial
dalam
mengelola
lingkungannya, namun teknologi dan
geografisnya melahirkan kultur budaya
yang khas daerah. Lingkungan pantai
khususnya di Desa Kusamba saat ini
mengalami kurangnya pengelolaan tatanan
wilayah pesisir
yang menyangkut
beberapa ekosistem, sumber daya, dan
kegiatan pemanfaatan. Pemandangan
pantai mengalami perubahan dari banyak
terdapat pepohonan, kini menjadi gersang
dan juga sampah-sampah berserakan
dibibir pantai serta ditengah laut, tetapi
tidak semua pantai di wilayah pesisir
Kusamba yang mengalami perubahan ada
pula pesisir yang masih alami dan asri.
Alasan yang melatar belakang saya
ingin mengangkat pesona pesisir Kusamba
sebagai sumber inspirasi dalam penciptaan
karya seni lukis, karena saya tertarik
dengan perjuangan atau kerja keras para
nelayan yang menangkap ikan di laut dan
petani garam yang masih menggunakan
cara-cara tradisional sebagaimana yang
diajarkan oleh nenek moyang mereka
secara turun temurun. Saya ingin
meperkenalkan pesisir Kusamba di
masyarakat luas khususnya wisatawan
agar pesisir ini di jadikan daerah obyek
pariwisata yang menarik untuk di

1. Pendahuluan
Seni rupa sebagai salah satu
cabang kesenian memiliki peranan penting
di dalam kehidupan manusia. Seni rupa
merupakan salah satu kesenian yang
mengacu pada bentuk visual atau sering
disebut bentuk perupaan, yang merupakan
susunan satu kesatuan dari unsur-unsur
rupa. Dalam menciptaan sebuah karya
seni rupa sangat diperlukan keberanian
dalam berkreativitas serta keberanian
bereksperimen, sehingga terlahir karyakarya baru yang mengutamakan identitas
penciptanya, melalui pengolahan bentuk
dan sarana, sehingga terlahir bentuk karya
seni yang baru.
Seperti penciptaan karya seni lukis
yang di persembahkan dalam tugas akhir
ini merupakan perwujudan dari pesona
pesisir dan keunikan aktivitas nelayan.
Kusamba merupakan Desa yang terletak
di Kecamatan Dawan, Kabupaten
Klungkung, Bali. Pantai di wilayah ini di
bagi menjadi beberapa nama yang
berbeda-beda yakni pantai Tribuana,
pantai Banjar Bias, pantai Segara, pantai
Kampung Kusamba, pantai Monggalan
dan pantai Karang Nadi. Masyarakat di
sekitar pesisir ini umumnya berprofesi
sebagai nelayan dan petani garam, hasil
pengamtan saya nelayan di Desa Kusamba
begitu tangguh dan dalam pembuatan
garam pun, petani garam masih
menggunakan
cara-cara
tradisional
sebagaimana yang diajarkan oleh nenek
moyang mereka secara turun temurun.
Sepanjang pesisir terdapat perahu nelayan
sebagai alat transportasi yang memiliki
daya tarik tersendiri.
Kusamba adalah daerah pesisir
yang syarat dengan nilai-nilai sejarah dan
salah satu wilayah kerajaan Klungkung
yang terletak di tepi paling timur, dan
merupakan daerah perbatasan antara
kerajaan Klungkung dengan Karangasem.
Kusamba merupakan bandar utama
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kunjungi, untuk implementasinya di
wujudkan dalam karya seni lukis dengan
gaya impresionisme.
Perahu dan aktivitas nelayan seperti
petani garam yang masih memakai cara
tradisional, yang berbeda dengan daerah
lain dan keindahan atau pesona pesisir di
Desa Kusamba merupakan objek yang
menarik untuk diungkapkan kedalam
bahasa visual, yaitu seni lukis, dengan
demikian saya memvisualisasikan pesona
pesisir Kusamba sebagai sumber inspirasi
dalam penciptaan karya seni lukis. Pada
dasarnya manusia menyukai sesuatu
kehidahan dan keunikan yang terjadi di
sekitarnya maupun yang secara langsung
maupun tidak langsung. Dari pengamatan
dan pemahaman ini saya mendapatkan
suatu ide dalam menciptakan karya lukis
dengan tidak lupa mengamati bagaimana
keunikan dan kehindahan aktivitas
nelayan serta petani garam tradisional.
Melalui penciptaan karya seni lukis ini
saya mengekspresikan beraneka bentuk
dan warna sebagai perwujudan karakter
nelayan beserta aktivitasnya. Proses
pengerjaan
yang
akan
dikerjakan
berdasarkan unsur-unsur maupun elemen
seni rupa, dengan mengambil aliran
impresionisme, di mana impresionisme
melukiskan kesan cahaya yaitu lebih
menekankan
pencahayaan
dalam
pembuatan karya lukis. Hal ini diperoleh
melalui proses kreativitas yang di dalami
selama studi dan juga kegiatan-kegiatan di
luar studi. Proses pembuatan karya
nantinya menggunakan objek hasil
eksplorasi dan dokumentasi.

penulis berkaitan dengan proses berkarya,
antara lain:
a.

b.

c.

Bagaimana cara mengungkapkan
aktivitas nelayan tradisional di
pesisir Kusamba sesuai dengan
bentuk dan karakteristiknya agar
dapat terwujud ke dalam karya seni
lukis?
Bagaimana cara menyampaikan
pesan aktivitas nelayan di dalam
karya seni lukis?
Bagaimana penerapan teknik dalam
penciptaan pesona pesisir Kusamba
ke dalam karya seni lukis ?

3. Metode Penciptaan
A. Eksplorasi
Penjajakan atau bisa disebut dengan
eksplorasi merupakan sebuah proses yang
akan memberikan pertimbangan awal
dalam mewujudkan karya seni lukis,
dimana dalam proses ini perlu melakukan
pengamatan secara langsung maupun
tidak langsung terhadap kejadian atau
fenomena yang berkaitan dengan tema
yang
diangkat
sehingga
mampu
terpikirkan gagasan maupun ide-ide yang
nantinya akan dilukiskan. Pengamatan
serta mencari sumber-sumber inspirasi
tertulis maupun tidak tertulis sangat perlu
dalam proses penciptaan karya lukis ini,
sumber tertulis bisa didapatkan dari
majalah, buku, catalog pameran dan media
lainnya yang berkaitan dengan tema yang
di angkat dalam penciptaan.
Dalam proses penjajakan saya
melakukan pengamatan terhadap objekobjek aktivitas nelayan beserta keindahan
pesisir dan keunikan perahu yang ada di
pesisir
Kusamba,
pengamatan
ini
dilakukan dengan terjun langsung ke
pantai dengan mengamati secara seksama
bagaimana aktivitas nelayan serta
keindahan dan keunikan yang ada di

2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas,
sebagai fokus untuk sumber penciptaan
seni lukis yang penulis ciptakan. Untuk itu
ada beberapa permasalahan yang dihadapi
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pesisir Kusamba. Dalam pengamatan
tersebut saya menyaksikan para petani
garam yang sedang membuat garam
tradisional dan aktivitas-aktivitas lainnya.
Dari pengamatan tersebut saya
mendapatkan inspirasi dan daya tarik
tersendiri serta membangkitkan rasa
estetis dan ingin mengungkapkannya ke
dalam
karya
seni
lukis,
dalam
memvisualkan pesona pesisir Kusamba ini
saya mulai dengan menuangkannya
melalui sketsa-sketsa dan memfoto objek,
sambil meresapi bagaimana warna yang
akan diterapkan dalam penciptaan karya
lukis ini. Untuk menampilkan ciri khas
dalam penciptaan sebuah karya seni lukis
saya menemukan banyak kendala, pada
langkah awal selain didalam teknik
pengerjaannya
juga
dipewarnaanya,
dibutuhkan keberanian untuk trus
mencoba dengan berbagai teknik dan
warna untuk memvisualkan sebuah objek
yang ingin diwujudkan.
Untuk memperkaya imajinasi dalam
memvisualkan konsep ke dalam seni lukis,
saya juga berkunjung ke museum dan
pameran seni rupa, selain pengamatan
perlu adanya membaca buku-buku yang
berkaitan dengan seni lukis dan
memahami teori serta mengetahui tokohtokoh seni lukis yang terdahulu, baik dari
segi teknik yang diterapkan dalam karyakaryanya, dan hal itu dapat dijadikan
pijakan dalam penciptaan karya lukis.

dengan tema yang saya angkat dalam
penciptaan karya seni lukis. Dalam
pembuatan
sketsa
ini
merupakan
perwujudan awal dari ide dengan
mempergunakan
acuan
dokumentasi
beserta
imajinasi
ketika
proses
memvisualkan aktivitas nelayan serta
keindahan dan keunikan yang ada di
pesisir Kusamba dengan menggunakan
media kertas beserta pensil sebagai alat
dalam pembuatan sketsa ini.
Melakukan
percobaan
atau
eksperimen dalam hal ini justu
merangsang kreatifitas visual saya, karena
mencoba
menggabungkan
beberapa
elemen seperti garis dan warna, banyak
efek imajinasi yang di dapatkan dalam
melakukan eksperimen ini.

C. Pembentukan
Pada saat pembentukan, saya tidak
terpaku pada hasil-hasil yang diperoleh
dalam eksperimen, akan tetapi hasil yang
ditemukan pada saat eksperimen akan di
kembangkan pada tahap pembentukan.
Dalam proses pembentukan ini juga
terdapat beberapa tahapan yang dilakukan,
yang diawali dengan pembuatan sketsa di
permukaan kanvas menggunakan cat, hal
ini untuk menentukan komposisi dan
proporsi dalam penempatan obyek yang
mengacu pada sketsa di kertas yang
sebelumnya dilakukan pada saat tahap
percobaan. Setelah pembuatan sketsa,
selanjutnya dilanjutkan dengan penerapan
warna dasar pada setiap obyek dengan
mengguanakan kuas, dalam hal ini saya
menggunakan warna dari cat acrylic
dengan tehnik pelakat yang menekankan
objek yang ditonjolkan saja dengan cara
mengeblok dari yang gelap hingga terang
atau sebaliknya, sehingga menghasilkan
volume, warna serta karakteristik dan juga
memberikan titik fokus pada karya.
Meskipun dalam proses eksperimen sudah
mendapatkan gambaran kasar dari sebuah

B. Eksperimen
Pada
tahapan
ini,
setelah
melakukan pengamatan secara langsung
ke lapangan, dalam proses pengamatan
atau penjajakan akhirnya mendapatkan ide
dan inspirasi dan pemahaman pada objek
yang saya amati, dalam hal ini saya
merangkum semua hal tersebut sebagai
bahan untuk proses penciptaan karya seni
lukis dengan proses percobaan ini saya
melakukan sketsa awal yang terkait
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karya yang diwujudkan, namun dalam
pembentukan sealu muncul ide-ide baru
dalam mewujudkan gagasan tersebut.
Saya merasakan hal ini dalam proses
perwujudakn karya seni lukis, karena
kondisi emosi yang berubah-ubah setiap
saat. Ini menujukan emosi personal saya
dalam mewujudkan pesona pesisir
Kusamba ke dalam seni lukis.

4. Hasil Dan Pembahasan Karya
Karya 1

D. Proses Penyelesaian
Tahap ini merupakan proses akhir
dari beberapa proses sebelumnya, evaluasi
dilakukan pada tahapan ini untuk
mencapai hasil yang di inginkan semua
unsur dari objek utama seperti pusat
perhatian, komposisi, kesatuan dan bentuk
diteliti. Ini merupakan langkah atau
sentuhan terakhir terhadap lukisan
tersebut, maka bukan hanya sekedar
memberi tanda tangan identitas sang
pencipta dalam lukisan, namun dalam
proses ini memerlukan waktu untuk
berinteraksi antara saya dan karya yang
diwujudkan, yang semacam ruang
komunikasi antara saya dengan lukisan
dalam mewujudkan karya tersebut.

Gambar I
Judul : Perahu di Pantai Kusamba, Ukuran :
100x120 cm, Bahan : Cat Akrilik di atas
kanvas, Tahun : 2018

Karya yang berjudul “ Perahu di
Pantai Kusamba” terinspirasi dari melihat
deretan perahu tradisional nelayan yang
tersusun rapi di tepi pantai Kusamba,
perahu tradisonal Bali selatan kebanyakan
disebut sebagai “jukung”. Perahu ini dibuat
dari satu pohon besar, yang dipahat
memanjang untuk memperoleh ruang dan
dilengkapi dengan satu layar dengan
tiang panjang. Tiang layar menempel
pada kayu penguat cadik bagian depan.
Sedangkan kayu penguat cadik dibuat
dari bambu dan dipotong meruncing,
bagian depan perahu berbentuk seperti
kepala ikan, sedangkan bagian belakang
perahu dibentuk seperti ekor ikan dan
dipahatkan lengkung ke atas. Perahuperahu di pantai Kusamba ini mempunyai
bentuk yang sangat artistik.
Hal tersebut saya ungkapkan ke
dalam seni lukis lewat visualisasi obyek
perahu tradisional yang sedang parkir di
tepi pantai Kusamba. Objek pendukung
dalam karya ini saya lukiskan dengan
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berbagai daun kelapa yang berserakan
diantara pasir. Dalam penciptaan karya
ini, menggunakan berbagai warna seperti
warna biru, putih, merah, hitam dan
warna-warna lain, sehingga dalam karya
ini terlihat berirama, serta menampilkan
gelap terang dalam pembuatan suatu
objek. Karya ini yang mendominasi
adalah perahu yang sedang parkir, dengan
menggunakan warna-warna terang dan
sedikit warna gelap supaya kesan volume
terlihat
dalam
karya,
dengan
memperhatikan komposisi, proporsi serta
keseimbangan. Warna-warna yang saya
gunakan lebih ke warna biru serta warna
gelap, supaya kesan irama terlihat dari
penerapan warna tersebut, dan dalam
penciptaan karya ini menggunakan
berbagai garis atau unsur-unsur seni rupa.
Kesatuan maupun harmoni dalam karya
ini tampak jelas dengan menampilkan
warna biru serta thun-thun warna, serta
warna kontras akan memperlihatkan pusat
perhatian dalam karya ini.
Makna yang terkandung dalam
karya ini adalah perahu atau jukung di
pantai Kusamba agar menjadi lebih
berkembang tidak hanya untuk sarana
menangkap ikan tetapi untuk sarana
penting untuk meningkatkan keberhasilan
pariwisata.

Karya 2

Gambar 2

Judul : Penggaraman Tradisional, Ukuran
: 100x150 cm, Bahan : Cat Akrilik di
atas kanvas, Tahun : 2018

Sejarah
kuliner
menggambarkan garam tidak dapat
dipisahkan berbagai jenis kuliner. Di
belahan dunia manapun garam menjadi
iconic nya suatu masakan, baik sebagai
penyedap yang alami maupun sebagai
bahan untuk pengawetan yang alami. Di
pantai Kusamba pembuatan garam
menjadi salah satu mata pencaharian
masyarakat yang menempati wilayah
pesisir. Pasir, air, matahari merupakan
teman keseharian yang dilakoni hampir
setiap hari oleh para petani Garam, Tidak
terkecuali perempuan yang ambil bagian
dalam menghasilkan garam terbaik dan
menjadi
masukan
utama
untuk
menyokongi hidup keluarga. Karena
pengolahan secara tradisional, faktor
pendukung utama adalah sinar matahari,
para petani garam bisa mencapai hasil
produksi terbaik saat cuaca selalu cerah.
Pada saat cuaca mendung apalagi hujan
maka produksinya akan menurun drastis.
Fenomena
tersebut
saya
ungkapkan ke dalam seni lukis dengan
menampilkan obyek manusia yang sedang
melakukan aktivitasnya sebagai petani
garam tradisional. Dengan menekankan
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penyinaran dalam memvisualkan objek
agar menjadi pusat perhatian serta
pepohonan saya lukiskan sebagai objek
pendukung, dengan menggunakan warnawarna agak gelap seperti hijau tua. pusat
perhatian diobjek manusia, menggunakan
warna-warna terang pada objek agar
terlihat menonjol dari objek-objek lainnya.
Perwujudan karya ini menggunakan
perspektif mata manusia atau mata
normal, dalam menggambarkan objek
tepat dengan mata, menampilkan objek
yang dekat semakin besar, dengan
penekanan warna semakin kuat serta objek
yang jauh semakin kecil, dengan
penekanan warna objek semakin kabur.
Makna dalam karya ini yaitu dalam
kehidupan perlu adanya aktivitas untuk
bertahan hidup, dan rantai makanan pasti
ada didalam kehidupan ini. Sebagai petani
garam dalam memenuhi kebutuhannya
sudah menjadi kegiatan sehari-hari, tidak
gampang menjadi petani garam, karena
harus berhadapan dengan panansnya terik
matahari.

ikan dalam jumlah yang terbilang cukup
banyak, namun karena hasil tangkapan
ikan yang lumayan banyak tersebut maka
tidak dapat terjual semuanya pada hari
yang sama saat ditangkap, maka ikan-ikan
hasil tangkapan ini harus diawetkan
melalui serangkaian tahap. Ada beberapa
cara untuk mengawetkan ikan hasil
tangkapan antara lain teknik pengolahan
ikan dapat dilakukan dengan cara salah
satunya
pemindangan.
Pemindangan
tradisional merupakan teknik pengolahan
ikan
dengan
cara
perebusan
menggunakan
kayu
bakar
dan
penggaraman. Garam yang digunakan
dalam proses pemindangan berfungsi
untuk memberikan rasa gurih pada ikan,
menurunkan kadar cairan di dalam tubuh
ikan dan mencegah atau menghambat
pertumbuhan bakteri pembusuk.
Peryataan
tersebut
saya
ungkapkan ke dalam seni lukis, dengan
menampilkan obyek manusia yang sedang
melakukan pengawetan ikan dengan
proses
pemindangan.
Objek-objek
pendukung seperti keranjang bambu,
tempat merebus ikan dengan kayu bakar
dan baskom untuk menaruh garam, saya
lukiskan dengan penekanan warna yang
agak gelap supaya pusat perhatian diobjek
manusia.
Perwujudan
karya
ini
menggunakan perspektif mata manusia
atau mata normal, dalam menggambarkan
objek tepat dengan mata, menampilkan
objek yang dekat semakin besar, dengan
penekanan warna semakin kuat serta objek
yang jauh semakin kecil, dengan
penekanan warna objek semakin kabur.
Memvisualkan berbagai garis dalam
pembuatan objek, serta memperhatikan
komposisi dan proporsi dalam suatu
bidang lukis, serta warna kontras ini
dilakukan agar mendapatkan kesan irama
dalam lukisan.
Makna pada karya ini yaitu
aktivitas nelayan tidak lepas dari pantai

Karya 3

Gambar 3

Judul : Pemindangan Ikan, Ukuran
:100x105 cm, Bahan : Cat Akrilik di
atas kanvas, Tahun : 2018

Para nelayan di Desa Kusamba
hampir setiap hari mampu menangkap
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dan ikan, karena dari pemindangan ikan
para nelayan bisa mencegah ikan cepat
membusuk dan
para nelayan bisa
bertahan hidup dari penghasilan menjual
ikan.

pembuatan garam lebih maksimal pada
saat
musim
kemarau
karena
mengandalkan terik sinar matahari, kalau
musim hujan tentu hasilnya akan turun
drastis. Melalui proses yang cukup
panjang dan dengan cara-cara tradsional.
Dalam aktivitas petani garam
tradisional saya mendapatkan unsur
keindahan. Untuk menciptakan karya ini,
saya melukiskan objek manusia sedang
melakuan penyiraman air laut di atas
permukaan pasir yang sudah diratakan.
Dengan menekankan penyinaran dalam
memvisualkan objek manusia agar
menjadi pusat perhatian, Objek seperti
alat untuk membawa air laut, gubuk dan
pebukitan saya lukiskan sebagai objek
pendukung, dengan menggunakan warnawarna agak gelap seperti hijau tua, dalam
memvisualkan pebukitan dan sedikit
penyinaran agar tidak meninggalkan
bentuk dari objek tersebut. Komposisi dan
proporsi
divisualkan
dengan
memperhatikan irama warna maupun
garis, agar lukisan nampak estetik. Objek
seperti alat membawa air laut saya
visualkan dengan memperhatikan gelap
terang, serta warna kontras supaya kesan
ruang didapatkan dalam pembuatan gubuk
dan pembuatan objek-objek lain.
Makna dalam karya ini adalah
perjuangan
sebagai
petani
garam
tradisional tidak begitu mudah, karena
penghasilan sebgai petani garam tidak bisa
di andalkan.
Pemasaran yang sulit
membuat para petani garam tradisional
semakin berkurang.

Karya 4

Gambar 4

Judul : Petani garam Tradisional, Ukuran
:100x130 cm, Bahan : Cat Akrilik
di atas kanvas, Tahun : 2018
Petani garam tradisional sudah
jarang bisa ditemukan sekarang ini, pantai
Kusamba dikenal sebagai tempat petani
garam tradisionl yang menghasilkan
garam organik yang kualitasnya baik dan
bercita rasa tinggi. Sampai saat ini
mungkin hanya masih tersisa 14 petani
garam yang tersisa, karena penghasilan
sebagai petani garam memang tidak bisa
begitu diandalkan, pengolahan masih
tradisional mengandalkan cuaca termasuk
juga pemasaran yang sulit adalah beberapa
faktor yang membuat petani garam di
Kusamba tidak bisa bertahan lama.
Pengolahan garam oleh para petani ini
sangat tergantung dengan alam, proses
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dari rangkaian-rangkaian lilitan
kawat aluminium yang berbentuk
spiral menyerupai cacing yang
dibuat
sedemikian
rupa
membentuk wujud kuda yang
agresif. Kuda merupakan simbol
kekuatan dan kejantanan.
Komposisi
yang
ditampilkan dalam karya yang
berjudul
“Kuda”
mengambil
komposisi dinamis dengan gerak
kuda menggangkat kedua kakinya
dan kaki yang lagi dua sebagai
pijakan pada pustek, selain itu
ekornya juga membantu sebagai
kontruksi
awal
pembuatan
kerangka
kuda
tersebut.
Penambahan pustek kayu sebagai
pendukung nilai estetis dalam
karya yang kelima, pustek kayu
ini juga tidak sembarang, kita
harus memperhitungkan berat
patung dan kekuatan pustek kayu
tersebut.
Komposisi
yang
dimaksud adalah pengaturan dan
keselarasan tata letak dari karya
ini.
Kompleksity (kerumitan)
sangat jelas ditampilkan oleh
penulis mulai dari pembentukan
rangka
awal
dengan besi,
penggunaan
lilitan
kawat
aluminium
yang
berbentuk
menyerupai
cacing,
dari
kerumitan
tersebut
penulis
melilitkan kawat aluminium dari
ukuran besar kecil lilitan kawat
sehingga menampilkan kerumitan
pada karya ini membentuk wujud
visual kuda yang sedang berdiri
mengangkat kedua kakinya.
Garis yang ditampilkan
pada karya ini menunjukan garis
yang dinamis dari rangkaian
lilitan kawat aluminium yang
menyerupai cacing, yang saling

Karya 5

Gambar 5

Judul : Hasil Tangkapan, Ukuran
:130x100 cm, Bahan : Cat Akrilik di atas
kanvas, Tahun : 2018
Kuda adalah salah satu
dari sepuluh hewan mamalia,
hewan ini telah lama merupakan
hewan peliharaan bagi manusia
yang memegang peranan penting
dalam
pengangkutan
barang
selama ribuan tahun, sumber.
Kuda sebagai judul dari karya
kelima yang dapat dilihat dari
seekor figur kuda sedang berdiri
mengangkat kedua kakinya dan
lehernya yang naik keatas, kawat
aluminium yang menyerupai
cacing
tersebut
berliak-liuk
menunjukan gerak yang dinamis
sepintas membentuk otot-otot dari
figur kuda tersebut.
Dalam
karya
yang
berjudul
kuda
ini
penulis
menampilkan
proporsi
yang
proposional (ideal) menyesuaikan
bentuk kuda itu sendiri. Bentuk
kuda yang ditampilkan merupakan
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“Saling membantu” adalah judul
dalam karya ini, dimana saya terinspirasi
dengan aktivitas nelayan yang sedang
mengangkat perahu dengan saling
membantu atau gotong royong, aktivitas
ini sering dilakukan oleh nelayan pada
saat nelayan ingin melaut serta pada saat
nelayan kembali ke pesisir. Kehidupan
yang tergantung dari laut dan perairan
tersebut menjadikan masyarakat nelayan
memiliki kebersamaan dan jiwa saling
bantu yang tinggi.
Dalam aktivitas nelayan saya
mendapatkan unsur keindahan. Untuk
menciptakan karya ini, saya melukiskan
objek manusia yang seling membantu
mengangkat perahu menuju daratan.
Dengan menekankan penyinaran dalam
memvisualkan objek, agar menjadi pusat
perhatian dan ini menimbulkan irama
warna dalam lukisan. Objek pendukung
seperti daun kelapa kering yang
berserakan dipasir,
pebukitan yang
terlihat dari kejauhan, saya lukiskan
sebagai objek pendukung, dengan
menggunakan warna-warna agak gelap
seperti hijau tua, dalam memvisualkan
pebukitan dan sedikit penyinaran agar
tidak meninggalkan bentuk dari objek
tersebut. Agar terlihat selaras serta
menyatu terhadap objek satu dengan objek
lain, menggunakan warna-warna yang
saling keterkaitan dengan memperhatikan
unsur garis, memvisualkan bentuk-bentuk
perahu
serta
objek
manusia,
mengkombinasikan beberapa
bidang
dalam penciptaan ini. Komposisi dan
proporsi
divisualkan
dengan
memperhatikan irama warna maupun
garis, agar lukisan nampak estetik. Objek
perahu
saya
visualkan
dengan
memperhatikan gelap terang, serta warna
kontras supaya kesan ruang didapatkan
dalam pembuatan perahu dan pembuatan
objek-objek lain, karya ini menggunakan
tekstur
tebal.
Keseimbangan saya

berkaitan dan tumpang tindih
sehingga menampilkan gerak
yang dinamis dan memiliki kesan
estesis bagi yang melihat karya
ini.
Warna yang ditampilkan
dari karya ini adalah dominasi
hitam dan hijau ke emasan, warna
hitam
adalah
simbol
dari
kekokohan,
kekuatan
dan
tangguh, kemudian warna hijau
melambangkan sebuah kesejukan,
kesuburan
dan
bermanfaat
mengurangi stress. Tidak lupa
juga sedikit memberi warna emas
sehingga
memberikan
kesan
warna yang lebih elegan pada
karya ini, simbol dari kejayaan
dan kemakmuran.
Makna yang terkandung
dalam karya kelima yang berjudul
Kuda adalah makna secara
keseluruhan
kuda
sebagai
lambang kekuatan, kejantanan dan
berani.Dengan kekuatan dan
kedudukan yang dimiliki dapat
memberi
kejayaan
dan
kemakmuran.

Karya 6

Gambar 6

Judul : Saling membantu, Ukuran
:100x120 cm, Bahan : Cat Akrilik di atas
kanvas, Tahun : 2018
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visualkan dengan pembuatan objek
manusia serta objek daun kelapa kering
yang berserakan di pasir
dengan
menggunakan warna yang agak gelap,
agar kesan harmoni serta kesatuan
didapatkan dalam karya ini.
Makna dalam karya ini adalah
tanpa di sadari dari aktivitas nelayan
seperti
saling
membantu
dalam
mengangkat perahu, berbagai pengalaman
dan pelajaran saya bisa dapatkan, karena
manusia tidak lepas dari yang namanya
kebersamaan dimana manusia tidak bisa
hidup sendiri.

menggunakan kuas dengan menggunakan
gaya
impresionisme.
Cara
saya
mengaplikasikan elemen-elemen visual
seni lukis sehingga dapat mendukung
gagasan penciptaan yang diinginkan
adalah menampilkan point-point goresan
untuk pencahayaan, garis saya gunakan
saat membuat sketsa pada kanvas,
perbedaan penekanan warna saya gunakan
untuk membuat pusat perhatian pada
lukisan, bidang
diperlihatkan untuk
menunjang komposisi obyek.
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