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RINGKASAN
Seni lukis gaya Pita Maha adalah seni lukis yang semula tumbuh dan berkembang di
desa Ubud, dan kemudian menyebar ke daerah lainnya di Bali. Seni lukis yang berakar dari
seni lukis klasik tradisional, mendapat sentuhan seni lukis barat, memiliki corak dan gaya
tersendiri yang khas dan unik, dilanjutkan oleh generasi penerusnya sampai sekarang, sebagai
seni lukis gaya Ubud.
Dengan adanya perkembangan seni lukis Bali, akibat dari pengaruh yang bersifat
positif atau negatif yang berasal dari dalam maupun luar negeri, banyak mengalami
pembaharuan, baik dalam hal ide, konsep-konsep atau teknik pengerjaannya .Pembaharuan
dalam hal tema, dari tema pewayangan selanjutnya menjadi tema kehidupan sehari-hari
dalam berbagai aspek seperti upacara di pura,pertunjukan tarian, kesibukan di sawah dan
lainnya. Perkembangan di bidang teknik, proporsi-anatomi, persepektif, sinar bayangan dan
pewarnaan.Seni lukis gaya Pita Maha pada saat sekarang masih dipajang di Museum Puri
Lukisan Ratna Warta di Ubud, sampai sekarang memiliki koleksi 227 lukisan dan 105 karya
patung.
Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah merangsang kreativitas seniman
dalam menciptakan karya-karya baru dan menumbuhkan daya kritis yang lebih mendasar.
Berkembangnya seni lukis Bali sampai sekarang tidak lepas dari dukungan pelukis tua yang
dulu secara langsung mendapat pendidikan dari pelukis barat( Walter Spies dan Rudolf
Bonnet), sebagai pelopor berdirinya organisasi Pita Maha. Di dalam hal menghadapi
pengaruh ini, seniman memiliki sikap mandiri,toleransi yang tinggi sehingga dapat
mengadakan perubahan karya, pembaharuan serta peningkatan kwalitas karya.
Untuk mengetahuai eksistensi seni lukis Pita Maha dalam hal, ciri-cirinya, teknik
pelukisan, bahan dan alatnya serta nilai estetisnya , maka yang menjadi subyek penelitian
adalah lukisan-lukisan asli karya pelukis anggota organisasi Pita Maha. Dari lukisan-lukisan
itu ditetapkan 10 karya lukisan yang dijadikan sampel yang dapat mewakili karya
lainnya.Karya lukisan yang didasarkan atas potensi kreatif seniman, dalam menanggapi
pengaruh pembaharuan dibagi menjadi 5 kolompok, yaitu: a. Lukisan tetap dengan tema
pewayangan, tidak menunjukkan pengaruh pembaharuan. b. Lukisan tema pewayangan
dengan pembaharuan dalam susunan dan gaya pewayangan.c.Lukisan yang mengalami
pembaharuan dalam tema kehiduan sehari-hari. d. Lukisan mengalami pembaharuan dalam
tema, proposi anatomi dan sinar bayangan. Dan e.Lukisan yang mengalami pembaharuan
secara utuh, seperti: tema,pewarnaan, sinar bayangan dan proporsi-anatomi. Dari karya
lukisan ini dianalisa dan dikaji berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan yaitu, kesatuan,
penonjolan dan keseimbangan, yang merupakan basis dari prinsip susunan yang berpotensi
memberikan rasa keindahan(estetis) karya lukisan. Kajian estetis, terhadap unsur-unsur
penentu bentuk dari seni lukis gaya Pita Maha yang terdiri dari: garis, obyek, warna dan
tekstur.
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Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum unsur garis sangat dominan dalam
menentukan obyek lukisan Pita Maha, karena garis adalah paling hakiki dalam seni lukis dan
garis adalah ekonomi dalam seni. Garis dapat berdemensi tebal dan tipis.Garis sebagai
kontour yang berdemensi sama tebalnya dapat membentuk kesatuan dalam lukisan
pewayangan dan garis yang tebal dan tipis pada lukisan yang menekankan sinar-bayangan.
Garis contour dapat munjukkan penonjolan pada bagian yang terang dengan garis tipis dan
garis tebal pada bagian yang kena bayangan. Persamaan unsur garis dapat juga membentuk
keseimbangan bagian-bagian dengan keseluruhan obyek.
Dalam pewarnaan, yang didasari oleh gradasi hitam dan putih, memunculkan
kesatuan warna antara satu warna dengan warna lainnya mengesankan warna kelam(olem)
yang tidak menjolok, karena ada kesamaan dasar warna. Kesan warna kelam sangat
tergantung dari kepekatan gradasi warna hitam-putih dan setiap pelukis berbeda cara
memberi penekanan atau kepekatan tinta hitam, ada yang senang dengan tinta yang
pekat(gelap) dan ada yang senang lebih encer(terang),tergantung dari karakter masingmasing.Teknik pewarnaan ini menunjukkan ciri khas seni lukis Bali pada umumnya dan seni
lukis Pita Maha pada khususnya. Penonjolan warna, ditunjukkan dengan penempatan warna
pada bagian obyek yang dianggap lebih penting dengan intensitas yang lebih tinggi.
Penerapan warna dengan teknik penyinaran(nyenter) dari campuran warna putih dengan
kuning memberi kesan penonjolan pada bagian yang terang(kena sinar), dan juga membentuk
kesatuan yang dapat menggugah rasa keindahan karena menimbulkan harmoni dalam
perpaduan antara gelap dan terang. Keseimbangan dalam penerapan pewarnaan, dengan
penyebaran warna-warna pada setiap bentuk sesuai dengan warnanya masing-masing secara
merata, berkesan tidak berat sebelah(seimbang) pada bagian-bagian obyek dan secara
keseluruhan.
Penerapan tekstur dalam seni lukis Bali pada umumnya dan seni lukis Pita Maha pada
khususnya, bersifat tekstur semu, bidang kelihatan kasar tetapi sebenarnya halus(rata). Tektur
muncul dari penerapan teknik sigar mangsi dan atau aburan(gelap-terang), yang membedakan
bagian yang berada di dalam(bawah) lebih hitam dan yang di atas lebih putih, sehingga
berkesan terpisah, berbeda, yang sebenarnya datar dan sama saja. Dalam seni lukis Pita Maha
tidak secara kusus membentuk tekstur, seperti seni lukis gaya lainnya.
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SUMMARY

STUDY OF FINE ART AESTHETICS OF PITA MAHA STYLE
Fine art of Pita Maha style is one of fine art style, which arises and develops in
Ubud village since established one of painters group named Pita Maha then spread to
other place in Bali. It was a collaboration of fine art that basically in classic traditional and
had influenced by western fine art, which have been motif and unique style and it is still
continuing with their generation until now famously called Ubud fine art style.
Balinese fine arts is developing because of positive and negative influence from
domestic and international so it would many renewal in idea, concept and its making
technique. The renewal of idea is from Balinese puppet story been changing to activities
such as ceremony in temple, dance performance, activities in rice field etc and technique
renewal is in anatomy proportion, perspective, glittery shadow and colour. Fine art of
Pita Maha style right now is still collecting by Puri Lukisan Ratner Warta Museum
in Ubud and up to present has collecting of 227 paintings and 105 sculptures.
The development of science and technology stimulus for artists creativities on
create new works and build their criticism. The development of Balinese fine art right
now had influenced of old maestro who had studied with western painters like Walter
Spies and Rudolf Bonnet, as the pioneer of Pita Maha group. On facing this influenced, the
artist had autonomous and high tolerance and it influenced of their work changing, and
renewal with improving work quality.
Pita Maha fine art existential is known by its characteristic, paint technique,
material, tools and aesthetics value, it is way, the subject for the research is only original
paintings made by member painters of Pita Maha, then after choose 10 rep resent
paintings as sample. Those Painting works were divided into 5 groups;
(a)

First is a painting group with Balinese puppet story and none of another influence,

(b)

Second is painting of Balinese puppet, which had renewal on composition and
Balinese puppet styles,

(c)

Third is renewal painting of many daily activities themes,

(d)

Fourth is painting with renewal themes, anatomy proportion and glittery shadow
and,

(e)

The last is painting that has fully renewal transform, i.e theme, colour, glittery
shadow and anatomy proportion.

All the paintings were analyzed and examined basically by composing principles that is
unity, conspicuousness, and balancing as the basic of principle composition, which made
aesthetics of painting with used elements of line, object, colour and texture.
Kajian Estetika Seni Lukis Gaya Pita Maha

iv

Laporan Penelitian Fundamental

Examine result was indicating that generally line element is dominant when
choose object of Pita Maha painting because the line is authentic aspect in fine art and
the line is economy in art too. Line can be bold and thin, line as contour, which have
same dimension can create unity on Balinese puppet painting and the bold and the thin in
painting that stressing by glittery shadow. Contour can indicate conspicuousness on
shine sector with use thin line and bold line on shadow sector. The same line elemen t
creates balance on sectors in the entire object.
On colouring, which basically by gradation of black and white, appear unity of
colour among one colour with others and it will be impressed dark, which is not too
striking, because its have same of basic colour. Dark impression is very depending of black
and white gradation and every painter has different way to stress it. On one hand, some
painters are likely to use thick ink and on the others hand some of them are more likely to
use soft ink, both are depend on their characters. This technique is indication of special
characteristic of Balinese in generally and Pita Maha style in specific. The colour
conspicuousness is shown by placing colour in more important object with high
insanitation. Colour application with illumination technique by mixing of white and
yellow, which gives shine impression pressure and make unity impression that arouse
aesthetics feeling because of harmony expression in the merger of dark and light. The
balancing of colouring application with using its colour in spread evenly and have
balance impression on part of the object and at all.
Texture application on Balinese fine art generally and Pita Maha fine art specially
have appearance texture, this area is looking rough but smooth substantively. Texture
appears from application of dark light technique, which differently part in below by uses
darker and above uses lighter colour, so it has separated impression and different
although beneath it is flat and same. In Fine art of Pita Maha style is not specially to
create a texture like the other fine art styles.
Key word: work, Pita Maha, Balinese puppet, renewal.
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PRAKATA
Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan yang
maha Esa, atas rahmat Nya, penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan.
Laporan penelitian ini berjudul ” Kajian Estetis Seni Lukis Gaya Pita Maha ”, ditulis
berdasarkan sampel lukisan, karya-karya pelukis anggota organisasi Pita Maha, yang
tersimpan, sebagai koleksi Museum Puri Lukisan Ratna Warta Ubud, di Ubud, Kabupaten
Gianyar
Selama penelitian hingga selesainya laporan ini penulis telah banyak menerima
bantuan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan serta
mengucaplan banyak terima kasih kepada:

1. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Direktorat
Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
2. Kepala Lembaga Penelitian ISI Denpasar.
3. Dekan Fakultas Seni Rupa dan Disain ISI Denpasar.
4. Direktur Museum Puri Lukisan Ratna Warta Ubud, Kepala Museum
Kepala Museum Arma di Ubud.

Neka,

5. Semua pelukis dan teman-teman yang banyak membantu, meluangkan waktunya
memberikan masukan dalam penyelesaian laporan ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga laporan ini bermanfaat bagi yang
memerlukan.

Denpasar, 24 Nopember 2009

Penulis
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pulau Bali yang dijuluki sebagai pulau kesenian adalah tempat tumbuh kembangnya berbagai
jenis kesenian seperti ;seni lukis, seni patung, seni kerajinan, seni tari, seni sastra dan lainnya.
Kesenian-kesenian tersebut tumbuh subur dan berkembang seiring dan sejalan yang dilandasi
oleh agama Hindu Bali, serta didukung faktor penunjang lainnya yaitu keindahan alam yang
dapat menimbulkan inspirasi bagi seniman dalam mengolah seni.
Faktor lain yang turut mendukung perkembangan kesenian di Bali adalah jiwa berkesenian
dan sifat gotong royong masyarakat sangat tinggi dalam mengemban dan melestarikannya.
Dalam kehidupan berkesenian di masyarakat ada kesenian yang bersifat sakral dan ada yang
profan.
Kesenian sakral dipertunjukkan pada suatu upacara keagamaan,sedangkan yang profan
sebagai hiburan.Kesenian sakral yang dipertunjukkan pada saat upacara,dapat mempengaruhi
kejiwaan dalam suasana hening memantapkan perasaan ,menuntun pikiran kearah
keindahan,ketenangan dan kesucian(Anonimus,1977/78.14)
Jenis kesenian yang umum dipertunjukkan sebagai runtutan upacara seperti: tari topeng
sidakarya,wayang,tari sanghyang, tari rejang dan lainnya. Serta seni lukis sebagai wujud
persembahan yang tulus ihklas kepada Ida Sang Hiyang Widhi Wasa(Tuhan Yang Maha
Esa).Persembahan kesenian dalam upacara agama bagi seniman sebagai bentuk tanggung
jawab karyanya terhadap Tuhan. Karena ia menyadari bahwa dirinya, keberadaannya di dunia
ini ,karena diciptakan oleh Tuhan dan berkewajiban berbakti, hidup bersama dengan orang
lain yaitu masyarakat(Suwaji,1990,104).
Kesenian jenis lukisan dalam bentuk simbol,rerajahan, dan aksara suci lainnya digambarkan
pada alat-alat upacara seperti:kober,umbul-umbul,lamak,parba dan dinding bangunan dengan
lakon-lakon dunia pewayangan.
Sebuah alat tempat air suci berbentuk ”batok” diukir secara halus dengan lukisan sebuah
lakon dari Ramayana, berasal dari Bali,menggambarkan fungsi seni lukis dalam upacara
agama yang sangat disakralkan( Vander Hoop,A.NJ.Th.aTh,1949.124).
Seni lukis merupakan suatu wujud kesenian media olah pikir dan perasaan yang bersifat
komunikatif,serta cara untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran, ide, gagasan kepada
masyarakat luas dalam bentuk dua demensional.
Seniman atau sangging(sebelum populer istilah seniman) bila bekerja untuk kelengkapan
upacara yang bersifat sakral sebelumnya menentukan” dewasa” atau hari baik untuk memulai
bekerja.Mulai bekerja merdasarkan hari baik,dapat memusatkan dan menyucikan pikiran agar
dapat menyatu dengan pekerjaan, dan karyanya mempunyai ” taksu”,(bernilai tinggi).
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Seniman yang bekerja untuk tujuan upacara,yang religius adalah bagian dari tugas sosial
yang disebut” ngayah” ,bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Menurut pelukis I Gusti Ketut
Kobot(almarhum),yang sering ngayah di Pura membuat lukisan dapat imbalan berbentuk
banten ” Pras Santun ”,sebuah sesajen untuk memperoleh ketenangan bekerja. Taksu itu
adalah kekuatan spiritual yang berkaitan dengan profesi.
Tradisi ” ngayah” mempunyai nilai sosial dan pengabdian yang tulus ichlas tanpa pamerih
merupakan tradisi lama yang diwariskan oleh leluhur secara turun temurun kegenerasi
berikutnya.Dengan demikian seni lukis tak dapat diabaikan sebagai unsur pelengkap upacara
dan masyarakat masih memerlukannya.
Dalam jaman modern sekarang ini kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi semakin
meningkat, sejalan dengan pengaruh budaya asing yang dibawakan oleh para wisatawan,
penukis, budayawan mancanegara.
Pengaruh asing terhadap seni lukis Bali yang klasik tradisional,berlangsung menjelang
datangnya pengaruh seni lukis corak barat yang masuk ke Bali sekitar tahun 1920-an,ditandai
dengan kedatangan pelukis asing yaitu: Rudolf Bonnet dan Walter Spies
(Anonimus,1977/78). Kedua seniman tersebut banyak membawa pengaruh positif dalam
pembaharuan di bidang seni khususnya seni lukis di Bali.
Seniman Bali yang telah memiliki ketrampilan tehnik tradisional yang tinggi,mulai membuka
diri dengan sikap toleransi terhadap konsep-konsep baru yang dinilai positif,meningkatkan
wawasan,pengetahuan dan pengalaman berkesenian.
Aktivitas kehidupan seni lukis semakin kompetitif,mendorong lahirnya daya kreativitas
seniman semakin tinggi,peningkatan kemampuan tehnik modern dalam usaha mencari
identitas diri., yang mana sebelumnya karya-karya mereka merupakan ekspresi kolektif.
Lingkungan baru dengan pengenalan lukisan corak Barat yang ditunjukkan oleh Rudolf
Bonnet dan Walter Spies, mendorong seniman untuk mempelajarinya,timbul rasa percaya
diri,menjadi semakin maraknya kehidupan seni lukis di Bali.
Sebelum pengaruh seni lukis corak barat memasuki Bali, seni ornamen Bali mendapat
pengaruh dari kebudayaan lain seperti : Hindu,Cina dan Mesir.Pengaruh itu pada dasarnya
meningkatkan seni ornamen Bali dan memperkaya sehingga menjadi ornamen yang indah.
Di-antara pengaruh itu,pengaruh Hindu merupakan pengaruh yang tertua dan paling dalam
meresapi kesenian Bali disertai pandangan-pandangan simbolik dan filosofis.Dikenalnya
patra cina,patra mesir,patra welanda dan relief atau lukisan yang simbolik filosofis
menunjukkan adanya pengaruh luar tersebut.( Team Universitas Udayana,1977/1978.40).
Seni lukis yang dikenal pada waktu itu didominasi bentuk ” wayang” yaitu merupakan
illustrasi naratif baik ceritera maupun ikonografinya diturunkan dari ceritera wayang
.Pragmen ceritera pewayangan diambil dari ceritera Ramayana, Mahabrata,Sutasoma dan
ceritera lainnya dalam berbagai variasinya.( Yugus,A.A.Gd,2006)
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Menurut Anthony Forge,dalam Balinese Tradisional Paintings, The Australian Museum,
Sidney,1978, menghubungkan hasil seni lukis Bali seperti seni lukis gaya Kamasan dengan
relief Candi Jawa Timur.seperti Candi Jago,. Surawan,hasil seni budaya Hindu
Jawa,berpendapat bahwa kebudayaan Bali, banyak terpengaruh oleh kebudayaan Hindu Jawa,
khususnya dari jaman Majapahit.( Pastika,D.M.1994,D.M.1994,4).
Dilain pihak ketrampilan dan cara-cara menghaluskan berbagai ornamen yang unik-unik dan
sulit-sulit,termasuk juga pada sebuah patung menggambarkan adanya pengaruh Tiongkok
pula( Goris,Dr.R. Bali Atlas Kebudayaan, (?),4 ).
Dari uraian di atas menyatakan bahwa kesenian Bali khususnya seni lukis Bali tradisional
berwujud karya seni olah cipta ,rasa, karsa seniman melalui proses akulturasi kebudayaan dan
kesenian daerah dengan kebudayaan atau kesenian asing. Disamping belajar pada pelukispelukis asing tersebut.para pelukis Bali tetap lebih tertarik dan semangat belajar pada pelukis
yang lebih tua dengan cara kerja sama yang disebut ” nyantrik ”. Hasil kerja sama ini ,
melahirkan gaya seni lukis Bali baru yang disebut gaya Pita Maha,yaitu seni lukis Bali
tradisional mendapat sentuhan seni lukis corak barat dalam hal tema, teknik dan penggunaan
alat-alat menjadi seni lukis Bali baru.
Seni lukis Bali telah memasukkan unsur-unsur seni lukis modern barat, namun tetap masih
mempunyai ciri khas Bali yang tidak terlalu jauh dari seni rupa Bali klasik tradisional(
Udayana, A.A. Bagus,Msi,2007,2 )
Aktivitas ini melahirkan nama-nama pelukis Bali yang karyanya telah berbicara di tingkat
Internasional maupun nasional seperti: A.A. Gd. Sobrat, Gusti Nyoman Lempad, Ida Bagus
Made, I Gusti Ketut Kobot, Ida Bagus Made Nadera dan lainnya.
Melalui Pita Maha ini Walter Spies dan Rudolf Bonnet telah meberikan dan memadukan
kebudayaan Barat dengan kebudayaan Timur menumbuhkan konsep baru dalam seni lukis
Bali. Sejak ini seni lukis Pita Maha sampai seni lukis masa kini,konsep baru seni lukis Bali
terpelihara dengan baik.Konsep baru tersebut telah dibina melalui pembinaan non
formal,yang kemudian dilanjutkan melalui pembinaan formal oleh generasi selanjutnya. Ini
tercermin dalam tujuan pendidikan tinggi yang telah dibina dalam Jurusan Seni Rupa,
Fakultas Teknik Universitas Udayana, sejak berdirinya tahun 1965, juga melalui pendidikan
Seni Rupa IKIP Unud, dan IKIP PGRI Bali pada tahun 1983 dan juga dalam seni rupa STSI
Denpasar ( Rai Kalam, A.A.,1994,23 ).
Pembinaan seni juga dilakukan melalui pendidikan seni tingkat menengah, yaitu; Sekolah
Seni Rupa Indonesian( SSRI ) di Denpasar sejak tahun berdirinya 1967, yang kemudian
berubah nama menjadi Sekolah Menengah Seni Rupa( SMSR ),di Kampus Sekolah Kesenian
Batubulan. Lembaga-lembaga pendidikan seni ini,secara formal bertujuan melaksanaan
pembinaan seni rupa secara umum dan seni tradisional pada khususnya,terlihat dari tujuan
kurikulumnya,yang memuat mata kuliah seni tradisional di samping mata kuliah inti lainnya.
Semenjak Pulau Bali ditetapkan sebagai Pusat Kepariwisataan Indonesia Bagian Tengah pada
tahun 1969, perkembangan kepariwisataan di Bali mengalami kemajuan sangat pesat. Arus
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wisatawan yang datang ke Bali semakin meningkat, baik yang datang dari dalam maupun
yang datang dari luar negeri.Wisatawan yang datang ke Bali sangat bervariasi,bukan saja dari
kalangan budayawan atau seniman namun juga dari kalangan desiplin ilmu yang berbeda
seperti: politik, ekonomi dan kalangan masyarakat awam lainnya.
Pesatnya pariwisata ke Bali dapat mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat, dan
tidak kurang pentingnya dibidang sosial ekonomi yang dapat mendorong lajunya
perkembangan kesenian sampai ke desa-desa.Pertumbuhan berbagai corak dan gaya seni
lukis Bali yang bercirikan khas daerah, yang kemudian dijadikan sebagai sumber kehidupan
oleh senimannya. Peningkatan frekwensi kegiatan misalnya kegiatan pameran-pameran,
pertumbuhan galery-galery seni lukis, pasar-pasar seni, kolektor seni dan usaha-usaha lain
yang bersifat komersial, dapat mendorong produktifitas seniman dalam berkarya.
Dari berbagai kegiatan berkesenian yang sangat menjanjikan kehidupan sosial ekonomi akan
lebih meningkat menimbulkan semangat bagi pemuda untuk belajar melukis dengan corak
baru yang belum pernah dialaminya. Dan mereka merasa bangga dan terpandang menjadi
pelukis pada masa itu, karena menganggap status sosialnya lebih tinggi dari yang lainnya..
Orang-orang tua banyak yang menyarankan agar anak-anaknya belajar melukis, mengikuti
pelukis-pelukis yang lebih tua yang telah berhasil baik dalam berkarya. Pada masa itu boleh
dikatakan adalah jaman keemasan seni lukis Bali modern tradisional. Pemasaran lukisan
melalui pameran-pameran, melalui pesanan para kolektor dan galery atau pasar-pasar seni
lebih meningkat dari sebelumnya.
Fenomena kemajuan produktifitas seni lukis atau seni rupa pada umumnya pada saat itu,
yaitu kesenian yang berkembang berorientasi pasar dan kesenian yang berorientasi apresiasi
keduanya berjalan sendiri seakan-akan tidak ada komunikasi. Kepentingan pasar dan
kepentingan apresiasi sebenarnya saling isi mengisi tampak bertentangan, namun keduanya
saling mendukung satu dengan yang lainnya.
Bagi seniman yang telah mempunyai nama besar dari segi apresiasi cukup baik dan mereka
juga mempunyai posisi yang baik di pasaran. Kalau pemasaran baik, seniman akan dapat
berkarya lebih tenang dan produktif dengan hasil yang lebih bernilai apresiasi.
Menjelang tahun 1970-an mulai nampak gejala menurunnya pamor seni lukis gaya Pita
Maha,dilihat dari banyaknya lukisan-lukisan yang dipajang di gallery dan pasar seni yang
kurang baik kualitasnya baik ditinjau dari material yang dipakai maupun cara
penggarapannya yang kurang sempurna. Dalam hubungan itu Rudolf Bonnet yang telah
mengenal perkembangan seni lukis Bali, juga sebagai pionir berdirinya Pita Maha sangat
heran melihat lukisan-lukisan yang dipajang di gallery-gallery dan toko kesenian. Hal ini
diakui setelah dia kembali dari negeri Belanda pada tahun 1972,menyatakan bahwa di Ubud
banyak bermunculan lukisan-lukisan yang kurang bermutu di pameran dan toko-toko
kesenian.Fenomena ini merupakan ekses dari pada kepariwisataan yang bersifat
negatif,terhadap perkembangan kesenian.
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Pengaruh kebudayaan luar terhadap perkembangan kesenian di Bali dapat bersifat positif dan
dapat pula bersifat negatif. Pengaruh negatif dari kebudayaan luar di bidang kesenian yang
jelas kelihatannya adalah ekses dari pada kepariwisataan di Bali. Dengan larisnya karya seni
lukis dan seni pahat di Bali dibeli oleh wisatawan, menimbulkan hasil karya seni yang
kurang mengindahkan mutu. Sifatnya banyak dari seniman yang menghasilkan karya seni
yang kwantitatif, kurang memperhatikan kwalitas karyanya. Dari segi yang lain gejala ini
memang menambah panghasilan para seniman, tetapi ditinjau dari nilai seni itu sendiri telah
berkurang karena mengarah kepada seni yang komersial( Anonimus,1977/1978,43 )
Akhir-akhir ini disamping banyak lukisan yang kurang bermutu, minat generasi muda sangat
kurang untuk menekuni seni lukis gaya Pita Maha. Kecilnya minat pelukis muda untuk
menekuni seni lukis ini, mungkin karena melukis gaya ini memerlukan waktu lebih lama
dibandingkan dengan corak lainnya.( Pastika, I D. M, 1997,30 ).
Timbulnya berbagai corak atau gaya baru seni lukis, juga dapat mempengaruhi pelukis muda
cenderung untuk memilih corak yang dianggap lebih mudah cepat dikerjakan dan tidak rumit.
1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan
sebagai berikut:
1. .Bagaimana wujud, struktur dan teknik seni lukis gaya Pita Maha
2. Apakah unsur-unsur penentu yang membentuk seni lukis gaya Pita Maha.
3. Bagaimana nilai-nilai estetis dalam seni lukis gaya Pita Maha. .
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BAB II.
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Estetis dan Seni Lukis
Keindahan adalah merupakan suatu hal utama dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan
sehari-hari, kita selalu dihadapkan pada hal-hal yang indah seperti pemandangan yang indah,
gunung, laut, hamparan sawah bertingkat tingkat dan lainnya. Demikian pula dalam
berkesenian seni tari, seni tembang, seni kerawitan, seni rupa dan lainnya memiliki nilainilai keindahan. Peralatan rumah tangga, perumahan, perhiasan dan pakaian sendiri disadari
atau tidak mengandung nilai keindahan yang selalu didambakan setiap orang. Tanpa
keindahan hidup terasa gersang, merana kehilangan kebahagiaan. Karena keindahan adalah
merupakan karunia Sang Pencipta yang dimaknai bagi kehidupan duniawi.
Menurut para ahli berdasarkan tatanan sejarah, kesadaran keindahan secara mendalam berasal
dari Yunani. Kita mengenal istilah aesthetika berarti hal-hal yang dapat dicerap dengan
panca indera dan aesthesis adalah pencerapan inderawi. Pada dasarnya pengertian estetik
adalah sama yaitu hal-hal yang mempelajari tentang keindahan, baik sebagai obyek yang
dapat disimak dari karya seni, maupun dari subyeknya atau penciptanya yang berkaitan
dengan kreatif dan filsafatnya.(Agus Sachari,Estetika Terapan,1989,2).
Pendapat senada diungkapkan oleh :The Liang Gie bahwa istilah asethetica berasal dari kata
Yunani, yang berarti hal-hal yang dapat dicerap oleh pancaindera. Aisthetis pencerapan
indera( sense perception). Dalam kata Indonesia dipergunakan istilah estetis karena tidak lagi
semata bercorak filsafati melainkan sudah ilmiah( The Liang Gie,Garis Besar Estetika,
1983,17).
Sedangkan pengertian seni secara sederhana adalah suatu usaha untuk menciptakan bentukbentuk yang menyenangkan. Bentuk yang sedemikian itu memuaskan kesadaran keindahan
kita dan rasa indah ini dipenuhi bila bisa menemukan kesatuan atau harmoni dari hubungan
bentuk yang kita amati itu.(Soedarso SP. 1971,2).
Dalam menentukan batasan seni, Diekie dalam tulisannya tentang Art and The Aesthetic
melihat lebih jauh kedalam konsep seni. Dengan mengadopsi batasan yang tradisional yaitu
yang berdasarkan dengan teori imitasi serta menampilkan wawasan dengan analisis konsep
seni yang disebut teori instusional memusatkan pada meniru alam, menurut bentuk-bentuk
alam.
Menurut teori imitasi sebagai teori seni yang paling tua menekankan pada penonjolan
representasi sebagai esensi. Imitasi merupakan naluri fundamental, faktor inti dalam kodrat
manusia( Suwaji Bastomi, Wawasan Seni,1990,16).Sedangkan Aristoteles( dalam Suwaji
Bastomi,1990,16) menyatakan bahwa imitasi merupakan sumber kenikmatan yang tiada
habisnya, biarpun obyek seninya terlihat sengsara, namun kesengsaraan itu dapat dinikmati
lewat perwujudan artistik. Dalam penciptaan seni, seniman memiliki kebebasan untuk
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menemukan atau memperoleh orijinalitasnya.
Untuk meniru alam ciptaan Tuhan
tertinggi,dalam suatu karya seni, telah ada di Eropah sejak jaman Renaisance. Sebagaimana
ditegaskan oleh pelukis Leonardo Da Vinci(1452-1519), seniman jenius pada
jamannya,istilah kreatif untuk para seniman, karena kemampuan meniru alam,seniman dapat
disebut cucu Tuhan atau setidaknya cucu alam(nature) dan keluarga( as related) Tuhan
bidang penciptaan.( Primadi Tabrani,2006,19). Pendapat-pendapat di atas seni memiliki
kepentingan tertentu bagi kehidupan tidak hanya keindahan tetapi nilai sebagai persembahan,
atau sebagai dalam pengalaman magis ( Dr.Kuhn dalam SoedarsoSP 1973, 5).
Pengertian seni menurut I G. Bg. Sugriwa, kata seni diduga berasal dari kata seni( bahasa
Sansekerta) yang artinya kurang lebih sebagai penyembahan, pelayanan, pemberian karena
itu seni erat sekali hubungannya dengan keagamaan.Bentuk sesaji, melayani atau
mempersembahkan suatu dorongan kegiatan yang akhirnya disebut kesenian. Di Bali hal ini
masih berlaku sampai sekarang( Sudarmaji, 1979,5). Dalam Ensiklopedia Britanica
menyebutkan bahwa pengertian seni yang berasal dari Yunani itu mempunyai pengetian
sangat luas. Dalamnya ditentukan adanya kecakapan dan keterampilan ,dilaksanakan dengan
penuh kesabaran kearah tujuan yang etis, estetis dan menyangkut masalah kegunaan.
Seni mempunyai nilai bagi kehidupan manusia. Menurut filsuf Schpenhauer, berpendapat
orang bahagia bila keinginan jiwanya tercapai, jika tidak akan menderita. Rasa puas, bahagia
pada dasarnya perasaan lepas dari penderitaan akibat dari timbunya keinginan. Dengan
adanya keinginan dunia penuh dengan penderitaan; dan hal ini dapat dipecahkan melalui
medium kesenian.
Dalam batasan seni rupa, Sudarmaji menyatakan segala manifestasi batin dan pengalaman
estetis dengan media garis, warna, texture, volume dan ruang( Sudarmaji,1979,6).
Seni yang diciptakan seniman, berdasarkan pertimbangan cita rasa dan pikiran dapat
menggugah pengalaman estetis penikmat dan kemudian merasakan keindahannya. Keindahan
yang diidentikkan dengan harmoni , sedangkan harmoni adalah proporsi yang cocok hasil
dari pengamatan adalah menjadi tujuan bagi setiap pencitaan karya seni.
Proporsi geometris yang bernama: The Golden Section yang berasal dari filsafat Yunani
sampai pada jaman modern sekarang ini masih membayangi kehidupan berkesenian kita.
Para seniman, arsitektur, undagi telah menggunakan proporsi geometris dalam menciptakan
lukisan,bangunan,prabotan dan lain-lain agar tercapainya keharmonisan karyanya.
Salah satu hukum Golden Section yang sering dipakai dalam karya seni berbunyi:Memotong
garis tertentu sehingga perbandingan antara potongan yang pendek terhadap yang panjang
sama dengan yang panjang terhadap garis seluruhnya. Hasil dari potongan tersebut kurang
lebih akan berbanding seperti: 2:3, 5:8( atau 8:13,13:21 dan seterusnya( Soedarso SP. Herbert
Read, Pengertian Seni,1971,8).
Di Bali telah lama para undagi menggunakan hukum perbandingan yang sejenis dengan
hukum Golden Section yang disebut dengan istilah ” Bah-bangun ” yang artinya direbahkan
dan dibangunkan kembali. Hukum itu dipakai untuk mengukur atau menentukan tinggi
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sebuah bangun yang didasarkan atas lebarnya bangunan . Hukum itu berbunyi sebagai
berikut:tinggi bangunan sama dengan diagonal dari bujur sangkar lebarnya. Hukum itu
diterapkan dalam membuat bangunan,seperti: rumah,pura,candi dan lainnya. Dan juga dalam
membuat peralatan rumah tangga, pigura, jendela, pintu menggunakan hukum perbandingan
tersebut yang dianggap paling ideal dan harmoni selama ini. Dalam penerapan hukum ini
tidak kaku seperti itu, namun apabila dengan perbandingan ini hasilnya dianggap kurang
indah undagi berhak menambah ukuran dengan istilah” pengurip”. Pengurip berasal dari kata
” urip ” artinya ” hidup”. Dengan memberikan pengurip maka hasil karya diharapkan akan
lebih hidup, ideal sesuai dengan rasa keindahan seniman. Pengurip diberikan berupa
tambahan ukuran dalam perbandingan untuk tujuan idealis.Ukuran ”pengurip” memakai
satuan ukuran yang disebut: ” nyari ”( ukuran lebar jari tangan). Ukuran dapat ditambahkan
beberapa kali lebar jari tangan undagi,sesuai dengan yang diinginkan agar karya tampak
lebih hidup.
Untuk menelusuri kelahiran seni lukis gaya Pita Maha perlu menampilkan teori-teori
mengenai lahirnya karya seni yang terdapat dalam buku Estetika Barat dan Timur.
2.2. Kerangka Teori.
2.2.1. Teori Seni.
Teori umum tentang lahirnya seni yang disampaikan oleh Herbert Read dalam buku
Pengertian Seni menyebutkan bahwa segala macam teori umum mengenai seni harus bertolak
dari anggapan bahwa orang memberikan tanggapan terhadap bentuk, permukaan, serta masa
benda-benda yang diamati dan bahwa susunan tertentu dari padanya menghasilkan sensasi
yang menyenangkan, sedangkan ketiadaan susunan yang menyebabkan ketidak puasan,
kekecewaan dan kemuakan( Soedarso.SP.1971,2 )
Dalam pengertian lain dari yang disebutkan di atas bahwa seni berkaitan dengan
persembahan,pelayanan, pemberian dari bentuk ketrampilan, kecakapan, didasari kesabaran
dan ketekunan, melalui proses penciptaan. Menurut teori seni mengungkapkan bahwa karya
seni diciptakan oleh berbagai dorongan. Pertama: adalah Theory of Play. Teori ini
menyebutkan bahwa kerja seni diciptakan karena dorongan bermain. Teori ini didukung oleh
Johann Herder dan Croce’s. Kedua Theory of Utility, yaitu karya seni diciptakan
berdasarkan kegunaan untuk kepentingan praktis dan kebutuhan sosial. Pada umumnya teori
ini didukung oleh ahli Anthropologi, yang menganggap dorongan sosial dan ekonomi
merupakan pangkal aktifitasnya. Pendukung theory ini ini adalah G. Weltfish dan G.H.
Luquet. Ketiga, adalah Theory of Magi dan Religi. Menurut theory ini bahwa karya seni
diciptakan senimannya atas dorongan magis dan kepentingan keagamaan, untuk mendapatkan
tenaga-tenaga gaib. Theory ini mendapat dukungan lebih luas dalam masyarakat dan
pengamat seni dengan pendukungnya Salmon Reinoch dan S Gedion ( Kadir, 1975.3-4 ).
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2.2.2. Teori Estetika.
Kemampuan manusia untuk menilai dan menghargai keindahan dalam seni, dalam filsafat
dikenal dengan istilah citarasa. Menurut perumusan Kant, citarasa diartikan sebagai
kemampuan mental untuk menilai suatu benda atau suatu macam gagasan dalam hubungan
dengan kepuasan atau ketidak puasan, tanpa adanya suatu kepentingan apapun. Benda yang
mengakibatkan kepuasan yang demikian itu disebut indah. Dengan demikian bahwa dahulu
estetik juga dikenal sebagai philosophy atau theory of taste. Pengertian citarasa kemudian
masuk dalam ruang lingkup estetik( The Liang Gie,1976,17 ).
Teori tentang keindahan menurut Dharsono Sony Kartika terdiri dari teori keindahan yang
bersifat subyektif dan teori keindahan yang bersifat obyektif. Keindahan subyektif ialah
keindahan yang ada pada mata yang memandang. Keindahan obyektif menempatkan
keindahan pada benda yang dilihat( Dharsono Sony Kartika.2004,10-11 ). Sedangkan Sulzer
menyebutkan yang dapat dinyatakan indah adalah
yang mengandung kebaikan (
Kadir,1974:11-12 ). Dalam hubungan itu Soedarso membedakan pengertian keindahan tidak
selalu sama dengan seni, karena indah itu tidak selalu seni dan seni tidak selalu indah. Namun
demikian estetika( keindahan ) erat sekali kaitannya dengan seni..
Karya seni diciptakan dengan sengaja dan secara sadar oleh seniman mengandung
kebaikan,menyenangkan memenuhi tuntutan spirituil dan batiniah sebagai persembahan
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini bersemayam dalam diri seniman. Dalam
hubungan ini Aristoteles merumuskan keindahan sebagai suatu yang baik dan
menyenangkan.
Teori keindahan lain yang perlu juga dikemukakan dalam penelitian ini yaitu pendapatnya
Baumgarten yang menyatakan bahwa keindahan adalah kesempurnaan yang absolut dikenal
melalui perasaan. Keindahan adalah harmoni tanggapan bagian dengan bagian dalam
hubungan satu dengan yang lainnya dan dalam hubungan keseluruhan. Tujuan dari
keindahan adalah
menyenangkan dan menimbulkan keinginan( Baumgarten, dalam
Kondra,2004,32 ).
Keindahan sebuah karya seni sangat erat kaitannya dengan kemampuan penghayat dalam
menilai karya seni untuk menghargai keindahannya. Kemampuan yang disebut dengan
citarasa (taste ), yang dirumuskan oleh Kant diartikan sebagai kemampuan mental untuk
menilai suatu benda atau suatu macam gagasan dalam hubungannya kepuasan atau ketidak
puasan tanpa adanya suatu kepentingan apapun. Benda yang mengakibatkan kepuasan
demikian itu disebut indah.
Proses penghayatan karya seni pada dasarnya ialah berhadapan antara pengalaman rasa dari
penghayat dan pengalaman rasa dari pencipta karya seni. Dalam proses penghayatan ada tiga
kemampuan dalam sistim karya seni, yaitu pencipta karya seni,karya seni dan penghayat
karya seni yang sangat menentukan berlangsungnya proses pengalaman rasa. Pencipta karya
seni yang menampilkan karya ciptaannya bermaksud berkomonikasi dengan penghayat karya
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seni. Penghayat karya seni mempunyai sifat-sifat kritis dan lugas dalam menanggapi pesanpesan atau gagasan bila menghayati karya seni melalui proses citarasa
Bagaimana terjadinya proses rasa, dalam diri manusia, Sunjoyo menyatakan bahwa
pengalaman rasa, sadar inderawi, cipta dan karakter jiwa menjadi hal yang sangat utama
dalam analisa tentang rasa menarik.Pengalaman rasa dapat bersifat indah ( menarik), atau
tidak menarik(jelek ). Proses rasa indah( menarik) atau jelek ( tidak menarik), melalui
tahapan sebagai berikut: Indera dalam hal ini mata, menangkap karya seni. Kemudian
diteruskan kepada rasio. Rasio berfungsi sebagai regulator atau pengatur mengadakan
monitoring, saling mengikuti dengan napsu estetik. Antara rasio dan napsu estetik timbul
interelasi dan polaritas yang mengakibatkan adanya iklim kejiwaan yang bila dikemas terjadi
iklim positif( rasa menarik) atau iklim negatif ( rasa tidak menarik). Antara rasio,napsu
estetik dan iklim kejiwaan atau rasa terjadi terus menerus monitoring ( Sunjoyo,1976,13 ).
Dalam menghayati karya seni, ada yang merangsang jiwa kita yang menimbulkan rasa
menarik atau tidak menarik dari karya yang dihayati, sangat tergantung dari pengaruh
struktur karya seni yang dihayati. Menurut A.Moles ,yang berjudul Informatin Theory and
Perception, melalui banyak percobaan yang dilakukan menunjukkan bahwa proses-proses
dalam otak manusia dipengaruhi oleh sifat-sifat struktural dari pola-pola perangsang seperti
misalnya, suatu yang baru, yang rumit dan yang mengagetkan. Sifat-sifat yang merangsang
itu dapat dipandang sebagai unsur-unsur penyusun dari bentuk atau struktur seni ( The Liang
Gie,1976,26 ). Sifat struktur dari pola-pola perangsang dari theory persepsi estetiknya A
Moles, ada persamaan dengan pendapatnya Monroe Beardsley( Aesthetics Problems in the
Philosophy of Criticism ),yang terdapat dalam salah satu dari tiga ciri yang menjadi sifat
membuat baik atau indah dari benda estetis pada umumnya yaitu: Kesatuan( unity), berarti
bahwa benda estetis itu tersusun secara baik atau sempurna bentuknya.
Kerumitan(complexity,berarti karya seni atau benda estetis tersebut tidak sederhana sekali,
melainkan kaya akan isi maupun unsur-unsur yang saling berlawanan atau mengandung
perbedaan yang halus. Dan kesungguhan.( intensity),yaitu suatu benda estetis yang baik
harus mempunyai suatu kwalita tertentu yang menonjol dan bukan sekedar suatu yang
kosong. Misalnya kwalita yang dikandungnya suasana suram, atau gembira, sifat lembut atau
kasar, asalkan merupakan suatu yang sungguh-sungguh( The Liang Gie,1976,48 ).
Menurut Johannes Volkelt (1848-1930),menyatakan bahwa karya seni yang dianggap
memuaskan secara estetis, mengandung tanda pengenal dalam ukuran menyangkut bendanya
itu sendiri dan segi subyektif dari pengalaman yang timbul pada sipengamat. Selanjutnya
disebutkan norma-norma untuk sebuah karya yang indah, yaitu : Pertama mengungkap
keselarasan antara bentuk dan isi. Dan adalah sangat menarik menurut perasaan,perenungan
terhadapnya diliputi dengan rasa puas. Kedua menunjukkan kekaya rayaan akan hal yang
penting yang menyangkut manusia dan memperbesar kehidupan perasaan kita. Ketiga
membawa masuk kita kedalam suatu dunia khayal yang dicita-citakan dan membebaskan
kita dari ketegangan atau suasana realita sehari-hari. Dan keempat menyajikan suatu
kebulatan yang utuh serta mendorong pikiran pada perpaduan mental( The Liang
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Gie:1976,50 ).Theory keindahan tersebut diatas merupakan perpaduan antara bentuk estetis
yang obyektif dan isi pengalaman yang subyektif
2.3. Tinjauan Sejarah Seni Lukis Gaya Pita Maha.
Seni lukis di Bali telah mulai tumbuh dan berkembang sejak jaman prasejarah .Hasil-hasil
kebudayaan dan kesenian pada jaman itu seperti penemuan-penemuan sarkopagus, nekaranekara dan benda-benda peninggalan dari batu lainnya. Peninggalan tersebut berisi hiasanhiasan yang menunjukkan keahlian nenek moyang dalam membuat goresan-goresan dalam
bentuk topeng dan hiasan lainnya (Goris, Dr,R, 13 )
Peninggalan lain hasil kebudayaan berupa pahatan-pahatan, berbentuk relief yang terdapat di
obyek wisata Yeh Pulu di Desa Bedulu,Kabupatan Gianyar. Nama Yeh Pulu berasal dari
kata ” Yeh” dan ” Pulu”. Yeh berarti air dan Pulu berarti gentong tempat penyimpanan beras,
yang berada ditengah sebuah kolam , sebagai sumber air suci untuk keperluan upacara
keagamaan. Relief ditatahkan di atas sebuah tebing menggambarkan realita kehidupan di
masyarakat
Beberapa prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Anak Wungsu pada abad ke 11,dikenal adanya
kelompok yang mempunyai keahlian melukis, yaitu salah satu prasasti terdapat goresan motif
wayang yang menggambarkan Dewa Siwa. Di dalam naskah naskah kuno berupa lontarlontar yang biasa berisikan ceritera-ceritera legenda atau ceritera wayang banyak
menggunakan illustrasi gambar yang indah dalam ukuran kecil atau miniatur. Illustrasi atau
gambar tersebut merupakan cikal bakal seni lukis klasik Bali yang tumbuh dan berkembang
hampir di seluruh Bali.( Suteja Neka,1992,11-12 ).
Seni Lukis wayang yang berkembang di desa Kamasan Klungkung dimulai sekitar abad ke
15 dan mencapai puncak kemajuannya pada waktu pemerintahan Dalem Watu Renggong.
Seni lukis umumnya yang mengambil tema-tema pewayangan,ceritera legenda,Ramayana
dan Mahabrata disebut seni lukis gaya Kamasan. Di desa Julah yaitu salah satu desa Bali Aga
Karangasem berkembang seni lukis wayang berbentuk lebih sederhana dibandingkan dengan
seni lukis gaya Kamasan. Sedangkan di Ubud tumbuh dan berkembang seni lukis wayang
yang bentuknya hampir menyerupai bentuk wayang Kamasan
Disekitar pertengahan abad ke 19 di desa Kerambitan berkembang seni lukis wayang.
Penampilan bentuk dan ekspresi wajah yang kuat,proporsi dan anatomi distilisasi atau
diperpanjang. Penggambaran
bentuk ornamen pada pakaian wayang menunjukkan
kemegahan dengan beberapa ornamen yang tidak terdapat pada seni lukis gaya Kamasan..
Seni lukis wayang yang berkembang di desa Naga Sepaha Singaraja, Buleleng,bentuk
wayang berasal dari wayang kulit. Pelukis Dalang Diah di Desa Naga Sepaha menggambar
wayang di atas bidang kaca, yang menjadi lukisan wayang khas Buleleng.. Bentuk wayang
sangat berbeda dengan gambar wayang di Bali Selatan. Tokoh-tokoh raksasa di gambar lebih
besar, sedangkan tokoh dewa-dewa lebih kecil. Teknik melukis mulai dari sketsa,kontour
dan pewarnaan terbalik, mulai dari balik kaca.
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Pada tahun-tahun berikutnya di desa Batuan, Sukawati, Gianyar berkembang seni lukis
tradisional dengan gaya yang agak berbeda dengan seni lukis di daerah lain di Bali. Tematema dalam lukisan dari ceritera tantri,dongeng dan ceritera rakyat lainnya.. Berbagai
kegiatan dalam kehidupan sehari-hari juga dijadikan tema lukisan.. Bentuk rumit tidak
mengikuti proporsi anatomi, berkesan naif seperti lukisan kekanak-kanakan.
Warna gelap,kelam, padat tampak lucu dan unik.
Seni lukis pada masa itu berfungsi untuk kepentingan adat dan agama dalam
masyarakat,terutama gambar wayang,untuk menghias bangunan pura,peralatan upacara
lainnya. Menghias bangunan perumahan, puri-puri raja, punggawa dan orang terpandang
lainnya. Gambar-gambar sebagai kelengkapan upacara keagamaan seperti berbagai jenis
rerajahan dan gambar simbol dari dewa-dewa.. Seni lukis klasik Bali masih bersifat komunal,
seniman atau sangging tidak menyebutkan atau mencantumkan nama pada lukisannya.
Karyanya anonim dan gayanya sangat terikat dengan seni rupa pewayangan. Seniman pada
masa itu memiliki berbagai kemampuan, sebagai dekorator, arsitek bangunan, pematung,
pelukis dan juga penari, dan pemusik tradisional.
Dalam hal ini Dr. R Goris menyatakan tentang perasaan kesenian orang Bali, bahwa tiap-tiap
orang Bali seorang seniman besar, adalah ceritera dari musyfir( turis). Tetapi adalah suatu
kebenaran bahwa hampir semua orang Bali mempunyai kecakapan dalam bunyi-bunyian dan
seni tari. Keduanya berasal dari perasaan irama ( Goris, Dr R, ?, 22 ).
Dalam perkembangan selanjutnya, seni lukis Bali tidak menutup diri terhadap pengaruhpengaruh dari Barat. Terlihat dari pengaruh seniman asing yang dimulai pada tahun 1920-an.
Pelukis –pelukis asing yang pernah tinggal beberapa waktu atau menetap di Bali. Dikenal
dengan nama:Walters Spies, Rudolf Bonnet, Arie Smit. Antonio Blanco, Han Snel,Theo
Meyer,Donald Friend, Willem Gerad Hofker, Paul Nagano, Mequel Covarrubias, Lee Man
Fong, Luise Garret Koke,Leif Nilsson,J.Elizalde Navaro, Roger San Miquel, Chang Fee
Ming dan beberapa lainnya( Suteja Neka,1992,31 ).
Pelukis-pelukis Barat tersebut yang sangat berjasa dalam perkembangan seni lukis Bali
dalam pembentukan organisasi Pita Maha adalah Walters Spies yang menetap di Bali, desa
Ubud, mulai tahun 1927, dan kemudian disusul oleh Rudolf Bonnet pada tahun 1929. Kedua
seniman itu membangun studionya di Ubud atas bantuan Cokorde Gede Agung Sukawati
seorang bangsawan dari Puri Ubud, yang sangat mencintai dunia seni.
Pada saat itu di Ubud telah berkembang seni lukis wayang yang mirip dengan seni lukis gaya
Kamasan. Pelukis –pelukisnya adalah: Wayan Togog(1893-1956 ), I Made Griya( 1897-1934
), Ida Bagus Kembeng(1897-1952 ), Tjokorde Oka Gambir( 1893-1972),Ida Bagus Anom(
1898-1972 ), I Gusti Nyoman Lempad (1862-1978 ),Anak Agung Gede Sobrat( 1909-1992 )
dan Anak Agung Gede Meregeg( 1907 )
Walters Spies dan Rudolf Bonnet sangat erat dan aktip bergaul dengan masyarakat
sekitarnya,khususnya dengan pelukis-pelukis tersebut di atas. Bentuk pergaulan itu dalam
hubungan seni lukis sebagai mana pernah dikatakan oleh pelukis Anak Agung Gede Meregeg
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dan anak Anak Agung Gede Sobrat(almarhum) bahwa mereka datang ketempat tinggalnya
Tuan Bonnet dan Tuan Spies( panggilan akrab untuk kedua pelukis tersebut ), di Puri Kantor,
Ubud. Ditempat itu diberikan contoh lukisan dari buku-buku lukisan yang berasal dari seni
lukis Barat sebagai pembanding dari seni lukis yang telah ada di Bali. Sambil melihat contoh
lukisan disertai petunjuk-petunjuk pengembangan dan pembaharuan seni lukis Bali di bidang
tema-tema yang lebih luas dan tehnik yang baru. Mereka menjelaskan apa yang dilihat dan
dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dapat dijadikan obyek lukisan. Didukung oleh
berkembangnya seni lukis di daerah Ubud, bantuan dan antosias masyarakat seniman yang
tinggi untuk belajar melukis, Rudolf Bonnet ,Walter Spies,Cokorde Agung Sukawati dan
Cokorde Gede Raka Sukawati, memandang perlu didirikan perkumpulan seniman, yang dapat
menjamin kesejahteraan para seniman dan terus berkembang hasil karyanya.
Di dalam buku Puri Lukisan, Museum Kesenian Bali Modern disebutkan bahwa pada tahun
1932, berhasil didirikan perkupulan seniman yang bernama ” Pita Maha. ” Pita Maha artinya
jiwa yang besar atau juga berarti kreativitas yang tinggi. Pita Maha juga berarti ” Dewa
Sangging ” atau bisa juga berarti ” Kemaun yang tinggi ” atau ” Ciptaan Brahma ”.
Nama Pita Maha diberikan oleh seorang sastrawan dari Ubud yang bernama Cokorde
Ngurrah Lingsir( Suwaji Cs,1981,48 ). Tujuan dari pendirian dari organisasi Pita Maha
adalah: untuk memajukan mengembangkan seni daerah. Meningkatkan mutu seni dan
menyelenggarakan pameran-pameran hasil karya keluar daerah maupun keluar negeri. Pada
waktu berdirinya Pita Maha jumlah anggotanya lebih kurang 125 orang, terdiri dari pelukis
dan pematung.
Seluruh anggota Pita Maha dibina oleh pengurus yang tergabung dalam sebuah komisi.
Pengawas: Rudolf Bonnet, Walter Spies,Cokorde Agung Sukawati, I Gusti Nyoman Lempad
dan beberapa anggota lainnya. Para Kelian( Ketua Kampung ): Diketuai oleh Cokorde Rai (
Punggawa
Peliatan),
yang
bertugas
mengurus
daerah-daerah:
Peliatan,Padangtegal,Pengosekan, Mas, Batuan,Celuk,Sanur dan Klungkung yang masingmasing perwakilan diawasi oleh seorang kelian.
Perwakilan Ubud,Tebesaya, dan Peliatan diawasi oleh Anak Agung Gede Sobrat, perwakilan
Pengosekan dan Nyuh Kuning adalah I Gusti Ketut Kobot, perwakilan Mas adalah I Ketut
Roja. Perwakilan Bedulu adalah I Gusti Made Dokar,perwakilan Celuk adalah I Wayan
Rijok. Perwakilan Denpasar dan Sanur adalah I Gusti Made Deblog. Perwakilan Beng
Gianyar adalah I Dewa Ketut Oka. Dan perwakilan Kamasan Klungkung adalah Pan Seken.(
Anonimus,1982,2 ).
Usaha memperkenalkan seni budaya Bali ke beberapa negara di Eropah, antara lain Prancis,
dan Belanda pada tahun 1934. Penyelenggaraan pameran dalam Pembukaan Museum Sono
Budoyo di Yogyakarta kemudian di Jakarta dan Bandung. Pameran lainnya di Surabaya,
Medan, Balikpapan, Yogyakarta, Batavia, Holand, Inggeris dan Amerika. Dalam Pameran
Dunia di Paris pada tahun 1936, dua anggota Pita Maha mendapat Medali Perak. Mereka
adalah Ida Bagus Gelgel dan Ida Bagus Kembeng( Suwaji,1981,49 ). Pameran terakhir
sebelum bubar diselenggarakan di Surabaya pada tanggal: 3 Desember 1941 )
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Kegiatan lain dari Pita Maha selain pameran, juga diselenggarakan sekolah-sekolah melukis
dan mematung di beberapa desa di Ubud. Seperti di Peliatan., Batuan. Rupanya kehidupan
Pita Maha tidak bisa berlangsung lama, berhubung meletusnya Perang Dunia Kedua dan pada
tahun 1942, Rudolf Bonnet tidak bisa aktif lagi dalam perkumpulan karena menjadi menjadi
tawanan Jepang, maka kegiatan Pita Maha terhenti dan kemudian dari tahun 1956 mulai
memudar.
Golongan Pelukis-pelukis Ubud
Memudarnya kehidupan organisasi Pita Maha yang dibarengi kehidupan seni dan
pembinaannya di Bali tidak begitu lama, karena potensi dan semangat seniman senior tidak
pudar dan masih menyala-nyala. Oleh karena itu setelah bangsa Indonesia memperoleh
kemerdekaan maka di sekitar tahun 1951 didirikan suatu himpunan seniman yang bernama :
Golongan Pelukis-pelukis Ubud. oleh seniman-seniman senior seperti I Gusti Nyoman
Lempad, Anak Agung Gede Sobrat, Ida Bagus Made dan lainnya, bersama Cokorde Agung
Sukawati, dan Rudolf Bonnet. Tujuannya hampir sama dengan Pita Maha, hanya saja
anggotanya kebanyakan pelukis-pelukis. Pada awal berdirinya anggotanya lebih dari 50
orang. Pembinaan melukis melalui sekolah sekolah mulai ditingkatkan, membawa imbas
seniman muda berkarya seperti seniman di Padangtegal, di Pengosekan, Batuan Tebesaya dan
lainnya. Seniman muda di Padangtegal seperti : I Nyoman Madia, Anak Agung Gede Raka
Puja, Ida Bagus Rai dan lainnya., Wayan Turun di Tebesaya, I Wayan Barwa di Peliatan,
Dewa Putu Mokoh, Dewa Nyoman Batuan di Pengosekan, I Made Jatasura, I Tomlos di
Batuan. Kegiatan sama dengan anggota Pita Maha, yaitu mengadakan pameran-pameran
seperti di Jakarta, Yogyakarta, Medan dan pameran keluar negeri.
Museum Puri Lukisan Ratna Warta Ubud.
Bersamaan dengan banyaknya muncul pelukis muda yang sangat produktif dalam berkarya,
Rudolf Bonnet dan Cokorde Gede Agung Sukawati memandang perlu adanya sebuah
Museum khusus seni lukis dan patung. Sebelum perencanaan pendirian Museum dilakukan,
dibentuk sebuah yayasan sebagai kelanjutan dari cita-cita Pita Maha sebagai pengemban seni
rupa di Bali. Pada tahun 1953 berdirilah sebuah yayasan yang bernama Yayasan Ratna
Warta, berdasarkan akte notaris nomer:30,tanggal 1-10-1953( Anonimus,1982,4 ).
Yayasan Ratna Warta kemudian merencanakan dan mengusahakan pendirian Museum
Kesenian Bali Modern di bawah pimpinan Cokorde Agung Sukawati dibantu Cokorde Agung
Mas, Corkorde Anom Bawa. Perencanaan gambar bangunan dan halaman serta pertamanan
oleh Rudolf Bonnet. Peletakan batu pertama dilakukan oleh: Perdana Mentri Republik
Indonesia, Bapak Mr. Ali Sastroamdjojo, pada tanggal 31Januari 1954. Berselang dua tahun,
gedung utama dapat diselesaikan, sehingga pada bulan Januari 1956, Mentri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Mr. Moh. Yamin membuka secara resmi, Museum
Kesenian Bali Modern Puri Lukisan Yayasan Ratna Warta Ubud.
Lukisan serta patung-patung yang bernilai sejarah dapat dikumpulkan dari hasil karya tahun
1930. Karya-karya diusahakan oleh yayasan, juga berupa sumbangan dari Rodolf Bonnet dan
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orang asing serta dermawan Indonesia lainnya baik berupa bentuk hadiah maupun pinjaman
dari pemiliknya. Setiap tahun karya lukisan maupun patung bertambah,sehingga tertumpuk
sebanyak 57 karya lukisan dan 28 patung sejak tahun 1930- 1945, dan 71 karya lukisan 37
karya patung dari tahun 1945- 1981, sampai sekarang berjumlah 227 lukisan dan 105 buah
patung.
Museum sebagai wadah pemajangan karya-karya bermutu, tidak dapat dipisahkan dari
seniman sebagai pencipta karya seni. Seniman pencipta karya seni semakin bertambah
dengan terbentuknya suatu wadah baru para seniman, pada tanggal 23 Januari 1980 yang
bernama : Himpunan Seniman Ratna Warta Ubud.. Anggotanya terdiri dari seniman muda
yang tercatat sebanyak 645 anggota, meliputi seniman seni lukis dan pahat.
Tujuannya adalah untuk menghimpun seniman-seniman yang lebih muda, sebagai pelanjut
bagi generasi yang lebih tua. Kegiatan yang dilakukan himpunan seniman ini hampir sama
dengan organisasi sebelumnya seperti Golongan Pelukis-pelukis Ubud dan Pita Maha., yaitu
mengadakan berbagai pameran-pameran, utamanya pameran di Ruang pameran Museum
Puri Lukisan Ratna Warta. Disamping itu juga diselenggarakan pameran di luar daerah.

2.4. Ciri- ciri Seni Lukis Gaya Pita Maha
Secara umum ciri-ciri seni lukis Pita Maha dapat dilihat dari: tema, bahan dan alat, dan
teknik melukis. Menurut Suwaji ciri-ciri seni lukis disebutkan sebagai berikut:
Tema; Tema seni lukis sejak masa Pita Maha sampai sekarang lebih banyak
menggunakan tema-tema yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti:
kehidupan petani di sawah, kegiatan upacara di pura,kegiatan di pasar dan lainnya
Bahan ( material)
Kanvas sebagai bahan dasar yang sering dipakai dari kain jenis blacu,drill, meting ,
kasa kertas. Bahan cat yang digunakan cat air jenis acrylic dan jenis cat minyak yang
dapat
dibeli di toko-toko. Alatnya terdiri dari pensil, kuas bulu, kuas bambu. Dan
sebagai penguat warna digunakan fixatif
Teknik pelukisan;
Dalam pembuatan lukisan melalui beberapa tahapan yang diperlukan kesabaran dan
ketekunan yang harus dipatuhi yaitu : Pertama kali pembuatan sket dengan
menggunakan pensil. Sket kemudian dipertegas dengan tinta hitam(tinta cina).
Selanjutnya
menentukan gelap terang (gradasi), dengan tinta agar cair,dilanjutkan
dengan pewarnaan secara transparan.Tahap terakhir lukisan diberi lapisan fixatif agar
warna tidak cepat luntur( Suwaji, Seni Lukis Bali,1981,50).
Pada masa itu, walaupun tema-tema lukisan telah berubah,tetapi tema-tema dari ceritera
pewayangan tidak ditinggalkan, tetap dijadikan tema lukisan bagi pelukis yang yang
telah terbiasa mengerjankanya sebagai selingan.
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2.5.

Unsur-unsur Karya Seni Lukis.

Secara umum unsur-unsur karya seni dapat berupa bentuk yang terdiri dari:titik, garis,
bidang, ruang, warna dan tekstur. Bentuk/shape adalah suatu bidang kecil yang dibatasi oleh
sebuah kontur(garis) atau pembatas warna yang berbeda, atau karena adanya tekstur. Bentuk
bisa berupa bentuk alam( figur) dan bentuk yang tidak menyerupai bentuk alam (non figur).
Unsur-unsur mendasar dari bentuk dapat dijelaskan sebagai berikut :


Titik, adalah wujud terkecil dari bentuk. Satu titik belum mempunyai arti estetik. Titik
dalam jumlah yang banyak mempunyai arti estetik, dalam suatu bidang dengan
susunan tertentu.



Garis, berbentuk memanjang dapat menimbulkan perasaan tertentu dalam sipengamat.
Garis lurus kencang mengandung kesan kaku, keras. Sedangkan garis lengkung
berkesan luwes ,lemah lembut. Garis dapat dibuat tebal tipis mengesankan kualitas
tertentu. Garis yang disusun terstruktur demikian rupa dapat terwujud struktural
seperti: ritme, simetri, balans, kontras, penonjolan dan lain-lain. Sifat garis: polos atau
rumit, komplek, menimbulkan illusi,penggambaran perspektif.



Bidang/lapang, bagian dari bentuk yang dibatasi oleh garis yang betemu ujung
pangkalnya. Bidang bisa mendatar dan melengkung. Bisa bekesan statis dan bisa
berkesan dinamis, masing-masing mempunyai estetika tersendiri.



Ruang, Dalam seni lukis ruang terwujud sebagai bayangan,berkat perspektif atau
kontras antara gelap dan terang. Jadi ruang besifat illusioner.



Texture( tekstur), adalah unsur seni rupa yang menunjukkan rasa permukaan bahan,
kasar dan halusnya suatu permukaan.



Unsur warna, sangat berperan bagi kehidupan manusia. Peran warna bagi kehidupan
yaitu: warna sebagai warna, warna sebagai representasi alam, warna sebagai simbul
dan warna sebagai simbul ekspresi.(Djelantik,1990,19)

2.6.

Struktur Unsur-unsur Karya Seni

Unsur-unsur karya seni dapat menimbulkan rasa menarik, rasa indah apabila disusun atau
terdapat dalam struktur yang baik dan menarik. Dalam struktur unsur-unsur karya seni ada
tiga unsur yang mendasar yang sangat berperan yaitu:


Unsur keutuhan atau kebersatuan (unity). Menunjukkan dalam keseluruhannya
sesuatu yang utuh,yang tidak ada cacatnya.Tidak ada yang kurang dan tidak ada
berkelebihan.Ada hubungan yang relevan(bermakna) antara bagian-bagian,tidak ada
bagian yang tidak berguna atau tidak ada hubungan dengan bagian yang lain.Atau
tidak ada bagian yang berkesan merusak kesatuan. Bagian yang satu memerlukan
bagian yang lain, saling isi mengisi membentuk kekompakan.



Unsur penonjolan atau penekanan (dominance). Mengarahkan perhatian penikmat
karya seni ke suatu hal tertentu yang dipandang lebih penting dari pada yang
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lain.Penonjolan dapat dilakukan dengan a-simetri, aritmi dan kontras dalam
penyusunan karya seni.


Unsur keseimbangan (balance). Keseimbangan adalah kebutuhan naluriah yang
mendasar bagi manusia yang sangat berperan dalam penciptaan karya seni. Karena
keseimbangan merupakan persyaratan estetik dalam karya seni.

Dalam karya seni ada tiga hal yang dapat memperkuat ke-utuhan (unity) yaitu:


Simetri. Simetri atau kesetangkupan merupakan ciri suatu kesatuan yang memberikan
rasa tenang dan aman kepada kita dan karena itu bersifat memperkuat keutuhan
sesuatu.Dalam kesenian sering kali seniman dengan sengaja membuat sesuatu yang
tidak simetris(asimetris) untuk menambah daya tarik karya seninya



Ritme. Ritme atau irama yaitu pengulangan sesuatu secara teratur, seperti jarak yang
sama dalam seni rupa.Terulangnya sesuatu secara teratur dapat memperkuat kesatuan
dan keutuhan. Namun kalau ritme selalu tidak berubah terus menerus bisa
menimbulkan kebosanan.

Dalam karya seni rasa bosan dapat diatasi dengan membuat karya lebih bervariasi yang dapat
dicapai perubahan-perubahan pada ritme.


Harmoni atau keselarasan (harmony). Harmoni dimaksudkan adanya keselarasan
antara bagian-bagian, tidak saling bertentangan, semua cocok dan terpadu. Dapat
memperkuat rasa keutuhan, memberi rasa tenang,nyaman,sedap dan tidak mengganggu
penangkapan oleh panca indria kita. Dalam karya seni ,seniman sering dengan sengaja
memasukkan hal-hal yang tidak harmonis sebagai selingan untuk menghilangkan
kejenuhan. Hal ini dirasakan sebagai ”pembebasan” yang mempertinggi nikmat indah
penikmat karya seni.

Didalam suatu karya seni yang bermutu selalu ada kondisi-kondisi bersifat dualisme, yang
satu bersifat memperkuat keutuhan dan yang lain seperti beradu kuat untuk mengurangi
keutuhan karya seni. Kondisi adu kuat seperti itu sangat mengesankan bagi seniman, karena
dapat membuat kerumitan yang menarik yang disebut complexity dalam karya seni.
Walaupun complexity itu menambah daya tarik, namun keutuhan tetap dipertahankan dalam
karya seni. Karena complexity yang berlebihan akan mengurangi mutu seninya, menurunkan
mutu estetiknya.(Djelantik,A.A.M,1990,37)
2.7.Gaya/ Corak/ Style Lukisan
Seni pada umumnya dan seni lukis pada khususnya selesai diciptakan memiliki suatu
kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya, atau memiliki kedirian sesuai dengan
jiwa perorangan
Menurut: Meyer Shapiro, menyatakan bahwa gaya atau styl adalah bentuk yang tetap dan
kadang-kadang juga unsur-unsur, ciri-ciri dan pengungkapan yang tetap dalam karya seni dari
seorang atau golongan seniman.( The Liang Gie,1983,7). Sedangkan The Liang Gie lebih
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menekankan pada ciri khas suatu karya seni secara pribadi yang menyatakan bahwa, seni
senantiasa dilakukan oleh seorang tertentu sesuatu yang khas. Dengan demikian setiap karya
seni senantiasa merupakan hasil ciptaan seniman atau pelukisnya disertai nilai estetisnya.
Hasil ciptaan seniman bersifat pribadi ,merupakan pengejawantahan dari isi jiwanya,
gambaran pribadinya yang tidak dimiliki oleh seniman lain. Seniman yang berkepribadian
kuat ialah mereka yang di dalam proses interaksi antara dirinya dengan lingkungan punya
kekuatan memilih dan menentukan apa yang dianggap baik dan menarik untuk
divisualisasikan dalam bentuk seni. Memang seniman tidak lepas dari pengaruh lingkungan.
Dalam kepengaruhan dia mempunyai ciri khas sehingga dengan mudah dibedakan antara
seorang dengan orang lain. Menurut Prof.M.M. Djojodiguno SH, kepribadian itu merupakan
kebulatan dari pada sifat-sifat yang membedakan orang seorang dari orang lain. Dalam seni
rupa banyak cara dan cirinya. Bisa dalam pewarnaan, dalam penyusunan bentuk,dalam
sapuan kuas dalam pemilihan tema dan lainnya. Sedangkan Antropologi Amerika: Ralph
Linton menyatakan bahwa keperibadian itu, secara primair adalah konfigurasi dari responrespon yang dikembangkan oleh individu itu sebagai hasil dari pengalamannya.(
Sudarmaji,1979,8).
Pengalaman-pengalaman seorang seniman secara pribadi memiliki ciri khas karya,akan
menjadi gaya pribadi dan ciri-ciri dan pengungkapan yang khas dapat juga dimiliki oleh satu
golongan yang lebih luas menjadi gaya daerah.
Pengaruh-pengaruh seniman barat terhadap perkembangan seni lukis tidak dapat
dihindari,menumbuhkan berbagai corak atau gaya dengan ciri khas masing-masing. Corak
atau gaya lukisan yang berkembang saat ini adalah:
 Naturalis dan realisme, melukiskan segala sesuatu sesuai dengan natur atau alam,
secara tepat sesuai dengan yang dilihat.
 Impressionosme,melukiskan kesan sesaat
dengan cepat terhadap alam yang
ditimbulkan sinar matahari yang selalu berubah.
 Expressionisme, melukiskan kesan sesaat terhadap fenomena,dengan curahan batin
sendiri secara bebas,yang tidak bisa dicari identifikasinya di dunia kongkrit.
 Kubisme, berwujud kubis, bersegi-segi dan punya kesan monumental.
 Futurisme, seni yang menguasai masa depan, pendobrakan seni kubisme yang
dianggap statis dalam komposisi, garis dan pewarnaan. Futurisme mengabdikan diri
pada gerak.
 Dadaisme, Sifatnya dikatakan anti seni, anti perasaan dan cederung merefleksi
kekasaran dan kekerasan.
 Surialisme, pelukis cenderung melepaskan diri dari kontrol kesadaran. Menghendaki
kebebasan, sebebas orang mimpi.
 Abstraksionisme, seniman cenderung menggali perasaan yang ada dalam batin.
Mungkin itu fantasi, mungkin imaji kreatif, intuisi atau yang lainnya. Karena dunia
batin maka timbul bentuk yang tidak ada identifikasinya.
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Popular art, menunjukkan kebosanan seni tanpa obyek. Muncul karya mengingatkan
keadaan sekeliling yang sudah sekian lama kita lupakan.

Di samping berbagai aliran yang disebutkan di atas, Indonesia merupakan negara kepulauan
sangat kaya diselimuti variasi seni daerah. Bentuk dan coraknya tergantung dari kemajuan
sendiri,material, dan kekayaan dengan kesenian ibu yang kuat dan tinggi mutunya. Daerah
yang sedikit mendapat pengaruh barat yang naturalis didapati kesegaran kesenian yang khas.
Seniman bisa mengambil tema-tema keseniannya dari dongeng-dongeng rakyat nenek
moyangnya, dengan corak yang khas dekoratif.(Sudarmaji, 1979, 12,15).
2.8.

Tema-tema dan Perubahan Bentuk dalam Seni Lukis

2.8.1. Tema-tema Lukisan.
Semua segi kehidupan manusia dapat diunggkapkan dalam bentuk seni. Kehidupan dalam
pengalaman senang, sedih,lucu, kengerian, renungan dan lain-lainnya dapat diunggkap dalam
seni. Karena seni adalah penampilan(representasi), dan bukan kanyataan(reality). Obyekobyek yang ditampilkan merupakan pase-pase kehidupan manusia, alam pikiran, ajaran
kepercayaan tertentu dan dunia estetika itu sendiri, semuanya itu disebut tema.
Tema adalah inti( pokok ) masalah dalam hidup manusia baik keduniawian maupun
kerohanian, yang menghilhami seniman untuk dijadikan obyek yang artistik dalam
karyanya(Darsono Sony Kartika Cs, 2004,26).
Pemilihan tema bagi seniman dapat menentukan mutu suatu hasil karya seni, menunjukkan
visi tertentu seorang seniman. Misalnya: Pelukis S. Sojoyono dan Affandi menunjukkan visi
kerakyatan, sedang pelukis Basuki Abdullah visi seorang turis. Rakyat bukan sekedar obyek,
tetapi hidup menyatu dengan rakyat, suka duka rakyat dihayati sepenuhnya. Karya-karya
akan tercermin dalam ujung kuas, ujung jari, terasa dalam goresan,pewarnaan,ritme dan
suasana secara menyeluruh.(Sudarmaji,1979,12).
Menurut Darsono Sony Kartika, dalam buku Pengantar Estetika,
pengalaman kejiwaan manusia tema dalam seni terdiri dari:

berdasarkan motivasi



Tema menyenangkan, yaitu tema yang paling disenangi seniman,mudah dihayati
publik. Tema ini pengungkapan obyek yang indah dan menyenangkan.
Mengungkapkan keriangan dan bercita luhur(idealistik),keindahan dan keselarasan.



Tema
tidak
menyenangkan;
yaitu
tema
yang
menampilkan
kengerian(tragis),penderitaan,kematian atau kejatuhan. Tema yang mengungkapkan
hal yang menyedihkan,keadaan buruk,dan akhirnya mati sendiri,kepahitan
hidup,kehancuran dan ditimpa nasib buruk.



Tema lucu (komik,comic); Penggambaran obyek atau tokoh yang tidak disenangi
orang dapat ditinjau dari segi kelucuannya. Dapat juga bahan yang pada dasarnya
menegangkan atau menimbulkan ingatan yang tidak menyenangkan,berubah menjadi
lebih ringan mengundang senyum yang pahit.
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Tema renungan; tema ini berisikan keanehan dalam fantasi seniman atau yang hidup
dalam pikiran manusia sendiri yang bersumber pada agama, kepercayaan, mithe,
mimpi, halusinasi dan illusi. Nasehat atau khotbah yang bersumber pada agama dan
moralitas. Tema yang menyenangkan, tema tidak menyenangkan, tema lucu dan
renungan dapat saling tumpang tindih atau bercampur.



Tema ungkapan estetis; tema ini membina seni lebih murni dalam mengubah suatu
karya seni karena tidak terikat akan makna dan nilai lain seperti tema dan
ceritera.(Darsono Sony Kartika,2004,26).

2.8.2

Perubahan Bentuk Dalam Seni Lukis

Dalam karya seni, bentuk digunakan sebagai simbul perasaan seniman dalam
menggambarkan obyek hasil dari subyek matter. Maka dapat terjadi apabila seorang
kurang dapat menangkap atau mengetahui secara pasti mengenai obyek hasil
pengolahannya. Oleh karena itu kadang-kadang mengalami perubahan dalam
penampilannya(transformasi) yang sesuai dengan cara dan gaya pengungkapannya secara
pribadi dan terjadi makin jauh beda dari obyek sebenarnya. Maka dalam penciptaan
terjadi perubahan wujud sesuai dengan selera atau latar belakang senimannya.
Perubahan bentuk dalam seni lukis dapat dibedakan menjadi::


Stilisasi; penggambaran untuk mencapai keindahan dengan cara menggayakan
obyek dan atau benda yang digambar.Stilisasi dilakukan dengan cara
menggayakan setiap kontur pada obyek atau benda itu.



Distorsi; penggambaran bentuk yang menekankan pada pencapaian karakter
dengan cara menyangatkan wujud tertentu pada bentuk atau obyek yang
digambar.



Transformasi; penggambaran bentuk dengan cara memindahkan (tran=pindah)
wujud atau figur dari obyek lain ke obyek yang digambar, untuk pencapaian
karakter.



Deformasi; merupakan penggambaran dengan mengubah bentuk obyek dengan
menggambarkan hanya sebagian yang dianggap mewakili atau pengambilan unsur
tertentu yang mewakili karakter hasil interpretasi yang sifatnya sangat
hakiki.(Darsono Sony Kartika,2004,103 )

’
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BAB III.
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
3.1. Tujuan Penelitian.
Secara umum tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai wujud, struktur dan teknik seni lukis Pita
Maha.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur penentu bentuk seni lukis gaya Pita Maha.
3. . Untuk mengetahui lebih jelas tentang nilai estetis seni lukis gaya Pita Maha.

3.2. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan :
1. Sebagai sumber informasi yang signifikan bagi masyarakat luas dan instansi
terkait yang menangani kesenian khususnya seni lukis, dan informasi tentang
eksistensi seni lukis gaya Pita Maha.
2. Bagi dunia pendidikan dan generasi muda yang ingin menekuni gaya lukisan ini,
sebagai sumber apresiasi tentang eksistensi seni lukis Pita Maha dan meneladani
sikap-sikap pelukis pendahulu,seperti sikap toleransi terhadap pengaruh positif
terhadap kemajuan seni lukis, sikap kritis, tenang,teliti, kesabaran dan ketekunan
berkarya.
3. Sebagai bentuk pelestarian budaya etnik dan satu-satunya gaya seni lukis yang
memiliki ciri khas daerah yang sangat unik.
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BAB IV
METODE PENELITIAN.
4.1. Lokasi Penelitian
Sejak jaman dulu desa Ubud dengan keadaan alamnya yang indah dan seni budayanya sangat
menarik bagi wisatawan dalam dan luar negeri.Keindahan alam, berupa sawah yang
bertingkat membentang luas,sungai berlikul-liku merupakan paduan alam yang sangat
harmonis. Desa Ubud adalah salah satu dari delapan desa yang termasuk wilayah Kecamatan
Ubud, Kabupaten Gianyar, terdiri dari: Desa Ubud, Desa Petulu, Desa Kedewatan, Desa
Sayan, Desa Singekerta, Desa Lodtunduh, Desa Mas dan Desa Peliatan. Lokasinya berada di
pusat kota kecamatan Ubud, yang terkenal memiliki alam beserta gunungnya yang indah,
diapit oleh dua buah aliran sungai dikenal dengan nama Campuhan( derah pertemuan dua
aliran sungai. Di lereng gunung yang tidak begitu tinggi (gunung lebah), terdapat pura yang
yang bernama Pura Gunung Lebah.
Daerah Campuhan bukan saja menarik dikunjungi wisatawan bahkan dipilih sebagai tempat
tinggal oleh beberapa pelukis asing seperti W. Spies dan R. Bonnet, pelukis yang menjadi
pionir berdirinya Pita Maha, merasa betah karena memperoleh ketenangan batin ditempat
tersebut. Walter Spies bertempat tinggal di lokasi yang sekarang menjadi hotel Campuhan
,milik keluarga besar Puri Saren,yang tidak asing lagi di Ubud.Letaknya sangat strategis di
pinggir sungai yang melingkari Pura Gunung Lebah. Sedangkan Rudolf Bonnet, bertempat
tinggal diseberang jalan di depan Hotel Campuhan dikeliling hamparan sawah yang hijau dan
indah pemandangannya. Pelukis asing lainnya yang juga senang bertempat tinggal di sekitar
Campuhan serti Arie Smit, Antonio Blanco. Dan pelukis Le Mayour bertempat tinggal dan
membuat studio di Sanur. Di tempat tinggalnya itu, pemandangan alam sekitarnya sering
menjadi sasaran obyek lukisan.yang menimbulkan inspirasi baru dalam menciptakan
karyanya.
Kecamatan Ubud, adalah salah satu dari tujuh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten
Gianyar. Luas wilayah Kecamatan Ubud adalah 42,38 km, termasuk daerah dataran dengan
ketinggian antara 350 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Beriklim tropis agak lembab
sehingga temperatur pada musim penghujan, tidak jauh berbeda dengan musim kemerau.
Kelembaban udara cukup tinggi antara 65-80 %, sehingga keadaan cuaca sedang tidak terlalu
panas ,dengan temperatur minimum rata-rata 20 derajat dan maksimum 37 derajat C.(
Yugus, A.A.Gd,2006,45 ).
Desa Ubud Gianyar

Gambar 4.1 Peta Bali
Kajian Estetika Seni Lukis Gaya Pita Maha

22

Laporan Penelitian Fundamental

Gambar 4.2. Peta Lokasi Peneltian

Daerah Ubud dan sekitarnya adalah merupakan kawasan perkembangan seni lukis, dan
tempat lahirnya seniman-seniman anggota Pita Maha seperti: I Gusti Nym. Lempad, A.A.Gd.
Sobrat, Ida Bgs. Made, Gusti Ketut Kobot, A.A.Gd. Meregeg,I Gusti Nyoman Molog, Dw.
Ketut Ding, Dw. Putu Bedil, Dw. Ketut Rungun dan lainnya.
Desa Ubud berjarak kurang lebih 25 km.kearah utara kalau ditempuh dari Denpasar dan
berjarak kurang lebih 12 km. kearah barat kalau ditempuh dari kota Gianyar.
Di samping sebagai pusat tumbuh kembangnya seni lukis Pita Maha atau seni lukis Bali
modern, juga sebagai tempat tumbuh suburnya museum seni lukis seperti Museum Puri
Lukisan Ratna Warta, yang lokasinya kurang lebih 600 meter, kearah barat dari Puri Ubud.
Museum Neka kurang lebih 2,5 km, kearah barat dari Museum Ratna Warta. Sedangkan
Museum Arma dan Museum Rudana, masing-masing berjarak 2 km, dan 3 km kearah timur
dari Puri Ubud. Museum-musum tersebut rata-rata ada mengkoleksi karya-karya pelukis
anggota Pita Maha, di samping lukisan modern lainnya. Di luar daerah Gianyar terdapat
museum lain seperti : museum Gunarsa di Klungkung, Museum Bali, museum Sidik Jari dan
Taman Budaya di Denpasar, yang menyimpan berbagai jenis lukisan modern.
Lokasi penelitian ini lebih di pusatkan di museum Puri Lukisan Ratna Warta, karena secara
lengkap menyimpan karya seniman generasi Pita Maha. Museum tersebut adalah museum
pertama berdiri di kawasan pariwisata Ubud,yang mulai dibuka pada tahun 1956. Museum
yang berjasa besar dalam mengemban cita-cita luhur,penyelamat karya bermutu tinggi, setiap
generasi, mengkhususkan menyimpan karya dari koleksi seni lukis Bali modern dari jaman
Pita Maha sampai sekarang.
Lokasi museum berada di jalan raya di pusat kota Ubud, memasuki sebuah candi bentar yang
yang megah dan agung,melewati halaman parkir menuju anak tangga (undag ) alami dari
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bahan lokal. Museum berada didaerah persawahan yang membentang luas di sekitarnya,
hawanya sejuk, jauh dari kebisingan dan keramaian kota yang dapat mengganggu
ketenangan pengunjung museum. Tempat pemajangan lukisan terdiri dari tiga bangunan
utama,yang berada di sebelah utara memanjang dari timur kebarat dan di sebelah barat
memanjang dari utara keselatan, dengan penataan ruang yang sangat apik dan penyinaran
yang baik untuk pemasangan lukisan. Bangunan di sebelah timur memanjang dari selatan
keutara digunakan untuk pameran berkala dan sebagian untuk kantor administrasi. Di
halaman gedung terbentang sebuah kolam hias, berbentuk melengkung dilewati jalan
setapak menuju gedung pameran. Bangunan dan halamannya hasil dari kombinasi arsitektur
Belanda dan arsitektur Bali yang dirancang oleh R. Bonnet bersama dengan seniman generasi
Pita Maha. Halaman gedung diperindah dengan berbagai jenis tanaman hias dan tanaman
lokal lainnya sehingga tampak asri dan alami.
4.2. Jenis dan sumber data.
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah berupa kata-kata dan tindakan selebihnya
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain ( Moleong, dalam Yugus, A.A.Gd,
2006,36).
Berdasarkan pendapat tersebut di atas,sumber data dalam penelitian ini adalah data dalam
bentuk kata- kata dan tindakan, sumber data tertulis,foto-foto yang berkaitan dengan karyakarya seniman anggota Pita Maha, dalam bentuk seni lukis Bali modern.
Kata-kata dan tindakan diperoleh dari wawancara dari beberapa sumber dan informan yang
memiliki pengetahuan tentang seni lukis modern Bali gaya Pita Maha. Tindakan yang
dimaksud disini adalah berupa proses terjadinya seni lukis gaya Pita Maha, peranan seniman
anggota Pita Maha dalam perkembangan seni lukis Bali modern dan pengaruhnya terhadap
penerus generasi berikutnya. Sumber data utama dilengkapi dengan sumber berupa buku,
majalah ilmiah dan katalog –katalog museum lukisan seperti katalog museum Neka, museum
Arma dan museum Rudana dan juga dilengkapi dengan foto-foto lukisan.
4.3.Teknik Pengumpulan Data.
4.3.1. Observasi
Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan
atau penginderaan langsung terhadap suatu benda,kondisi, situasi,proses atau berkaitan
dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan
langsung pada lukisan gaya Pita Maha di Museum Puri Lukisan Ratna Warta dan museum
lainnya di Ubud dan pada seniman muda generasi Pita Maha.
4.3.2. Wawancara.
Wawancara adalah percakapan antara dua pihak dengan maksud tertentu. Satu pihak sebagai
pewawancara( interviewer ) yang mengajukan pertanyaan dan pihak lain yang diwawancarai(
interviewee ) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan
wawancara antara lain mengkonstruksi mengenai orang,kejadian, organisasi, perasaan,
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motivasi, tuntunan, kepedulian dan lain-lain( Yugus,A.A.Gd,2006,39 ). Dalam penelitian ini
penulis mengadakan wawancara dengan kepala Museum Puri Lukisan Ratna Warta, kepala
museum Neka di Ubud dan beberapa seniman yang secara langsung dan tidak langsung
dapat berguru dengan R.Bonnet dan Walter Spies. Disamping itu pula wawancara dengan
pegawai museum Ratna Warta, yang menjadi kepercayaan R. Bonnet dan telah mengikuti
perjalanan R.Bonnet selama tinggal di Ubud.
4.3.3.Teknik Dokumentasi.
Teknik dokumentasi dilakukan dengan mencatat data yang secara sistimatis, yang didapatkan
dari buku-buku katalog,mas media dan buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Datadata dokumen ini digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak hal dapat
dipergunakan untuk menguji, menapsirkan bahkan meramalkan. Dalam penelitian ini di
samping studi dokumen yang diperoleh dari sumber tersebut di atas, juga dengan foto-foto,
untuk melengkapi dan kesempurnaan hasil penelitian ini. Foto-foto diambil dari foto lukisan
dari karya seniman anggota Pita Maha baik yang dibuat sebelum dan sesudah perang dunia
kedua dan juga karya seniman muda yang dipajang di museum Ratna Warta, Ubud.
4.4. Instrumen Penelitian.
Instrumen dalam penelitian ini berupa buku catatan yang digunakan mencatat berbagai
keterangan dan informasi yang diperoleh dilapangan.
4.5. Metode Pengambilan Sampel Penelitian.
Sebelum menentukan sampel dalam penelitian ini, maka perlu diadakan penjajagan terlebih
dahulu tentang lukisan yang berada di museum Puri Lukisan RataWarta untuk mengetahui
bentuk populasi lukisan gaya Pita Maha. Jumlah lukisan yang terkumpul 57 buah lukisan dari
tahun 1930-1945 dan 71 buah lukisan dari tahun 1945-1981, dan sekarang berjumlah 227
lukisan dan patung 105 buah. Dari jumlah lukisan tersebut dikelompokkan menjadi lima
kelompok. Pengelompokan ini didasarkan atas potensi kreatif seniman terhadap penyerapan
pengaruh pembaharuan seni lukis barat, yang sangat berbeda pada setiap seniman, dan
mempengaruhi terhadap hasil karya lukisannya. Dari lima kelompok karya tersebut
ditetapkan masing-masing dua karya lukisan, sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili
dari masing-masing kelompok. Sampel lukisan tersebut kemudian dianalisa, dikaji nilai
estetisnya yang berdasarkan unsur, kesatuan, penonjolan dan keseimbangan yang merupakan
unsur dasar keindahan seni lukis. Nilai estetis tersebut dilihat dari unsur-unsur penentu
bentuk seni lukis gaya Pita Maha yang terdiri dari : garis,obyek, pewarnaan dan tektur.
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BAB V.
HASIL DAN PEMBAHASAN.
5.1.Wujud, Unsur-unsur dan Teknik Seni Lukis Gaya Pita Maha.
5.1.1.Wujud Seni Lukis Gaya Pita Maha.
Wujud suatu yang nyata tampak secara kongkrit, di depan kita dipersepsi dengan mata kita
secara langsung. Dan juga kenyataan yang tidak nampak secara kongkrit dimuka kita,tetapi
secara abstrak wujud itu dapat dibayangkan.
Pengertian bentuk yang paling sederhana adalah titik, kalau titik berkumpul memanjang akan
terjadi garis, kemudian garis mengumpul, menjadi bidang(lapang) dan lapang mengumpul
akan terjadi bentuk atau ruang. Jadi bentuk adalah unsur-unsur dasar dari semua dalam seni
rupa seolah-olah merupakan bahan bangunan( Djelantik,1990,17 )
Bentuk menurut Soedarso Sp, adalah susunan dari bagian-bagian dari aspek visual dan form
dari suatu hasil seni, tidak lain adalah bentuknya, susunan dari bagian-bagiannya.
Bentuk dari seni lukis Bali dan seni lukis gaya Pita Maha pada khususnya terjadi dari susunan
dari bagian-bagian seperti garis,bentuk,warna dan tektur, melalui olah pikir dan rasa dengan
konsentrasi diri seniman dalam berkarya. Konsentrasi diri mengandung arti pencarian
hubungan diri dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa( Tuhan Yang Maha Esa ),setelah bersih
dari elemen-elemen yang mengganggu. Dalam pencarian hubungan dengan Tuhan, seniman
melakukan dengan cara berekspresi melalui suara,bentuk dan gerak yang estetis yang
ditujukan untuk pengabdian pada agama. Perpaduan antara estetis dengan religiusitas,
menjadi satu dengan tujuan hubungan dengan Tuhan. Hal ini menurut W. Spies ditemukan di
Bali. Dan oleh para pakar agama menyebutkan bahwa agama telah menyusup seluruh aspek
kehidupan umat Hindu di Bali utamanya kehidupan kesenian.
Agama Hindu sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi seniman dalam menciptakan karyakarya yang secara fisik mempunyai nilai estetis dan secara spiritual mempunyai nilai religius
magis. Jadi dalam menghayati dan mengapresiasi seni lukis gaya Pita Maha tidak cukup
dengan hanya menghayati nilai fisiknya saja,tetapi juga spirituilnya yang tersirat dalam isi
dan makna yang terkandung dalam lukisan. Lukisan Bali pada umumnya termasuk seni
lukis gaya Pita Maha, banyak merefleksikan realitas dalam suatu karya, yang berkat bentuk
dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani
sipenerimanya. Dalam pengertian ini pencipta karya seni mempunyai kepekaan khas di dalam
penginderawian kejiwaan manusia, sehingga penghayat karya seni mendapatkan pengalaman
dan kenikmatan batin yang dapat dimanfaatkan,diresapi untuk kesejahteraan rohaniah. Dalam
hal ini E.de, Bruyne, menambahkan bahwa seniman menciptakan karya seni dalam bentuk
sensual,adalah untuk mendapatkan suatu nilai secara wajar langsung dan menyeluruh
membeberkan ide penciptaan tanpa pamerih( Pastika,D.M.,1997,17 ).
Seni lukis Bali Pita Maha bentuknya mengikuti konsep estetika tradisional. Konsep estetika
tradisional yang dalam hal ini adalah konsep estetika Bali. Dalam konsep estetika Bali secara
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umum ada narasi, ruang yang penuh, kemudian pola-pola seperti pohon dan daun misalnya,
sangat berpatron dan berbeda dengan konsep estetika timur jauh,seperti Cina dan Jepang dan
dilain pihak bertentangan dengan estetika Eropah( Jean Couteau,2007,24. ).
Konsep estetika Bali, dengan narasi ruang yang yang penuh,menggambarkan penyebaran
bentuk pola atau patrun yang penuh dalam berbagai motif tersusun memenuhi bidang
gambar, hampir tidak ada ruang yang kosong.
Susunan pola-pola seperti bentuk binatang ,tumbuh-tumbuhan,manusia dan lainnya, tidak
lepas dari tujuan keseimbangan sebagai salah satu syarat mencapai keindahan. Jenis
keseimbangan yang umum terdapat dalam seni lukis Bali Pita Maha adalah keseimbangan
simetris, yaitu bentuk ulangan dengan posisi berhadap-hadapan sehingga bagian yang kanan
sama dengan bagian yang kiri. Jenis keseimbangan simetris ini,akan diperoleh ketepatan
imbangan, yang berkesan statis dan stabil. Jenis keseimbangan yang lebih menarik bagi
seniman adalah kesemimbangan secara menyeluruh,ada kesan seimbang bagian kanan dan
kiri walaupun kedua pihak penyebaran motifnya tidak sama (asimertis ). Pada keseimbangan
jenis ini,perlu diingat bahwa suatu hasil seni memiliki titik pusat yang imajiner,yang analog
dengan pusat gaya berat. Maka disekitar titik inilah garis-garis,bidang-bidang dan bentuk
ditebarkan dan diatur sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut terdapat dalam
keseimbangan yang sempurna. Tujuan struktural dari keseimbangan itu adalah harmoni dan
harmoni adalah kepuasan dari kesadaran kita.
Bentuk motif-motif sebagai elemen-elemen seni lukis gaya Pita Maha yang
memvisualisasikan bentuk-bentuk alam, digambarkan menjauhi bentuk yang sesungguhnya.
Proporsinya didistorsi tidak sesuai dengan bentuk yang sebenarnya, kadang-kadang begitu
wajar dan kadang-kadang juga jauh dari kewajaran
Corak dekoratif masih tetap dipertahankan,yang dapat mempengaruhi pengaturan
komposisi,yang memenuhi ruangan, dengan cakrawala yang berada hampir pada ujung
bidang gambar. Bagian-bagian detail, dikerjakan secara cermat,seperti misalnya lukisan
sebuah pohon, setiap daun dilukis satu persatu, sehingga banyak lukisan Bali Pita Maha yang
mengingatkan kita akan lukisan naivisme Henri Rousseau.
Pewarnaan setiap obyek lukisan bergradasi halus, dari warna-warna terang ke warna-warna
gelap.Hal ini terjadi karena pengaruh teknik, sebelum mewarnai didasari oleh gradasi gelap
dan terang dari hasil proses ” sigar mangsi atau aburan” dengan tinta hitam. Ada juga lukisan
yang khusus dalam gradasi hitam putih, dengan sapuan kuas yang halus, tanpa warna, namun
tetap menampakkan ekspresi yang utuh. Seperti lukisan karya-karya I Gusti Made Deblong
dari Denpasar.

5.1.2. Unsur-unsur Penentu Seni Lukis Gaya Pita Maha.
Seni lukis gaya Pita Maha dibentuk dari unsur-unsur seni lukis yang terdiri dari:
garis,obyek,warna dan tekstur. Unsur-unsur visual tersebut membangun wujud karya yang
dapat dilihat, diamati secara kasat mata.
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Garis:
Garis merupakan hasil dari sebuah goresan benda tajam,yang berbentuk memanjang dapat
menimbulkan perasaan tertentu dalam sipengamat. Garis dapat ditarik secara lurus kencang
mengandung kesan kaku,keras. Sedangkan garis lengkung berirama berkesan luwes,lemah
lembut, kecantikan dan kesopanan.. Garis orisontal atau mendatar mengandung kesan
ketenangan, kedamaian dan bahkan kematian. Garis vertikal atau garis tegak mengesankan
kesetabilan,kemegahan dan kekuatan. Sedangkan garis diagonal atau miring menunjukkan
gerakan tidak seimbang berkesan dinamis.Garis dapat dibuat dinamis,tebal tipis,
mengesankan kualitas tertentu yang ditekankan. Secara psikologis goresan seorang seniman
memberikan kesan yang berbeda-beda,menunjukkan karakter dan kekuatan kegarisan seorang
seniman. Untuk memahami karakter dan kekuatan goresan garis seorang seniman harus
dengan melatih daya sensitivitas kita,untuk dapat menangkap setiap getaran yang terdapat ada
setiap goresan( Dharsono Soni Kartika,2004,102 ).Garis merupakn unsur yang sangat
dominan dalam seni lukis Pita Maha. Dengan garis dapat mengungkapkan bentuk ,motif dan
sebagai pembatas bidang atau kontour. Garis kontour sebagai penegasan dari sket awal
dengan tintan hitam yang pekat., dengan menggunakan pena tradisional, yaitu dari bambu
yang ujungnya diruncingkan,menyatakan bahwa wujud lukisan telah mantap dan tidak akan
berubah lagi, tinggal menunggu proses selanjutnya.
Obyek
Berbagai obyek yang ditampilkan oleh seniman-seniman kelompok Pita Maha, sangat
bervariasi, sesuai dengan bentuk dan obyek apa yang biasa dikerjakan,seperti: figur
wayang,manusia, binatang ,pemandangan alam dan benda-benda alam lainnya. Dalam
mengungkapkan sebuah obyek, seniman tidak secara langsung datang ketempatnya,
melainkan semuanya dikerjakan dari sket sampai penyelesain atau finishing di studio. Obyek
diungkapkan melalui bayangan dari pengalaman apa yang pernah dilihat, dirasakan yang
hidup dalam jiwanya. Walaupun obyek lukisan sama,tetapi daya ungkap setiap seniman akan
berbeda dari segi penyusunan ,garisnya, warnanya sesuai dengan karakter dan keperibadian
senimannya. Perbedaan cara pengungkapan dalam berkarya membuahkan hasil lukisan yang
memiliki gaya dan ciri khas tersendiri. Beberapa seniman dalam berkarya menggunakan
model secara langsung untuk mendapatkan bentuk yang lebih realis. Seperti pelukis A.A.Gd.
Sobrat sering menggunakan model untuk mengambar bentuk manusia dalam berbagai
gerakan, buah-buahan dan peralatan keranjang, apabila melukis kegiatan di Pasar Bali.
Warna:
Warna adalah unsur seni rupa yang paling mudah ditanggkap oleh mata secara langsung,
yang dapat menimbulkan kesan dan menggugah perasaan. Menurut ilmu fisika bahwa warna
adalah kesan yang ditimbulkan oleh cahaya pada mata. Dalam seni lukis warna adalah
sebagai pelengkap dari garis yang membentuk bidang dan tone yang mengesankan ruang
sehingga nampak seperti nyata. Disamping itu warna adalah sebagai simbolis yang sering
dijumpai pada lukisan pewayangan, seni lukis primitif dan lukisan pada abad pertengahan di
Eropah. Warna
menurut Sulasmi Darmaprawira yang berdasarkan teori Sir Joac
Newton,yang disebut spektrum warna,terdiri dari tujuh warna pelangi yaitu:merah,jingga.
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kuning,hijau, biru ,indigo dan ungu.Sedangkan warna putih cahaya yang bersumber dari
matahari dan warna hitam berarti tidak kena sinar matahari atau gelap (
YugusA.A.Gd.,2006,103. ). Jenis warna tersebut ada persamaan dengan susunan warna
sebagai pengider-ider yang terdiri dari sembilan warna simbolis dari Dewa-dewa( Dewa
Nawa Sanga), sebagai penjaga keseimbangan segala penjuru mata angin. Di Bali jenis
warna-warna itu sering digunakan dalam upacara bhuta yadnya,dan juga diterapkan dalam
lukisan
Para seniman Pita Maha bila melukis pemandangan alam dengan aktivitas manusia binatang
menggunakan warna hijau untuk mewarnai tumbuh-tumbuhan,biru untuk kesan langit,coklat
untuk warna manusia dan binatang disesuaikan dengan warna alamnya,dengan
memperhatikan intensitas warna dalam variasi yang harmonis.
Seni lukis Pita Maha mempunyai teknik pewarnaan yang khusus, yang berbeda dengan
teknik pewarnaan seni lukis modern lainnya, menyebabkan pewarnaan tampak kelam dan
tidak terlalu menjolok kesannya. Walaupun sama teknik pewarnaan yang diterapkan oleh
masing-masing seniman,tetapi hasil akhir kesan pewarnaan akan berbeda secara keseluruhan.
Perbedaan warna itu tergantung dari selera dan kepekaan seniman penangkap pewarnaan dan
secara tehnis tergantung dari kepekatan hitam-putih atau gelap-terang dari aburan.
Jenis cat yang digunakan dalam teknik pengungkapan gaya lukisan ini, yaitu jenis cat tempra
atau plakat, yaitu jenis cat yang menutup( tidak transparan ). Belakangan banyak yang
menggunakan cat jenis acrylic dan cat minyak.
Sebelum dikenal cat keluaran pabrik, digunakan cat dari bahan alam, seperti ” pere ”( batu
berwarna), untuk warna merah dan kuning yang bisa didapat di Serangan.Warna putih
dipergunakan dari tulang yang dibakar,warna hitam dari jelaga(mangsi ), dan warna biru
diambil dari daun-daunan. Sebagai perekatnya digunakan ”ancur ”,sejenis perekat warna agar
tidak molor
Warna putih dan hitan dalam konsep warna di Bali disebut sebagai Rwa bhineda, yaitu
sebagai simbol gelap dan terang. Didalam penerapannya warna gelap dipakai warna hitam,
sedangkan untuk menyatakan terang dipergunakan warna putih. Warna hitam dan putih juga
pempunyai nilai simbolis. Warna hitam simbolis kegelapan (keburukan ), dan warna putih
sebagai simbol kebaikan.
Penerapan dalam lukisan untuk figur-figur seperti pada gambar wayang,topeng,patung yang
mempunyai sifat kegelapan dengan warna hitam dan sifat pencerahan dengan warna putih.
Tekstur :
Nilai raba dari suatu permukaan,tidak sama pada setiap benda. Suatu permukaan bisa
kasar,mungkin pula halus,keras atau lunak, kasap atau licin. Dalam seni lukis nilai raba dari
suatu permukaan itu disebut dengan istilah tekstur.
Ada dua macam tekstur, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata bila diraba secara
fisik betul-betul berbeda sifatnya. Sedangkan tekstur semu kelihatannya berbeda,tetapi kalau
diraba sama rasanya.
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Banyak pelukis yang senang menggunakan tekstur dalam karyanya dengan berbagai material
untuk mengungkapkan nilai plastis dan dengan tujuan pencapaian nilai artistik yang
diinginkan. Pengungkapan tekstur dalam seni lukis Pita Maha pada umumnya menggunakan
tekstur semu, dapat dilihat dalam permukaan karya lukisan ada kesan timbul,tetapi kalau
diraba datar dan halus rasanya. Tekstur dalam lukisan ini,timbul karena penerapan teknik
aburan dengan menggunakan tinta hitam, menekan motif-motif yang ada lebih di bawah,
kemudian ada yang lebih menonjol. Dan ditambah dengan penyinaran dengan warna
campuran putih dan kuning,motif yang di atas akan tampak lebih menonjol kesannya. Tekstur
tersebut terbentuk dari kombinasi dengan garis kontour yang membentuk motif-motif dari
obyek lukisan

5.1.3. Teknik Pelukisan.
Dalam pembuatan lukisan melalui beberapa tahapan yang mesti dipatuhi oleh seniman agar
tercapai tujuan yang diinginkan. Tahapan teknik pelukisan adalah sebagai berikut:
1. Pertama adalah pembuatan sket dengan menggunakan pensil.
Ada juga pelukis yang senang menggunakan arang untuk membuat sket awal. Sket dalam
bahasa Bali disebut dengan kata” ngorten ”, yang berasal dari kata ” ngorta ” yang berarti
berbicara dengan lawan bicara
Dengan kata ngorten, berarti seniman sedang melakukan pembicaraan dengan dirinya
sendiri tetang apa yang akan dituangkan dalam kanvas.Sket awal dengan istilah:” ngedum
karang”,(membagi ruang)dilakukan secara global, untuk penempatan bentuk-bentuk di
dalam obyek yang akan dilukis. Dari membagi ruang(ngedum karang), telah dimulai
dengan pemikiran tentang kesatuan, penonjolan dan keseimbangan yang menjadi syarat
keindahan.
Kemudian disempurnakan pada bagian yang lebih mendetail sampai betul-betul diyakini
kebenarannya.
2. Kedua adalah membuat kontour, yang dalam bahasa Bali disebut” nyawi. ”yang artinya
menegaskan sket yang dari pensil dengan tinta hitam yang pekat dan pasti,tidak akan
berubah lagi .Nyawi dengan menggunakan pena yang biasanya dibuat dari bambu yang
dibentuk runcing. Garisnya tajam , kuat dan tidak luntur.
3. Ketiga adalah menentukan gelap-terang ( gradasi ), yang dalam istilah Bali disebut ”sigar
mangsi” dan / atau ” ngabur”,dengan tinta hitam yang agak cair, menggunakan kuas.
Kuas ada berbagai jenis, ada kuas bulu dan ada juga kuas yang dibuat dari bambu yang
muda, ujungnya dihaluskan seperti bentuk kuas.,dengan berbagai ukuran. Dengan aburan
selain menentukan gelap-terang juga membentuk volume dan anatomi plastis.
4. Keempat adalah mewarnai, secara transparan, merata sesuai dengan warna obyeknya.
Dengan pulasan secara merata, muncul kemudian warna-warna bergradasi dari gelap ke
terang mengikuti gadasi dasar aburan yang hitam- putih.
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5. Kelima adalah tahapan terakhir, yaitu tahapan penyelesaian atau finishing.
Dalam tahapan ini, memberikan penyinaran atau yang sisebut ” nyenter.” memberikan
sinar pada bagian-bagian bentuk yang menonjol , agar tampak lebih kontras. Tahapan ini
dilakukan lebih cermat bagi pelukis yang mengikuti kelompok yang menonjolkan sinar
bayangan

5.2. Klasifikasi Seni Lukis Gaya Pita Maha.
Seni lukis Bali Pita Maha yang telah berkembang mulai tahun 1930-an, dalam berbagai gaya
pribadi dan berbagai tema-tema yang diambil dari ceritera pewayangan dan kehidupan di
masyarakat, yang disimpan di Museum Puri Lukisan Ratna Warta, dapat di klasifikasikan
sebagai berikut:

5.2.1. Klasifikasi seni lukis berdasarkan tahun pembuatannya.
Lukisan tersebut dapat digolongkan dari tahun pembuatannya, yaitu lukisan yang dibuat pada
tahun sebelum perang( perang dunia kedua ), dan lukisan yang dibuat setelah perang
a. Lukisan tahun pembuatan mulai tahun 1933 dipajang di ruang gedung
utama.(gedung utara) Lukisan diruang ini lebih banyak menggambarkan bentuk
wayang yang diambil dari ceritera pewayangan dan ceritera rakyat lainnya, yang
sangat kental dengan isi dan bobot nasehat dalam kehidupan kerohanian. Bahan
lukisan kebanyakan dari bahan kertas dan cat air.
b. Lukisan yang dibuat setelah perang dipajang di ruang gedung utama.(sebelah barat)
Lukisan setelah perang lebih banyak menggambarkan kehidupan sekuler
kemasyarakatan, di samping jenis pewayangan. Bahan lukisan dibuat dari kain yang
diproses khusus oleh senimannya, dengan cat dasar berwarna putih.Sebelum cat
dasar diberi perekat, untuk menutup pori-pori kain dengan lem kanji atau ” titisan ”(
air dari bilasan bubur beras ).
5.2.2.Klasifikasi berdasarkan tema-tema lukisan.
Tema adalah inti pokok masalah dalam kehidupan yang dialami oleh manusia baik
kehidupan jasmani maupun kehidupan rohaniah. Tema lukisan diambil dari fase-fase
kehidupan, kegiatan sehari-hari maupun dunia khayal yang hidup dalam alam pikiran
seniman yang dilandasi ajaran agama, kepercayaan dan adat istiadat.
Tema-tema pada umumnya menjadi pilihan seniman untuk menuangkan ide, gagasan dalam
karyanya adalah sebagai berilut:
a. Tema adat dan agama di Bali
Pada umumnya dalam kehidupan masyarakat di Bali sangat erat dan tidak dapat dipisahakan
dengan ajaran agama Hindu. Agama Hindu yang menjadi tuntunan, tatanan dalam pola hidup
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kemasyarakatan, jiwa, roh bagi semua kegiatan atau adat yang saling membaur sulit
dibedakan dalam pelaksanaannya. Merupakan kesatuan saling mendukung satu dengan yang
lainnya. Adat kebiasaan berupa kegiatan merupakan wujud pengejawantahan ajaran agama,
suatu wujud ajaran rasa bakti untuk Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa,
wujud ajaran etika agama, tata susila, hukum karma yang menjadi pegangan dalam dalam
kehidupan didunia fana sebagai bayangan kehidupan kelak di dunia akhirat. Seniman yang
juga sebagai anggota masyarakat, dengan tuntunan ajaran agama tersebut banyak terinspirasi
dari kehidupan dunia tak nyata(akhirat), dalam berkarya. Maka muncul karya-karya lukisan
yang mengambarkan dunia khayalan yang bermakna menuntun dalam kehidupan di dunia
nyata.
b. Tema kesenian.
Dalam kehidupan masyarakat di Bali tidak lepas dari kehidupan kesenian yang menjadi
runtutan dari pelaksanaan yadnya., dalam bentuk upacara keagamaan. Hampir setiap hari ada
pertunjukan kesenian seperti: seni tari, seni lukis, seni tembang, seni gambelan, dalam
pelaksanaan suatu upacara, dari desa-desa sampai ke kota. Kesenian yang berfungsi sebagai
yadnya yaitu persembahan yang tulus ikhlas sebagai bentuk bakti atas kebesaran Hyang
Widhi Wasa, yang digelar di Pura dan tempat suci lainnya pada saat upacara.
Kesenian sebagai perwujudan dari kejujuran, ketulusan berkesenian, melalui pengalaman
estetis yang mengandung kesenangan, ketentraman dan ketenangan jiwa, bagi senimannya
yang dapat dinikmati,diapresiasi oleh masyarakat luas. Persembahan berbagai bentuk
kesenian dalam kehidupan masyarakat luas, yang dapat disaksikan sampai jaman modern
sekarang ini.
Dalam bentuk lukisan persembahan itu berupa tarian berbagai jenis seperti :tarian topeng,
tarian jauk, tarian barong, tari sang hyang dan lainnya.
c. Tema kehidupan masyarakat
Tema ini mengungkapkan berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat pada jamannya.
Kehidupan dan aktivitas yang didasari rasa kesederhanaan,kejujuran, dan sifat keramah
tamahan. Rasa sosial kemasyarakatan, gotong royong masih bersifat tradisional, dapat
dijumpai dalam bentuk lukisan dengan segala kaunikannya .Berbagai kegiatan orang-orang
dipura, di desa, kegiatan petani di sawah, kegiatan orang-orang di pasar dan lainnya
menunjukan sifat gotong royong, saling membantu sesama masih sangat tinggi di masyarakat
d. Tema alam binatang dan tumbuh-tumbuhan.
Keadaan alam pulau Bali pada dekade tahun 1930-an masih kelihatan murni, sangat indah
mempunyai roh spiritual, tetap mempesona dan menarik untuk dinikmati dan dihayati setiap
orang. Yang sangat menonjol dalam pemandangan alam yaitu sawah-sawah yang bertingkattingkat dengan pematang membentuk garis-garis ritma yang indah. Gunung yang ditumbuhi
berbagai jenis pepohonan dan satwa yang hidup di dalamnya dan laut yang luas dengan
berbagai jenis dan bentuk ikan berwarna-warni. Semuanya itu bisa menarik bagi seniman
dijadikan obyek lukisan.Bagi seniman kelompok Pita Maha, alam dengan segala isinya tidak
digambarkan secara realis namun distilisasi, bentuk diolah kembali, menjadi bentuk
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imajinatif untuk tujuan keindahan, sesuai dengan cita rasa(estetis) senimannya. Pengolahan
bentuk alam ini,sesuai dengan pendapat bahwa seni pada dasarnya adalah imitasi. Imitasi
yang membawa kebaikan. Menurut pendapatnya Plato dan Aritoteles seni seharusnya
membuat sesuatu lebih baik dari yang sebenarnya(Agus Sachari,1989,8).
Meniru alam dengan segala isinya, sebagai wujud dari penghormatan manusia terhadap
alam. Alam adalah suatu yang perlu di akrabi, disahabati dengan jalan menciptakan
hubungan dan menyatu dengan alam. Dalam menghormati alam di Bali, melalui upacara
yadnya berupa ”otonan” tumbuh-tumbuhan dan binatang, seperti pada manusia,yang disebut
”tumpek uduh” dan ”tumpek andang”., dengan harapan keselamatan agar tumbuh-tumbuhan
berbuah lebat dan binatang memperoleh keturunan yang banyak.

5.2.3. Klasifikasi berdasarkan atas potensi kreatif seniman
pembaharuan.

dalam penyerapan

Pembaharuan dalam seni lukis klasik tradisional menjadi seni lukis Bali baru gaya Pita Maha
cenderung menambah unsur-unsur pembaharuan , menunjukkan gaya yang lebih digarap atas
dasar bentuk yang lebih realis. Walaupun dalam pengolahan bentuk dibuat lebih gemuk atau
diperpanjang dengan penyesuaian proporsi dan anatomi, untuk tujuan mencapai keindahan..
Demikian pula pewarnaan dan penerapan sinar –bayangan, cenderung mengikuti apa yang
bisa dihayati melalui indera penglihatan atau pandangan kasat mata.
Pembaharuan dalam pemikiran baru mempersyaratkan bahwa karya seni sebagai cerminan
vitalitas pandangan seorang seniman yang hidup dalam suatu lingkungan dan situasi daerah
sehingga karya seninya akan mampu berbicara, sebagai hasil seni lukis dengan gaya dan
corak daerah.
Tentang potensi kreatif penyerapan dalam pembaharuan seni lukis, tidak sama bagi setiap
anggota Pita Maha, yang tercermian dalam lukisannya. Ada yang sangat kurang menerima
pembaharuan sehingga masih tetap mempertahankan gayanya sendiri, ada yang menerima
sebagian dari pembaharuan dan ada pula yang sepenuhnya menyerap dan menerima
pembaharuan, tentu dengan pengolahan, menyesuaikan dengan keinginan , kemampun dan
karakter senimannya.
Oleh karena itu lukisan gaya Pitamaha dapat dibagi menjadi lima kelompok yaitu:
a. Lukisan yang tetap dengan gaya sendiri, tidak menunjukkan pengaruh pembahuan,
masih dengan tema-tema pewayangan dan ceritera-ceritera rakyat.
b. Lukisan yang mengalami pembaharuan dalam penusunan komposisi namun tetap
dengan tema-tema pewayangan dan ceritera rakyat.
c. Lukisan yang mengalami pembaharuan dalam tema, yaitu tema-tema kehidupan
sehari-hari, baik yang sakral maupun yang profan.
d. Lukisan yang mengalami pembaharuan dalam tema-tema, sinar –bayangan dan
pewarnaan.
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e. Lukisan yang secara utuh mengalami pembaharuan dalam bidang tema, penyusunan,
proporsi dan anatomi plastis, pewarnaan dan sinar bayangan.

5.3. Kajian Estetis.
Analisa karya.
Karya-karya lukisan gaya Pitamaha dianalisa berdasarkan kaedah-kaedah estetika, dari unsur
penentu karya lukisan yang mengandung nilai estetis. Sebuah karya seni lukis akan bernilai
estetis apabila dalam lukisan itu mengandung unsur-unsur dasar keindahan yaitu: Kesatuan
(unity ) atau keutuhan, penonjolan( penekanan ) dan keseimbangan ( balance ).Walaupun
karya lukisan itu dapat dianalisa unsurnya, tetapi dalam menghayati nilai estetisnya selalu
dipandang, dalam hubungan keseluruhan. Karena dalam karya lukisan, jumlah unsur-unsur
tidak sama dengan keseluruhan.
Dari setiap kelompok karya, yang diwakili dua sampel lukisan akan ditinjau dari unsur
penentu karya lukisan Pitamaha yang terdiri dari: Garis, obyek, pewarnaan dan tekstur
1. Kelompok lukisan yang tetap dengan gaya sendiri, tidak menunjukkan pengaruh
pembaharuan, masih dengan tema-tema pewayangan dan ceritera rakyat.
a. Judul karya : Impian Dharmawangsa
Bahan
: kertas dan cat air.
Tahun pembuatan : 1957
Seniman
: I Gusti Nyoman Lempad.
Ringkasan ceritera :
Lukisan itu menceriterakan bahwa, Dharmawangsa putera pertama Pandu bermimpi
tentang seorang gadis cantik dililit seekor ular. Impiannya itu diceriterakan kepada
adiknya Arjuna, yang mengatakan bahwa wanita itu benar ada bukan hanya mimpi.
Obyek lukisan:
Dalam gambar terdapat tiga tokoh wayang yang terdiri dari: Arjuna, Dharmawangsa dan
tokoh wanita dililit seekor ular naga bersayap, berdiri di tengah bidang gambar. Postur
tibuh tinggi, kepala besar, sedangkan badan dan kaki didistorsi ( diperpanjang ), dan
mengecil sampai di ujung kaki. Diapit oleh Arjuna yang sedang merentangkan
busur,mengarahkan anak panah ke kepala ular naga yang membelit dari leher sampai
pinggang wanita. Dan Dharmawangsa berdiri tegak, mengangkat tangan menghadap
ketengah kepada wanita tersebut.Dua pohon kayu dengan cabang dan ranting, tumbuh
dari sela-sela batu-batuan, di kiri dan kanan,serta bunga teratai di tengah bidang gambar
sebagai pengimbang komposisi.
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Kesatuan (unity) atau keutuhan
Obyek lukisan yang terdiri dari unsur-unsur
berupa figur wayang, pohon dan batu-batuan,
disusun secara dekoratf sehingga terjalin
hubungan yang satu dengan yang lainnya
membentuk kebersatuan. Bentuk yang satu
melengkapi bentuk
yang lain, saling
memerlukan kehadirannya.Kalau salah satu
dihilangkan,obyek tidak utuh lagi, kurang
harmonis dan kurang menarik. Demikian pula
bentuk
wayang
digambar
secara
lengkap,busananya sesuai dengan figur. Pohon
dengan cabang dan ranting, batu-batuan dan
bunga dilukis dengan garis-garis ritmis,
tersusun
secara
teliti
dan
mendetail,
menunjukkan
keutuhan
dalam
keaneka
ragaman,
sebagai
salah
satu
syarat
keindahan.Bentuk dengan garis-garis berpola
Gambar: 5.1a. Impian Dharmawangsa.
secara klasik, yang mempunyai perbedaan
halus, sebagai pengikat untuk mencapai
keutuhan. Garis dari goresan pena dengan ketebalan yang sama, dan konsisten, adalah ciri
khas dari sifat kegarisan dari karya Lempad. Garis-garis tepi ( kontour ) sebagai pengikat
bentuk-bentuk yang variatif, menyatu dan tidak buyar kelihatannya
Penonjolan atau penekanan.
Bentuk penonjolan dari karya Lempad dapat dilihat dari komposisi wayang Arjuna
mengangkat panah dan Dharmawangsa yang mengangkat tangan, kedunya mengarah
ketengah. Dan pohon-pohonan serta bebatuan yang yang melengkung, membentuk
khayalan pandangan mengarah ketengah, keposisi tokoh wayang wanita dengan kepala
yang besar menjadi pusat perhatian. Latar belakang lukisan dibiarkan kosong, bebas dari
motif-motif, mirip dengan bayangan wayang kulit di atas kelir yang putih warnanya,
merupakan ciri khas lukisan karya Lempad. Jadi obyek akan lebih dominand dan
menonjol, pandangan akan lebih fokus kepadanya.
Di dalam karya juga ditunjukkan kontras bentuk antara Arjuna dan Dharmawangsa yang
relatif lebih kecil dibandingkan bentuk wayang wanita yang tinggi besar, kelihatan lebih
menonjol, menyatu menimbulkan vitalitas karya dan kesan dinamis. Demikian pula
kontras antara ornamen yang rumit dan mendetail pada bentuk wayang dengan
pepohonan dan batu-batuan yang melengkung lebih sederhana, mengarahkan perhatian
pada figur wayang yang berada di tengah-tengah.
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Keseimbangan (balance ).
Keseimbangan adalah suatu asas yang mutlak diperlukan dalam kehidupan manusia
untuk mencapai keharmonisan yang berpengaruh dalam menciptakan keindahan karya
seni. Keseimbangan adalah kesamaan bobot antara kekuatan yang saling berhadapan
sehingga memberikan kesan kesetabilan.Keseimbanngan dalam karya lukisan dapat
dilihat dari keseimbangan antara bagian- bagian dan keseimbangan secara keseluruhan
Keseimbangan bagian-bagian dalam lukisan yang berjudul Impian Darmawangsa, dapat
dilihat pada bentuk gambar wayang dengan sikap berdiri, bertumpu pada kedua kaki
menunjukkan posisi badan yang seimbang dan stabil, walaupun dengan gaya yang
berbeda..
Gambar wayang wanita yang tinggi besar, berdiri ditengah bidang gambar dalam posisi
seimbang,diapit dua wayang lainnya dan pohon-pohonan, melengkung ketengah
menimbulkan kesan keseimbangan antara bagian kiri dan kanan.), Demikian pula batubatuan yang berada di latar depan menunjukkan keseimbangan simetris ( formal ),
bentuknya sama antara kiri dan kanan, berkesan sama kuat di kedua pihak dapat memberi
rasa tenang dan stabil. Sedangkan bentuk wayang berkesan dinamis.
Dalam pewarnaan Lempad lebih suka dengan proses hitam dan putih dengan teknik sigar
mangsi yang dikobinasi dengan warna kuning emas (prada ) dan warna putih untuk
menambah kontras antara terang dan gelap.
Keseimbangan dalam kekuatan warna, dilihat dari penerapan ” sigar mangsi ”, yaitu
urutan warna dari hitam keputih, sehingga berkesan berlapis-lapis. Pada bagian benda
yang lebih kuat, dengan warna yang lebih pekat dan pada bagian benda yang lebih lemah
dengan warna lebih cair, seperti sigar mangsi pada rambut lebih hitam dari sigar mangsi
pada badan wayang, sigar mangsi pada busana wayang, lebih hitam dari pada pepohonan
dan batu-batuan,agar tercapai keseimbangan dan keharmonisan antara hitam dan putih
Secara keseluruhan keseimbangan warna didominasi oleh warna putih kertas, baik dalam
obyek lukisan maupun dalam latar belakang, yang tidak tersentuh oleh banyak warna
Dalam hal ini Lempad berpendapat bahwa biarkan karyanya putih bersih tidak dinodai
oleh banyak warna, yang dapat mengganggu keharmonisan dan keseimbangan.
Secara keseluruhan antara figur wayang, pohon-pohonan, dan batu-batuan dengan
bidang yang kosong, membentuk rasa keseimbangan antara obyek lukisan dengan latar
belakang.
Lukisan dengan judul: Impian Dharmawangsa mengambarkan keseimbangan yang
dibutuhkan setiap orang secara naluriah, dalam kehidupan jasmani dan rohani.
Keseimangan dalam hubungan antara manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan ( Tri hita
karana ), yang disimbulkan dengan bentuk wayang ( manusia ), ular ( binatang ) dan
tumbuh-tumbuhan ( alam ).Di samping nilai estetis secara inderawi, juga mengandung
keindahan spirituil berupa tuntunan hidup,untuk berusaha seimbang dalam mencari
kebenaran, kebaikan dan keindahan yang didambakan setiap manusia di dunia ini. Oleh
karena hidup didunia adalah maya atau bayangan dan tidak kekal. Dalam lukisan
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digambarkan dalam bentuk wayang wanita yang membesar dari kaki sampai kepala,
sebagai simbol dari bayangan benda yang membesar bila menjauhi sumber penerangan.
Tema lukisan yang berjudul Impian Dharawangsa, ditinjau dari motivasi dan pengalaman
kejiwaan manusia secara universal, bahwa tema yang merupakan motivas kehidupan
jasmani dan rohani termasuk tema renungan. Karena melukiskan hal apa yang hidup
dalam pikiran, yang bersumber dari ajaran agama, kepercayaa, dan dari mimpi. Yang
mengandung nasehat-nasehat yang bersumber dari ajaran agama dan moralitas
b. Judul karya : Pendeta Dharmaswami membebaskan kera, harimau dan ular dari
sebuah sumur.
Bahan
: kertas dan warna
Tahun pembuatan : 1935.
Seniman
: Ida Bagus Gelgel (1900-1937 ).
Ringkasan ceritera :
Dalam ceritera Tantri Kamandaka dikisahkan tentang Pendeta Dharmaswami,
membebaskan kera, harimau dan ular dari sebuah sumur. Untuk membalas budi baik Sang
Pendeta, maka kera, harimau dan ular mempersembahkan tanda terima kasih mereka,
dengan membawa buah-buahan dan perhiasan.
Obyek lukisan.
Pendeta Dharmaswami memakai jubah
sedang berdiri di hadapan binatang kera,
harimau dan ular yang mempersembahkan
buah-buahan dan perhiasan. Di tengahtengah sebagai latar belakang tumbuh pohon
besar dengan cabang dan ranting yang
rimbun dililit oleh tumbuhan yang
merambat. Di sela pohon besar tertutup oleh
daun-daun pohon perdu yang menutupi
bidang gambar. Bentuk gambar wayang
dengan teknik pewarnaan klasik tradisional,
dengan menggunakan warna Bali.

Kesatuan atau unity.

Gambar:5.1b, Pendeta Dharmaswami
membebaskan kera,harimau dan kera.
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Dalam lukisan karya Ida Bagus Gelgel ini,
digambarkan unsur-unsur rupa seperti
seorang Pendeta, binatang kera, harimau
dan ular serta berbagai tumbuh-tumbuhan
membentuk suatu kesatuan dalam suatu
komposisi yang utuh. Unsur yang satu
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memerlukan unsur yang lainnya saling menunjang dan berkaitan tidak bisa dipisahkan.
Pendeta Dharmaswami, berdiri dengan sikap tegak, metetanganan, tidak bisa dipisahkan
dengan ketiga binatang yang membawa buah dan perhiasan yang sedang menyembahnya,
sambil mendengarkan wejangan dari sang Pendeta. Demikian pula dengan tumbuhtumbuhan dan batu-batuan, sebagai latar belakang membentuk kesatuan dalam tujuan,
yaitu menggambarkan suasana di dalam sebuah hutan.
Dilihat dari unsur kegarisan, menunjukkan garis-garis klasik, yang ritmis, terpola
membentuk figur-figur wayang, tumbuh –tumbuhan sangat tegas dengan arah yang
meyakinkan. Ornamen pada pakaian wayang, kulit binatang dan motif tumbuhan, ditata
dengan apik dan sangat teliti dengan garis tegas mengesankan kesatuan, keserasian dalam
kerumitan dan keaneka ragaman motif. Dalam hal pewarnaan sangat kental kesan warna
klasik, agak kelam atau ” olem ”,(dalam bahasa Bali), yaitu warna yang tidak terlalu
cerah agak gelap. Warna kelam ditimbulkan dari penerapan teknik sigar mangsi atau
aburan,dengan tinta hitam yang agak cair.Setelah disusun dengan warna-warna yang
berbeda huenya, seperti warna biru ,merah, kuning, ungu muncul warna bergradasi dari
gelap ke terang, bernada olem, atau kelam sebagai unsur pemersatu warna.
Penonjolan atau penekanan.
Dalam lukisan ini penonjolan dapat dilihat dari garis kontour yang tegas dan kuat, yang
membentuk, figur wayang ,binatang sedangkan tumbuhan, sebagai latar belakang mengisi
kekosongan untuk mengimbangi komposisi.Dalam lukisan ini Ida Bagus Gelgel
memberi penekanan pada hiasan kain jubah Pendeta dengan motif kotak-kotak hitamputih, bentuk kembang yang bulat-bulat, dan bentuk keketusan, ukiran yang ritmis. Motif
hiasan pada kulit binatang dengan perpaduan garis lengkung, pada kulit harimau dan
motif kotak-kotak(geometris ) pada kulit binatang ular sangat mendetail, menjadi bagian
yang penting dalam karya tersebut
Kalau diperhatikan dalam susunan pewarnaan, secara keseluruhan didominasi oleh
warna-warna ungu yang agak kusam. Kesan warna yang paling kuat menarik perhatian
adalah warna biru keunguan pada kulit binatang kera dan warna merah yang kontras pada
bibir dan mata binatang tersebut. Sedangkan warna putih yang menonjol pada pohon
kayu, harmonis dengan warna pada motif kain kotak-kotak hitam-putih pada jubah
Pendeta, hitam putih pada sisik ular dan warna putih pada tepi daun-daun dan lingkaran
bebatuan.
Keseimbangan atau balance.
Keseimbangan secara keseluruhan dalam lukisan ini, dapat dilihat dari figur sang
Begawan yang kelihatan secara utuh,berdiri tegak dan seimbang di samping pohon kayu
yang berada di-tengah, diimbangi oleh kelompok binatang yang tersusun secara hierarchi
di bagian kiri, tampak kesan sama berat dalam rasa, antara bagian kanan dan kiri. Rasa
keseimbangan dari bentuk-bentuk yang tidak sama antara bagian kanan dan bagian kiri
disebut sebagai kesimbangan yang asimetris. Keseimbangan dapat juga dilihat dari
susunan antara latar depan dengan latar belakang dari karya lukisan. Dalam obyek ini
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susunan figur wayang yang terletak pada latar depan ada rasa seimbang dengan
pepohonan sebagai latar belakang.
Dalam pewarnaan, disebar secara merata pada setiap bidang motif dengan intensitas
warna yang sama, berkesan seimbang di dalam bidang gambar, secara menyeluruh.
Keseimbangan dalam tekstur, tergolong dalam tekstur semu yang terbentuk dari teknik
sigar mangsi atau aburan, membentuk volume yang menonjol tetapi kalau diraba sama
rata.
Dalam lukisan Begawan Dharmaswami membebaskan kera, harimau dan
ular,mengandung keindahan spirituil, melalui tuntunan bermakna bagi kehidupan
manusia, agar selalu ingat dan bersyukur kehadapan Sang Hyang Widhi Wasa ( Tuhan
Yang Maha Esa ) berkat karunia-Nya. Tuntunan yang sangat berharga mengajarkan agar
bisa membalas budi baik seseorang yang telah berjasa menyelamatkan diri kita dari mara
bahaya yang mengancam keselamatan.
2. Kelompok lukisan yang mengalmi pembaruan dalam penyusunan komposisi,
namun tetap dengan tema-tema pewayangan dan ceritera rakyat.
a. Judul karya
: Ramayana
Bahan
: kanvas dan cat tempra.
Tahun pembuatan : 1953.
Seniman
: I Gusti Ketut Kobot.
Ringkasan ceritera:
Ceritera ini diambil dari kisah Ramayana dalam peperangan antara raja Alengka Putra
Rahwana dengan Jatayu ketika memperebutkan Dewi Sita.
Obyek lukisan

Gambar:5.2a. Ramayana
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Dewi Sita sedang berada dalam genggaman
burung Jatayu. Burung Jatayu dengan sayap
lebar dikibas menuju sudut atas bidang
gambar,
gerakan
badan
dan
kaki
menunjukkan sikap terbang dengan lincah,
dinamis, dengan kekuatan, keberanian dan
ketangguhan. Bentuk figur dibatasi oleh garis
kontour yang tegas, kuat dan terarah. Bulubulu sayap yang dikibaskan dibentuk secara
detail, pakaian dan ornamen distilisasi untuk
tujuan keindahan. Sebagai latar belakang
berupa awan- awanan, bulu-bulu lepas,
diselingi
bintang
berbentuk
ornamen
distilisasi dari bentuk bunga sebagai penyela
antara obyek dengan latar belakang.
Sementara Putra Rahwana dan Wilmana
terguling lemas dalam keadaan tidak berdaya
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terhempas dari cengkeraman burung Jatayu yang gagah perkasa.
Kesatuan ( unity ) atau keutuhan :
Lukisan dengan judul Ramayana, kesatuan dan keutuhan karya dapat dilihat dari garis,
warna dan tekstur. Dari garis sebagai kontour yang membatasi bidang, dibuat dari goresan
pena dengan tinta hitam yang sangat pekat menjadi tegas dan kuat, menyatukan semua
bentuk, karena mempunyai unsur kegarisan yang sama kuatnya.
Kesatuan dari bentuk,terlihat dari persamaan bentuk dalam unsur rupa, seperti bentuk
badan Jatayu,Dewi Sita,Rawana dan Wilmana berbentuk badan manusia, dengan pakaian
dan ornamen, ada persamaan motif yang mempersatukan unsur tersebut. Walaupun ada
perbedaan bentuk, merupakan perbedaan –perbedaan yang halus ( smoot ). Sayap burung
Jatayu dan Wilmana memiliki kesamaan bentuk dan pola atau gerak kibasan. yang sangat
dinamis.Lekukan sayap dengan bulu-bulu yang mendetail, menunjukkan garis ritmis yang
bervariasi, mendominasi bentuk lukisan tersebut.Busana pada figur wayang,dengan garis
bengkokan yang berirama(rhytmic curve) digambar secara utuh,selengkkapnya tidak
dikurangi dan ditambah, sesuai dengan jenis wayangnya.
Unsur pewarnaan secara keseluruhan,memiliki dasar yang sama yang ditimbulkan dari
teknik pengerjaan yaitu teknik sigar mangsi agak pekat,yang merupakan dasar dari teknik
tradisional. Dasar warna adalah hitam putih,yang memberikan efek gradasi warna yang
bertingkat dan mengesankan kekelaman warna. Untuk memperoleh penegasan pada
bagian-bagian tertentu dipergunakan campuran warna putih dan kuning, agar tampak
lebih tegas antara gelap dan terang. Warna putih-kuning yang memberi penegasan gelap
dan terang, juga membuat kesan mempersatukan warna-warna yang kontras dan berbeda
huenya.
Penonjolan atau Penekanan.
Penonjolan dapat ditimbulkan dengan adanya kontras. Kontras atau pertentangan adalah
suatu dinamika dari eksistensi menarik perhatian,asalkan tidak berlebihan.Kontras yang
berlebihan akan merusak komposisi, ramai dan berserakan( Dharsono Soni
Kartika,2004,11 ).Kontras dapat terwujud dari mengolah perbedaan dalam menggunakn
unsur-unsur seni lukis seperti garis, bentuk warna, tekstur dan komposisi.Dalam seni lukis
diperlukan adanya kontras, untuk menghindari karya berkesan statis dan monotone, yang
menimbulkan kesan membosankan dan kurang menarik.
Dalam lukisan yang berjudul Ramayana,karya I Gusti Ketut Kobot, secara keseluruhan
dilihat dari perbedaan warna biru tua yang kelam pada bagian atas latar belakang yang
dengan motif awan-awanan, mengarah kecoklat tua pada bagian bawah sangat berbeda
dengan warna yang lebih muda pada figur-figur wayang..Dengan kontras warna ini
memperlihakan obyek lebih menonjol dari latar belakang.Pada bagian lain, seperti pada
sayap burung Jatayu dan sayap Wilmana, garis kontour yang membentuk bulu-bulu yang
kecil dan besar memperlihatkan kontras dalam bentuk, mengesankan penonjolan bentuk
yang lebih dinamis.Warna-warna pada figur wayang, burung garuda warna hijau,
Rahwana warna coklat kebiruan dan Wilmana coklat tua, sangat berbeda tajam dengan
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warna Dewi Sita warna oker yang terang, memperlihatkan penekanan obyek pada figur
Dewi Sita dengan kain dan selendang warna putih kuning cerah.
Keseimbangan atau balance
Dalam kehidupan keseimbangan selalu dikejar setiap orang, karena merupakan mutu
sebuah kehidupan.Keseimbangan dibedakan antara keseimbangan nyata yang dapat
diukur dengan satuan berat dan keseimbangan semu yang diukur dengan kepekaan
perasaan.Keseimbangan dalam seni lukis dimaksud bukan keseimbangan berat secara
nyata melainkan keseimbangan dalam rasa, ketika menghayati sebuah karya lukisan.
Keseimbangan merupakan sifat yang mendasar dalam suatu karya lukisan yang
indah.Dalam lukisan yang berjudul Ramayana, secara keseluruhan keseimbangan dapat
dilihat dalam komposisi unsur-unsur seni rupa.Figur Jatayu dengan sayap dan bulu
ekornya bersama Dewi Sita yang bentuknya relatif lebih kecil, berada di atas dengan
kelompok figur Rahwana dan Wilmana yang bentuknya lebih besar, yang berada di
bawah membentuk komposisi yang seimbang karena sesuai dengan hukum gaya berat ,
yaitu bentuk yang lebih kecil berada diatas bentuk yang lebih besar.Komposisi seperti ini
memperlihatkan keseimbangan asimetris yang dinamis antara bidang atas dan bidang
bawah tidak berkesan berat sebelah.
Keseimbangan antara bidang kanan dan kiri dapat dilihat dari figur Jatayu yang berdiri di
atas Rahwana,dengan kepala menggeliat kekanan dan Wilmana kepala terempas
kesebelah kiri memperlihatkan keseimbangan yang stabil dengan poros segi tiga antara
kepala Jatayu,kepala Rahwana dan Wilmana. Dalam penampilan pewarnaan, hampir
semua jenis warna disebar secara merata, dari warna: kuning, hijau, biru,merah di
kombinasi dengan campuran warna putih kuning secara harmonis, meperlihatkan
perimbangan dalam perpaduan warna-warna kontras. Dalam karya lukisan itu di samping
keindahan inderawi, tersirat keindahan spirituil.Keindahan spirituil digambarkan dalam
sifat kepatuhan,ketulusan dan keutuhan dari seorang abdi yang diwakili oleh Jatayu,
kepada junjungannya Sri Rama dan Dewi Sita. Dalam usaha menyelamatkan Dewi Sita
dari penculikan .Rahwana yang durhaka,bersifat tamak, rakus dan kejam, walaupun
dengan mengorbankan jiwanya.
Lukisan dengan judul Ramayana, ditinjau dari motivasi dan pengalaman kejiwaan
manusia secara universal, yaitu motivasi bagi kehidupan jasmani dan rohani, tergolong
dalam tema yang tidak menyenangkan.Karena melukiskan hal-hal yang
menyedihkan,menimbulkan perasaan tidak menyenangkan dan penderitan, yang diwakili
oleh Dewi Sita yang diculik dan berada ditangan Rahwana.
b. Judul karya
:Arjuna mengutus Dewi Supraba mencari kelemahan Raja
Niwatakwaca.
Bahan
: Kanvas dan tinta cina
Tahun pembuatan : 1957.
Seniman
: I Wayan Turun.( 1935-1993 ).
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Ringkasan ceritera.
Dalam ceritera Arjuna Wiwaha bagian dari ceritera Mahabrata, Arjuna mengutus Dewi
Supraba untuk merayu Raja Niwatakwaca yang mengancam keselamtan dunia. Tujuannya
adalah untuk mencari kelemahan dari kesaktian Raja Niwatakwaca, sehingga ia bisa
dikalahkan.
Obyek lukisan.
Raja Niwatakwaca sedang duduk, sambil
memangku Dewi Supraba, seorang bidadari
yang cantik dari Kahiyangan, di sebuah taman
kerajaan.Taman digambarkan dengan hiasan
kolam,tumbuh bunga tunjung dari air kolam
yang bening.Sementara seekor ikan udang
tersembul dari air kolam, batu-batuan yang
dihiasi
tumbuhan,
tempat
duduknya
Niwatakwaca bersama Dewi Sita sambil
merayu
agar
Niwatakwaca
mau
memberitahukan letak kesaktiannya.Dari sela
pepohonan yang digambarkan dengan patra
punggel Arjuna mengintip pembicaraan agar
dapat
mengetahui
letak
kelemahan
RajaNiwatakwaca.
Pada
latarbelakang
digambarkan kelelawar yang berterbangan
melintasi awan-awan dalam kegelapan.
Kesatuan (unity ) atau keutuhan
Lukisan karya I Wayan Turun,dengan
judul,Arjuna mengutus Dewi Supraba untuk
merayu Raja Niwatakwaca, kesatuan terlihat
melalui garis.Garis berfungsi sebagai kontour
dengan ketebalan yang sama, membatasi unsur-unsur rupa sebagai pengikat dan
pemersatu bentuk obyek lukisan. Tarikan garis yang harmonis memegang peranan
utama dalam membentuk kesatuan yang merupakan ciri khas kegariasan I Wayan
Turun.Figur-figur wayang digambar menuruti bentuk proporsi manusia, gerakan lebih
bebas dari wayang klasik secara utuh dan sempurna. Gerakan dan arah garis dalam
mengambarkan motif tumbuh berbentuk patra punggel, batu-batuan dan gelombang air
dengan garis orisontal berirama(rhytmic horizontal) memberikan sugesti ketenangan dan
menyenangkan,terdapat perpaduan garis yang laras dan mengandung perbedaan yang
halus.
Gambar: 5.2b. Arjuna Mengutus
Dewi Supraba mencari kelemahan
Niwatakwaca

Pengulangan bentuk atau ritme, seperti pada bentuk patra punggel, bebatuan, gelombang
air dan lainnya,menumbuhkan rasa ketenangan dan keindahan suasana taman Istana.
Pengulangan yang bersifat ritmis, diimbangi oleh penyimpangan dalam bentuk kontras
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ukuran, dengan bentuk yang bervariasi untuk menghindari kesan monotone,yang dapat
menimbulkan kejemuan dan kurang menarik.
Di dalam pewarnaan, dalam lukisan ini, digunakan hanya hitam putih, dari hasil aburan
yang bergradasi dari gelap ke terang.Gradasi hitam putih,tersebar secara merata, untuk
menegaskan bentuk dan penekanan bagian yang berada di atas dengan bagian yang
berada di bawah,berkesan mempersatukan setiap unsur-unsur rupa, karena masing –
masing mengandung persamaan tone antara hitam dan putih.
Penonjolan atau penekanan
Penonjolan dalam karya lukisan ini, dapat diperhatikan pada komposisi, figur
Raja Niwatakwaca yang sedang duduk sambil memangku Dewi Supraba,di tengan bidang
gambar,sedangkan Arjuna menyelinap di sela pepatran di atas bidang gambar. Kedua
figur ini dikelilingi ukiran patra punggel,dengan sulur menjulang tinggi dikiri dan kanan,
sedangkan yang lain di tengah sebagai latar belakang.Komposisi asimetris seperti ini,
mengarahkan pandangan pada penonjolan obyek yang berada di tengah. Penonjolan
obyek dapat juga terlihat pada penekanan gradasi aburan yang lebih pekat (hitam ),
disekitar obyek utama, sehingga figur Niwatakwaca dan Dewi Supraba kelihatan lebih
menonjol dari yang lainnya.
Keseimbangan atau balance.
Bentuk keseimangan komposisi sebagai tersebut di atas, yaitu Raja Niwatakwaca dan
Dewi Supraba yang duduk ditengah bidang gambar, di atasnya Arjuna dalam posisi
melirik kebawa, dan dibawah mengalir air kolam dengan pohon teratai dan udang muncul
dipermukaan air, membentuk keseimbangan antara bidang kanan dan bidang kiri.
Demikian juga keseimbangan antara bidang atas dan bidang bawah, tidak terasa berat
sebelah. Karena melihat dari susunan komposisi, yaitu obyek utama berada di bagian
bawah dan di tengah bidang gambar, sangat sesuai dengan hukum gaya berat dan hukum
keseimabagan dalam mengatur komposisi.
Keseimbangan antara obyek secara keseluruhan, obyek yang berada di latar depan dengan
obyek yang berada di latar belakang dapat juga dilihat pada penekanan aburan yang lebih
gelap( hitam ) pada latar belakang, namun tetap terjaga perpaduan kontras antara hitam
dan putih.Keseimbangan bagian-bagian dari obyek sangat menentukan keseimbangan
secara keseluruhan,
Seperti figur Dewi Supraba duduk tenang dalam posisi
seimbang(tidak jatuh) dan Niwatakwaca, duduk bersila, sikap lebih dinamis dan juga
Arjunan semuanya dalam posisi seimbang, tidak berat sebelah.
Dalam lukisan yang berjudul Arjuna mengutus Dewi Supraba mencari kelemahan
Niwatakwaca, yang diambil dari ceritera Arjuna Wiwaha, menyiratkan keindahan
spirituil, yang berisikan tuntunan, bahwa umat manusia yang diciptakan Sang Hyang
Wasa tidaklah sempurna. Betapapun kekuatan atau kelebihan seseorang tentu ada
kekurangannya atau kelemahannya, yang bisa menimbulkan kesengsaraan dan bahkan
kematian bagi dirinya. Dalam ceritera ini dikisahkan bahwa Raja Niwatakwaca yang
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terkenal kuat dan gagah perkasa,akan menemui ajalnya dengan panah Arjuna, karena
rahasia kesaktiannya telah di ketahui oleh Dewi Supraba.
Tema lukisan yang berjudul: Arjuna mengutus Dewi Supraba mencari kelemahan
Niwatakwaca, berdasarkan motivasi dan pengalaman kejiwaan manusia secara universal,
pengalaman
dalam kehidupan jasmani dan rohani, termasuk tema yang tidak
menyenangkan. Karena ceritera ini melukiskan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal
yang mengerikan , menyedihkan dan menyebabkan penderitaan dan bahkan kematian,
yang diwakili oleh Niwatakwaca, karena bujuk rayu Dewi Supraba rahasia kesaktiannya
diketahui oleh Arjuna, ahkirnya terbunuh.

3. Kelompok yang secara utuh menggambarkan tema-tema kehidupan sehari-hari di
masyarakat dengan lingkungan alam sebagai latar belakang.
a. Judul karya
: Pemandangan di Pura Pengukur-ukuran.
Bahan
: kanvas dan cat tempra.
Tahun pembuatan : 1940
Seniman
: Ida Bagus Made.
Obyek lukisan:
Pura Pengukur-ukuran karya Ida Bagus Made,dengan obyek pura yang berada di tengah
pemandangan alam.Pemandangan alam terdiri dari petak sawah dengan tanaman padi di
depan sebuah pancoran. Dua orang laki-laki sedang mandi dari air pancoran yang berasal
dari sela sebuah tebing.Sebuah tangga yang bertingkat-tingkat menuju pintu masuk pura
dikelilingi berbagai jenis pohon-pohonan.Pada cabang pohon bertengger burung-burung,
yang hidup bebas dalam kedamaian, dan tidak ada yang mengganggu. Di samping
pepohonan terdapat bangunan suci lainnya, berbentuk dugul ada yang beratap satu dan
ada yang beratap tiga.Pura Pengukur-ukuran berbentuk bangunan meru atap bertumpang
berada di tempat yang agak berjauhan dengan pintu masuk, di pojok kanan atas bidang
gambar.
Sebuah bangunan lain yang berada di dalam sebuah tembok penyengker, yang kelihatan
hanya atapnya saja. Di atas anak tangga terdapat dua ekor ayam yang sedang bertengger
menambah keragaman bentuk sebagai pengimbang komposisi.
Lukisan Pura Pengukur-ukuran diselesaiakan hanya dalam hitam putih dengan teknik
aburan yang pekat, tidak diberi warna sebagaimana lukisan lainnya.
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Kesatuan( unity ) atau keutuhan
Wujud karya lukisan berbentuk pemandangan
alam, dengan bangunan berupa pintu masuk pura
dengan tangga bertingkat-tingkat,bangunan pura,
manusia dan binatang sebagai unsur-unsur
membentuk keutuhan dalam menggambarkan
situasi pura Pengukur-ukuran.Berbagai jenis
pohon-pohonan, dengan daun-daun yang beraneka
ragam bentuknya, digambar dengan teliti setiap
lembar daun dan ranting secara mendetail. Dalam
hal ini garis dengan ketebalan yang sama, garisgaris lengkung yang ritmis sangat berperan dalam
membentuk kesatuan. Bentuk lain seperti
bangunan,manusia dan binatang dengan garis lurus
dan lengkung sebagai kontour digoreskan secara
tegas, dan kuat menunjukkan karakter dari
kekuatan kegarisan dari Ida Bagus Made yang
sangat
berbeda
dengan
yang
lainnya.
Penyimpangan dalam bentuk variasi ritme-ritme
garis,untuk menghindari kesan monotone dan statis
Gambar:5.3a. Pemandangan di
dapat dilihat dalam menggambarkan bentuk pohon
Pura Pengukur-ukuran
dan daunnya yang sangat bervariasi. Karena
bentuk yang monotone akan cepat membosankan dan kurang daya tariknya.
Sikap melukis dengan memperkuat ketekunan, ketelitian, keapikan adalah sangat sesuai
dengan prinsip beliau dalam berkarya, bahwa melukis adalah meniru bunyi gambelan.
Bunyi gambelan dapat diterapkan dalam lukisan. Bunyi gambelan ada yang keras, ada
bunyi lembut, tinggi, ada rendah, ada bunyi lambat dan ada bunyi cepat. Bunyi gambelan
itu dapat diterapkan dalam lukisan dengan terang dan gelap, panjang dan pendek, besar
dan kecil, dekat dan jauh disusun secara terpadu agar tercapai keharmonisan. Untuk
mencapai perpaduan kontras antara terang dan gelap, diterapkan teknik aburan, yang
menimbulkan gradasi hitam dan putih yang hamonis. Gradasi hitam-putih yang digarap
secara teliti dan apik dengan kepekatan tertentu dengan tinta hitam,dapat mengesankan
warna dari lukisan itu. Gradasi warna tersebut dapat menimbulkan kesan sebagai tekstur
semu dalam lukisan itu
Penonjolan atau penekanan
Penonjolan dalam suatu karya lukisan dapat dilakukan dengan membuat kontras. Kontras
merupakan paduan unsur-unsur rupa yang berbeda tajam,semua matra sangat berbeda (
interval besar ).Didalam lukisan Pura Pengukur-ukuran penekanan warna gelap dan
terang terletak bagian obyek disekitar pohon-pohonan di atas pintu masuk, pada pohon
yang dihinggapi burung-burung,lebih menonjol dari tumbuhan lainnya. Bentuk pintu
masuk Pura dengan anak tangga yang dibentuk dari garis-garis lurus, berbeda tajam
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dengan bentuk tumbuhan yang didominasi oleh garis-garis lengkung. Kontras gelap dan
terang pada lubang goa disekitar pancuran, memberikan kesan lebih menonjol orang
yang sedang mandi di pancoran. Kalau diperhatikan anak tangga pintu masuk ke Pura
yang bertingkat tersusun se cara hierarchi, melengkung keatas, seolah-olah menuntun
pandangan kearah lokasi Pura yang jauh berada di sudut kanan atas bidang gambar.
Bentuknya sangat aneh dan lucu dari pandangan mata biasa, karena tidak mengindahkan
perspektif. Bentuk yang aneh dan lucu itu justru menimbulkan daya tarik tersendiri yang
menonjol karena bentuknya berbeda dengan bentuk yang lain disekitarnya. Burungburung yang sedang bertengger di anak tangga juga mendapat perhatian dari
pelukisnya,menunjukkan suasana kedamaian dan ketenangan di Pura Pengukurukuran.Suatu karya seni dapat menarik, karena keanehannya dan kelucuannya, suatu
yang berbeda dengan yang lain, dapat menggugah perhatian dan perasaan keindahan.
Keseimbangan atau balance
Keseimbangan dalam lukisan Pura Pengukur-ukuran dapat dilihat dari susunan unsurunsur pendukung yang beragam bentuknya. Unsur pendukung
seperti pohonpohonan,bangunan, manusia,binatang
dan bentuk alam lainnya,tersusun dengan
komposisi memenuhi bidang gambar. Tidak ada ruang dibiarkan kosong, karena bidang
kosong akan dapat mengganggu penglihatan, yang berarti mengganggu
keseimbangan.Komposisi ini memenuhi teori yang disebut ” horor vakui”(horor
vakuum), yang artinya takut akan kekosongan. Secara keseluruhan komposisi dari unsur
rupa yang didominasi oleh tumbuh-tumbuhan,tampak memenuhi bagian kanan dari
bidang gambar sedangkan di bagian kiri didominasi oleh bangunan pintu masuk
Pura,anak tangga dan orang yang sedang mandi disekitar goa yang berbeda
bentuknya,menimbulkan rasa keseimbangan antara bagian kanan dan kiri.Keseimabangan
dalam bentuk yang berbeda disebut keseimbangan asimetris atau informal yang memberi
kesan dinamis bervariasi. Sedangkan keseimbangan pada pintu masuk dan bangunan
lainnya masing-masing membentuk keseimbangan simetris atau keseimbangan formal,
yang memberikan kesan kokoh, statis,tenang, stabil dan rasa agung.Pewarnaan dalam
lukisan ini ditentukan oleh gradasi hitam putih yang menyebar dalam bidang gambar
secara merata. Terdapat penekanan pada bagian tumbuhan diatas pintu masuk dengan
warna yang lebih pekat( hitam ), sedangkan pada pintu masuk lebih ringan (muda ).
Lukisan Pura Pengukur-ukuranan dilihat dari tema yang didasarkan atas motivasi dan
pengalaman kejiwaan manusia, bagi kehidupan jasmani dan rohani, termasuk tema yang
menyenanggkan. Karena mengungkapkan hal-hal yang indah yang dengan sendirinya
menyenangkan bagi penghayat karya seni( masyarakat ). Sedangkan bagi senimannya
sendiri, pelukisan mengungkapkan kebebasan hati ( optimis ) dan menimbulkan rasa
enak
b. Judul karya
: Tukang Patung Bali sedang bekerja
Bahan
: Kain dan tempra.
Tahun pembuatan : 1955.
Seniman
: I Nyoman Madia.
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Obyek lukisan
Beberapa orang pematung Bali sedang mengerjakan patung dari bahan batu padas dan
kayu, dan ada juga yang sedang mengukir.Kelompok pematung yang sedang ” makalin
”,atau mulai mengerjakan secara global, berada di latar depan, bersama pembuat topeng
dan pembuat ukiran kayu.Sedangkan pematung lainnya dan seorang ibu dengan anakanaknya,berada di latar tengah. Beberapa jenis patung ada yang masih dalam proses
pengerjaan dan ada yang sudah selesai, seperti bentuk: garuda, bentuk dewi, rangda, gana,
raksasa, singa, bentuk ukiran dan mudra. Bentuk topeng jero luh,jero gede yaitu topeng
bentuk barong landung, dan topeng rangda melengkapinya. Benda lain seperti ”
kelabang” (anyaman dari daun kelapa), sebagai alat peneduh, dan ”banten di atas sanggar
surya ” (sesajen beserta tempatnya), sebagai sarana mohon keselamatan dan ketenangan
bekerja,agar hasil pekerjaan memiliki taksu, sebagai latar belakng.

Gambar: 5.3b.Tukang patung Bali sedang bekerja
Kesatuan ( unity.) atau keutuhan.
Lukisan yang berjudul: Tukang Patung Bali sedang bekerja, karya I Nyoman Madia,
menggambarkan secara utuh dan lengkap berbagai sikap dan gerakan pematung, dengan
jenis patung garapannya masing-masing, membentuk suatu hubungan yang saling
berkaitan,saling memerlukan keberadaannya dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang
lainnya.
Ada yang bekerja dengan sikap duduk, dengan sikap jongkok dan sikap berdiri sesuai
dengan posisi patung yang dikerjakan. Sikap-sikap tersebut adalah sikap yang telah biasa
dilakukan oleh pematung Bali.Semua pematung secara aktif bekerja, dengan tekun dan
kesungguhan hati, memusatkan pikiran untuk menjiwai karyanya, membentuk kesatuan
dalam variasi gerakan Kesatuan dapat dilihat juga dalam hubungan komposisi asimetris,
antara pematung dengan unsur-unsur rupa lainnya, pada tempat yang cocok,yang
memberikan kesan ada hubungan yang bermakna, atau saling memerlukan yang satu
dengan yang lainnya. Garis-garis kontour yang membatasi figur manusia, patung’ dan
Kajian Estetika Seni Lukis Gaya Pita Maha

47

Laporan Penelitian Fundamental

unsur lainnya, sebagai pengikat bentuk, berkesan mempersatukan unsur-unsur rupa secara
menyeluruh, karena ada persamaan karakter garis yang nyata.
Dalam pengungkapan pewarnaan, I Nyoman Madia,lebih memperhatikan simbul-simbul
warna alam untuk pewarnaan unsur rupa dalam lukisannya. Seperti warna coklat untuk
kulit manusia,coklat muda untuk warna kayu, abu-abu untuk warna batu padas,tanah
dengan warna hijau, sama dengan warna daun-daunan.Warna kain busana sangat
bervariasi, seperti merah,kuning,hijau,ungu, biru dan lainnya,terpadu karena ada unsur
warna putih dalam penyinaran sebagai pengikat atau pemersatu warna yang
bertentangan(kontras).
Penonjolan atau penekanan.
Dalam karyanya yang berjudul :Tukang Patung Bali yang sedang bekerja, I Nyoman
Madia lebih menonjolkan bentuk manusia dan bentuk patung.Bentuk manusia
didistorsi,(dengan cara menyangatkan) bentuk dan ukuran, proporsi kaki dan tangan
diperpanjang, agar kelihatan lebih la+
.ngsing, untuk pencapaian karakter.Bentuk patung,topeng dan ukiran diungkapkan secara
apik dan mendetail yang merupakan ciri khas dan karakter karyanya. Hal ini dapat
dipahami karena di samping sebagai pelukis dia juga pematung,tukang ukir dan tukang
bangunan tradisional Bali.Keahlian mematung, mengukir dan membuat bangunan ini ada
kontribusinya terhadap lukisannya.Dari cara menyusun komposisi unsur-unsur rupa,
dapat dilihat penekanan obyek pada bentuk patung Wilmana dengan Dewa Brahma, yang
lebih mendetail berada di samping kanan bidang kanvas.
Dalam karya lukisan itu, terdapat juga perubahan penggambaran bentuk dengan cara
memindahkan wujud atau figur dari obyek lain ke obyek yang digambar atau
transformasi( tran = pindah ) dengan tujuan untuk pencapaian karakter.Seperti pada
bentuk-bentuk patung garuda, yang berbadan manusia berkepala burung, patung wilmana
berbadan manusia berkepala raksasa, patung betara gana, berbadan manusia berkepala
gajah dan lainnya.
Keseimbangan atau balance.
Keseimbangan dalam karya lukisan ini dapat dilihat dari komposisi unsur-unsur
rupa.Unsur rupa seperti , manusia, patung,topeng dan bentuk lainnya disusun secara
menyebar dan merata, memenuhi bidang gambar secara berimbang, antara bagian kiri dan
kanan,latar depan,tengah,dan latar belakang.Susunan figur-figur pengukir,pematung dan
tukang topeng,patung garuda dan patung mudra yang berada di latar depan, diimbangi
oleh pematung dan patungnya yang berada di latar tengah, dan anyaman perindang
sebagai latar belakang lukisan, membentuk keseimbangan antara latar muka, tengah dan
belakang.Susunan dua figur, pematung dan pengukir yang berada di sudut kiri atas dan
kanan bawah, serta patung berbentuk garuda di kiri bawah dan patung raksasa di kanan
atas, membentuk keseimbangan yang mantap antara bidang kiri dan bidang kanan, tidak
berkesan berat sebelah.

Kajian Estetika Seni Lukis Gaya Pita Maha

48

Laporan Penelitian Fundamental

Ditinjau dari motivasi dan pengalaman kejiwaan manusia, motivasi bagi kehidupan
jasmani dan rohani,lukisan yang berjudul : Tukang patung Bali yang sedang bekerja,
tergolong tema yang menyenangkan. Karena dalam lukisan itu menunjukkan visi tertentu
senimannya,melukiskan hal yang disenangi, melukiskan obyek yang indah, yang mudah
dihayati publik atau bagi penghayat karya seni, seperti pembuatan patung, pembuatan
topeng, ukiran dan lainnya.
Dan juga mengungkapkan keriangan menimbulkan rasa enak dan menyenangkan, seperti
gambar anak-anak yang sedang bermain topeng bersama ibunya.

4. Kelompok lukisan yang mengalami pembaharuan dalam tema, sinar bayangan dan
pewarnaan.
a. Judul karya
:Rajapala.
Bahan
: kanvas dan tempra.
Tahun pembuatan : 1972.
Seniman
: Ida Bagus Made Nadera.
Ringkasan ceritera.
Rajapala sedang mencuri kain salah satu dari tujuh bidadari yang sedang mandi. Bidadari
tersebut yang kemudian menjadi isterinya Rajapala.
Obyek lukisan.
Lukisan
yang
berjudul
Rajapala
mengambarkan bidadari dari kahyangan
sedang mensucikan diri( mandi ) di sebuah
taman. Ketujuh bidadari, semuanya tanpa
busana(telanjang
),sambil
membawa
sekuntum bunga untuk menghias diri,
berkumpul di sebuah kolam pertamanan.
Sementara dari sela pohon kayu Rajapala
sedang mengkait selembar kain bidadari
yang
kemudian
akan
menjadi
isterinya.Bidadari yang tanpa busana dalam
berbagai gerakan menunjukkan adanya napas
erotik yang merupakan ciri khas dari karya
lukisan Ida Bagus Made Nadera. Di sekitar
permandian berbagai jenis tumbuhan dan
bunga-bungaan , menambah keheningan dan
keindahan suasana taman. Pewarnaan alam
cerah didominasi oleh warna biru kelam.
Gambar:4a. Rajapala
Bidadari berwana oker kecoklatan , disertai
kontras warna warna antara gelap dan terang sangat tegas dan tajam.
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Kesatuan ( unity ) atau keutuhan
Dalam lukisan yang berjudul Rajapala, tersusun dari unsur-unsur rupa yang dapat
menunjang kekompakan, mencapai suatu kesatuan yang utuh.Unsur rupa tujuh bidadari
tersusun dalam ikatan gerakan tubuh yang satu berkaitan dengan yang lainnya.Ada
gerakan bidadari yang sedang berdiri,dengan yang sedang duduk,saling berhubungan
pandangan, mengesankan seolah-olah ada komunikasi diantaranya,merupakan kesatuan
yang tidak bisa dipisahkan.
Kelompok tujuh bidadari, ditunjang oleh elemen pertamanan seperti bunga-bungaan,
tumbuh-tumbuhan,kolam dan batu-batuan.Rajapala yang sedang mencuri kain bidadari,
adalah figur utama yang sangat erat kaitannya dengan judul ceritera, menyatu dengan
elemen lainnya.
Garis kontour yang ritmis, sebagai pembatas bentuk sangat besar peranannya dalam
mengikat elemen atau unsur rupa lainnya. Garis tersebut pada pemandangan alam sebagai
pembatas kontras warna antara gelap dan terang. Yang memisahkan obyek yang jauh
dengan obyek yang dekat letaknya, adalah merupakan ciri khas dari karya Ida Bagus
Made Nadera.
Garis kontour pada figur bidadari dan bentuk lainnya,ketebalannya mengikuti arah
penyinaran dapat mempersatukan bentuk bidadari dan lainnya.Bentuk bidadari didistorsi
untuk penekanan dalam pencapaian karakter, yaitu dengan cara menyangatkan atau
memperpanjang proporsi kaki dan tangan nya.
Kesatuan dalam pewarnaan, didominasi ,oleh warna biru kelam untuk warna
pemandangan alam dan oker mengarah kecoklat mendominasi warna bidadari. Dan
sedikit warna merah dan kuning untuk hal-hal tertentu, seperti bunga,sulur dan kain
busana pada Rajapala.Warna yang mendominasi lukisan sudah dalam kondisi bersatu,
ditambah lagi dipertegas dengan penyinaran dengan menggunakan campuran warna putih
dan kuning sebagi pengikat warna, kesatuan menjadi lebih utuh.
Penonjolan atau penekanan
Penonjolan atau penekanan mempunyai maksud mengarahkan perhatian orang kepada
suatu hal tertentu yang dipandang lebih penting dari hal yang lainnya.Dalam lukisan ini
dipandang lebih penting adalah kelompok tujuh bidadari yang sedang di taman dan figur
Rajapala yang berada di atas pohon kayu.Dari obyek yang menonjol itu, yang lebih kuat
menarik perhatian adalah figur bidadari dalam kelompok yang mengarahkan pandangan
ke tengah bidang gambar sebagai pusat perhatian(center point ).Perhatian juga diarahkan
pada Rajapala yang berada jauh menyendiri dari unsur rupa lainnya,adalah cara
penyusunan yang mengarahkan kepada penonjolan hal-hal tertentu.Nuansa erotik yang
ditonjolkan dalam lukisan itu adalah pada bagian tubuh figur bidadari,dengan distorsi
bentuk susu,dibentuk melingkar bulat,pinggang yang ramping, diimbangi pinggul yang
dibesarkan dengan tujuan pencapain karakter.
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Keseimbanan atau balance.
Pada lukisan yang berjudul Rajapala,susunan unsur-unsur rupa, yang beragam, sebagai
pendukung keseimbangan.Unsur pendukung seperti figur bidadari, berbagai tumbuhan,
batu-batuan,aliran air dan pemadangan alam lainnya.Susunan atau komposisi tujuh
bidadari yang berada ditengah,merupakan poros keseimbangan antara bidang kanan dan
bidang kiri, keseimbangan bidang atas dan bidang bawah.Beberapa jenis pepohonan dan
batu-batuan yang berada di sebelah kanan dengan warna biru kelam,lebih pekat berkesan
seimbang dengan pepohonan di sebelah kiri dengan intensitas warna lebih ringan.
Penekanan kontras warna pada pemandangan alam diperkuat dengan warna putih pada
latar belakang, menimbulkan perpaduan warna harmonis dan seimbang dengan latar
muka dengan warna yang lebih kelam dan kesannya lebih kuat.
Ditinjau dari motivasi kehidupan jasmani dan rohani manusia, lukisan Rajapala ini , dapat
digolongkan tema yang menyenangkan dan menyedihkan. Menyenangkan karena
menggambarkan keindahan alam dan kebesaran hati bidadari yang mensucikan diri.di
taman. Menyedihkan karena salah satu bidadari yang kehilangan busana karena dicuri
oleh Rajapala.
b. Judul karya:
Bahan
Tahun pembuatan
Seniman

:Pertemuan Durma dengan seorang Bidadari.
: kanvas dengan tempra.
: 1955
: I Wayan Karya.

Ringkasan ceritera.
Rajapala merupakan ceritera rakyat Bali, mengisahkan tentang Durma yang pergi ke
hutan untuk mencari ayahnya yang sedang bertapa. Sampai di hutan dia bertemu dengan
seorang bidadari yang ternyata adalah ibunya.
Obyek lukisan.
Digambarkan dalam sebuah hutan, tempat pertapaan Rajapala ayah dari Durma, kelihatan
berbagai jenis tumbuhan yang hidup subur, bersama binatang hutan seperti:harimau,
kera,menjangan,babi dan tikus serta burung-burng. Dua mahluk berupa raksasa, masingm asing membawa hasil buruan, berada di latar depan menghadap keluar bidang kanvas.
Seekor harimau sedang berjalan menjauhi tempat persembahyangan berbentuk dugul
beratap ijuk yang berada di tengah-tengah bidang gambar. Sementara kera-kera
bergantungan diranting pohon kayu yang rindang. Dan beberapa tikus merayap di tanah
di sela-sela batang pohon.
Komponen-komponen seni rupa tersusun berdasarkan komposisi hierarchi(tersusun
keatas). Dari tempat kejauhan berdiri Durma sambil berpegangan tangan dengan seorang
bidadari yang ternyata adalah ibunya. Disamping Durma, seekor anjing yang selalu taat
mengikuti perjalanan Durma kehutan.Pewarnaan didominasi warna hijau dan biru
terutama pada alam tumbuh-tumbuhan. Warna coklat tua untuk warna tanah, sedangkan
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manusia warna oker, dengan penyinaran warna putih dicampur kuning, dengan tajam,
secara mendetil sampai yang sekecil-kecilnya.
Kesatuan( unity ) atau keutuhan
Dalam karya ini, keutuhan dapat dilihat dari
kelengkapan unsur-unsur rupa, untuk
menggambarkan keberadaan sebuah hutan,
seperti mahluk raksasa,berbagai jenis
binatang
hutan,
dan
berbagai
tumbuhan,menunjukkan
keanekaragaman
unsur rupa, sebagai salah satu syarat
keindahan. Serta figur manusia yaitu Durma
dan bidadari sebagai unsur utama dalam
mencapai kesatuan dalam tujuan dari
keutuhan ceritera, merupakn satu kesatuan
yang tidak bisa dipisahkan karena yang satu
mempunyai kaitan dengan yang lainnya, dan
kaitan yang satu dengan keseluruhan.
Tiga obyek figur yang menentukan
komposisi dalam karya ini, adalah kelompok
figur mahluk raksasa,figur harimau dan figur
Durma dengan bidadari.Ketiga figur itu
walaupun berjauhan letaknya,tetapi karena
Gambar:5.4b.
Pertemuan
Durma
ditunjang oleh
figur kera-kera yang
dengan seorang Bidadari
menghadap ketengah dan tumbuhan di
samping kiri bidang gambar, menimbulkan asosiasi kesatuan yang utuh dari ketiga figur
di atas. Unsur pemersatu secara keseluruhan dapat dilihat dari pewarnaan yang
mengandung persamaan yaitu campuran warna putih dan kuning dalam penerapan teknik
pencahayaan.
Penonjolan atau penekanan.
Lukisan Wayan Karya yang berjudul Pertemuan Durma dengan seorang Bidadari,lebih
menonjolkan figur manusia dan binatang, dan alam sebagai penunjang untuk mencapai
tujuan dalam suasana hutan. Penonjolan terjadi karena perbedaan bentuk dan warna dari
figur yang menjadi obyek utama dengan lingkungan alam sebagai pelengkap. Dan juga
penonjolan terjadi karena susunan unsur-unsur rupa( figur ) secara menyebar dengan
komposisi asimetris, seolah -olah menuntun pandangan dari bawah bidang gambar,
kemudian ketengah dan keatas secara menyeluruh.
Figur mahluk raksasa yang membawa binatang buruannya, bentuknya sangat lucu dan
menarik,menunjukkan rasa gembira, adalah merupakan cara penonjolan dalam karya
lukisan tersebut.Penonjolan figur Durma dan Bidadari yang berada diatas bidang gambar,
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penekanan yang lebih dari yang lainnya,karena adanya perbedaan warna terang yang
terdapat pada latar belakang dengan warna gelap pada obyek yang berada didepannya.
Keseimbangan atau balance.
Keseimbangan dalam karya ini dapat dilihat dari susunan( komposisi) unsur rupa, seperti
mahluk raksasa yang berada berjajar disudut kiri ,kanan latar depan , binatang singa di
tengah dan Durma dengan bidadari di atas,diselingi tumbuh-tumbuhan mengisi
kekosongan, tersusun secara hierarchi, mengesankan rasa keseimbangan antara bidang
kanan dan kiri., serta bidang atas dan bawah. Bentuk yang lebih besar dengan warna yang
lebih tua, lebih kuat daya tariknya,seperti pada figur raksasa dan batu-batuan,berada di
bawah, menimbulkan kesan keseimbangan dengan binatang harimau dan Durma dengan
bidadari, yang bentuknya lebih kecil dan warna lebih muda dan terang. Karena
mengasosiasikan dengan hukum keseimbangan bahwa benda yang lebih besar dan lebih
kuat daya tariknya, berada di bawah benda yang lebih kecil dan lebih ringan.
Lukisan dengan judul Pertemuan Durma dengan seorang Bidadari, dilihat dari tema, yang
didasarkan atas motivasi dan pengalaman kejiwaan manusia bagi kehidupan jasmani dan
rohani, termasuk tema menyenangkan. Karena mengungkapkan obyek yang indah,
menyenangkan, mengungkapkan keriangan dan bercita luhur.
Dalam karya lukisan tersebut, terdapat perubahan dalam penggambaran bentuk untuk
tujuan pencapaian karakter, yang disebut transpormasi, yaitu dengan cara pemindahan
(tran = pindah ) wujud atau figur dari obyek lain ke obyek yang digambar. Seperti pada
gambar mahluk raksasa, berbadan manusia berkepala raksasa.
Kedua karya lukisan, Rajapala dan Durma bersama Bidadari memberi pesan spirituil
berupa tuntunan bahwa dalam setiap usaha didasari niat yang baik dan kemauwan yang
teguh agar bisa berhasil.

5. Kelompok lukisan yang secara utuh mengalami pembaharuan pada bidang
tema,proporsi, anatomi plastis, pewarnaan dan sinar bayangan.
a. Judul lukisan
: Pasar di Bali
Bahan
: Kanas dan cat tempra
Tahun pebuatan
: 1955
Seniman
: Anak Agung Gede Sobrat.
Obyek lukisan
Lukisan karya yang berjudul: Pasar di Bali karya Anak Agung Gede Sobrat
menggambarkan suasana keramaian pasar tradisional di desa.Di dalam pasar didominasi
bentuk manusia dengan ukuran besar. Pada latar depan seorang wanita dalam posisi
badan membungkuk sedang mengambil barang dagangan (pepaya), dan di sebelahnya
seorang lelaki memakai topi anyaman bambu, sambil memegang tangkai keranjang.
Tingginya hampir memenuhi tinggi bidang kanvas, badan dalam posisi menggeliat sambil
melihat kebawah. Di sebelah kiri, seorang wanita berdiri,menjunjung dagangan sambil
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menyodorkan buah pisang memandang kebawah kearah wanita yang sedang duduk
didepannya, yang membawa dagangan buah mentimun. Dibelakang wanita penjual
mentimun, seorang lelaki berjalan sambil memikul ” besek ” ( keranjang), berhadapan
dengan wanita tua yang menjujunng keranjang sambil membawa seikat uang kepeng,
sebagai alat tukar pada jaman dulu. Sedangkan di bagian belakang kelihatan wajah
seorang wanita menghadap kebawah.Figur manusia laki dan perempan sebagai obyek
utama diselingi oleh berbagai peralatan yang diperlukan di pasar dan buah dalam berbagai
jenis sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan membentuk suasana kesibukan di pasar.
Kesatuan (unity ) atau keutuhan.
Kesatuan atau unity adalah merupakan
hubungan bagian-bagian, satu dengan yang
lainnya,dan satu dengan keseluruhan dari
unsur-unsur rupa.Hubungan antara bagianbagian dalam lukisan ini dapat diperhatikan
hubungan antara wanita yang sedang
mengambil pepaya dan laki-laki yang
berdiri di depannya,menghadap kebawah
ada
kontak
seolah-olah
sedang
berkomunikasi
berdua.Demikian
pula
wanita yang berdiri menjunjung dagangan
sambil
membawa
pisang
sedang
berkomunikasi dengan wanita didepannya
dan pria yang sedang memikul(besek)
keranjang, erat kaitannya dengan wanita tua
di depannya.Setiap pasangan yang telah
menyatu dalam bagian-bagian, membentuk
hubungan dengan bagian yang lain secara
menyeluruh (utuh ).Obyek lain seperti
Gambar: 5.5a. Pasar Bali
berbagai jenis buah-buahan dan peralatan
lainnya membentuk hubungan dengan figur manusia yang saling memerlukan. Figur
manusia memerlukan keberadaan buah-buahan dan peralatan lain, demikian pula buahbuahan memerlukan keberadaan figur manusia, maka terjadi saling hubungan atau
kesatuan yang kompak.Obyek manusia dan obyek lain dengan garis kontour yang tegas,
tidak sama kekuatannya, atau ketebalannya merupakan alat pemersatu antara obyek yang
dilukis.Obyek lukisan terutama manusia digambar secara utuh,tidak ada bagian tubuh
yang terpotong semua kelihatan sempurna.
Kesatuan dalam bidang pewarnaan Sobrat lebih suka mengikuti warna alam, seperti
manusia dominan dengan warna coklat, tetapi dengan intensitas yang berbeda untuk
setiap manusia.Orang laki lebih tua warnanya dari warna kulit wanita dan menuruti
kaidah perspektif warna, yang jauh lebih terang dari pada yang dekat.Warna buah dan
benda lainnya disesuaikan dengan penglihatan, ada buah yang merah ,biru , kuning hijau
dan lainnya. Warna-wana tersebut diperkuat dengan warna campuran putih kuning,untuk
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memperkuat anatomi plastis, penyinaran,agar warna tampak lebih cerah.Warna putih
kuning ini adalah warna yang berfungsi mempersatukan warna yang kontras menjadi
terpadu secara harmonis
Penerapan warna putih kuning dengan pelototan yang tegas dan mantap dalam
pengungkapan sinar dan bayangan adalah kekuatan Sobrat dan ciri khas dari karya
lukisannya.
Penonjolan atau penekanan.
Dalam karya Sobrat yang berjudul Pasar di Bali lebih menonjolkan gambar orang-orang,
laki dan perempuan, tua dan muda ,dengan berbagai gerakan sesuai dengan aktivitas
orang-orang berjualan, dalam komposisi yang mantap, menggambarkan suasana
kesibukan di pasar. Bentuk mengikuti proporsi dan anatomi manusia,ditangani secara
apik, untuk penonjolan bagian anatomi yang mendapat sinar terang secara realis, yang
diolah sesuai dengan selera dan keinginannya.Penegasan sinar dengan warna putih dan
kuning pada bagian bentuk yang menonjol.Dalam mengolah obyek Sobrat mengadakan
perubahan wujud, dengan cara menyangatkan bentuk-bentuk tertentu ( distorsi ), seperti
memanjangkan kaki dan tangan manusia untuk menekankan pencapaian karakter.
Penonjolan dalam bentuk kontras warna gelap dan terang mengesankan pemisahan bagian
yang kena sinar dan bagian yang kena bayangan, sehingga tampak jelas bagian muka dan
bagian belakang.Kontras warna dalam hue ( jenis warna ),seperti warna buah-buahan,
warna kain, yang terdiri dari warna: biru, hijau, kuning,merah dan lainnya,merupakan
bagian dari penonjolan warna. Walaupun terdapat kontras antara warna-warna tetapi tetap
terpadu karena porsinya tepat dan disatukan oleh warna putih yang dicampur dengan
warna kuning sebagai penengah atau mendamaikan warna kontras.
Garis-garis yang berfungsi sebagai kontour bentuk ditampilkan secara tegas, dan ritmis,
bervariasi ketebalannya, ada yang tebal dan ada yang tipis merupakan bagian dari
penonjolan garis, terutama pada bagian obyek yang kena bayangan. Garis kontour yang
tebal dan tipis yang membatasi bentuk manusia, maupun benda-benda lainnya,
disesuaikan dengan penempatan obyek.Obyek yang berada dilatar depan, bentuk dan
garis kontournya lebih tebal,sedangkan obyek yang berada dilatar belakang garis kontour
lebih tipis, sebagai bentuk penerapan perspektif, yang sesuai dengan mata memandang.
Tebal tipis dari garis kontour memberikan penonjolan atau penekanan pada obyek yang
dianggap lebih penting. Penekanan obyek yang menjadi pusat pandangan, seperti gambar
wanita tua yang menjunjung barang dagangan berada di samping kiri dan tidak di tengah
bidang gambar, berkesan lebih menarik dan lebih dinamis.
Dalam karya lukisan yang berjudul di Pasar Bali ornamen, tidak luput dari pengamatan
Sobrat. Ornamen diterapkan pada kain busana orang di pasar, diambil dari motif pepatran
dan ornamen giometris, kombinasi dari bunga dan daun-daunan, distilisasi disesuaikan
dengan bentuk kain, adalah bentuk penonjolan ornamen pada dasar kain.
Penerapan motip ornamen dalam busana orang dipasar menunjukkan perpaduan yang
kompak dan serasi antara bentuk ornamen dengan bidang yang dihiasi.
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Keseimbangan atau balance.
Keseimbangan dalam karya lukisan di Pasar Bali, tersusun dalam bentuk komposisi
unsur-unsur rupa, seperti manusia, buah-buahan dan benda lainnya. Keseimbangan dapat
dilihat secara keseluruhan, yang dapat dicapai dari keseimbangan bagian-bagian.
Keseimbangan bagian-bagian, pada bentuk manusia,seperti wanita yang sedang
membungkuk mengambil buah pepaya dilatar depan berada dalam keadaan seimbang(
tidak dalam posisi jatuh), diimbangi oleh laki-laki yang sedang berdiri di depannya juga
dalam keadaan seimbang.Wanita yang sedang berdiri menjunjung buah-buahan sambil
membawa pisang, berada dalam keadaan seimbang, diimbangi oleh wanita yang duduk
membawa buah mentimun dalam posisi tidak berat sebelah.Demikian pula pemuda,
wanita tua dan wanita yang berada di latar bekakang berada dalam keadaan seimbang.Di
antara figur manusia yang tersusun dengan komposisi asimetris, tersusun pula berbagai
jenis buah-buahan dan benda lainnya yang sesuai penempatannya dan berkaitan satu
dengan lainnya. Berkesan seimbang antara figur manusia dalam berbagai gerakan dengan
benda lainnya.Dalam lukisan ini walaupun dalam komposisi asimetris,berada dalam rasa
keseimbangan antara bagian kanan dan bagian kiri, demikian pula antara obyek latar
depan dengan obyek latar belakang.Obyek lukisan disusun dalam komposisi yang
dinamis memenuhi ruangan, secara seimbang dan harmonis. Dari susunan unsur-unsur
rupa dalam lukisan ini, dalam bentuk aktivitas manusia,buah-buahan dan benda lainnya
sedemikian rupa,mengarahkan pandangan kearah posisi wanita tua, yang berada di
samping kiri atas bidang gambar,sebagai pusat pandangan (vokal point ). Penempatan
vokal point seperti itu sebagai wujud penyatuan dan penekanan dalam komposisi
asimetris, namun demikian tetap dalam keadaan seimbang.
b. Judul karya
Bahan
Tahun pembuatan
Seniman

: Orang-orang Sedang Berbelanja di Pasar.
: Tempra di atas kain.
: 1955
: I Dewa Putu Bedil

Obyek lukisan:
Lukisan yang berjudul : Orang-orang sedang berbelanja di Pasar,menggambarkan suasana
keramaian di pasar tradisional di desa.Dalam gambar kelihatan enam figur orang yang
terdiri dari tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan sedang melakukan kegiatan
masing-masing.Dua pedagang laki sedang duduk di samping dagangannya yang satu
menghadap kebelakang dan yang lain menghadap kemuka. Pedagang yang satu lagi
berdiri mengangkat dagangannya.Di sebalahnya dua perempuan sedang menjunjung
keranjang dan satu lagi memegang tikar pandan. Di sela-sela pedagang, terdapat berbagai
jenis buah-buahan sebagai barang dagangan dan anyaman sebagai alat peneduh di areal
pasar.Komposisi secara asimetris dari unsur-unsur rupa, memenuhi bidang gambar
dengan warna agak kusam.
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Kesatuan (unity ), atau keutuhan.
Kesatuan atau keutuhan dibentuk dari
hubungan antara bagian-bagian dan
bagian dengan keseluruhan. Hubungan
bagian-bagian dilihat dari aktivitas orang
dalam
berbagai
gerakan
yang
berhubungan satu dengan lainnya.
Dalam lukisan ini ada tiga kelompok
kesatuan,yaitu laki-laki memakai payung
yang menghadap kebelakang sambil
menoleh kekanan, berhubungan dengan
pria memakai destar yang berdiri menoleh
kebawah sambil mengangkat barang
dagangan.Kumudian kelompok kesatuan
lain pria berdestar duduk bersila
memegang barang dagangan, berpadu
pandangan
dengan
wanita
yang
menghadap
kebelakang
sambil
menjunjung barang dagangan.Selanjutnya
Gambar: 5.5b. Orang-orang sedang
wanita
lain
yang
menjunjung
berbelanja di Pasar.
keranjang,bergerak
kebelakang
berpandangan dengan wanita dengan ikat kepala,yang menghadap ketengah, berkesan
seolah-olah mengembalikan pandangan ke obyek ditengah bidang gambar. Ketiga
kelompok yang masing-masng-telah bersatu,tersusun secara runut kebelakang
membentuk kesatuan menyeluruh secara utuh,diselingi berbagai jenis buah-buahan dan
benda lainnya sebagai pelengkap komposisi.
Obyek lukisan di bentuk dari garis kontour yang nyata,bermula dari tinta hitam,
bersentukan dengan aburan dan pewarnaan, menjadi kontour lembut yang bervariasi
ketebalannya. Ada garis kontour yang tebal dan ada garis kontor yang tipis menurut arah
sinar dan bayangan. Garis kontour dapat mempersatukan bentuk dan warna yang berbeda
satu dengan lainnya.
Pewarnaan
dalam
lukisan
ini,terdiri
dari
berbagai
jenis,seperti
merah,biru,ungu,hijau,kuning dan lainnya,menyebar pemasangannya sesuai dengan
obyeknya.Warna yang dasarnya gradasi aburan hitam putih,(gelap dan terang), diberi
penyinaran dari campuran warna putih dan kuning menghasilkan warna harmonis dan
berkesan menyatu.
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Penonjolan atau penekanan.
Dalam lukisan ini kelihatan lebih menonjolkan figur manusia dan benda-benda lainnya
sebagai tambahan untuk mengisi kekosongan dalam mengatur komposisi dan juga untuk
mencapai tujuan yaitu suasana kesibukan di pasar.Proporsi dan anatomi mengikuti bentuk
manusia, yang disederhanakan,ditekankan pada anatomi atau bagian urat-urat yang lebih
menonjol dan dipertegas dengan pencahayaan yang lebih terang.
Latar belakang berupa ruang dengan warna biru muda yang terang diasosiasikan sebagai
awan yang cerah,memperlihatkan obyek yang ada di depan lebih menonjol.
Keseimbangan atau balance
Keseimbangan dalam lukisan yang berjudul: Orang-orang sedang berbelanja di
Pasar,dibangun dari susunan unsur-unsur rupa seperti orang-orang dalam berbagai
gerakan dan unsur lain sebagai pengimbang komposisi.Susunan dalam komposisi
asimetris,yang dinamis,figur wanita yang menjunjung keranjang,dan berada di tengah
sebagai poros keseimbangan antara bagian kanan dan bagian kiri, berkesan tidak berat
sebelah.
Keseimbangan antara gelap dan terang dapat dilihat dalam pembentukan anatomi manusia
dan volume unsur lainnya dengan penerapan sinar bayangan yang serasi dan harmonis.
Di dalam penerapan pewarnaan dilakukan dengan penyebaran berbagai warna seperti :
merah, biru, ungu dan hijau secara seimbang terutama pada kain yang dikenakan orang di
pasar dan benda-benda lain yang cocok dan porsi yang tepat. Pewarnaan disesuaikan
dengan luas bidang yang diberi warna, kekuatan warna dan tone warna yang seimbang.
Kedua lukisan dengan obyek pasar di desa, karya A.A. Gd. Sobrat dan I Dw. Pt. Bedil
tersebut dilihat dari tema, yang didasarkan atas motivasi dan pengalaman kejiwaan
manusia secara jasmani dan rohani, serta merupakan visi senimannya termasuk tema yang
menyenangkan. Karena mengungkapkan obyek yang indah dan menyenangkan yang
mudah dihayati publik.

5.4. Seniman Anggota Organisasi Pita Maha
5.4.1. Daftar Pelukis
1. I Gusti Nyoman Lempad.
Lahir di Bedulu 1862-1978 )
Sejak umur 10 tahun bekerja sebagai seorang arsitek atas bimbingn ayahnya I Gusti
Ketut Majukan.Di samping melukis sangat ahli mengukir,membuat topeng,membuat
petulangan dan bade untuk upacara pembakaran mayat. Dan ahli dalam aturan dan
ukuran bangunan tradisional Bali, serta sebagai penggagas berdirinya Pita Maha.
Tahun 1970 mendapat anugrah seni, dalam bidang seni dari pemerintah Indonesia.
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Tahun 1988, karyanya dipamerkan di Honolulu, Hawai di East-West Centers of
Bali.Karyanya dikoleksi di Tropen Museum di Amsterdam, Rykmuseum voor
Volkenkunde di Leiden, Museum Voor Volkenkunde di Basel.Di Museum Puri
Lukisan Ratna Warta,Museum Neka, Museum Arma, Museum Rudana, Taman
Budaya Denpasar, Tahun 1975, Piagam Udayana, Wijaya Kesuma dan Dharma
Kesuma.
2. Ida Bagus Anom.
Lahir di Ubud tahun: (1898-1972).
Belajar melukis dari I Gusti Nyoman Lempad, kemudian banyak belajar dari Walter
Spies.
Karena tidak ada selera untuk mewarna, maka lukisannya selalu hitam putih sama
dengan gurunya.
3. Tjokorde Oka Gambir.
Lahir di Peliatan Ubud( 1902-1975 )
Lukisannya gaya tradisional,dengan tema yang diambil dari ceritera pewayangan,
untuk menghias pura dan pemerajan.Kegiatan selain melukis ,memulas atau memberi
warna pada topeng dan barong yang disakralkan. Mengukir dan memahat kayu untuk
hiasan rumah. Mengukir batu padas,kulit untuk hiasan barong dan penari Bali.
Muridnya I Gusti Ketut Kobot. I Wayan Barwa dan I Wayan Durus.
Penghargaan Wija Kesuma dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, tahun 1994.
Pemenang dalam lomba Lukis Tingkat Swapraja Gianyar pada masa penjajahan
Belanda.
4. I Wayan Gerudug.
Lahir di Tebesaya, Ubud, tahun (1905). Menjadi anggota Pita Maha dan Golongan
Pelukis Ubud. Awalnya sebagai tukang ukir bangunan kemudian terjun keseni lukis.
Lukisan biasa dalam ukuran besar dengan tema dari ceritera lama yang berhubungan
dengan ceritera-ceritera mistik di Bali dan ceritera wayang.Selera warna
original,membawa nafas baru seni lukis Bali. Dua anaknya, I Wayan Durus dan I
Made Sutopa juga menjadi pelukis.
5. Gusti Made Deblog.
Lahir di Denpasar, Badung,( 1906-1986 ), bersamaan dengan perang puputan Badung.
Mulai melukis sejak umur 31 tahun. Tahun 1940 masuk anggota Pita Maha, atas
bimbingan R. Bonnet. Tahun 1940, Deblog juga berguru atau belajar melukis dari
Yap sin Tin, sehingga tampak dalam lukisannya kemahiran dalam menggunakan tinta
cina. Tahun 1942-1943 ( jaman Jepang ), bekerja pada Bali Shimbun di Singaraja.
Tahun 1962, Menerima Piagam Dharma Kesuma dari Pemerintah Propinsi Bali Tahun
1981 Piagam Anugrah Seni dari Pemerintah Indonesia.
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Tema lukisan diambil dari epos Ramayana dan ceritera legenda.
Warna yang dipergunakan dominan warna hitam –putih garis dan sapuan kuas halus,
disusun berulang-ulang,menimbulkan dimensi warna hitam putih yang dalam dan
pekat.
Lukisan dikoleksi di Museum Puri Lukisan Ratna Warta Ubud dan museum di Negeri
Belanda. Tahun 1979,ikut Lomba Merancang Prangko PBB
Lukisannya bebas dari pengaruh-pengaruh sekolahan yang cukup kuat di Bali pada
masa itu Melukis dengan warna, baru dimulainya sejak 20 tahun terakhir yang
sebelumnya dengan tinta hitam putih.
6. Anak Agung Gede Sobrat.
Lahir di Padangtegal, Ubud, (1911-1992 ). Dilahirkan dari pasangan Anak Agung
Putu Yasa dengan Jero Gambir. Ayahnya dikenal masyarakat Ubud sebagai penari
gambuh tersohor di desanya.Bakat seninya menurun dari garis ibu dan dari garis ayah.
Dari garis ibu menurun dari dari kakeknya yang bernama I Seleseh, adalah seorang
undagi tersohor di desanya.
Mulai belajar melukis bersama saudaranya A.A. Gede Meregeg pada pelukis asing,
yang bernama W. Spies, setahun kemudian dilanjutkan belajar pada R. Bonnet.
Sobrat sebagai pelopor gerakan pembaharuan seni lukis di Ubud, bersama-samaW.
Spies. R. Bonnet dan Cokorde Agung Sukawati mendirikan organisasi Pita Maha di
Ubud.
Tahun 1957-1959, mengajar di Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta.khusus
mengenai seni lukis Bali. Tahun 1958, mengadakan pameran di Yogyakarta atas
sponsor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 1963, mengadakan pameran
di Jakarta, tahun 1970 mengadakan pameran di Surabaya dengan sponsor Lembaga
Indonesia Amerika.
Banyak lukisan yang dikoleksi orang asing, dikoleksi Museum Puri Lukisan
RatnaWarta,Museum Neka, Museum Arma, Taman Budaya Denpasar, Museum Sono
Budoyo Yogyakarta.
Tahun 1971, pameran di Jakarta atas sponsor dari Goethe Institute. Mendapat
penghargaan Wijaya Kusuma dari Pemerintah Gianyar dan Dharma Kusuma, dari
Propinsi Bali
7. I Made Jata.
Lahir di Br. Pekandelan, Sukawati ( 1913 ).
Mulai belajar melukis sejak tahun 1928, yang pada awalnya sebagai tukang
ukir,menatah wayang dan perhiasan barong, mulai dari membuat sket gambar
wayang, sejak itu dia menyukai seni lukis. Menurutnya melukis adalah hal yang
paling sulit untuk dilupakan. Karena lukisan dapat menemukan segala-galanya, dalam
mencurahkan imajinasinya.
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Tahun 1935, tergabung dalam Pita Maha, setelah lukisannya dipandang baik oleh
pelukis-pelukis lainnya. Dari organisasi Pita Maha dia dan dua orang temannya
mendapat tugas mengajar, dua belas orang murid di Batuan, Sukawati. Tahun1956,
lukisannya diorbitkan pada gelas kaca bernama:Copyrihgt by Seubenglass ins New
York.Disain buku berjudul Balinese Funeral oleh Made Jata. Pernah menjadi duta
Indonesia dalam kumpulan buku-buku seniman se-Asia dalam buku Amerika Serikat
Seniman.Penghargaan dari ISI Yogyakarta. Pemda Tk.I Bali tahun 1982, 1983. Dari
Listibya Gianyar tahun, !974, dari Proyek PKB, tahun 1973 dalam pameran sejarah
perkembangan seni rupa Bali.Tahun 1989, penghargaan Wijaya Kusuma, dan
beberapa penghargaan dari Belanda, Amerika, Jerman, Prancis dan lainnya. Dan dari
Pesta Kesenian Bali setiap tahun.
Selain melukis juga mengerjakan patung kecil-kecil untuk souvenir.
Lukisannya dikoleksi di Museum Puri Lukisan Ratna Warta Ubud dan Taman Budaya
Denpasar.
8. Ida Bagus Made( Ida Bagus Made Poleng ) nama lengkap.
Lahir di Br. Tebesaya, Peliatan ( 1915-).
Bakat melukis menurun dari ayahnya Ida Bagus Kembeng.
Tahun 1937, pernah bekerja pada R. Bonnet dan mendapatkan Deploma de Medailed
Argent dalam Exposition Intenasionale des art desTechnique di Paris, yang
diselenggarakan oleh Kementrian Perdagangan dan Industri di Prancis.
Disamping melukis juga membuat topeng, barong, rangda,dan patung yang disucikan
untuk keperluan di pura.
Memperoleh tanda penghargaan Wijaya Kusuma,dari Pemerintah Kabupaten
Gianyar,dan Dharma Kusuma dari Pemerintah Propinsi Bali.
Lukisannya dikoleksi oleh Museum Puri Lukisan Ratna Warta, Museum Neka,
Museum Rudana, Museum Arma,Taman Budaya Denpasar, danTropen Museum in
Amsterdam.
9. Anak Agung Gede Meregeg.
Lahir di Br. Padangtegal, Ubud ( 1915-.)
Belajar melukis dari W. Spies dan kemudian dilanjutkan belajar pada R Bonnet.
Tahun 1935, masuk anggota Pita Maha.
Lukisannya diambil dari tema-tema ceritera Ramayana dan Maha Brata. Karyanya
memiliki pemikiran dan filsafat yang tinggi dengan pewarnaan jernih. Warna-warna
dominan, merah,kuning,hijau di atas warna dasar hitam putih. Tempat tinggal di
Padangtegal dengan anaknya yang bernama A.A.Gd. Raka Puja, sebagai pelukis
mengikuti jejak ayahnya, demikian pula dua orang cucunya,sebagai pelukis.

Kajian Estetika Seni Lukis Gaya Pita Maha

61

Laporan Penelitian Fundamental

10. Mangku Mura.
Lahir di Desa Kamasan, Klungkung, ( 1915-)
Mangku Mura salah satu pelukis tua dari Kamasan Klungkung, tokoh pelukis gaya
Kamasan.
Menguasai ceritera-ceritera legende dan epos Ramayana serta Maha Brata yang
dipakai sebagai obyek lukisan. Kedua anaknya laki dan perempuan melukis mengikuti
jejak sang ayah. Pada tahun 1968, mendapat piagam penghargaan oleh Pemerintah
Kabupaten Klungkung.
11. Ida Bagus Togog.
Lahir di desa Batuan Sukawati, (1913-1989 ).
Ida Bagus Togog, sebagai pendukung gaya Batuan yang sangat kuat dan taat. Tematema lukisan ceritera legenda dan ceritera pewayangan.
Lukisannya menjadi koleksi museum: Puri Lukisan Ratna Warta,Taman
Budaya.Seorang anaknya Ida Bagus Putu Gede, menjadi penerus gaya bapaknya.
12. I Gusti Ketut Kobot.
Lahir di Br. Pengosekan Mas. Ubud, ( 1917-)
Melukis sejak umur 15 tahun, pertama menggambar wayang kulit untuk pertunjukan
wayang. Tahun 1936 masuk anggota Pita Maha.
Tahun 1940, sebagai tenaga pengajar melukis di desa Peliatan, stap pengajar dari Pita
Maha atas pilihan R.Bonnet, karena dianggap telah mampu mengajar seni lukis.
Tahun 1950, masuk dalam Golongan Pelukis Ubud. Tahun 1977, mendapat
penghargaanWijaya Kusuma dari Pemerintah Gianyar, tahun 1981 penghargaan
Dharma Kusuma dari Pemerintah Propinsi Bali. Dalam organisasi Pita Maha, Kobot
sebagai ketua( kelian ) wilayah Pengosekan.
13. I Dewa Nyoman Leper.
Lahir di Br. Padangtegal, Ubud, ( 1917-).
Belajar melukis dari A.A.GD. Sobrat. Ia seniman tuli. Tema-tema lukisan dari ceriera
pewayangan, Ramayana, Maha Barata, dengan gaya modern, warna cerah dan sinar
bayangan tegas. Tahun 1974,pameran tunggal di Sydney, Australia, berkat sponsor
dari himpunan seniman Australia( Guild of Australian Artist. Termasuk juga anggota
golongan Pelukis Ubud. Seorang dari anaknya juga melukis mengikuti jejak ayahnya.
Lukisnnya dikoleksi oleh Museum Puri Lukisan Ratna Warta Ubud.
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14. I Ketut Regig
Lahir di Sanur, Denpasar, (1919-)
Ikut menjadi anggota Pita Maha dan Golongan Pelukis Ubud. Mulai melukis sejak
umur 15 tahun. Tema-tema lukisan sangat aneh yaitu kehidupan binatang (kodok ),
dipadu dengan tarian barong dan rangda,menimbulkan kesan misterius dan penuh
humor. Kadang-kadang melukis tema kehidupan belalang.
15. I Gusti Made Baret
Lahir di Br. Pengosekan Desa Mas, Ubud, 1920.
Pengaruh lukisan dari kakak kandungnya I Gusti Ketut Kobot. Mulai melukis sejak
umur 15 tahun. Tema lukisan dari ceriera-ceritera pewayangan. Ciri khas pewarnaan
memanfaatkan gradasi warna yang mantap, hemat dalam penggunaan warna dan
kebanyakan mengambil warna biru muda atau hijau muda. Di desanya selain sebagai
pelukis juga sebagai pemangku( pengantar upacra ).
16. Ida Bagus Wija.
Lahir di Batuan, Sukawati,( 1912-1992 ).
Sebelum melukis sebagai pedangan cabai dan sirih. Seni lukis gaya Batuan tidak
boleh lepas dari pelukis Ida Bagus Made Wija,yang memperkenalkan seni lukis gaya
Batuan pertama kali.Sebelum melukis Wija sebagai tukang bangunan dan sebagai
petani. Bila sedang melukis beliau sangat teliti dan rapi. Tidak tegesa-gesa hingga
tertuang garis kontour yang pasti dan tajam, gradasi hitam putih yang lembut. Baginya
melukis adalah kehidupan yang sangat pribadi dan sangat bahagian sebagai pelukis.
Suatu yang tidak bisa dilupakan ialah karena Bung Karno, Presiden Republik
Indonesia, pernah mampir kerumahnya dan membeli lukisannya. Tempat tinggal di
Br. Griya Siwa, desa Batuan, Sukawati, Gianyar.
Tahun 1978, mendapat Penghargaan Seni dari ASRI Yogyakrta,tahun 1982 Wijaya
Kusuma.Tahun 1985 Penghargaan Seni dari Mendikbud Repblik Indonesia dan pada
tahun 1990, mendapat penghargaan dari Institute Seni Indonesia Yogyakarta.
17. I Dewa Ketut Ding
Lahir di Br. Padangtegal, Ubud, Gianyar, tahun (1920-).
Pada mulanya belajar menggambar di atas daun lontar, dari I Ketut Badung. Selama
enam bulan bekerja di Perpustakan lontar di Gedung Kertya atau Liefrinck van der
Tuuk Singaraja.Tahun 1982,mendapat Penghargaan Dharma Kusuma, tahun 1990,
Penghargaan Wijaya Kusuma. Karyanya dikoleksi Museum Neka,Taman Budaya
Denpasar, Museum Puri Lukisan Ratna Warta. Berpameran di Amerika Serikat,New
Zaeland dan Belanda, Medan , Bandung, Jakarta Denpasar.
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18. I Dewa Putu Bedil.
Lahir di Br. Padangtegal, Ubud, Gianyar, (1921-).
Mulai melukis dalam usia 15 tahun. Ikut menjadi anggota Pita Maha dan Golongan
Pelukis Ubud. Tema lukisan, dari kehidupan sehari-hari seperti Pasar, Penari, suasan
Nelayan di Laut. Warna cerah,tegas, dari bentuk,dan gaya, figur manusia,perspektif
sangat tampak pengaruh dari R. Bonnet. Lukisan dikoleksi Museum Puri Lukisan
Ratna Warta,Museum Neka, Taman Budaya Denpasar,The Ryks Museum
VoorVolkenkunde in Leiden, dan di Museum Amsterdam/ Tropen Museum. Tahun
1988 dalam Art of Bali, di East-West Center in Honolulu, Hawai.
19. I Made Jata
Lahir di Batuan ,Sukawati, tahun ( 1925-).
Tema lukisan dari adegan kehidupan sehari-hari dan upacara adat Bali. Pewarnaan
masih kental dengan warna gaya Batuan. Tahun 1940 menjadi pengajar pada Sekolah
Seni Lukis yang didirikan Pita Maha di Batuan. Murid-muridnya adalah: Dw. Nym.
Kuning, Ida Bagus Topi,Ida Bgs. Dupun. Seorang dari enam anaknya menjadi pelukis
penerus yang bernama I Wayan Rajin.
20. Anak Anak Agung Gede Turas.
Lahir di Br. Padangtegal, Ubud. Gianyar. ( 1926-)
Menurutnya melukis adalah pekerjaan yang memerlukan bakat dan ketekunan dalam
menemukan imajinasi baru.Tema lukisan diambil dari kehidupan sehari-hari tarian
Bali,yang mengandung makna di dalamnya. Dilukis secara apik dengan sinar
bayangan dan warna yang cerah.Penghargaan Wijaya Kusuma. Pada tahun
1975,mengerjakan ukiran untuk menghias TMII di Jakarta, tahun 1976 membuat
desain ukiran Gedung Kedutaan RI di Roma. Kegiatan pameran di Medan, Sumatera
Barat, dan juga di kota Amsterdam.

5.4.2. Pematung.
1. I Wayan Doyotan.
Lahir di Br, Tarukan Mas, Ubud ( 1884-1994 ).Pematung W. Doyotan seangkatan
pematung Cokot. Karya patung Doyotan,bernafaskan patung primitif yang
mengandung kekuatan magis Bentuk sederhana,halus namun mempunyai makna
dalam.Selain mematung Doyotan juga sebagai penari cak pada sekeha janger di
desanya. Karyanya banyak disimpan di museum dalam dan luar negeri.
2. I Nyman Cokot.
Lahir di desa Jati, Tegallalang,( 1886-1971) .
Seorang ”maestro ”yang telah meninggal tahun 1971,mewariskan kepada generasi
berikutnya aliran ” Cokotisme ”,dalam seni patung. Gelar ” maestro ”, diperoleh dari
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Amerika Serikat, karena karya-karyanya banyak diboyong oleh orang asing.
Karyanya banyak dipengeruhi oleh patung kuno di desa Taro,Tegallalang, sebuah
pura, 5 km dari Jati yang konon didirikan oleh orang Majapahit. Patung-patung besar
berbentuk primitif itu, sangat berkesan di hatinya,memberikan inspirasi,kemudian
bisa menemukan gaya yang orisinil yakni primitifisme dan berkembang ke corak
dekoratif ekspresionisme. Insprirasi diperoleh dari akar kayu,dengan sentuhan pahat
spontan,yang kasar,diilhami mitologi Hindu,bentuk mengalami deformasi,untuk
menunjukkan wajah-wajah dengan karakter yang aneh-aneh.Patungnya yang sangat
terkenal, patung ” Garuda makan ular ” yang kini disimpan di Museum Ratna
Warta.Tahun 1930-an W.Spies dan R. Bonnet, telah melihat adanya kekuatan patung I
Ny. Cokot. Tahun 1951,perusahan dagang Topics Trades milik seorang insinyur dari
Amerika,Stephanes, menemukan karya cokot melalui toko Nuratni Denpasar. Tahun
1968 pameran karya Cokot dan anak-anaknya di Queensland Industries Fair, atas
sposor sebuah perusahan di Jakarta dan juga dalam Expoo 70 patung Cokot menghias
pavilyun Indonesia.Patung Cokot dilanjutkan oleh keenam anak lakinya dari tujuh
bersaudara yang satu perempuan.
Tahun 1969, mendapat penghargaan Anugerah Seni Wijaya Kesuma dari pemerintah
Indonesia.
3. I Tegelan
Lahir di Br. Belaluan, Denpasar (1902-).
I Tegelan sangat mengenal Miquel Covarrubias( Mexico ),yang datang di Bali tahun
1930, karena tempat tinggalnya berdekatan. Pertemuan gagasan seniman asing W.
Spies, R. Bonnet dan Covarrubias memberikan inspirasi pada pematung Bali ini,
mencari bentuk dan gaya lain dari sebelumnya,tetapi tidak meninggalkan identitas
Bali. Bentuk patung lebih langsing, sederhana seperti bentuk cili, sangat disenangi
oleh orang luar Bali. Patung jenis ini menyebar di desa Mas.
4. Ida Bagus Nyana.
Lahir di Mas, Ubud,(1904)
Pematung yang pada awalnya dengan klasik tradisional sebagai modal keahlian
mematung.
Tahun 1947, mulai belajar mematung mencari bentuk baru,menemukan bentuk baru
dengan gaya surialistik, bentuk patung panjang-panjang.
Tidak puas dengan bentuk panjang, kemudian menemukan bentuk patung gemuk dan
bundar.
Contoh patung orang meniup seruling,bentuk gemuk dan bundar, khas dan unik
adalah kreasinya yang berkembang sampai sekarang. Putranya Ide Bagus Tilem, juga
mengikuti jejak ayahnya sebagai pematung. Akar-akaran dan potongan kayu yang
berbentuk aneh menjadi insprirasi dalam pencarian karakter kesenimannya.
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Tahun 1971, mendapat Penghargaan Anugrah Seni untuk patung dan tahun 1981
Penghargaan Dharma Kusuma.
5. Anak Agung Gede Raka.
Lahir di Desa Peliatan, Ubud, tahun (1910.-)
Mulai mematung dengan belajar sendiri, dari bentuk patung klasik tradisional sampai
bentuk patung baru.
6. I Made Dugdug.
Lahir di br. Tebesaya, Peliatan’ Ubud., tahun (1910).
Mulai dari belajar mengukir kayu pada I Wayan Maria. Tahun 1955, membuat ukiran
pintu pada Museum Puri Lukisan Ratna Warta, yang direncanakan oleh anaknya
sendiri bernama I Wayan Turun.
7. Ida Bagus Putu Taman.
Lahir di Desa Mas, Ubud. Gianyar, tahun ( 1910-1955 ).
Pematung ini pernah menjadi ketua pada kelompok pematung Pita Maha. Selain
mematung juga sebagai pengukir, dalang, sesuai dengan jejak sang ayah Ida Bagus
Ngurah.
8. Ida Bagus Gelodog.
Lahir di desa Mas, Ubud, Gianyar tahun( 1912 ).
Selain mematung juga membuat tapel, pemahat, dalang dan penari yang cukup
terkenal di desa Mas. Bakat mematung menurun dari ayahnya Ida Bagus Ngurah,
seorang seniman yang mempunyai gaya modern yang didapati dari I Tegalan
Denpasar. Tiga anaknya yang terkenal dengan tapelnya, terutama tapel gaya pop
artnya.
9. I Made Gerembuang.
Lahir di desa Mas, Ubud, Gianyar,( 1912 ).
Mematung dengan bentuk patung modern, menurut R. Bonnet I Gerembuang paling
murni mengungkapkan aliran ini. Tema patung, orang tua, ibu dan anak, wanita
sembahyang, pemain suling dan orang dengan berbagai gerakan. Dari tahun 1948
sampai 1950 menjadi guru sekolah seni pahat di desa Mas.
10. Mangku Tama.
Lahir di Nyuhkuning, Ubud, Gianyar,( 1915-1994).
Belajar mematung mulai tahun 1928, dibawah asuhan I Ketut Teyog dari
Nyuhkuning.
Tahun 1972, ikut pameran di Museum Puri Lukisan Ratna Warta dan pada tahun
1979, ikut pameran di Taman Budaya Denpasar.
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Ciri khas patung Mangku Tama pada goresan pahat spontan, tidak terpengaruh
anatomi. Karyanya banyak di pajang di museum yang ada di Ubud.
Tahun 1981, mendapat Penghargaan Dharma Kusuma Madia.
11. Wayan Neka
Lahir di desa Peliatan,Ubud, tahun,(1917-1980 ).
Belajar mematung dari Nyoman Jedegan, asal Banjar Juga, Desa Mas, kemudian
pada Gusti Ketut Kobok, Br. Teruna Peliatan. Tahun 1936, bergabung dengan Pita
Maha.
Tahun 1960, berhasil sebagai juara I, dalam lomba seni pahat se Bali, dengan tanda
penghargaan dan hadiah satu truk kayu sawo kecik untuk bahan patung, uang Rp
2.500, dan kain dril produksi Balitex, sepanjang 10 meter.
Karyanya dipamerkan bersama kelompok Pita Maha di Bali maupun diluar Bali,
seperti di Museum Sono Budoyo Yogyakarta, Kunstking di Bandung, Batavia,
Surabaya, Medan,Balikpapan.Pameran di luar negeri di Museum Kesenian Asia,
Amsterdam,di ruang seni Kuntzal van Lier Gallery London. Patung garuda karyanya
dipamerkan di Taman Budaya, Museum Ratna Warta,Ruang sidang kantor ITB
Bandung, Istana Negera Jakarta,Gedung Proklamasi, Museum Voor Volkenkunde
Leiden Belanda dan Tropen Museum Amsterdam.
12. Ketut Roja.
Lahir di desa Mas, Ubud, ( 1917-1965 ).
Pematung dengan tekun belajar sendiri, kemudian menjadi orang yang cukup punya
nama dalam seni patung.
13. I Rangkus.
Lahir di Nyuhkuning,( 1922 ).
Mengerjakan patung kayu dan membuat patung dari batu padas.
Tahun 1958 dan tahun 1972 mengadakan pameran bersama dengan pelukis di Ubud.
14. Wayan Pendet.
Lahir di Nyuhkuning, Ubud, tahun (1936 ).
Belajar memahat setelah tamat SD,pada pematung Wayan Landeng dan Nyoman
Tinggal di Nyuhkuning. Tahun 1955, Pameran di Jakarta dan Medan. Tahun 1956,
atas petunjuk R. Bonnet beberapa bulan di Yogyakarta (ASRI ),memperagakan
kemahirannya mematung.Karya yang menjadi koleksi Museum Ratna Warta Ubud
tahun 1958.Tahun 1967sebagai proses awal memamerkan karyanya di Gedung Baru
Museum Ratna Warta.
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Tahun 1970,Penghargaan dalam sayembara patung, di Gedung Perindustrian
Denpasar.Tahun 1971 Pameran di Taman Budaya Denpasar dan tahun 1972 pameran
dalam peresmian Gedung Tambahan Museum Ratna Warta Ubud.
Tahun 1975 Pameran tunggal di Surabaya, tahun 1976 di Art Centre Denpasar, tahun
1979 di Balai Budaya Jakarta.Pameran tunggal di Lembaga Indonesia Amerika (
LIA), Surabaya.pada tahun 1979, tahun 1980 di Balai Budaya Jakarta, tahun 1984 di
Museum Ratna Warta. Tahun 1987 Pameran bersama dengan seniman Ratna Warta di
Jepang,tahun1988 Pameran di negeri Swiss bersama tujuh seniman Bali, tahun 1989
Pameran bersama pematung Cokot di Gallery Seni Jaya Ancol Jakarta. Tahun 1996
Pameran di Museum In Hoorn Amsterdam Belanda
Karya patung tampak aneh,tidak seperti biasanya.Patung merupakan alam
imajinasi,kadang kala nakal, lucu dan bersifat karikatural. Warna dan sisik kayu
dibiarkan sebagai elemen pendukung kreatifitas yang unik. Pahatan yang liar, namun
cekatan, finishing tidak halus, menunjukkan warna lain dalam dunia patung.
Patung berupa naga basuki, kroncongan, dug-dugsil, manusia ajaib, memedi, lelakut,
tangan, adalah contoh patung-patung karya Pendet yang unik dan aneh. Koleksi
patungnya sekarang disimpan di Museum Widia Kusuma,terletak disisi kiri Balai
Cottages Nyuhkuning. Selain mematung, Pendet juga melukis, yang dipajang di
museum tersebut. Karya-karya dari tahun 1954, dengan tujuan tidak untuk dijual.

Kajian Estetika Seni Lukis Gaya Pita Maha

68

Laporan Penelitian Fundamental

BAB VI.
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.
6.1.Kesimpulan
Dari hasil kajian yang telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut:
1. Seni lukis gaya Pita Maha merupakan seni lukis yang tumbuh dan berkembang
semenjak berdirinya golongan pelukis yang bernama Pita Maha.Seni lukis yang
berasal dari seni lukis tradisional dengan tema-tema pewayangan, melalui proses
akulturasi dengan seni lukis corak barat yang dibawakan oleh Walter Spies dan
Rudolf Bonnet menjadi seni lukis Bali baru. Seni lukis Bali tradisional yang
merupakan warisan leluhur, pada mulanya dibuat untuk tujuan-tujuan upacara yang
bersifat sakral, sebagai penghias bangunan suci, rumah-rumah dan peralatan upacara
agama. Namun dalam jaman modern sekarang sesuai dengan perkembangan dan
meningkatnya kebutuhan ekonomi, di samping untuk tujuan upacara agama, juga
dibuat untuk kepentingan komersial, yang dapat diperjual belikan.
2.

Di dalam seni lukis gaya Pita Maha, terdapat empat unsur penentu bentuk yang terdiri
dari: garis,obyek, warna dan tekstur.Garis, hasil dari sebuah goresan benda tajam,
seperti pena dapat dibuat tebal, tipis, rata, dengan kualitas tertentu, secara psikologis
memberikan kesan yang berbeda-beda bagi setiap seniman, yang menunjukkan
karakter dan kekuatan masing-masing. Obyek lukisan yang ditampilkan seniman Pita
Maha sangat bervariasi, sesuai dengan keinginan dan obyek apa yang biasa
dikerjakan. Obyek lukisan dengan figur wayang ,manusia,binatang dan pemandangan
alam serta benda benda lainnya. Dalam pengungkapan obyek berdasarkan
pengalaman,apa yang pernah dilihat dan dirasakan, dikerjakan distudio, tidak
langsung ketempat obyek.
Warna dalam seni lukis Pita Maha sebagai pelengkap dari garis, yang membentuk
tone yang mengesankan ruang, sehingga nampak seperti nyata.Disamping itu warna
digunakan sebagai simbolis dalam lukisan pewayangan,yang jenisnya sesuai dengan
warna pengider-ider dalam upacara bhuta yadnya sebagai penjaga keseimbangan
segala penjuru mata angin.
Teknik pewarnaan sangat khusus, yaitu sebelum penerapan warna, terlebih dahulu
didasari gradasi hitam-putih.Gradasi hitam putih, menunjukkan tekstur yang besifat
semu, yaitu permukaan tampak kasar yang sebenarnya adalah halus.
Teknik pelukisan melalui beberapa tahapan yang harus dipatuhi, yang memerlukan
kesabaran dan ketekunan. Pertama kali pembuatan sket dengan menggunakan pensil,
kemudian dipertegas dengan tinta hitam(tinta cina ) dengan menggunakan pena.
Selanjutnya penentuan gelap terang( gradasi), dengan tinta agak cair,kemudian
pewarnaan secara transparan dan terakhir penyelesaian(finishing).

Kajian Estetika Seni Lukis Gaya Pita Maha

69

Laporan Penelitian Fundamental

3.

Karya lukisan seniman Pita Maha, dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok
lukisan berdasarkan tahun pembuatan, yaitu kelompok lukisan dibuat tahun sebelum
perang dan lukisan yang dibuat setelah perang.
Kelompok lukisan sebelum perang di pajang di ruang gedung utama dan lukisan
setelah perang dipajang di ruang gedung lainnya, yang berada di sebelah barat.
Kelompok lukisan berdasarkan tema-tema, seperti tema pewayangan,tema adat dan
agama, tema kesenian, tema kehidupan masyarakat, dan tema alam binatang. Di
samping itu pula dikelompokkan berdasarkan potensi kreativitas seniman, tingkat
penyerapan seniman terhadap pengaruh seni lukis corak barat yang divisualisasikan
dalam bentuk karya terdiri dari: Pertama, lukisan yang masih tetap dengan tema-tema
pewayangan tidak terlihat ada pengaruh pembaharuan. Kedua lukisan yang masih
tetap dengan tema pewayangan, dengan pembaharuan dibidang susunan dan gerak
figur wayang. Ketiga, yaitu kelompok yang mengalami pembaharuan dalam tema
kehidupan sehari-hari dan susunan yang lebih bebas. Ke empat yaitu lukisan yang
mengalami pembaharuan dalam tema kehidupan sehari-hari dan pewarnaan serta
sinar-bayangan. Dan kelima yaitu,kelompok yang mengalami pembaharuan dalam
bidang tema,pewarnaan, proporsi- anatomi, dan sinar-bayangan.
Dari kelima kelompok lukisan tersebut mengadung unsur kesatuan (unity), penonjolan
(dominan) dan keseimbangan (balance), sebagai unsur mendasar, yang sangat
berperan menimbulkan rasa menarik, rasa indah, yang ditinjau dari garis, obyek
(bentuk), warna dan tektur.
Lukisan dengan tema-tema pewayangan,didominasi oleh garis, yang tegas dan sama
tebalnya sebagai kontour (pembatas) bentuk, berkesan pemersatu antara unsur- unsur
rupa yang sangat beraneka-ragam.Penonjolan, muncul dari kontras antara obyek dan
latar belakang serta dapat juga dengan pengelompokan obyek lukisan, namun tetap
dalam perpaduan.Kesatuan bisa juga muncul dari pewarnaan, yang mengandung
persamaan unsur sebagai pengikat atau sebagai pengunci warna.Keseimbangan dalam
pewarnaan, dengan pengulangan dan penyebaran dari warna-warna dengan value
yang sama secara merata pada bagian- bagian obyek lukisan.. Gradasi hitamputih(sigar mangsi), sebagai dasar pewarnaan dan ada juga lukisan hanya hitamputih, tidak berwarna. Keseimbangan dalam bentuk, tersusun dari unsur-unsur rupa
yang beragam bentuknya seperti figur wayang,tumbuhan, batu-batuan dan
lainnya,secara seimbang berkesan tidak berat sebelah dalam komposisi simetris
maupun asimetris.
Lukisan dengan susunan yang lebih bebas, dalam tema pewayangan, garis masih
mendominasi sebagai kontour.Garis yang bersifat ritmis,sama tebalnya, sebagai
pembatas figur-figur, dengan gerak dan arah lebih bebas, berfungsi sebagai pengikat(
pemersatu) antara figur yang satu dengan yang lainnya dan secara menyeluruh.Obyek
lukisan dengan tema wayang yang disusun dari garis,yang tegas dan kuat,menyebar
merata memenuhi bidang gambar,membentuk keseimbangan antara bidang kiri dan
bidang kanan, serta bidang atas dan bawah. Keseimbangan dalam pewarnaan melalui
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penyebaran warna berbagai jenis dalam susunan bidang-bidang, secara merata dan
menyeluruh.Secara keseluruhan pewarnaan mempunyai dasar yang sama, yaitu
gradasi hitam dan putih, dari teknik aburan,sebagai pemersatu warna yang
menimbulkan kesan warna kelam( olem ).Kesatuan dan keseimbangan tekstur bersifat
semu, dalam seni lukis tradisional secara umum,timbul dari penerapan gradasi gelap
dan terang. Penonjolan obyek muncul dari perbedaan warna yang tegas (kontras),
antara warna-warna obyek dengan warna latar belakang.
Lukisan dengan obyek tema-tema kehidupan masyarakat sehari-hari, garis sebagai
kontour,gerak garis lengkung atau bengkokan yang berirama sangat besar peranannya
dalam membentuk keseimbangan dan kesatuan yang utuh dalam unsur-unsur rupa,
karena memiliki unsur garis dengan perbedaan yang halus.Keseimbangan pewarnaan,
dengan penyebaran warna dan pengulangan beberapa warna yang sama, pada bagian
dari obyek lukisan. Kesatuan pewarnaan dengan menetralisir warna dan mencampur
warna satu dengan lainnya sehingga warna itu memiliki kesamaan.
Lukisan yang menekankan pada sinar dan bayangan, dalam obyek tema kehidupan
sehari-hari, garis sebagai pembatas bentuk memegang peranan yang sangat penting.
Ketebalan garis tidak sama, ada yang tebal dan ada yang tipis atau ada berkesan keras
dan berkesan lembut, dipengaruhi pengungkapan sinar dan bayangan. Garis yang
tipis, berkesan lembut pada bagian obyek yang kena sinar dan garis yang
tebal,berkesan keras pada bagian obyek yang kena bayangan. Garis-garis tersebut
dapat memberi kesan keseimbangan dan kesatuan yang utuh. Sinar dan bayangan
yang kontras, dapat memberi kesan penonjolan dari bagian obyek lukisan. Berbagai
jenis
warna
dikombinasi
dengan
campuran
warna
putih
dan
kuning(penyinaran),berkesan menyatu, karena warna memiliki unsur yang sama
dengan warna lainnya.
Lukisan yang secara utuh menggambarkan bentuk anatomi plastis, sinar dan bayangan
serta pewarnaan dengan obyek tema kehidupan sehari-hari, garis yang berdemensi
tebal dan tipis sangat dominan dalam membentuk kesan kesatuan dan keseimbangan
bentuk dalam obyek lukisan.Sinar dan bayangan membentuk anatomi plastis,
memberikan kesan penonjolan pada bagian yang kena sinar dan gelap pada yang kena
bayangan. Keseimbangan ( balance ) dalam pewarnaan, melalui pengulangan
beberapa warna yang sama, tersebar pada setiap bagian obyek lukisan..
Kesatuan pewarnaan, dengan campuran (kombisasi ) warna,sehingga setiap warna
mempunyai sesuatu yang sama dengan setiap warna yang lain.Campuran atau
kombinasi warna bersifat menetralisir warna yang satu dengan warna lainnya dan juga
mengikat dengan warna-warna yang netral, seperti pencahayaan dengan campuran
warna putih dan kuning.
Struktur atau susunan dari berbagai unsur penentu seni lukis gaya Pita Maha,seperti
garis, obyek, warna dan tekstur memenuhi syarat estetis dalam penerapan kesatuan,
penonjolan, dan keseimbangan secara keseluruhan pada karya lukisan,memberi kesan
lebih menarik(indah.)
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Lukisan-lukisan tersebut walaupun sama dalam tema dan teknik pengungkapan,
namun jelas menunjukkan ciri khas atau gaya dari masing-masing seniman yang
sangat berbeda satu dengan yang lainnya.
6.2. Saran-saran.
Dari hasil penelitian tentang kajian seni lukis gaya Pita Maha maka disarankan hal-hal
sebagai berikut:
1. Sangat perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam, dari berbagai
aspek, yang dapat memperluas wawasan dalam menghayati seni lukis gaya Pita Maha
dan seni lukis Bali pada umumnya.
2. Perlu diadakan usaha-usaha untuk membangkitkan kembali generasi muda untuk
mempelajari dan menyenangi seni lukis gaya Pita Maha, agar kelangsungan hidupnya
dan perkembangannya bisa eksis dan sejajar dengan seni lukis gaya lainnya.
3. Perlu lebih sering diadakan diskusi-diskusi atau rembug seni di lembaga-lembaga
kesenian dan di masyarakat agar bisa menambah pengetahuan, dan pengalaman lebih
luas dalam memberikan apresiasi tentang kesenian khususnya seni lukis, baik seni
tradisional maupun seni modern yang telah menggelobal.
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LAMPIRAN
LAMPIRAN FOTO
1. Lukisan dalam tema adat dan agama di Bali
Judul: Sorga ,Neraka dengan Hukum Karma Pala (1971).
Karya : Anak Agung Gede Rai Konta (1929-1982)
Bahan kanvas dan tinta cina.

Ringkasan ceritera :Dalam ceritera Bima Swarga bagian dari ceritera Mahabrata,
memakai pakaian kotak- kotak masuk ke Neraka mencari untuk mencari arwah
tuanya. Sesampainya di sana ia menyaksikan berbagai macam hukuman yang
dijalani sebagai akibat dari kelakuan buruk dari manusia selama mereka hidup di
(karma pala).

Bima
orang
harus
dunia

2. Lukisan dalam tema kesenian
Judul: Dua Wanita Sedang Menari(1956)
Karya: Ida Bagus Rai(1933-2007)
Bahan: Kain dan tempra
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3. Lukisan dengan Tema Kehidupan Masyarakat
Judul : Tarian Barong Landung (1934)
Karya : Anak Agung Gede Sobrat(1917-1992)
Bahan: Papan dan tempra.
Pertunjukan
Barong
Landung, merayakan pada
Hari Raya Galungan dan
Kuningan
berkeliling
desa,
menghibur
masyarakat.

4. Lukisan dengan Tema Alam Binatang dan Tumbuh-tumbuhan
Judul : Kehidupan Binatang-binatang di hutan(1978)
Karya :Ketut Gelgel(1944).
Bahan: Kanvas dan acrylic
Lukisan
yang tumbuh dan
berkembang di berbagai daerah di
Bali

.

5. Lukisan Tema Wayang
a.

Lukisan wayang Kamasan
Judul karya: Semarandana.
Pelukis: I Nyoman Mandra.
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b. Lukisan wayang Ubud
Judul karya: Perang Megenada.
Pelukis :I Ketut Madra.

c.

Lukisan wayang Kerambitan:
Judul karya: Drupadi
Pelukis : A.A. Made Sucita.

d. Lukisan wayang Naga Sepaha
Judul karya : Santi Parwa
Pelukis : I Kadek Suradi.
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e.

Lukisan gaya Batuan
Judul
karya:
Festival
Layang-layang
Pelukis: I Made Tabuh

f.

Lukisan bentuk rerajahan
Judul: Tumbal Azimat perlindungan keluarga
Pelukis: I Dewa Ketut Rungun.
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Lampiran Buram Publikasi

KAJIAN ESTETIS SENI LUKIS GAYA PITA MAHA
I Dewa Made Pastika
ABSTRAK
Seni lukis gaya Pita Maha adalah seni lukis yang semula tumbuh dan berkembang di desa
Ubud, dan kemudian menyebar ke daerah lainnya di Bali. Seni lukis yang berakar dari seni lukis
klasik tradisional, mendapat sentuhan seni lukis barat, memiliki corak dan gaya tersendiri yang khas
dan unik, dilanjutkan oleh generasi penerusnya sampai sekarang, sebagai seni lukis gaya Ubud.
Dengan adanya perkembangan seni lukis Bali, akibat dari pengaruh yang bersifat positif atau
negatif yang berasal dari dalam maupun luar negeri, banyak mengalami pembaharuan, baik dalam hal
ide, konsep-konsep atau teknik pengerjaannya .Pembaharuan dalam hal tema, dari tema pewayangan
selanjutnya menjadi tema kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek seperti upacara di
pura,pertunjukan tarian, kesibukan di sawah dan lainnya. Perkembangan di bidang teknik, proporsianatomi, persepektif, sinar bayangan dan pewarnaan.Seni lukis gaya Pita Maha pada saat sekarang
masih dipajang di Museum Puri Lukisan Ratna Warta di Ubud, sampai sekarang memiliki koleksi
227 lukisan dan 105 karya patung.
Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah merangsang kreativitas seniman dalam
menciptakan karya-karya baru dan menumbuhkan daya kritis yang lebih mendasar. Berkembangnya
seni lukis Bali sampai sekarang tidak lepas dari dukungan pelukis tua yang dulu secara langsung
mendapat pendidikan dari pelukis barat( Walter Spies dan Rudolf Bonnet), sebagai pelopor
berdirinya organisasi Pita Maha. Di dalam hal menghadapi pengaruh ini, seniman memiliki sikap
mandiri,toleransi yang tinggi sehingga dapat mengadakan perubahan karya, pembaharuan serta
peningkatan kwalitas karya.
Untuk mengetahuai eksistensi seni lukis Pita Maha dalam hal, ciri-cirinya, teknik pelukisan,
bahan dan alatnya serta nilai estetisnya , maka yang menjadi subyek penelitian adalah lukisan-lukisan
asli karya pelukis anggota organisasi Pita Maha. Dari lukisan-lukisan itu ditetapkan 10 karya lukisan
yang dijadikan sampel yang dapat mewakili karya lainnya.Karya lukisan yang didasarkan atas potensi
kreatif seniman, dalam menanggapi pengaruh pembaharuan dibagi menjadi 5 kolompok, yaitu: a.
Lukisan tetap dengan tema pewayangan, tidak menunjukkan pengaruh pembaharuan. b. Lukisan tema
pewayangan dengan pembaharuan dalam susunan dan gaya pewayangan.c.Lukisan yang mengalami
pembaharuan dalam tema kehiduan sehari-hari. d. Lukisan mengalami pembaharuan dalam tema,
proposi anatomi dan sinar bayangan. Dan e.Lukisan yang mengalami pembaharuan secara utuh,
seperti: tema,pewarnaan, sinar bayangan dan proporsi-anatomi. Dari karya lukisan ini dianalisa dan
dikaji berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan yaitu, kesatuan, penonjolan dan keseimbangan, yang
merupakan basis dari prinsip susunan yang berpotensi memberikan rasa keindahan(estetis) karya
lukisan. Kajian estetis, terhadap unsur-unsur penentu bentuk dari seni lukis gaya Pita Maha yang
terdiri dari: garis, obyek, warna dan tekstur.
Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum unsur garis sangat dominan dalam
menentukan obyek lukisan Pita Maha, karena garis adalah paling hakiki dalam seni lukis dan garis
adalah ekonomi dalam seni. Garis dapat berdemensi tebal dan tipis.Garis sebagai kontour yang
berdemensi sama tebalnya dapat membentuk kesatuan dalam lukisan pewayangan dan garis yang
tebal dan tipis pada lukisan yang menekankan sinar-bayangan. Garis contour dapat munjukkan
penonjolan pada bagian yang terang dengan garis tipis dan garis tebal pada bagian yang kena
bayangan. Persamaan unsur garis dapat juga membentuk keseimbangan bagian-bagian dengan
keseluruhan obyek.
Dalam pewarnaan, yang didasari oleh gradasi hitam dan putih, memunculkan
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kesatuan warna antara satu warna dengan warna lainnya mengesankan warna kelam(olem) yang tidak
menjolok, karena ada kesamaan dasar warna. Kesan warna kelam sangat tergantung dari kepekatan
gradasi warna hitam-putih dan setiap pelukis berbeda cara memberi penekanan atau kepekatan tinta
hitam, ada yang senang dengan tinta yang pekat(gelap) dan ada yang senang lebih
encer(terang),tergantung dari karakter masing-masing.Teknik pewarnaan ini menunjukkan ciri khas
seni lukis Bali pada umumnya dan seni lukis Pita Maha pada khususnya. Penonjolan warna,
ditunjukkan dengan penempatan warna pada bagian obyek yang dianggap lebih penting dengan
intensitas yang lebih tinggi. Penerapan warna dengan teknik penyinaran(nyenter) dari campuran
warna putih dengan kuning memberi kesan penonjolan pada bagian yang terang(kena sinar), dan juga
membentuk kesatuan yang dapat menggugah rasa keindahan karena menimbulkan harmoni dalam
perpaduan antara gelap dan terang. Keseimbangan dalam penerapan pewarnaan, dengan penyebaran
warna-warna pada setiap bentuk sesuai dengan warnanya masing-masing secara merata, berkesan
tidak berat sebelah(seimbang) pada bagian-bagian obyek dan secara keseluruhan.
Penerapan tekstur dalam seni lukis Bali pada umumnya dan seni lukis Pita Maha pada
khususnya, bersifat tekstur semu, bidang kelihatan kasar tetapi sebenarnya halus(rata). Tekstur
muncul dari penerapan teknik sigar mangsi dan atau aburan(gelap-terang), yang membedakan bagian
yang berada di dalam(bawah) lebih hitam dan yang di atas lebih putih, sehingga berkesan terpisah,
berbeda, yang sebenarnya datar dan sama saja. Dalam seni lukis Pita Maha tidak secara kusus
membentuk tekstur, seperti seni lukis gaya lainnya.

PENDAHULUAN
Berbagai bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di Bali seperti: seni tari, seni
sastra, senimusik, seni lukis, seni kerajinan dan lainnya, sejak dahulu berjalan seiring yang
dilandasi oleh ajaran agama Hindu. Dan didukung oleh faktor penunjang lainnya yaitu
keindahan alam yang dapat menumbuhkan inspirasi bagi seniman dalam mengolahnya. Di
dalam kehidupan kesenian di masyarakat ada kesenian yang bersifat sakral dan ada yang
bersifat profan. Kesenian sakral dipertunjukkan dalam pelaksanaan upacara keagamaan,
sedangkan kesenian profan dipertunjukkan sebagai hiburan.
Kesenian jenis lukisan yang bersifat sakral, berbentuk simbol rerajahan, gambar
wayang, aksara suci dan lainnya, digambarkan pada alat- alat upacara seperti kober, umbulumbul, lamak,langse, parba pada dinding bangunan suci, dengan lakon atau ceritera
pewayangan yang bermakna simbolis. Sebuah alat tempat air suci berbentuk ” batok” diukir
secara halus dengan lukisan sebuah lakon dari Ramayana, berasal dari Bali, menggambarkan
fungsi seni lukis dalam upacara agama yang sangat disakralkan(VanDer
Hoop,A.NJ.Th.a.Th.1949,124).
Seni lukis merupakan suatu wujud kesenian media olah pikir dan perasaan, yang
bersifat komunikatif, serta cara untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran, ide, gagasan,
kepada masyarakat luas dalam bentuk dua dimensional. Seniman atau sangging(sebelum
populer istilah seniman), bila berkarya untuk tujuan upacara yang bersifat sakral, memilih ”
dewasa ayu” atau hari yang baik untuk mulai bekerja. Mulai bekerja yang berdasarkan hari
baik dipercaya karyanya mempunyai ”taksu” atau bernilai tinggi. Dengan demikian seni
lukis tidak dapat diabaikan sebagai unsur pelengkap upacara, oleh karena itu masyarakat
masih memerlukannya.
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Dalam jaman modern sekarang ini, kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi
masyarakat semakin meningkat, sejalan dengan pengaruh budaya asing yang dibawakan oleh
para wisatawan, penulis, dan budayawan manca negara. Pengaruh asing terhadap seni lukis
Bali klasik tradisional, berlangsung menjelang datangnya pengaruh seni lukis corak barat
sekitar tahun 1920-an dimulai dari kedatangan pelukis asing yaitu: Walter Spies Rudolf
Bonnet(Anoymous,1978,) Kedua seniman tersebut banyak membawa pengaruh positif dalam
pembaharuan seni lukis di Bali. Aktifitas kehidupan seni lukis semakin kompetitif,
mendorong lahirnya daya kreativitas seniman, disertai peningkatan kemampuan teknik dalam
usaha mencari identitas diri, yang sebelumnya karya-karya mereka merupakan ekspresi
kolektif. Sebelum pengaruh seni lukis barat memasuki Bali,seni ornamen Bali mendapat
pengaruh dari kebudayaan luar yaitu: Hindu, Cina, Mesir, Belanda. Pengaruh itu pada
dasarnya meningkatkan seni ornamen Bali dan memperkaya motif-motif yang indah. Di
antara pengaruh luar itu, maka pengaruh Hindu merupakan pengaruh yang tertua dan paling
dalam meresapi kesenian Bali, disertai pandangan-pandangan simbolik dan filosofis.
Dikenalnya patra cina, patra mesir, patra welanda dan relief atau lukisan yang simbolis
filosofis menunjukkan pengaruh luar tersebut.(Anonymous,1977/1978,40).
Dilain pihak ketrampilan dan cara-cara menghaluskan berbagai ornamen yang unik
dan sulit-sulit, termasuk pula pada sebuah patung menggambarkan adanya pengaruh
Tiongkok pula( Goris,Dr.R,(?),4). Dari uraian tersebut di atas menyatakan kesenian Bali
khususnya seni lukis tradisional berujud karya seni hasil olah cipta, rasa, karsa seniman
melalui proses akulturasi kebudayaan dan kesenian daerah,dengan kebudayaan dan kesenian
asing.
Di samping belajar dengan pelukis luar tersebut, pelukis Bali tetap lebih tertarik dan
bersemangat belajar melukis pada pelukis yang lebih tua dengan cara ”nyantrik” yaitu dengan
cara membantu dan bekeryasama dengan gurunya. Seni lukis klasik tradisional, yang
mendapat sentuhan dari seni lukis corak barat dalam hal tema,teknik,pewarnaan, proporsi
anatomi dan sinar bayangan, menjadi seni lukis Bali baru dengan gaya ”Pita Maha”.Pita
Maha diambil dari nama organisasi seniman seni rupa yang berdiri di Ubud tahun 1932,
merupakan wadah aktifitas berkesenian, yang lebih memperkenalkan seni lukis Bali di dalam
dan luar negeri. Seni lukis Bali telah memasukkan unsur-unsur seni lukis modern Barat,
namun tetap mempunyai ciri khas Bali yang tidak terlalu jauh dari seni rupa Bali klasik
tradisional(Covarrubias dalam Bagus Udayana Msi,2007,2). Melalui Pita Maha inilah Walter
Spies dan R. Bonnet telah memberikan dan memadukan kabudayaan Barat dan kebudayaan
Timur menumbuhkan konsep baru dalam seni lukis Bali. Sejak itu seni lukis Pita Maha
sampai seni lukis masa kini, konsep baru seni lukis seni lukis Bali dipelihara dengan baik.
Konsep baru itu dibina melalui pembinaan non formal yang kemudian dilanjutkan melalui
pembinaan formal oleh generasi muda. Ini tercermin dalam tujuan pendidikan Tinggi dalam
jurusan Seni Rupa, Fakultas Teknik Unud, tahun 1965, juga melalui pendidikan guru Seni
Rupa IKIP Unud, dan IKIP PGRI Bali, pada tahaun 1983, juga dalam seni rupa STSI
Denpasar( Rai Kalam,A.A,1994,23). Pembinaan juga dilakukan melalui pendidikan seni
tingkat menengah yaitu: Sekolah Menengah Seni Rupa(SMSR) di Kampus Sekolah Kesenian
Batubulan.
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Semenjak Pulau Bali ditetapkan sebagai Pusat Kepariwisataan Bagian Tengah pada
tahun 1969, perkembangan kepariwisataan di Bali mengalami kemajuan sangat pesat. Hal ini
berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, sosial ekonomi yang mendorong
laju pertumbuhan seni lukis sampai kedesa-desa. Pertumbuhan berbagai corak dan gaya seni
lukis bercirikan khas daerah, yang dijadikan sebagai sumber kehidupan oleh senimannya.
Pertumbuhan gallery-gallery seni lukis, pasar seni, kolektor-kolektor seni dan usaha lain yang
bersifat komersial. Pada masa itu tumbuh seniman-seniman muda, yang mengikuti seniman
tua yang telah berhasil baik dalam pemasaran.
Menjelang tahun 1970-an, mulai nampak gejala menurunnya pamor seni lukis gaya
Pita Maha, yang sebelumnya pernah mengalami jaman keemasannya. Gejala ini dapat dilihat
dari banyaknya lukisan-lukisan yang dipajang di gallery-gallery dan pasar seni,yang kurang
baik kualitasnya baik ditinjau dari material dan penggarapannya yang kurang sempurna.
Dalam hal ini R. Bonnet yang telah lama mengenal perkembangan seni lukis Bali juga
sebagai pionir berdirinya Pita Maha, mengakui dan menyatakan bahwa di Ubud, banyak
bermunculan lukisan yang kurang bermutu di pameran dan toko kesenian. Hal ini dinyatakan
pada tahun 1972, setelah R. Bonnet kembali dari Negeri Belanda.
Fenomena ini tidak lepas dari pengaruh negatif kebudayaan asing di bidang kesenian
yang jelas kelihatan adalah ekses dari kepariwisataan di Bali. Dengan larisnya hasil karya
seni lukis dan seni pahat Bali, dibeli oleh wisatawan, menimbulkan hasil seni yang kurang
mengindahkan mutu, hanya mengejar kwantitas. Dari segi yang lain gejala ini memang
menambah penghasilan para seniman, tetapi ditinjau dari nilai seni itu sendiri telah berkurang
karena mengarah kepada seni yang komersial(Anonimus,1977/1978,43).
Akhir-akhir ini di samping banyak lukisan yang kurang bermutu, di pameran dan
toko kesenian, minat generasi muda sangat kurang untuk menekuni seni lukis Bali baru gaya
Pita Maha(Pastika,IDM.1997,30). Kecilnya minat seni lukis muda untuk menekuni seni lukis
ini, mungkin disebabkan melukis gaya ini memerlukan waktu lebih lama dibandingkan corak
lain. Timbulnya berbagai corak atau gaya baru seni lukis juga dapat mempengaruhi pelukis
muda cenderung untuk memilih corak yang dianggap lebih mudah, cepat dikerjakan dan tidak
rumit.
TINJAUAN SEJARAH SENI LUKIS GAYA PITA MAHA.
Seni lukis di Bali telah tumbuh dan berkembang sejak jaman prasejarah. Cikal bakal seni
lukis Bali, berupa peninggalan purbakala seperti:sarkopagus, nekara-nekara, serta bendabenda peninggalan dari batu lainnya, yang berisi hiasan berupa goresan-goresan dalam
bentuk topeng dan hiasan lainnya(Goris,DR. R.?,13).
Di dalam naskah-naskah kuno berupa lontar yang berisi ceritera-ceritera legenda atau certera
wayang banyak menggunakan illustrasi gambar yang indah, dengan ukuran kecil atau
miniatur. Illustrasi atau gambar tersebut merupakan cikal bakal seni lukis klasik Bali, yang
berkembang hampir di seluruh Bali( Suteja Neka,1992,11,12). Seni lukis wayang Kamasan
berkembang di desa Kamasan, Klungkung. Di desa Julah, Karangasem berkembang seni lukis
wayang yang bentuk nya lebih sederhana dari seni lukis Kamasan. Sedangkan di Ubud.
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Gianyar berkembang seni lukis wayang yang bentuknya hampir menyerupai wayang
Kamasan. Di Kerambitan, Tabanan berkemang seni lukis wayang dengan bentuk dan ekspresi
wajah yang kuat, bentuk distilisasi dengan ornamen menunjukkan kemegahan.
Seni lukis wayang juga berkembang di desa Naga Sepaha, Buleleng, bentuk wayang berasal
dari wayang kulit.Gambar wayang di atas kaca, yang diciptakan oleh Pelukis Dalang Diah di
Desa Naga Sepaha,menjadi seni lukis wayang khas Buleleng. Di desa Batuan
Sukawati,berkembang seni lukis tradisional dengan gaya yang agak berbeda dengan seni
lukis di daerah lain di Bali. Bentuk rumit, tidak mengikuti proporsi anatomi, berkesan naif
seperti lukisan ke kanak-kanakan. Tema lukisan diambil dari kehidupan masyarakat
pewarnaan gelap, kelam,padat,tampak lucu dan unik.
Dalam perkembangan selanjutnya seni lukis Bali tidak menutup diri dari pengaruh
barat.Terlihat dari pengaruh seniman barat yang dimulai pada tahun 1920-an.
Pelukis-pelukis Barat tersebut yang sangat berjasa dalam pembinaan seni lukis Bali adalah
Walter Spies yang datang pada tahun 1927, dan disusul oleh R. Bonnet pada tahun 1929,
keduanya membangun studionya di Ubud, atas bantuan Cokorde Gede Agung
Sukawati,seorang budayawan dari Puri Ubud. Ketiga budayawan ini merencana mendirikan
sebuah organisasi seniman seni lukis dan seni patung.
Menurut buku: Puri Lukisan, Museum Kesenian Bali Modern menyebutkan bahwa
organisasi tersebut yang bernama ”Pita Maha” berhasil didirikan pada tahun 1932. Pita Maha
yang artinya : Jiwa besar atau juga berarti kreatifitas yang tinggi. Pita Maha juga berarti”
Dewa Sangging”,dan juga ” Kemauan Yang Tinggi” atau ” Ciptaan Brahma”. Nama Pita
Maha diberikan oleh seorang sastrawan dari Ubud, yang bernama:Cokorde Ngurah
Lingsir.(Suaji cs,1981,48). Organisasi seniman yang didirikan mulanya dua pelukis asing
yang bertempat tinggal di Ubud, tertarik dengan hasil karya pelukis-pelukis Bali yang bersifat
klasik tradisional, dengan tema –tema pewayangan seperti : Mahabrata, Ramayana, Arjuna
Wiwaha dan lain-lain. Lukisan-lukisan tersebut mempunyai hubungan dengan upacara
agama.
Tujuannya adalah untuk memajukan dan pengembangan seni daerah,meningkatkan mutu seni
dan menyelenggarakan pameran-pameran di dalam dan di luar negeri. Pada awal berdirinya
Pita Maha, anggotanya berjumlah 125 orang terdiri dari pelukis dan pematung yang tersebar
di desa Peliatan,desa Mas, Padang Tegal,Pengosekan, Batuan Celuk, Sanur dan Klungkung,
dan daerah –daerah lain di Bali. Walter Spies dan Rudolf Bonnet di samping sebagai pendiri
besar jasanya dalam pengembangan seni lukis, sebagai pembimbing, pengarah serta kritik
untuk kemajuan seni lukis.Mereka datang kerumah pelukis untuk memberikan bimbingan di
bidang :teknik melukis meliputi anatomi, proporsi, komposisi, perspektif, drapery dan
pengenalan bahan-bahan modern. Tema melukis dibebaskan memilih dari kehidupan seharihari masyarakat tidak selalu dengan tema pewayangan sebagaimana yang telah ditradisikan
sebelumnya.
Dalam usaha menyelenggarakan pameran Rudolf Bonnet bertindak sebagai kritikus
atau selektor untuk menyeleksi lukisan yang bisa dipamerkan. Pameran yang pernah
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dilakukan adalah: di Surabaya, Medan, Balikpapan,Yogyakarta, Batavia. Pameran di luar
negeri adalah: di Holand, Inggeris, Prancis dan Amerika.Dalam pameran di Paris tahun 1936,
dua orang pelukis anggota Pita Maha mendapat medali perak, yaitu pelukis: Ida Bagus Gelgel
dan Ida bagus Kembeng.( Suwaji,1981,49 ). Pada jaman itu para pemuda banyak yang
belajar melukis teknik baru yang belum pernah dikenal sebelumnya dan mereka merasa
terpandang bila menjadi seorang pelukis, Jaman itu adalah jaman keemasan seni lukis Pita
Maha, yang patut menjadi kebanggaan masyarakat.
Pameran terakhir sebelum bubar diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 3 Desember
1941.Kegiatan lain dari Pita Maha selain pameran , juga menyelenggarakan sekolah –sekolah
melukis dan mematung di beberapa desa di Ubud. Seperti di Peliatan, Batuan. Rupanya
kehidupan Pita Maha tidak bisa berlangsung lama, berhubung meletusnya perang dunia ke II,
dan pada tahun 1942, Rudolf Bonnet tidak bisa aktip lagi dalam perkumpulan karena menjadi
tawanan Jepang, maka kegiatan Pita Maha berhenti dan kemudian memudar
WUJUD, UNSUR-UNSUR DAN TEKNIK SENI LUKIS GAYA PITA MAHA.
Wujud seni lukis Pita Maha.
Suatu yang nyata tampak secara kongkrit di depan kita, yang dipersepsi dengan mata atau
telinga dapat disebut wujud. Dan juga kenyataan yang tidak nampak secara kongkrit di
muka kita, tetapi secara abstrak dapat dibayangkan, seperti suatu yang diceriterakan atau
membaca dari buku(Djelantik,1990,17). Sedangkan bentuk adalah unsur-unsur dasar dari
semua perwujudan dalam seni rupa. Menurut Soedarso SP yang berdasarkan kamus
menerangkan sebagai bentuk, susunan dari bagian-bagian dari aspek visual dan ” form” dari
suatu hasil seni tidak lain adalah bentuknya, susunan dari bagian-bagiannya, tegasnya aspek
yang visual itu.
Bentuk seni lukis Bali pada umumnya dan seni lukis Pita Maha pada khususnya, merupakan
olah pikir dan rasa dengan konsentrasi diri senimannya dalam berkarya. Konsentrasi diri
mengandung arti pencarian hubungan hubungan diri dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa(
Tuhan Yang Maha Esa), setelah bersih dari elemen-elemen yang mengganggu. Dalam
pencarian hubungan dengan Tuhan Walter Spies, berpendapat bahwa, seniman melakukan
dengan cara berekspresi melalui suara, bentuk dan gerak yang estetis, yang ditujukan
pengabdian pada agama. Perpaduan antara estetis dengan religiusitas menjadi satu dengan
tujuan hubungan dengan Tuhan.Hal ini menurut Walter Spies ditemukan di Bali. Dan oleh
para pakar agama menyebutkan bahwa agama telah menyusupi seluruh aspek kehidupan
umat Hindu di Bali, utamanya kehidupan kesenian(Pastika,1997,17). Agama Hindu adalah
sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi seniman dalam menciptakan karya lukisan, yang
secara fisik mempunyai nilai estetis dan secara spirituil mempunyai nilai religius magis. Jadi
di dalam menghayati seni lukis Bali, tidak cukup dengan hanya melalui fisiknya saja yang
berwujud garis, bidang, warna,tekstur dan lainnya, tetapi juga nilai spirituilnya yang tersirat
dalam isi, makna yang terkandung dalam lukisan. Dalam pengertian ini pencipta karya seni
mempunyai kepekaan khas di dalam penginderawian kejiwaan manusia sehingga penghayat
karya seni mendapatkan,pengalaman dan kenikmatan batin yang dapat dimanfaatkan, diresapi
untuk kesejahteraan rohaniah. Sedangkan Prof.E.de Bruyne, menyebutkan bahwa karya seni
Kajian Estetika Seni Lukis Gaya Pita Maha

84

Laporan Penelitian Fundamental

adalah bentuk sensual diciptakan oleh seniman, untuk mendapatkan suatu nilai secara wajar,
langsung dan menyeluruh membeberkan ide penciptaan tanpa pamerih.
Seni Lukis Bali Pita Maha bentuknya mengikuti konsep estetika tradisional. Konsep estetika
tradisional dalam hal ini adalah konsep estetika Bali, ada narasi ruang yang penuh, kemudian
pola-pola yang dibuat misalnya pohon, sangat berpatron. Menurut Jean Couteau, menyatakan
bahwa estetika tradisional, justru bertolak belakang dengan konsep estetika Timur Jauh,
seperti China, dan Jepang, dan dilain pihak bertentangan dengan estetika Eropah.
Konsep estetika Bali, dengan narasi ruang yang penuh, menggambarkan bentuk pola atau
patron dalam berbagai motif tersusun menyebar memenuhi bidang gambar luput dari bidangbidan kosong, dengan tujuan tercapainya keseimbangan. Jenis keseimbangan estetika Bali,
ada keseimbangan simetris, yaitu bentuk ulangan dengan posisi berhadapan-hadapan,
sehingga bagian yang kanan sama dengan bagian yang kiri. Di samping itu ada juga
keseimbangan asimetris, yaitu keseimangan yang menyeluruh, kesan seimbang bagian kanan
dan kiri walaupun tidak sama bentuknya, namun tetap tercapai keharmonisan.
Bentuk motif-motif elemen seni rupa digambarkan dengan cara menggayakan obyek atau
benda (stilisasi), untuk mencapai keindahan.Penggambaran bentuk dan proporsi yang
menjauhi bentuk yang sebenarnya(distorsi), untuk penekanan pencapaian karakter dari bentuk
atau obyek yang digambar.Distorsi dari bentuk dan obyek, kadang-kadang begitu wajar dan
kadang-kadang juga jauh dari kewajaran. Penggambaran bentuk dengan cara memindahkan
wujud atau figur dari obyek lain ke obyek yang digambar untuk pencapaian
karakter(transpormasi), banyak juga ditemukan dalam seni lukis Pita Maha.
Sifat dekoratif masih tetap diperlihatkan, dengan susunan yang memenuhi ruangan, dengan
cakrawala yang berada hampir habis di ujung bidang gambar. Bagian-bagian detail
dikerjakan secara cermat, seperti misalnya menggambarkan sebuah pohon, setiap daun
dilukis satu persatu, sehingga banyak lukisan Bali Pita Maha yang mengingatkan kita akan
lukisan Henri Rousseau. Pewarnaan setiap obyek lukisan tampaknya bergradasi dari warna
terang ke warna gelap, yang muncul dari hasil proses sigar mangsi dan atau aburan dengan
tinta hitam.
Unsur-unsur penentu seni lukis Pita Maha.
Bentuk seni lukis Pita Maha ditentukan oleh susunan unsur rupa seperti garis,obyek, warna
dan tekstur. Unsur-unsur visual tersebut membangun sebuah wujud karya yang dapat dilihat,
diamati secara kasat mata


Garis.
Garis adalah hasil dari sebuah goresan benda tajam, yang berbentuk memanjang dapat
menimbulkan kesan tertentu dari pengamat. Garis dapat ditarik secara lurus kencang
mengandung kesan kaku,keras. Sedangkan lengkung berirama berkesan luwes, lemah
lembut,kecantikan,dan kesopanan. Garis mendatar atau orisontal,mengandung kesan
ketenangan, kedamaian dan bahkan kematian. Garis tegak atau vertikal mengesankan
kesetabilan, kemegahan dan kekuatan. Sedangkan garis miring atau diagonal
menunjukkan gerakan, tidak seimbang dan dinamis.. Garis dapat dibuat tebal tipis,
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mengesankan kualitas tertentu yang ditekankan.. Garis dari goresan seorang seniman,
secara psikologis memberikan kesan yang berbeda-beda, menunjukkan karakter dan
kekuatan kegarisan seniman masing-masing. Untuk memahami karakter dan kekuatan
goresan garis seorang seniman, harus dengan melatih daya sensitivitas kita, untuk dapat
menangkap setiap getaran yang terdapat pada setiap goresan(Dharsono Sony
Kartika,2004,102) Garis merupakan unsur yang sangat dominan dalam seni lukis Pita
Maha. Dengan garis dapat mengungkapkan bentuk,motif dan pembatas ruang.
Pengungkapan garis berfungsi sebagai kontour, atau pembatas garis tepi dari figur atau
obyek. Dengan garis dari goresan pena, sket awal dari goresan pensil ditegaskan dengan
tinta hitam yang pekat, yang berarti wujud lukisan sudah mantap, tidak berubah lagi
tinggal menunggu proses selanjutnya.


Obyek lukisan.
Berbagai obyek lukisan yang ditampilkan oleh seniman sangat bervarisi, sesuai dengan
keinginan dan yang biasa dikerjakan seperti: figur wayang ,manusia, alam dan lainnya,
yang dikerjakan di studio, tidak langsung ketempat obyek. Obyek lukisan diungkapkan
berdasarkan pengalaman apa yang pernah dilihat, dirasakan dalam alam nyata dan
berdasarkan khayalan yang hidup dalam jiwanya. Walaupun obyek lukisan sama, tetapi
daya ungkap setiap seniman akan berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan cara
ungkap, membuahkan karya lukisan, yang memiliki gaya dan ciri khas tersendiri.



Warna lukisan.
Warna adalah unsur seni rupa yang paling mudah ditangkap secara langsung oleh mata
dapat menimbulkan kesan dan menggugah perasaan. Dalam seni lukis warna, sebagai
pelengkap dari garis yang membentuk bidang dan tone yang mengesankan ruang,
sehingga nampak seperti nyata. Di samping itu warna dapat digunakan secara simbolis
terutama dalam lukisan dengan obyek pewayangan. Di Eropah pada abad pertengahan
warna dipakai juga sebagai simbol dalam lukisan.
Jenis warna yang menurut teori Sir Joac Newton, yang disebut spektrum warna yang
terdiri dari tujuh warna pelangi Yaitu:merah, jingga,kuning,hijau, biru,indigo dan ungu,
sedangkan warna putih merupakan cahaya yang bersumber dari matahari dan warna hitam
berarti tidak kena sinar matahari( gelap). Semua jenis warna tersebut dipakai dalam seni
lukis Bali yang dikenal dengan susunan warna ” pengider-ider” yang terdiri dari
sembilan warna simbolis dari Dewa-dewa( Dewa Nawa Sanga), sebagai penjaga
keseimbangan segala penjuru mata angin. Di Bali jenis warna tersebut juga digunakan
dalam upacaya bhuta-yadnya dan lainnya.
Seni lukis Pita Maha mempunyai teknik pewarnaan yang khusus yang sangat berbeda
dengan teknik pewarnaan seni lukis modern lainnya.Pewarnaan didasari oleh gradasi
hitam putih, dari hasil teknik aburan atau sigar mangsi. Dari dasar hitam-putih ini, akan
muncul warna-warna bergradasi dari gelap ke terang sesuai dengan jenis warna yang
menimbulkan kesan warna yang agak kelam( tergantung dari kepekatan aburan ).Di
dalam penerapan warna putih, dalam fungsi penyinaran atau disebut ”nyenter”, ada
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beberapa seniman yang senang menggunakannya dan ada juga yang tidak menerapkan
warna putih sebagai penyiranan.
Warna yang digunakan dalam seni lukis Pita Maha dan seni lukis Bali pada umumnya,
adalah jenis warna tempra atau plakat, yaitu jenis warna yang bersifat menutup, tidak
besifat transparan. Belakangan banyak pula pelukis yang menggunakan warna jenis
Acrylic dan cat minyak.


Tekstur.
Nilai raba dari suatu permukaan, tidak sama pada setiap benda. Suatu permukaam bisa
kasar, mungkin pula halus, keras atau lunak bisa kasap atau licin. Dalam seni lukis nilai
raba dari sebuah permukaan itu disebut dengan istilah tekstur.Ada dua macam tekstur
yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata bila diraba secara fisik betul-betul
berbeda sifatnya. Sedangkan semu kelihatan berbeda , tetapi kalau diraba sama rasanya.
Banyak pelukis-pelukis yang senang menggunakan tekstur dalam karyanya, dengan
berbagai material untuk mengungkapkan nilai plastis dan tujuan pencapaian nilai artistik
yang diinginkan.Pengungkapan tekstur dalam seni lukis Pita Maha timbul karena
penerapan teknik aburan dengan tinta hitam, menekan motif dari obyek yang berada di
bawah, dan obyek yang lebih di atas akan berkesan menonjol. Ditambah dengan sistim
penyinaran, motif akan lebih menonjol kesannya. Tekstur dalam seni lukis Pita Maha,
bersifat semu, terbentuk dari kombinasi dengan garis kontour yang membentuk obyek
dari lukisan.

Teknik pelukisan
Teknik pelukisan seni lukis Pita Maha melalui melalui proses yang bertahap yang harus
dipatuhi.Pertama kali membuat sket dengan menggunakan pensil. Sket kemudian sket
dipertegas dengan tinta hitam (nyawi), dengan menggunakan pena.Selanjutkan menentukan
gelap terang(gradasi hitam putih), dengan tinta yang agak cair, dilanjutkan dengan pewarnaan
secara transparan,secara menyeluruh. Kemudiaan proses penyinaran dengan campuran warna
kuning dan putih, untuk penonjolan bagian yang kena sinar.Proses penyinaran ini lebih sering
diterapkan oleh seniman yang menekankan pada sinar dan bayangan. Sebagian seniman lebih
mengutamakan pada kepekatan aburan, untuk menentukan gelap terang dan tidak memlalui
proses nyenter.
Klasifikasi seni lukis Pita Maha.
a.

Klasifikasi lukisan berdasarkan tahun pembuatan.
Berdasarkan tahun pembuatan, sebagaian seni lukis dibuat tahun sebelum perang(Perang
Dunia II), yaitu lukisan yang dikerjakan sekitar tahun 1930-an. Lukisan-lukisan ini
dipajang di ruang gedung utama. Lukisan lebih banyak menggambarkan bentuk
wayang,ceriter-rakyat, yang sangat kental dengan isi, makna yang berbobot nasehat
dalam kehidupan jasmaniah maupun rohaniah. Bahan lukisan kebanyakan dari kertas
dan cat air.
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Lukisan-lukisan setelah perang di pajang di ruang, gedung lainnya. Obyek lukisan
menggambarkan kehidupan sekuler di masyarakat di samping juga tema pewayangan.
Bahan lukisan dari bahan kanvas dengan cat tempra. Di samping lukisan ada juga karya
patung dipajang di ruang utama.
b. Klasifikasi berdasarkan tema-tema lukisan.
Tema adalah merupakan inti pokok masalah dalam kehidupan yang dialami oleh
manusia baik kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Tema pada umumnya
menjadi pilihan seniman mengemukakan ide, gagasan dan isi hati yang dituangkan
dalam karyanya. Tema lukisan seni lukis Pita Maha terdiri dari:
 Tema adat dan agama.
Pada umumnya dalam kehidupan masyarakat di Bali sangat erat dan tidak dapat
dipisahakan dengan ajaran agama Hindu. Agama Hindu yang menjadi tuntunan,
hidup kemasyarakatan, saling membaur dalam pelaksanaannya. Adat kebiasaan
merupakan wujud pengejawantahan ajaran agama, suatu wujud ajaran rasa bakti
untuk Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, wujud ajaran etika
agama, tata susila, hukum karma yang menjadi pegangan dalam kehidupan didunia
fana sebagai bayangan kehidupan kelak di dunia akhirat. Seniman yang juga sebagai
anggota masyarakat, dengan tuntunan ajaran agama tersebut banyak terinspirasi dari
kehidupan dunia tak nyata(akhirat), dalam berkarya. Maka muncul karya-karya
lukisan yang mengambarkan dunia khayalan yang bermakna menuntun dalam
kehidupan di dunia nyata.
 Tema Kesenian.
Hampir setiap hari kesenian dipertunjukkan mulai dari desa-desa sampai di kota
besar. Kesenian yang merupakan bagian dari pelaksanaan yadnya, yaitu berupa
persembahan, wujud dari kejujuran berekspresi, ketulusan, pengalaman estetis yang
mengandung rasa kesenangan, ketenangan jiwa, ketentraman bagi senimannya yang
dapat dinikmati dan diapresiasi oleh masyarakat. Kesenian dalam bentuk
persembahan(ngayah), masih eksis dalam kehidupan masyarakat di Bali dalam sampai
jaman modern sekarang ini.
Bagi seniman lukis bentuk kesenian terutama yang tradisional, dijadikan obyek
lukisan maka muncul lukisan dengan tema pertunjukan tarian, seperti tarian topeng,
tarian sang hyang, tarian barong, tarian legong dan lainnya.
 Tema Kehidupan Masyarakat.
Tema ini mengungkapkan berbagai kegiatan dalam kehidupan masyarakat pada
jamannya. Kehidupan dan aktivitas yang bersifat sederhana didasari rasa kejujuran,
gotong royong, sosial kemasyarakatan dan sifat keramah tamahan, yang masih
menyelimuti kehidupan tradisional.Tema- tema tersebut dapat dijumpai dalam bentuk
lukisan tentang kehidupan petani di sawah, kehidupan dalam pelaksanaan upacara,
kehidupan di pasar dan lainnya.
Kajian Estetika Seni Lukis Gaya Pita Maha

88

Laporan Penelitian Fundamental

 Tema alam, binatang dan tumbuh-tumbuhan.
Keadaan alam di Bali pada dekade th.1930-an masih murni, sangat indah, menarik
dan mempunyai roh spirituil..Alam dengan segala isinya dalam lukisan(imitasi) tidak
digambarkan secara realis, namun distilasi, diolah bentuknya untuk tujuan keindahan
sesuai dengan cita rasa(estetis) senimannya., dengan tidak menghilangkan ciri khas
atau sifat pokok dari obyek tersebut. Seni pada dasarnya adalah imitasi, imitasi yang
membawa kebaikan. Seni seharusnya membuat suatu lebih baik dari yang
sebenarnya(Platodan Aristoteles, dalam Agus Sachari,1989,8).
Pengungkapan alam dengan segala isinya sebagai bentuk penghormatan manusia
terhadap alam,penyelarasan diri pada alam, memanusiakan alam. Alam adalah suatu
yang perlu diakrabi, disahabati, dan bukan ditentang, dengan jalan menciptakan
keserderhanaan dan menyatu dengan alam. Dalam mengormati alam, di Bali telah
dilakukan secara simbolis melalui upacara ”otonan” tumbuh-tumbuhan dan binatang
yang disebut ”tumpek uduh” dan ”tumpek kandang”,lengkap dengan sesajennya.
c.

Klasifikasi berdasarkan atas potensi kreatif seniman dalam penyerapan pembaharuan.
Pembaharuan dalam seni lukis klasik tradisional menjadi seni lukis Bali baru gaya Pita
Maha cenderung menambah unsur-unsur pembaharuan , menunjukkan gaya yang lebih
digarap atas dasar bentuk yang lebih realis. Walaupun dalam pengolahan bentuk dibuat
lebih gemuk atau diperpanjang dengan penyesuaian proporsi dan anatomi, untuk tujuan
mencapai keindahan.. Demikian pula pewarnaan dan penerapan sinar –bayangan,
cenderung mengikuti apa yang bisa dihayati melalui indera penglihatan atau pandangan
kasat mata.
Pembaharuan dalam pemikiran baru mempersyaratkan bahwa karya seni sebagai
cerminan vitalitas pandangan seorang seniman yang hidup dalam suatu lingkungan dan
situasi daerah sehingga karya seninya akan mampu berbicara, sebagai hasil seni lukis
dengan gaya dan corak daerah.
Tentang potensi kreatif penyerapan dalam pembaharuan seni lukis, tidak sama bagi
setiap anggota Pita Maha, yang tercermian dalam lukisannya. Ada yang sangat kurang
menerima pembaharuan sehingga masih tetap mempertahankan gayanya sendiri, ada
yang menerima sebagian dari pembaharuan dan ada pula yang sepenuhnya menyerap dan
menerima pembaharuan, tentu dengan pengolahan, menyesuaikan dengan keinginan ,
kemampun dan karakter senimannya.
Oleh karena itu lukisan gaya Pitamaha dapat dibagi menjadi lima kelompok yaitu:
a. Lukisan yang tetap dengan gaya sendiri, tidak menunjukkan pengaruh pembahuan,
tetap dengan tema-tema pewayangan dan ceritera-ceritera rakyat.
b. Lukisan yang mengalami pembaharuan dalam penusunan komposisi namun tetap
dengan tema pewayangan.
c. Lukisan yang mengalami pembaharuan dalam bidang anatomi plastis, penyusunan
komposisi dan tema kehidupn sehari-hari.
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d. Lukisan yang mengalami pemaharuan dalam bidang sinar bayangan, pewarnaan
dan tema kehidupan sehari-hari.
e. Lukisan yang mengalami pembaharuan secara utuh dalam bidang tema, proporsi
dan anatomi,penyusunan, pewarnaan dan sinar bayangan.

KAJIAN ESTETIS SENI LUKIS GAYA PITA MAHA.
Analisa karya.
Karya-karya lukisan gaya Pitamaha, yang terdiri dari unsur: garis, obyek, warna dan tekstur
dikaji dari unsur-unsur dasar keindahan seperti kesatuan(unity),penonjolan(penekanan) dan
keseimbangan(balance).Walaupun karya lukisan itu dapat dianalisa unsurnya, tetapi dalam
menghayati nilai estetisnya selalu dipandang, dalam hubungan keseluruhan. Karena dalam
seni lukis jumlah bagian-bagian tidak sama dengan keseluruhan.
1. Kelompok lukisan yang tetap dengan gaya sendiri, dengan tema pewayangan. Lukisan
dengan judul: Impian Dharmawangsa, karya I Gusti Nyoman Lempad dan lukisan ber
judul Pendeta Darmaswami membebaskan kera, harimau dan ular dari sumur, karya
Ida Bagus Gelgel. Kesatuan dapat dilihat dari hubungan antara unsur rupa seperti
figur wayang yang terdiri dari, Arjuna, Dharmawangsa dan Wanita yang dililit seekor
ular bersayap dengan dua batang pohon dengan ranting halus dan batu-batuan,
merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.
Dalam lukisan Pendeta Darmaswami, kera, harimau dan ular, membentuk suatu
kesatuan dalam satu komposisi dengan pohon-pohonan sebagai latar belakang.
Garis sangat dominan, bersifat ritmis, dengan ketebalan yang sama, sebagai kontour,
membentuk kesatuan figur yang satu dengan figur lainnya. Dalam pewarnaan, lukisan
Impian Dharmaswangsa, tidak menggunakan banyak warna, kesatuan diungkapkan
dengan hitam putih dari teknik sigar mangsi, dikombinasi dengan warna putih dan
prada(warna emas). Sedangkan pada lukisan Pendeta Dharmaswami, pewarnaan,
datar bersifat klasik, didasari gradasi warna hitam- putih, yang membentuk tekstur
semu, menimbulkan, keseimbangan dalam tekstur dan kesatuan warna yang
bernuansa kelam, tidak menjolok (olem).
Penonjolan bentuk dapat diperhatikan dalam susunan, penempatan obyek yang
dianggap lebih penting dari yang lainnya, seperti wanita yang dililit ular, yang berada
ditengah antara Arjuna dan Dhamawangsa. Serta dua pohon kayu yang
mengapitnya.Pada lukisan Pendeta Dharmaswami, lebih menonjolkan figur wayang
dari pada figur alam lainnya. Penonjolan warna, melalui penempatan dan intensitas
warna pada obyek tertentu, seperti kera berwarna ungu yang menonjol, lebih menarik
perhatian dari yang lainnya

2.Kelompok lukisan dengan tema pewayangan dalam bentuk dan susunan lebih bebas.
Lukisan yang berjudul Ramayana karya I Gusti Ketut Kobot, dan lukisan berjudul
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Arjuna Mengutus Dewi Supraba Mencari Kelemahan Raja Niwatakwaca karya I
Wayan Turun. Dari kedua lukisan tersebut, ditunjukkan susunan figur-figur wayang
yang terdiri dari Dewi sita sedang diusung Jatayu, terbang di atas Rahwana dan
Wilmana dalam keadaan terguling lemas, terempas dari cengkraman Jatayu. Dan
lukisan Dewi Supraba yang sedang dipangku Niwatakwaca, sambil merayu untuk
mengetahui letak kesaktiannya. Sedangkan Arjuna mengintip dari sela pepohonan.
Kesatuan timbul dari hubungan antara figur-figur dalam berbagai gerakan yang satu
dengan lainnya yang saling berkaitan. dan obyek lain sebagai latar belakang. Figur
wayang berbusana secara lengkap dengan garis ritmis mengesankan keutuhan dari
busana yang dikenakan masing-masing.. Kesatuan dari berbagai jenis warna yang
menyebar secara merata muncul dari proses gradasi hitam-putih, sebagai dasar warnawarna, Ditambah teknik penyinaran dengan warna putih kuning menimbulkan kesan
warna kelam, mantap dan. menonjol pada bagian yang terang. Pada lukisan Dewi
Supraba dengan Niwatakwaca, tidak banyak warna, hanya dengan hitam putih.
Kesatuan, penonjolan dan keseimbangan terjadi dari gradasi hitam-putih dari teknik
aburan, membentuk tone dari gelap dan terang yang terpadu dan harmonis.
Pada lukisan Ramayana dengan susunan atau komposisi figur Jatayu bersayap lebar
bersama Dewi Sita berada di atas Rahwana dan Wilmana yang terempas kesisi kanan
dan kesisi kiri dengan sayap tertekuk kebawah, membentuk keseimbangan bagian
atas dan bagian bawah, serta keseimbangan sisi kiri dan sisi kanan. Sedangkan pada
lukisan Dewi Supraba dengan Niwatakwaca, yang berada di tengah bidang gambar,
membentuk keseimbangan bagian atas dan bawah serta keseimbangan sisi kiri dan sisi
kanan.

3.Kelompok lukisan yang secara utuh menggambarkan tema-tema kehidupan di
masyarakat. Tema kehidupan di masyarakat seperti dalam lukisan yang berjudul:
Pemandangan di Pura Pengukur-ukuran , karya Ida Bagus Made. Digambarkan dua orang
laki-laki sedang mandi pada sebuah pancoran dihalaman pura yang dibatasi sebuah
pemedal (pintu masuk) dengan anak tangga yang bertingkat menuju pura.. Di sebelahnya
terbentang sawah dan tumbuh-tumbuhan berbagai jenis serta burung meramaikan
suasana. Dan lukisan Pematung Bali Sedang Bekerja karya I Nyoman Madia,
menggambarkan beberapa orang mematung, sedang mengejakan berbagai jenis patung,
ukiran dan topeng. Dua orang anak sedang bermain topeng bersama ibunya, turut
meramaikan suasana.
Dalam lukisan itu unsur kesatuan dapat diperhatikan dari susunan unsur rupa yang
dibentuk dengan garis-garis tegas, lurus dan lengkung sama ketebalannya. Gerak. garis yang
ritmis, dalam perbedaan-perbedaan yang halus berkesan mempersatukan unsur yang satu
dengan yang lainya dan satu dengan keseluruhan. Gradasi hitam putih dalam karya lukisan
Pura Pengukur-ukuran, sangat pekat, tegas tampak antara bagian yang di atas dan bagian
yang tertindih di bawahnya, membentuk tone warna serasi, menilmulkan rasa kesatuan
antara bagian-bagian obyek. Kekuatan garis dan kepekatan gradasi hitam putih, adalah
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karakter dan ciri khas karya Ida Bagus Made. Intensitas kepekatan gradasi hitam putih, hasil
dari teknik aburan, menentukan penonjolan bagian obyek yang dianggap lebih penting, dan
membentuk keseimbangan susunan atau komposisi yang dinamis.
Dalam lukisan Pematung Bali sedang bekerja, kesatuan bentuk dapat diperhatikan
hubungan pematung dalam berbagai aktivitas dengan patung yang dikerjakan serta
benda lain dalam komposisi asimetris berkesan dinamis. Ada hubungan timbal balik
antara pematung satu dengan yang lainnya dalam berbagai gerakan, dan ada hubungan
dengan patung yang dikerjakan serta benda lainya sebagai pelengkap. Kesatuan
dalam komposisi asimetris ini, membentuk keseimbangan yang mantap antara bidang
kanan dan kiri serta keseimbangan obyek lukisan dengan latar belakang. Dalam
lukisan ini, lebih menonjolkan bentuk-bentuk manusia dengan patung serta ukirannya
yang tampak apik dan teliti garapannya, adalah ciri khas dari karya I Nyoman Madia.
Karena di samping melukis beliau adalah seorang pematung, pengukir, membuat
topeng dan bangunan tradisional Bali, yang berkontribusi terhadap karya lukisannya.
Kesatuan, keseimbangan dalam pewarnaan ,menunjukkan kesan mengarah ke
coklatan pada bentuk manusia, patung kayu warna coklat muda, patung padas warna
abu-abu, dan warna lainnya sesuai dengan warna alam. Warna-warna didasari aburan
hitama-putih, dikombinasi dengan warna campuran putih-kuning berkesan lebih
menonjol pada bagian obyek yang kena sinar. Figur manusia diolah bentuknya,
disangatkan(distorsi), kaki dan tangan diperpanjang untuk tujuan keindahan.

4. Kelompok lukisan yang menunjukkan pembaharuan dalam tema, bentuk, pewarnaan
dan sinar bayangan. Lukisan yang berjudul Rajapala karya Ida Bagus Made Nadera,
menggambarkan tujuh orang bidadari dari Kahyangan sedang mensucikan diri
(mandi), semuanya tanpa busana sambil membawa sekuntum bunga , bergerombol di
kolam sebuah pertamanan. Pertamanan dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan, bungabungaan, menambah keheningan dan keindah suasana. Sementara Rajapala,
menyelinap sambil mengkait selembar kain salah seorang dari Bidadari. Lukisan lain
dengan judul:Pertemuan Durma dengan seorang Bidadari, karya I Wayan Karya,
menggambarkan Durma sedang berjalan sambil berpegangan tangan dengan Bidadari,
yang ternyata adalah ibunya, di dalam sebuah hutan. Hutan tempat pertapaan
ayahnya, hidup berbagai jenis pohon-pohonan dan binatang yang terdiri dari dua
mahluk raksasa, harimau, kera-kera dan tikus bergentayangan di semak-semak Kedua
karya lukisan itu secara lengkap menggambarkan unsur-unsur rupa, seperti tumbuhtumbuh, binatang dan figur manusia, secara seimbang membentuk suatu bentuk
kesatuan yang utuh, mengesankan suasana di hutan. Obyek lukisan,dengan garis
kontour yang tegas, pewarnaan, cerah diperkuat oleh penerapan penyinaran,
membentuk kesatuan dan keseimbangan karena mempunyai unsur yang sama sebagai
pengikat dan pengunci warna. Kontras warna dalam perbedaan gelap dan terang,
memisahkan antara obyek dan mengesankan penonjolan pada obyek yang lebih dekat
dengan mata, adalah merupakan ciri khas kelompok ini. Penonjolan dapat terlihat
pula pada pengelompokan figur manusia, seperti figur Bidadari yang sedang mandi.
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Bentuk didistorsi, kaki diperpanjang,pinggang ramping diimbangi pinggul besar dan
susu melingkar bulat, bernuansa erotik adalah merupakan ciri khas karya Ida Bagus
Made Nadera. Sedangkan figur mahluk raksasa, kepala botak, masing-masing
membawa binatang buruan, tampak lucu dan unik adalah ciri khas dari karya I
Wayan Karya.

5. Kelompok Lukisan yang secara utuh mengikuti pembaharuan dalam bidang tema,
bentuk, proporsi-anatomi, pewarnaan dan penyinaran.
Lukisan yang berjudul: Pasar di Bali, karya: A.A. Gede Sobrat, menggambarkan
suasana kesibukan Pasar di Bali. Bentuk manusia berukuran besar, memenuhi
ruangan. Pada latar depan di sisi kanan, pasangan pedagang laki-laki berdiri dan yang
wanita membungkuk sambil mengambil buah pepaya. Disamping kiri dua wanita
berpasangan, satu berdiri menjunjung barang dagangan sambil menyodorkam buah
pisang kepada pedagang yang duduk di depannya, membawa buah terung. Pada
bagian tengah lelaki sedang memikul besek, berhadapan dengan orang tua,yang
menjujung dagangan dan satu wanita lain di bagian belakang. Beberapa jenis buahbuahan dalam keranjang atau bakul dan alat lainnya, mengisi kekosongan memenuhi
komposisi.
Lukisan lain berjudul Orang-orang sedang berbelanja di Pasar, karya I Dewa Putu
Bedil,tersusun dari tujuh orang pedagang, tiga laki dan tiga wanita dalam satu komposisi
yang utuh. Pada latar depan, dua lelaki duduk berdampingan dengan besek dan satu lagi
berdiri mengangkat barang dagangan. Di belakang berdiri dua wanita berjalan sambil
menjunjung dagangan, berhadapan dengan wanita yang membawa gulungan tikar disisi kiri.
Buah-buahan dan benda-benda lain, berupa alat keperluan pasar, tersusun secara utuh dalam
satu komposisi asimetris. Kedua lukisan itu lebih menonjolkan figur manusia dengan ukuran
besar mengikuti proporsi dan anatomi mannusia secara realis, tersusun satu komposisi dalam
kesatuan antara bagian dengan bagian, bagian dengan keseluruhan. Kesatuan dapat pula
dilihat dari garis kontour, yang bervariasi tebalnya, ada yang tebal dan ada yang tipis.. Garis
yang tebal dan tipis dapat memberi kesan penonjolan bagian obyek yang kena bayangan dan
berkesan seimbang karena ada persamaan unsur kegarisan pada setiap bagian. Rasa
keseimbangan juga dapat dilihat dari susunan bentuk-bentuk yang didistorsi,proporsi kaki
dan tangan manusia diperpanjang untuk tujuan keindahan. Dengan demikian bagian kiri
berkesan seimbang dengan bagian kanan, demikian pula latar depan dengan latar belakang.
Dalam susunan pewarnaan, lebih dominan warna coklat dengan intensitas yang berbeda
antara kulit lelaki warnanya lebih tua dari kulit wanita dan orang yang lebih dekat lebih tua
warnanya dengan orang yang lebih jauh., tampak warna berkesan seimbang. Dasar warna
semuanya hitam-putih hasil dari teknik aburan, muncul warna bergradasi dari gelap ke terang
yang harmonis. Warna tersebut diperkuat melalui pecahayaan(nyenter) dengan warna putih
dan kuning dipulaskan dengan tegas, pada tempat dan porsi yang tepat, memberi kesan
penonjolan anatomi plastis, adalah chiri khas karya A.A. Gede Sobrat. Penonjolan anatomi
plastis pada karya I Dewa Putu Bedil lebih sederhana, dengan sapuan kuas lebih halus,
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menimbulkan kesan tenang dan kalem. Garis kontour yang lembut berperan sebagai
pengikat, membentuk kesatuan dari unsur rupa yang beraneka ragam bentuknya. Latar
belakang berupa ruang kosong diasosiasikan sebagai awan dengan warna biru muda yang
terang, mengesankan obyek yang di depannya lebih menonjol kelihatannya.
Simpulan
Dari hasil kajian yang telah disebutkan di atas maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Seni lukis Gaya Pita Maha adalah seni lukis yang tumbuh dan berkembang semenjak
berdirinya golongan pelukis Pita Maha di Ubud. Seni lukis yang berasal dari seni klasik
tradisional, melaluki proses akulturasi dengan seni lukis barat yang dibawakan oleh
Rudolf Bonnet dan Walter Spies, menjadi seni lukis Bali baru. Seni Lukis yang
merupakan warisan leluhur, pada mulanya bertujuan untuk upacara keagamaan yang
bersifat sakral, dalam bentuk simbol dan menghias bangunan suci dan peralatan upacara
lainnya
Namun pada jaman sekarang, seni lukis warisan leluhur,telah berkembang di samping
berfungsi sebagai kelengkapan upacara, juga dibuat untuk kepentingan komersial yang
dapat diperjual belikan.
2. Lukisan Pita Maha dapat dikelompokkan berdasarkan tahun pembuatan, yaitu lukisan
yang dibuat tahun sebelum perang, yang dipajang di ruangan gedung utama dan lukisan
yang dibuat setelah perang di pajang di ruang gedung lainnya( sebelah timur dan sebelah
barat).
Kelompok yang berdasarkan tema-tema lukisan, yaitu lukisan dengan tema adat dan
agama,lukisan dengan tema kesenia, tema kehidupan masyarakat dan tema alam binatang
dan tumbuh-tumbuhan. Pengelompokan berdasarkan potensi kreativitas seniman dalam
penyerapan pengaruh pembahruan yang divisualisasikan dalam bentuk karya, terdiri dari:
Pertama, lukisan yang tetap dengan tema pewayangan tidak terlihat ada pengaruh
pembaharuan. Kedua, lukisan yang tetap dengan tema pewayangan, dengan pembaharuan
dalam penyusunan dan gerakan wayang.Ketiga,yaitu lukisan yang mengalami
pembaharuan dalam tema kehidupan sehari-hari dan susunan lebih bebas. Keempat, yaitu
lukisan yang mengalami pembaharuan dalam tema, pewarnaan dan sinar bayangan. Dan
kelima, yaitu kelompok yang mengalami pembaharuan sacara utuh dalam bentuk, tema,
pewarnaan, sinar bayangan dan proporsi-anatomi.
3. Kelima kelompok lukisan itu memiliki unsur-unsur dasar, yang berpotensi menimbulkan
nilai keindahan, yaitu unsur-unsur: kesatuan(unity), penonjolan(penekanan) dan
keseimbangan(balance), yang ditinjau dari unsur-unsur penentu bentuk seni lukis Pita
Maha yang terdiri dari: garis, obyek, pewarnaan dan tekstur.
Lukisan dari kelompok pertama, nilai kesatuan,penonjolan dan keseimbangan dalam
garis, obyek,pewarnaan dan tekstur masih mengikuti keindahan klasik. Garis-garis ritmis
sangat mendominasi sebagai kontour atau pembatas bidang, jejak garis, yang digoreskan
dengan pena, tinta hitam yang pekat sama ketebalannya. Berfungsi membentuk kesatuan,
penonjolan dan keseimbangan dari obyek. Obyek diambil dari ceritera pewayanga, dan
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ceritera rakyat. Pewarnaan sederhana,datar bersifat klasik tradisional, dan ada juga yang
selesai dengan hitam-putih saja. Tekstur besifat semu yang mencul dari teknik sigar
mangsi atau aburan, demikian pula tekstur pada umumnya seni lukis Bali tradisioanal
lainnya.
Lukisan dari kelompok kedua,kesatuan, penonjolan dan keseimbangan tersusun dari garis,
obyek dan pewarnaan yang lebih bebas.Garis yang sama ketebalannya, lebih bebas
menentukan bentuk obyek, berfungsi membentuk kesatuan, membentuk keseimbangan
dari unsur-unsur rupa. Pewarnaan lebih lebih cerah, dan ada pula dengan warna hitamputih, membentuk kesatuan, penonjolan dan keseimbangan.
Lukisan dari kelompok ketiga,garis merupakan unsur utama dalam pengungkapan obyek
yang lebih luas tentang kehidupan sehari- hari masyarakat. Garis yang sama
tebalnya,berfungsi membentuk kesatuan,penonjolan dan keseimbangan,dalam susunan
unsur rupa,yang lebih luas dan lebih bebas,seperti manusia,tumbuh-tumbuhan, binatang
dan benda alam lainnya. Proses pewarnaan,ada yang selesai hanya dengan penerapan
aburan hitam-putih lebih pekat dan ada yang dilanjutkan dengan pewarnaan, keduanya
dapat membentuk kesatuan, penonjolan dan keseimbangan.
Lukisan dari kelompok keempat, lebih menekankan kepada penonjolan kontras antara
sinar dan bayangan. Garis sebagai kontour tidak sama ketebalannya, ada yang tipis dan
ada yang tebal, mengikuti arah penyinaran, dan dapat membentuk kesatuan,penonjolan
dan keseimbangan.
Lukisan kelompok kelima,lebih menekankan pada proporsi-anatomi, sinar-bayangan dan
pewarnaan yang lebih realis.Proporsi-anatomi mengikuti bentuk manusia yang lebih
disederhanakan, penekanan pada bagian anatomi yang menonjol, mendapat sinar terang
dan yang kena bayangan tampak lebih gelap, secara seimbang. Garis kontour
ketebalannya tidak sama, ada yang tebal dan ada yang tipis, mengikuti arah penyinaran
dan bayangan. Pewarnaan yang didominasi oleh warna campuran putih dengan kuning
dapat membentuk kesatuan dan kesan keseimbangan karya lukisan.
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI
a. Ketua Peneliti
1. Nama

Drs. I Dewa Made Pastika.

2. Tempat/Tanggal lahir

Gianyar, tahun 1944.

3. Jenis Kelamin

Laki.

4. Pangkat /Golongan

Pembina Tk. I/ IVb.

5. Jabatan

Lektor Kepala Madya.

6. Nip

194412311966061001

7. Kesatuan/Jabatan/Dinas

FSRD ISI Denpasar.

8. Alamat Kantor

Jalan Nusa Indah Denpasar.

9. Alamat rumah

Jln. Ratna Gang Mawar no:1 Denpasar.

b. Riwayat Pendidikan
No

Pendidkan

Tahun

Tempat Sekolah

Spesialisasi

1

Sekolah Dasar

1951-1957

SDN I Ubud

Umum

2

Sekolah Menengah Pertama

1957-1960

SMPN Gianyar

Bagian B

3

Sekolah Guru Atas

1960-1963

SGA Denpasar

-

4

Pendidikan Guru Sekolah
Lanjut Pertama

1964-1966

PGSLP Denpasar

Bagian
Menggambar

5

Perguruan Tinggi Tingkat
Sarjana

1965-1981

Program
Studi Seni Rupa
Seni Rupa Dan
Desain Unud

c. Pengalaman Penelitian
No

Tahun

Judul Penelitian

a

1994

Pengaruh Corak Seni Lukis Barat Terhadap seni Lukis Bali
Tradisional.

b

1994

Pengaruh Karya I Gst.Kt. Kobot Dalam Perkembangan Seni Lukis
Di Ubud.

c

1995

Studi corak dan Gaya Seni Lukis Bali Dalam Rangka Menciptakan
Ketahanan Kreativitas Pelukis Pada Daerah Wisata di Bali

d

1996

Dekoratif Magis Seni Lukis I Gusti Nyoman Nodia
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e

1997

Kontribusi Karya Anak Agung Gede Sobrat Dalam Pembaharuan
Seni Lukis Gaya Ubud

f

2007

Trasformasi Penciptaan Seni Lukis bali Sebuah Pengkajian Seni
Murni

d. Pengabdian Pada Masyarakat
2005

Sebagai Juri Lomba Melukis Dalam Rangka Hari Ulang Tahun RI ke 60. Go
Indonesian Go (Maju Terus Pantang Mundur) di Ubud.

e. Publikasi di media cetak
f

1996

Pengaruh Corak Seni Lukis Barat Terhadap Majalah
Seni Lukis Bali Tradisional
Unud

g

1999

Kontribusi Karya Anak Agung Gede Sobrat Dinamika
Dalam Pembaharuan Seni Lukis Gaya Ubud Kebudayaan Unud

Kajian Estetika Seni Lukis Gaya Pita Maha

Ilmiah

97

Laporan Penelitian Fundamental

Riwayat Hidup Anggota Peneliti
1. Nama

Drs. A.A. Gede Yugus M.Si.

2. Tempat/Tanggal lahir

Gianyar,tahun 1957.

3. Jenis Kelamin

Laki.

4. Pangkat /Golongan

Penata Tk.I/IIId.

5. Jabatan

Lektor

6. Nip

195712311991121001

7. Kesatuan/Jabatan/Dinas

FSRD ISI Denpasar.

8. Alamat Kantor

Jalan Nusa Indah Denpasar.

9. Alamat rumah

Br. Padangtegal, Ubud, Gianyar, Bali.

1.Riwayat Pendidikan
No

Pendidkan

Tahun

Tempat Sekolah

Spesialisasi

1

Sekolah Dasar

1969

SDN I Ubud

Umum

2

Sekolah Menengah Pertama

1972

SMPN Ubud

Bagian B

3

Sekolah Menengah Atas

1979

SMAN
Denpasar

4

PSSRD, UNUD

1986

Denpasar

Seni Lukis

5

PASCA Sarjana ( S2)

2006

Denpasar

Kajian
Budaya

2 -

2.Pengalaman Penelitian
No

Tahun

Judul Penelitian

a.

Seni Lukis A.A.Gede Raka Puja.

b

Seni Lukis Ida Bagus Nadra

c

Seni Lukis I Dewa Nyoman Batuan

d

2006

Kajian Budaya Seni Lukis Modern Di Bali

e

2006

Estetika Seni Lukis Bali Modern

f

2007

Fungsi Seni Lukis Bali Modern.

g

2007

Bentuk Seni Lukis Bali Modern
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