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Abstrak
Ilustrasi merupakan sebuah gambar yang menjelaskan sesuatu, yang dapat berupa
sebuah foto, gambar tangan, serta gabungan antara beberapa teknik yang diolah secara digital
melalui komputer. Melalui sebuah karya ilustrasi fotografi dapat mengkomunikasikan sebuah
pesan kepada penikmatnya. Karya ilustrasi fotografi dengan judul “Chinese King Legong”
merupakan sebuah karya yang diciptakan melalui teknik gabungan fotografi dan editing di
komputer. Karya ini terinspirasi dari garapan tari legong kreasi yang rekontruksi oleh A.A
Serama Semadi, yang mengadopsi kisah cerita dari kerajaan Dalem Balingkang pertemuan
raja Bali Jaya Pangus dengan putri Cina dengan nama Kang Cing We. Kisah ini merupakan
cikal bakal dari munculnya Barong Landung, yang sampai saat ini menjadi sesuatu yang di
sakralkan di Bali. Adapun unsur visual foto terdiri dari ilustrasi dua orang penari legong dan
ditambah visual dari barong landung yang merupakan perwujudan putri China dan raja Bali.
Dipadukan dengan latar belakang hitam untuk memberi kesan elegan spiritual dan mistis.
Dengan mengangkat tema Tradisi Bali menggunakan Legong sebagai unsur visual dari karya
foto yang di pamerkan di OPUA library art and museum sebagai bentuk kerja sama
internasional dari Institut Seni Indonesia Denpasar dengan Universitas Okinawa Jepang.
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Gambar 1. Karya ““Chinese King Legong”

Deskripsi Karya :
Karya ini merupakan sebuah karya fotografi dengan mengankat tema lokal Bali
yaitu menggunakan legong Raja Cina garapan A.A Serama Semadi, sebagai elemen visual
untuk memperkenalkan Bali melalui sebuah karya foto.
Legong merupakan salah satu bentuk dari Enkulturasi budaya Bali yang di
transmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Awal penciptaan, tarian ini lebih
merupakan tarian balih-balihan untuk pertunjukan di istana raja-raja sebagai ekspresi,
lambing kerajaan serta kebanggaan. Pada zaman kerajaan, istana atau puri adalah pusat
kegiatan politik, sosial, termasuk kesenian. Para tamu kerajaan akan disuguhi dengan
Tarian Legong dan juga Tarian Gambuh sebagai jenis tarian kesenangan para raja. Ciri
khas gerakan legong yang mencakup agem, tandang, tangkis, tangkep. Disamping itu
norma-norma tertentu seperti wirage, wirama dan wirasa sangat penting diperhatikan oleh
penari agar memperoleh teknik keterampilan yang tinggi dalam penampilan sesuai
dengan perwatakannya.
Legong Raja Cina Tarian yg tercipta dan terinspirasi dari (Barong Landung) kisah
Bali Kuno, yang menceritakan sebuah Kerajaan Balingkang, yang di perintah oleh
seorang raja bernama Sri Jaya Pangus. Singkat cerita Sang Raja menikah dengan putri
dari Cina yang bernama Kang Ching Wie. Bertahun-tahun lamanya setelah
pernikahan Sri Jaya Pangus dan Kang Cing We, kedua mempelai ini belum juga
dikaruniai seorang anak. Raja Sri Jaya Pangus memutuskan pergi meninggalkan
Kang Cing We untuk mencari pencerahan, hingga akhirnya membuat sang raja
terdampar di sebuah tempat di kaki gunung Batur. Kehadiran sang raja ternyata
menarik hati seorang dewi yang menguasai daerah tersebut. Dewi ini bernama Dewi
Danu kemudian menikahinya. Jaya pangus yang menyembunyikan status
perkawinannya dengan kang cing we ahirnya di ketahui oleh Dewi Danu yang
kecewa. Dalam kecewanya, iapun mengutuk kedua pasangan ini menjadi patung.
Rakyat Balingkang akhirnya memutuskan untuk memanifestasikannya ke dalam
sebuah barong. Mengingat Raja Sri Jaya Pangus dan Kang Cing We di kutuk oleh
Dewi Danu. Dari patung itulah rakyat Balingkang membuat sepasang arca, sehingga
arca inilah sebagai Barong Landung.
Dengan mengambil unsur visual dari legong Raja Cina tersebut karya ini
menampilkan empat tokoh yaitu dua orang penari legong dan dua buah barong landung
sebagai elemen visual pendukung legong. Dua orang penari merupakan tokoh yang
memerankan Sri Jayapangus yang merupakan raja Bali dan Putri China Kang Cing We,
kemudian barong landung merupakan perwujudan dari dua tokoh tersebut setelah
menerima kutukan dari Dewi Danu.
Adapun teknik perancangan dari karya foto ini menggunakan teknik fotografi.
Yaitu teknik pembuatan ilustrasi dengan menggunakan photo/sinar yang ditangkap
melalui alat foto (kamera) baik analog maupun digital. Teknik fotografi menggambarkan
keadaan secara nyata (realis). Ilustrasi fotografi memiliki beberapa kegunaan yaitu:
Menggambarkan perbandingan menunjukkan berita, Mengabadikan sesuatu, Mencitakan
suasana hati, Menggambarkan sesuatu yang membangkitkan rasa kemanusiaan.

(Suyanto, 2004: 89). Foto diambil dengan kamera pada saat pementasan tari legong Raja
Cina yang berlangsung pada Pesta Kesenian Bali tahun 2014 di Kalangan Angsoka,
sedangkan foto barong landung diambil pada festifal Gong Kebyar Duta Kabupaten
Tabanan tahun 2015 di panggung terbuka Arda Candra Taman Budaya Provisni Bali.
Dari berbagai moment tersebut didapat 4 buah gambar digital foto kemudian di lakukan
proses editing dengan menggunakan aplikasi desain grafis. Melalui proses layering
disatukan sehingga menghasilkan sebuah karya foto gabungan dari beberapa moment foto
di tempat yang berbeda. Dengan menggunakan latar belakang hitam untuk memberi
kesan elegan yang rupakan cerminan dari pertunjukan legong yang merupakan
pertunjukan tari yang berkelas atau yang menampilkan gerak yang khas. Warna hitam
juga memberi kesan yang kuat serta spriritual dan mistis (hendratman, 2008:47) sehingga
dapat mendukung visual legong raja cina yang di ambil dari terbentuknya barong
Landung yang sebagian besar digunakan sebagai perwujudan dari Dewa atau Sesuhunan
bagi masyarakat di Bali.
Dalam perwujudan karya foto ini menggunakan teknik digital printing atau juga
disebut teknik Print On Paper. Teknik cetak Digital merupakan proses mencetak
langsung dari komputer melalui mesin cetak portable atau printer baik dalam skala
terbatas sesuai kebutuhan (Kusrianto, 2009:141). Dengan menggunakan kertas
bahan Canvas akan menghasilkan tekstur khusus dari hasil cetakan digital printing.
Jadi berdasarkan hal tersebut dapat dilihat konsep tradisi yang terkandung pada
karya tersebut terlihat dari elemen visual yang memberikan gambaran tentang keberadaan
tari legong Raja Cina yang merupakan salah satu pertunjukan berkelas di Bali. Sehingga
diharapkan nantinya melalui ini karya dapat gambaran serta memperkenalkan sebuah
pertunjukan tradisional Bali kepada masyarakat luas. Perlu diperhatikan penerapan
konsep tradisional dalam sebuah karya foto agar menggunakan elemen-elemen visual
yang sesuai, sehingga pesan yang komunikasikan dapat tersampaikan.
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