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Abstrak :
Ogoh-ogoh Festival adalah sebuah karya seni Desain Komunikasi Visual melalui media poster.
Sumber ide penciptaan karya ini berawal dari ketertarikan terhadap kemeriahan dari festival atau
perayaan ogoh-ogoh di Bali. Bagi orang awam ogoh–ogoh adalah boneka raksasa yang diarak
keliling desa pada saat menjelang malam sebelum hari raya Nyepi (Pengrupukan) yang diiringi
dengan gamelan Bali yang disebut Baleganjur , kemudian dihancurkan atau bakar setelah selesai
perayaan. Poster ogoh-ogoh festival ini dirancang dengan memperhatikan unsur-unsur visual
diantaranya ilustrasi, teks/huruf, salah satu unsurnya menampilkan foto ogoh-ogoh dan motif
poleng yang merupakan motif khas Bali, Poster ini menyesuaikan tema yang ditetapkan pada
pameran ISI Art Exhibition (Okinawa Prefectural University Of Arts) yakni tema Tradisi Bali
Kata Kunci: Ogoh-ogoh, Poster, Tradisi

Deskripsi Karya
Ogoh-ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian
Bhuta Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Bhuta Kala merepresentasikan kekuatan (Bhu) alam
semesta dan waktu (Kala) yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan patung
yang dimaksud, Bhuta Kala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan biasanya
dalam wujud Rakshasa. Ogoh-ogoh memiliki peranan sebagai simbol prosesi penetralisiran
kekuatan-kekuatan negatif atau kekuatan Bhuta (kekuatan alam). Ogoh-ogoh yang dibuat pada
perayaan Nyepi ini merupakan perwujudan Bhuta Kala yakni perwujudan makhluk yang besar
dan menyeramkan.
Pada awal mula diciptakannya, ogoh-ogoh dibuat dari rangka kayu dan bambu sederhana.
Rangka tersebut dibentuk lalu dibungkus kertas. Pada perkembangan jaman yang maju pesat,
ogoh-ogoh pun terimbas dampaknya. Ogoh-ogoh makin berinovasi, dibuat dengan rangka dari
besi yang dirangkaikan dengan bambu yang dianyam. Pembungkus badan ogoh-ogoh pun diganti
dengan gabus atau stereofoam dengan teknik pengecatan.
Tema ogoh-ogoh pun semakin bervariasi, dari tema pewayangan, modern, porno sampai politik
yang tidak mencerminkan makna agama. Tema ogoh-ogoh yang diharapkan adalah sesuai
dengan nilai agama Hindu yaitu tidak terlepas dari Tuhan, Manusia dan Buta Kala sebagai
penyeimbang hubugan ketiganya.
Ogoh-ogoh simbol Kala ini haruslah sesuai dengan sastra agama yang diatur dalam pakem. Tapi
dari sudut pandang lain mengatakan ogoh-ogoh itu merupakan kreativitas anak muda yang
mengeksploitasi bentuk gejala alam dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat saat ini jadi
tidak perlu adanya pembatasan ataupun pengekangan dalam berekspresi.
Ogoh-ogoh merupakan cerminan sifat-sifat negatif pada diri manusia. Tradisi ini mengingatkan
masyarakat Bali khususnya. Selain itu, ogoh-ogoh diarak keliling desa bertujuan agar kekuatan
negatif yang ada di sekitar desa agar ikut bersama ogoh-ogoh. Ritual meminum arak bagi orang
yang mengarak ogoh-ogoh di anggap sebagai perwakilan dari sifat buruk yang ada di dalam diri
manusia. Beban dari berat yang mereka gendong adalah sebuah sifat negatif, seperti cerminan
sifat-sifat raksasa, ketika manusia menyadari hal ini.

Akhir pengarakan ogoh-ogoh, masyarakat akan membakar figur raksasa ini, boleh jadi dikatakan
membakar (membiarkan terbakar habis) sifat-sifat yang seperti si raksasa. Ketika semua beban
akan sifat-sifat negatif yang selama ini mengambil (memboroskan) begitu banyak energi
kehidupan seseorang, maka seseorang akan siap memulai sebuah saat yang baru. Ketika
segalanya menjadi hening, masyarakat diajak untuk siap memasuki dan memaknai Nyepi dengan
sebuah daya hidup yang sepenuhnya baru dan berharap menemukan makna kehidupan yang
sesungguhnya bagi dirinya dan segenap semesta.
Dalam membuat poster yang berjudul ogoh-ogoh festival, ada beberapa unsur-unsur visual yang
ditampilkan, meliputi:
a. Ilustrasi merupakan salah satu daya tarik dalam membuat sebuah desain

dan apabila

digabungkan menjadi satu kesatuan yang harmonis dengan teks/huruf akan dapat menjelaskan
mengenai desain (Poster) yang dibuat. Adapun teknik ilustrasi yang digunakan pada desain
Poster di atas adalah teknik fotografi yang disempurnakan melalui program photoshop,
ilustrasi yang dipilih adalah beberapa foto ogoh-ogoh dengan sudut pengambilan gambar yang
berbeda-beda, dan sebagai latar menggunakan foto motif poleng
b. Huruf/Teks
Huruf yang digunakan pada katalog pameran adalah huruf Brush Script pada tag line, Snap
ITC pada Head Line, Calibri pada Subheadline dan Arial pada bodycopy, pemilihan huruf
tersebut disesuaikan dengan tema ogoh-ogoh yang memberikan kesan meriah namun masih
mudah untuk dibaca.

Adapun Layout pada Poster sbb:
Tag Line

Headline
Subheadline

Ilustrasi

Body Copy

c. Warna
Warna yang digunakan adalah warna terdapat pada ilustrasi foto yang terpilih, dan motif
poleng sebagai background dan warna pendukung lainnya,
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