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SARI 
 

Sukar. 2011. Buah Kelapa Sawit dan Dampak Ekonominya Sebagai Inspirasi 
dalam Karya Seni Lukis. Proyek Studi. Seni Rupa. Fakultas Bahasa dan 
Seni. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing 1 Drs. H. Purwanto, M.Pd., Pembimbing 2 Drs. Moch. 
Rondhi, M.A. 
 

Kata Kunci : Seni Lukis, Dampak Ekonomi, Inspirasi 
 

Proyek studi ini berjudul “Buah Kelapa Sawit dan Dampak Ekonominya 
sebagai Inspirasi dalam Karya Seni Lukis “. Kehidupan sehari-hari penulis tidak 
pernah lepas dari lingkungan pengembangan perkebunan kelapa sawit. 
Perkebunan kelapa sawit membawa banyak manfaat bagi masyarakat 
pengembangnya terutama manfaat ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup. 
Dari  berbagai manfaat dari perkebunan kelapa sawit tersebut, penulis membuat 
Proyek Studi ini dengan tujuan:  merekam dan memvisualisasikan buah kelapa 
sawit dan dampak ekonominya kedalam karya seni lukis, memberi gambaran dan 
informasi pada apresiator mengenai manfaat kelapa sawit terhadap masyarakat 
pengembangnya dan untuk mengembangkan teknik penggunaan media cat akrilik. 

Metode yang digunakan dalam Proyek Studi ini terdiri dari tiga tahapan. 
Tahap yang pertama yaitu Observasi dan Dokumentasi: dilakukan dengan cara 
mengamati secara langsung mengenai permasalahan perekonomian masyarakat 
sekitar pengembang perkebunan kelapa sawit dan melakukan dokumentasi yaitu 
memfoto objek buah kelapa sawit dengan berbagai sudut pandang. Tahap ke dua 
yaitu Konseptualisasi: dilakukan dengan menentukan subjek buah kelapa sawit 
dan subjek pendukung untuk di visualisasikan ke dalam karya seni lukis. Tahap 
yang terakhir yaitu Visualisasi: proses praproduksi dilakukan dengan cara 
menentukan media yang akan digunakan seperti cat akrilik, kanvas, kuas dan 
pelengkap lain yang digunakan dalam proses berkarya. Selanjutnya melakukan 
proses produksi yaitu melakukan sket, pewarnaan sampai pada tahap finising. 
Proses pasca produksi dilakukan dengan mempertanggungjawabkan dalam bentuk 
tertulis dan dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian serta melakukan 
pameran tunggal.   
 Hasil karya Proyek Studi ini menunjukkan sembilan karya lukis dengan 
pendekatan realistis dan memperlihatkan teknik penggunaan media cat akrilik 
diatas kanvas. Secara keseluruhan dari sembilan karya lukis ini menggambarkan 
berbagai manfaat buah kelapa sawit dan dampak ekonominya. Subyek yang 
ditampilkan adalah visualisasi buah kelapa sawit yang dipadukan dengan subjek 
pendukung lain seperti, rumah/bangunan, dongkrak, topi, peci, tangan manusia 
ditata sedemikaian rupa dengan menggunakan unsur rupa dan di pertimbangkan 
melalui prinsip desain yang menunjukkan berbagai menfaat kelapa sawit dan 
dampak ekonominya.  
 Berdasarkan hasil dari Proyek Studi yang di buat penulis, disarankan bagi 
mahasiswa jurusan Seni Rupa UNNES untuk dapat membuat karya yang lebih baik.   
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BAB 1 

LATAR BELAKANG 

 

1.1. Latar Belakang Pemilihan Tema dan Jenis Karya 

1.1.1. Alasan Pemilihan Tema 

Kegiatan sehari-hari merupakan hal yang mutlak dilakukan setiap manusia. 

Manusia tanpa memiliki kegiatan sama artinya dengan “mati“. Baik kegiatan dalam 

pekerjaan mencari nafkah, sekolah, hiburan, makan, minum, mandi, dan masih beribu 

macam kegiatan yang dilakukan manusia dalam hidupnya. Namun semua kegiatan 

tersebut pada umumnya di sadari oleh pelaku dalam melakukannya.  

Aktivitas atau kegiatan tersebut ditujukan dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik dalam bidang sosial, ekonomi, teknologi  dan lain-lainnya. 

Pada umumnya kagiatan berkesenirupaan bertujuan untuk memenuhi kesenangan, 

kenikmatan, kepuasan batin, dan berekspresi. Untuk mencapai kepuasan tersebut 

salah satu yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan melukis. Melalui seni, 

manusia dapat menikmati dan merasakan kepuasan batin serta berekspresi. 

Karya seni pada awal mulanya terbentuk dari pengalaman estetik yang timbul 

dari perjumpaan dengan alam, imajinasi dan pengalaman dengan adanya 

ungkapan atau ekspresi jiwa tanpa adanya faktor pendorong untuk tujuan materiil 

tetapi merupakan nilai untuk kepentingan estetika seni yang dimanfaatkan dalam 

lingkungan seni itu sendiri dan, tidak bisa lepas dari faktor yang 

melatarbelakanginya.  
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Menurut Bastomi (2003: 31-32), pada dasarnya penyebab perkembangan seni 

berasal dari dua faktor sebagai sumbernya, perkembangan seni yang berasal dari 

pertumbuhan kreasi manusia atau yang disebut faktor dari dalam dan faktor dari 

luar yaitu lingkungan sosial yang merupakan sumber inspirasi dari gagasan yang 

ada di sekitar pencipta yang mendasari dan mengawali terciptanya sebuah karya 

seni. Untuk itulah seorang pencipta atau seniman memiliki peranan penting untuk 

mengembangkan dan mengolah kreativitas yang didapatkannya melalui 

pengalaman dari lingkungan. 

Selama ini bentuk karya seni yang berkembang merupakan karya yang 

banyak mengekspresikan jiwa senimannya dengan berbagai alternatif baik dari 

segi medium serta teknik yang digunakan atau pun objek yang ditampilkan untuk 

menunjang karya, sehingga terlihat memiliki daya tarik. Rata-rata yang menjadi 

objek untuk mengekspresikan jiwa seniman mengacu pada pengalaman 

penginderaan dan naluri manusia dalam menyikapi fenomena alam yang beragam 

baik bentuk manusia, hewan atau pun tumbuhan.  

Kebanyakan para perupa memilih objek alam sebagai sumber inspirasi, 

karena memiliki tantangan tersendiri, hal itu disebabkan satu dengan yang lain 

akan menampilkan sesuatu yang berbeda. Objek alam dapat menjadi sumber 

inspirasi dalam berkarya seni rupa sehingga dapat digayakan kedalam berbagai 

corak antara lain naturalistis, realistis, abstrak, dekoratif, dan lain sebagainya. 

Kegiatan sehari-hari penulis kaitanya dengan pekerjaan tidak pernah lepas 

dari ruang lingkup perkebunan kelapa sawit. Diawali sejak mengikuti orang tua 

pergi transmigrasi ke daerah Sumatra Selatan kurang lebih lima belas tahun yang 
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lalu. Mulai dari situlah penulis sehari-harinya selalu berhubungan dan tidak 

pernah lepas dari lingkungan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Berbagai 

pengalaman sekitar seluk beluk pengembangan perkebunan kelapa sawit cukup 

banyak terekam dalam otak, baik dari segi sosial sampai segi ekonomi khusnya 

mengenai dampak dari pengembangan kelapa sawit tersebut.  

Pengalaman sehari-hari penulis baik terjun secara langsung maupun melalui 

pengamatan mengenai permasalahan ekonomi masyarakat petani kelapa sawit, 

khususnya di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal penulis telah banyak 

memberi inspirasi dalam diri penulis. Inspirasi tersebut kemudian menjadi ide 

dalam mencipta atau membuat serta mengembangkan sebuah karya seni. 

  Alasan penulis memilih tema dengan subjek buah kelapa sawit dengan gaya 

ikonik karena melalui bentuk tersebut penulis merasa paling cocok dan dapat 

dengan leluasa mengekspresikan ide gagasan kedalam karya seni lukis. Subjek 

buah kelapa sawit dilukis, ditata dan disusun secara dinamis dan sudah mengalami 

penyederhanaan bentuk, hal ini dilakukan penulis untuk mewujudkan dalam 

bentuk karya seni lukis. Penulis juga ingin menuangkan pengalaman estetis 

melalui karya seni lukis.  

Tema dalam karya seni lukis yang ingin dibuat penulis terinspirasi oleh 

kehidupan dan pengalaman estetis melihat buah kelapa sawit  serta dampak 

perekonomian yang ditimbulkan dari adanya pengembangan perkebunan kelapa 

sawit.   Penulis ingin menjadikan karya seni lukis sebagai bentuk komunikasi 

kepada apresiator. Berbagai pengalaman yang dialami oleh penulis dari kehidupan 

sehari-hari dan pengamatan secara langsung entah menyangkut pribadi penulis 



4 

 

ataupun orang lain  inilah yang menjadi sumber penulis memperoleh inspirasi 

untuk menampilkan subyek buah kelapa sawit melalui karya lukis. 

Penggambaran buah kelapa sawit dengan sedikit tangkai yang terpotong tidak 

lengkap dengan pohon serta daunnya bermaksud untuk mempresentasikan hasil 

dari pohon kelapa sawit yang sebenarnya ‘sudut pandang ekonomi’. Melalui hasil 

dari tanaman kelapa sawit inilah penulis ingin menyampaikan pesan-pesan dari 

pengalaman sehari-hari baik pengalaman pribadi maupun pengamatan terhadap 

lingkungan sekitar, khususnya dalam menyikapi permasalahan yang timbul dari 

masyarakat petani kelapa sawit.  

1.1.2. Alasan Memilih Jenis Karya 

Perkembangan seni mengakibatkan tumbuhnya bermacam-macam seni. Seni 

adalah pencerminan jiwa atau gagasan yang tertuang di dalam bermacam-macam 

bentuk dengan berbagai media ungkap. Seni rupa merupakan cabang seni yang di 

dalamnya memiliki cabang-cabang di antaranya adalah seni lukis, seni patung, 

seni grafis, seni reklame, seni dekorasi, dan seni kriya atau kerajinan serta bentuk 

seni rupa lain. Menurut Kartika (2004 : 34-35), seni rupa ditinjau dari segi fungsi 

terhadap masyarakat atau kebutuhan manusia secara teoristis dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu seni murni (fine art) dan seni terapan (applied art).  

Seni murni (fine art) adalah kelompok karya seni rupa yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan spiritual. Artinya bahwa kelahiran karya seni tersebut lahir 

adanya ungkapan atau ekspresi jiwa, tanpa adanya faktor pendorong untuk tujuan 

materiil. Yang termasuk seni murni adalah seni lukis dan seni patung seta seni 

grafis. Sedangkan seni terapan (applied art) yaitu kelompok karya seni rupa yang 
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bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis. Contoh karya seni terapan 

diantaranya keramik, ukiran, anyaman, batik dan masih banyak lagi.  

Berdasarkan pengalaman menempuh mata kuliah dari semester satu sampai 

sekarang ini, penulis merasa bahwa seni lukis   lebih cocok untuk mepresentasikan 

ide gagasan. Seorang seniman dituntut untuk banyak menguasai teknik serta 

inovasi-inovasi baru tentang teknik berkarya seni. Berkaitan dengan kegiatan 

akademik, selama ini penulis telah menempuh mata kuliah tentang seni rupa yang 

relatif cukup, baik mengenai melukis, menggambar, ilustrasi, desain, patung, ukir, 

dan lain-lain. Oleh sebab itu penulis menjadikan seni lukis sebagai mata kuliah 

pilihan sekaligus dijadikan sebagai karya Proyek Studi. Penulis beranggapan 

bahwa dalam melukis tidak ada istilah benar atau salah, yang ada adalah bagus 

dan kurang bagus, sehingga kebebasan berekspresi sangat dihargai. Karya lukis 

yang dibuat penulis sebagai sarana komunikasi kepada para apresiator atau 

penikmat seni. 

    Seni lukis memberi sesuatu cara yang lain untuk sebuah komunikasi, serta 

penyampaian pesan. Berbagai macam karya seni yang ada sekarang, dari karya 

yang sederhana ke jenis yang memerlukan kejelian dalam pembuatannya. Dari 

pengalaman melukis yang selama ini penulis lakukan maka satu karya seni yang 

menarik perhatian penulis adalah karya seni lukis dengan media cat akrilik. Media 

cat akrilik merupakan salah satu pikmen dengan bahan dasar air sebagai 

pengencer. Penulis menganggap bahwa media ini paling cocok dan tepat untuk 

mengekpresikan pesan atau gagasan penulis. 
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Kelebihan dari cat akrilik ialah bersifat cepat kering sehingga dalam 

penggunaanya membutuhkan keahlian khusus. Jika tidak memiliki keahlian dan 

keterampilan yang cukup, maka penulis tidak mungkin menggunakan media ini. 

Dengan menggunakan media cat akrilik, penulis ingin mempresentasikan ide 

gagasanya kedalam kanvas dengan dengan teknik sapuan kuas blog yang sifatnya 

plakat. Penulis cukup banyak menguasai teknik dengan menggunakan cat akrilik, 

oleh karena itu penulis lebih memilih menggunakan media ini untuk dalam proses 

penciptaan karya. 

1.1.3. Tujuan Pembuatan Proyek Studi 

Pembuatan Proyek Studi tentu saja bermaksud atau mempunyai tujuan 

tertentu. Adapun tujuan dari pembuatan proyek studi adalah : 

1.1.3.1. Merekam dan memvisualisasikan buah kelapa sawit dan dampak ekonominya  

melalui karya seni lukis; 

1.1.3.2. Memberi gambaran mengenai manfaat perkebunan kelapa sawit kepada 

apresiator dan masyarakat pada umumnya; 

1.1.3.3. Mengembangkan kemampuan teknik penggunaan media cat akrilik. 

1.1.4. Manfaat Pembuatan Proyek Studi 

1.1.4.1. Untuk menambah sedikit reverensi dalam mengembangkan kreativitas 

berkesenirupaan. 

1.1.4.2. Untuk dapat menambah ide dan gagasan dalam berkarya seni lukis khususnya 

bagi mahasiswa seni rupa UNNES. 

1.1.4.3.  Mengakhiri masa studi Strata Satu di kampus Seni Rupa FBS UNNES. 
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BAB 2 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

2.1. Kelapa Sawit 

Pada awalnya bangsa Portugis mengenal tanaman kelapa sawit saat 

melakukan perjalanan ke Pantai Gading (Ghana). Mereka heran ketika 

menyaksikan penduduk setempat menggunakan buah kelapa sawit untuk 

memasak dan sebagai bahan kecantikan. Tanaman kelapa sawit masuk ke 

Indonesia dan daerah-daerah lain di Asia sebagai tanaman hias sekitar tahun 1848. 

Daerah partama di Indonesia yang sangat cocok untuk membudidayakan tanaman 

kelapa sawit sebagai tanaman utama perkebunan adalah daerah Sumatra, 

Kalimantan dan Daerah Istimewa Aceh 

(http://annisaafillah.wordpress.com/2010/05/10/potensi-konflik-pengembangan-

perkebunan-kelapa, di akses pada tanggal 18 Agustus 2011.17.30). 

Pada umunya tanaman kelapa sawit yang tumbuh di daerah perkebunan 

yang baik dan subur sudah dapat menghasilkan buah yang siap panen. Untuk 

pertama kali panen pada umur 3,5 tahun terhitung sejak dari penanaman biji 

pembibitan. Namun apabila  dihitung sejak penanaman di lahan perkebunan, maka 

umur kelapa sawit akan mengalami perubahan dan siap panen pada umur 2,5 

tahun. 

(http://ditjenbun.deptan.go.id/web.old//index.php?option=com_content&task=vie

w&id=225&Itemid=72. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2011. 18.20).  
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Bagian buah kelapa sawit dibagi dalam 4 bagian kulit buah, daging buah, 

cangkang dan inti buah (Porwowidodo, 2009:16).  Bagian buah kelapa sawit yang 

paling menarik adalah terletak pada warna dan bentuknya. 

   Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa karateritik buah 

kelapa sawit memiliki warna dan bentuk  yang bagus untuk sebagai sarana modal 

utama untuk dieksplorasi oleh penulis. Tandan buah kelapa sawit mempunyai 

bentuk yang artistik, dari susunan bagian satu dengan lainya membentuk suatu 

irama repetitif. Raut organik serta tekstur licin dan mengkilap menambah artistik 

dari buah kelapa sawit tersebut.   Selain bentuk tandan, bentuk buah kelapa sawit 

yang telah lepas dari tandannya menjadi bagian-bagian sendiri juga mempunyai 

bentuk yang bagus pula.   

 

2.2. Dampak Ekonomi   

   Dampak dalam kamus besar bahasa Indonesia (1989 : 180) artinya 

pengaruh kuat yang dapat mendatangkan akibat. Sedangkan pengertian  ekonomi 

dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, 

distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (sepeti hal keuangan, 

perindustrian, dan perdagangan . Dampak ekonomi dapat diartikan pengaruh besar 

atau kuat yang mendatangkan akibat atau pengaruh pada perekonomian. 

(http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php. diakses pada tanggal 18 

Agustus 2011. 12.3). 

  Pengembangan perkebunan kelapa sawit di daerah-daerah terpencil, di 

daerah pedalaman Sumatra, Kalimantan dan daerah lainya tentu saja akan dapat 
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mengakibatkan perubahan pencaharian masyarakatnya. Tentu saja perubahan 

tersebut berdampak pada penghasilan masyarakat itu pula.   Perubahan tersebut 

berimbas pada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat khususnya 

dalam bidang ekonomi yang selanjutnya mempengaruhi sosial budaya 

masyarakatnya (http://www.adb.org/Documents/PCRs/INO/18110-INO-PCR.pdf. 

Di akses pada tanggal 18 Agustus 2011. 13.04). 

  Dampak terhadap masyarakat sekitar pengembangan perkebunan kelapa 

sawit, tercermin dari terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. 

Begitu juga timbulnya kesempatan berusaha, seperti: membuka kios makanan dan 

minuman, jasa transportasi, industri rumah tangga, serta jasa perbankan. 

Semuanya ini akhirnya menimbulkan munculnya pasar-pasar tradisional di daerah 

permukiman dan pedesaan. Dengan demikian pendapatan dan tingkat 

kesejahteraan masyarakat meningkat. Dari sisi lain menjadikan pola konsumsi dan 

pendidikan masyarakat akan meningkat pula. 

  Jika dirumuskan, maka dampak dari pengembangan perkebunan kelapa 

sawit ini antara lain : memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 

meningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan memberikan kontribusi 

terhadap pembangunan daerah (dampak bagi masyarakat sekitar pengembangan 

perkebunan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya).  

  Dampak dari hasil perkebunan kelapa sawit secara global juga cukup terasa, 

hal ini dapat diamati melalui berbagai media komunikasi dan dapat dirasakan 

secara langsung oleh para pengusaha besar pemerintah dan swasta. Permintaan 

minyak sawit dunia cenderung meningkat sampai sekarang. 
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   Minyak sawit adalah minyak nabati yang berasal dari buah kelapa sawit, 

digunakan baik untuk konsumsi makanan maupun nonmakanan. Total produksi 

minyak sawit dunia diperkirakan lebih dari 45 juta ton, dengan Indonesia dan 

Malaysia sebagai produsen dan eksportir utama dunia. Importir utama di antaranya 

India, Cina, dan Uni Eropa. Perdagangan minyak sawit dunia meningkat secara pesat 

karena banyaknya permintaan atau kenaikan permintaan dunia. 

(http://www.worldgrowth.org/assets/files/WG_Indonesian_Palm_Oil_Benefits_B

ahasa_Report-2_11.pdf. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2011. 11.30). 

   Namun dibalik semua kebaikan dari dampak pengembangan perkebunan 

kelapa sawit ada juga dampak keburukan yang di timbulkan. Dampak  keburukan 

dari pengembangan perkebunan kelapa sawit yaitu konversi hutan secara besar-

besaran sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan yang begitu kompleks 

tehadap lingkungan sekitar. Mulai dari perubahan habitat flora dan fauna, 

perubahan iklim sosial masyarakat, sampai pada tingkat internasional yaitu Global 

Warming. 

 

2.3. Inspirasi  

  Inspirasi memiliki arti yang luas seperti halnya seni. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (1989 : 431), inspirasi memiliki persamaan kata dengan angan-

angan, bisikan, buah pikiran, gagasan, gerak hati, ilham, khayalan, kreativitas, 

petunjuk. Dapat diterjemahkan bahwa inspirasi merupakan buah pikiran. Buah 

pikiran ini apabila diterjemahkan kedalam bentuk visual maka salah satunya dapat 

menghasilkan sebuah karya seni. 



11 

 

  Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif yang waktu dan tempatnya jarang 

disadari dan dikenali kecuali melalui latihan dan pembiasaan diri, 

(http://pondokecil.wordpress.com/2008/07/22/inspirasi-arti-kata/. Diakses pada 

tanggal 20 Agustus 2011. 05.47). Inspirasi di dapat dari berbagai pengalaman 

kehidupan sehari-hari. Pada umumnya pengalaman kehidupan sehari-hari baik 

secara langsung maupun melalui pengalaman orang lain berperan menimbulkan 

inspirasi dalam diri pelakunya.  

 

2.4. Pengertian Seni Lukis 

   Kata “Seni” berarti halus, kecil dan rumit. Seni juga berarti kencing, dan 

seni juga berarti indah” (Rondhi, 2002:4). Tentu saja dalam kajian ini seni 

bukanlah berarti kecil atau bahkan kencing, melainkan indah. Seni adalah suatu 

keahlian untuk membuat sesuatu yang bernilai estetis. Seni adalah salah satu 

bidang kegiatan seperti halnya ilmu dan teknologi yang berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia (Rhondi, 2002:11). 

  Menurut Read (dalam  Iswidayati, 2009:5) pengertian seni lukis dari sisi 

medium dan tekniknya ialah melaburkan cat warna padat maupun cair, di atas bidang 

datar (kanvas, dinding atau kertas) yang hasilnya dapat menggetarkan indera atau 

dapat menciptakan ilusi tentang ruang , gerak, tekstur, dan bentuk serta mampu 

mengkomposisikan unsur-unsur seni untuk menciptakan ketegangan-ketegangan. 

Dalam sejarah peninggalan-peninggalan kuno pada zaman pra sejarah 

memperlihatkan bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, nenek moyang manusia telah 

mulai membuat gambar pada dinding-dinding gua untuk mencitrakan bagian-bagian 
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penting dari kehidupan mereka. Kecenderungan terciptanya karya seni lukis karena 

lebih mudah dibuat, misalnya dengan cara yang paling sederhana, seperti menorehkan 

batu pada permukaan dinding, yang kemudian berkembang dengan memanfaatkan 

warna dari tumbuhan atau kulit kayu yang dihaluskan. Pada dasarnya alat apapun 

yang kita gunakan untuk menggambar, tujuanya jelas, menggambar melalui 

pandangan mata kita sendiri (Hill, 1977:89). 

   Sedangkan Langer (dalam Kartika 2004:2) menyebutkan seni merupakan 

simbol dari perasaan. Seni merupakan kreasi bentuk simbolis dari perasaan 

manusia. Bentuk – bentuk simbolis yang mengalami transformasi yang 

merupakan universalisasi dari pengalaman, dan bukan merupakan terjemahan dari 

pengalaman tertentu dalam karya seninya melainkan formasi pengalaman 

emosionalnya yang bukan dari pikirannya semata. 

  Seni pada dasarnya selalu berkaitan dan tidak pernah lepas keberadaanya 

dalam kehidupan sehari-hari manusia di manapun. Sebagai contoh sederhana, 

ketika kita sedang berjalan, tentu saja tanpa terasa kita melakukan kegiatan seni. 

Walaupun keberadaan seni banyak yang tidak disadari namun peran seni dalam 

kehidupan sehari-hari manusia selalu ada. 

  Seni merupakan hasil ciptaan manusia yang diwariskan dari generasi ke 

generasi selanjutnya melalui proses pembelajaran. Seni lahir bersamaan dengan 

kebudayaan, jadi hampir setiap kebudayaan mempunyai kesenian. Sedangkan 

Read (dalam Bastomi 2003:9) mengatakan bahwa seni adalah ekspresi-ekspresi 

yang muncul dari dalam diri seniman.  
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Menurut Susanto (2002:103), seni adalah : (1) segala sesuatu yang dilakukan 

oleh orang bukan atas dorongan kebutuhan pokoknya, melainkan adalah apa saja 

yang dilakukan adalah semata-mata karena kehendak akan kemewahan, 

kenikmatan ataupun karena dorongan spiritual, (2) segala perbuatan manusia yang 

timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan 

jiwa perasaan manusia 

  Batasan seni yang telah banyak dikemukakan oleh para pakar seni dan para 

filsuf telah disederhanakan oleh Sahman (1993:187) yaitu seni sebagai 

kemampuan, teknik, atau membuat sesuatu. Banyak sekali cabang-cabang seni itu 

sendiri, yaitu mulai dari seni rupa (seni lukis, seni patung, seni arsitektur, seni 

grafis dan sebagainya), seni tari, seni drama, seni pantomime, seni musik dan seni 

sastra. Jadi seni rupa merupakan bagian dari seni, karena seni merupakan sesuatu 

yang indah yang dapat ditangkap oleh indera kita, yaitu indera penglihatan (mata) 

dan indera peraba. Oleh karena itu pula seni rupa disebut seni visual.  

  Salah satu cabang seni rupa adalah seni lukis. Pada dasarnya seni lukis 

merupakan bahasa ungkapan dari pengalaman estetis dengan menggunakan ungkapan 

prinsip-prinsip rupa, guna mengungkapkan perasaan, mengekspresikan emosi.  

  Secara teknik, seni lukis merupakan tebaran pigmen atau warna pada 

permukaan bidang datar (kanvas, panel, dinding, kertas) untuk menghasilkan 

sensasi atau ilusi ruang, gerakan, tekstur, bentuk, sama baiknya dengan tekanan 

yang dihasilkan kombinasi unsur-unsur tersebut. Jadi seni lukis secara teknik 

dapat diartikan seni melumuri bidang datar dengan menggunakan cat warna.  

Tentu saja hal itu dapat di mengerti bahwa alat dan teknik tersebut dapat 
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mengekspresikan emosi, ekspresi, simbol, keragaman, dan nilai-nilai lain yang 

bersifat subyektif yiatu mengacu pada bentuk keindahan dan isi atau makna karya. 

Lukisan adalah karya seni merupakan penterjemah seniman atas penghayatan, 

pengalaman dan gagasan pelukis yang pada umumnya dihidangkan dalam bidang 

dua dimensional dan hasilnya merupakan sebuah gambar. Dengan demikian, maka 

seorang pelukis hanya dapat menggambarkan ruang secara semu, tidak dapat 

menyusun ruang yang memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi atau tebal. 

Karena garis yang menunjukkan kedalaman pun hanya bisa tergambarkan di atas 

bidang datar (Rahardjo, 1984: 46). 

Seni lukis  sekarang ini sudah berkembang menjadi berbagai macam corak 

(lukis realistis, ekspresif, abstrak, kubistis), corak karya lukis tersebut tentunya 

dalam proses pembuatanya pada umumnya menggunakan bahan dasar cat minyak, 

cat air, akrilik sampai pada penggunaan bahan mixed media. Dalam proyek studi 

ini penulis menggunakan bahan dasar cat akrilik di atas kanvas. Kaitanya dengan 

Proyek Studi yang dibuat penulis menggunakan pendekatan atau gaya realistis. 

Artinya subjek yang di gambarkan atau dilukiskan sesuai mendekati kenyataan 

yang ada di alam.  

 

2.5. Unsur Visual dan Prinsip Desain 

2.5.1. Unsur Visual  

Dalam pembuatan sebuah karya seni tidak akan terlepas dari unsur-unsur 

pembuat karya seni tersebut. Unsur seni lukis adalah sebuah atau sesuatu hal yang 

harus ada dalam setiap pembuatan karya seni lukis yang dimana unsur tersebut 



15 

 

menjadi suatu hal yang wajib ada dalam setiap karya seni lukis dan jika tidak, 

maka sebuah karya seni tersebut tidak menjadi sebuah karya seni yang bagus. Bisa 

dikatakan bahwa unsur seni lukis sifatnya memaksa dan mengikat dalam proses 

penciptaan karya seni, maksudnya adalah apabila mencipta suatu karya seni harus 

selalu mempertimbangkan dan menggunakan unsur seni  dan prinsip desain. 

Namun dalam penggunaan dalam penciptaan karya seni disesuaikan dengan 

keinginan pencipta seni.  

2.5.1.1.  Titik  

Titik merupakan unsur yang paling sederhana sebelum unsur garis. Titik 

merupakan unsur rupa yang paling dasar karena melalui susunan titik-titik inilah 

yang kemudian dimanfaatkan untuk membentuk suatu garis.  Wujud titik adalah 

sebuah noktah. Penggunaan titik pada gambar atau lukisan karya yang di buat 

penulis digunakan sebagi tekstur pada raut subjek tertentu. 

Titik dalam karya seni lukis yang di buat dengan menggunakan satu 

sentuhan kuas yang ujungnya telah di celup atau dilumuri cat pada permukaan 

bidang kanvas. Besar kecilnya suatu noktah ditentukan dengan besar kecilnya alat 

yang digunakan untuk membentuk noktah, penulis menggunakan kuas. Apabila 

titik tersebut besar maka menggunakan kuas dengan ukuran besar pula. 

2.5.1.2.  Garis 

Garis dalam unsur seni rupa merupakan salah satu unsur dasar yang sangat 

penting sebagai media ungkap yang efektif dan efisien sebagai bentuk pengucapan 

isi dan perasaan manusia serta memberikan kesan gerak/ritme dan menciptakan 

kontur. Dengan adanya suatu garis maka karya seni dapat terwujud. 
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Kaitannya dengan gambar, Sunaryo (2002:7) menjelaskan beberapa 

pengertian tentang garis : pertama, garis merupakan tanda yang memanjang dan 

membekas pada satu permukaan ; kedua, garis merupakan batas suatu bidang atau 

permukaan, bentuk dan warna. 

Sebagai unsur visual, garis memiliki arti sebagai tanda memanjang yang 

membekas pada permukaan, seperti goresan kapur pada papan tulis dan tarikan 

pena pada selembar kertas. Dengan beberapa pengertian di atas penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa garis memiliki dimensi memanjang dan mempunyai 

arah. Garis merupakan unsur utama untuk menghubungkan sati titik ke titik yang 

lain membentuk suatu raut baik raut organis maupun raut non organis.  Maka 

dapat pula di tarik kesimpulan bahwa garis dapat dibedakan berdasarkan sifatnya : 

garis lurus, garis lengkung, garis zig-zag, garis datar, serta garis silang. 

Garis adalah rangkaian  dari  titik-titik  yang  dirapatkan. Garis  juga  

memiliki berbagai jenis dan perasaan yang diwakilinya, mulai dari garis lurus, 

garis lengkung, garis yang saling silang, garis putus-putus, dan karakter garis yang 

tebal dan tegas atau garis tipis yang lembut. Penggunaan garis bertujuan untuk 

memberikan kesan gerak dan irama. Garis yang digunakan sebagian besar 

merupakan garis batas yang muncul karena perbedaan warna. 

Garis merupakan kesan yang dapat dirasakan serta dilihat melalui 

pembentukannya: tebal-tipis, panjang-pendek, dan sebagainya. Untuk teknik 

memunculkannya kita bisa menggunakan bantuan berupa alat seperti mistar dan 

goresan tangan secara bebas. Dalam berkarya lukis, kali ini penulis menciptakan 

garis dari penggunaan sebagian pembatas bidang, pertemuan dua warna dan juga 
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penggunaan yang tercipta dari pertemuan arah cahaya (gelap-terang). Unsur garis 

pada subjek karya Proyek Studi ini banyak menggunakan garis-garis panjang 

besar  atau tebal, garis tipis, garis pendek pada bagian penciptaan subjek buah 

kelapa sawit dan subjek pendukung lain. Untuk bagian-bagian lain pada subyek 

menggunakan beberapa macam garis, yaitu garis pendek besar, pendek  tebal 

bahkan hanya berupa titik atau noktah. 

2.5.1.3. Warna 

Warna merupakan suatu kualitas yang memungkinkan seseorang dapat 

membedakan dua objek yang identik dalam ukuran bentuk, tekstur, raut dan 

kecerahan, warna berkait langsung dengan perasaan dan emosi (Sunaryo, 2002 : 12). 

Warna adalah unsur rupa yang terbuat dari pigmen. Warna memiliki daya tarik yang 

kuat, karena melibatkan indera penglihatan dan perasa. Warna adalah spectrum 

tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna (berwarna putih) (Rahardjo, 

2008: 2). Warna juga dapat membuat visualisasi menjadi nyata, karena dengan warna 

setiap orang dapat menyampaikan perasaan dan menuangkan emosinya.  

Adanya sistem susunan warna agar tercipta paduan suatu komposisi warna 

dalam kombinasi yang harmonis. Penggunaan warna yang beraneka ragam akan 

menimbulkan kesan yang ramai dan segar pada karya, yang mengutamakan 

warna-warna yang segar, seperti kuning, hijau, dan sebagainya. Selain juga untuk 

menunjukkan subyek utama dalam lukisan yang disajikan nantinya. Penggunaan 

warna-warna yang kontras menimbulkan kesan tersendiri dari sebuah karya lukis. 

Penggunaan warna dalam melukis tentunya disesuaikan dengan apa dan 

bagaimana karya lukis itu dibuat. 
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Berdasarka sifatnya warna dibedakan menjadi dua golongan yaitu warna 

panas dan warna dingin. Yang termasuk warna panas adalah warna merah/jingga, 

sedangkan warna dingin adalah kelompok warna biru/hijau Sulasmi (1989:42). 

2.5.1.4.  Tekstur 

Pengertian tekstur secara umum adalah kualitas permukaan suatu benda. 

Tekstur dalam karya lukis memiliki tekstur semu dan nyata. Semu adalah sebuah 

kesan yang bisa dirasakan lewat indera mata namun jika diraba tidak ada, 

sedangkan tekstur nyata merupakan tekstur yang benar-benar bisa dirasakan 

melalui indera peraba. Tekstur yang akan penulis tampilkan dalam karya lukisnya 

kali ini adalah tekstur semu, terbentuk dari pengolahan warna yang ditorehkan di 

atas bidang lukis. Dapat menimbulkan kesan bertekstur jadi tidak dapat dirasakan 

oleh indra peraba. 

 Dalam berkarya seni, kali ini penulis menampilkan tekstur semu pada karya 

yang menyatakan kesan tonjolan atau lekukan dari bentuk benda yang bertekstur 

dan untuk mendapatkan kesan mengkilap pada subjek buah kelapa sawit. Dengan 

beberapa goresan garis yang saling bertumpukan dan dengan kombinasi warna-

warna tertentu akan menghasilkan kesan volume pada subyek yang digambarkan 

pada sebidang kanvas. Unsur tekstur juga merupakan unsur penting dalam 

pembuatan karya seni rupa. 

Tekstur dalam karya seni lukis yang di buat penulis bermaksud untuk 

menampilkan kesan menonjol dan mengkilap agar subjek kelapa sawit pada 

lukisan terlihat nyata dan menambah nilai artistik. Tekstur adalah sifat permukaan 

suatu benda atau bidang. Tekstur pada karya seni lukis ada dua macam yaitu 
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tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata yaitu tekstur yang dapat dirasakan 

melalui indra penglihatan dan indra peraba. Sedangkan tekstur semu yaitu tekstur 

yang hanya dirasakan melalui indra penglihatan saja. 

2.5.1.5.   Bidang 

Bidang dapat juga penulis katakan sebagai daerah sapuan warna dan 

memiliki luas. Dari segi bentuknya ada berbagai macam bidang, antara lain 

bidang organis, bidang geometris, dan bidang tak beraturan. Dalam berkarya seni 

rupa biasanya bidang dikenal sebagai penggambaran suatu objek. Namun dalam 

kenyataannya tergantung dari keinginan senimannya, Sebagai subyek bersifat 

subyektif tergantung senimannya, kemudian menjadi ekspresif personal yang 

dapat digambarkan sebagai subjek visual. Kadang-kadang ekspresif  membuat 

bidang berkembang, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan objek. 

Dalam kaitannya dengan berkarya, penulis memunculkan bidang dalam bentuk 

tandan buah kelapa awit serta bentuk pendukung lain . Penggunaan garis lengkung 

pembentuk bidang yang sangat dominan dikarenakan garis lengkung sangat luwes 

dan fleksibel menurut penulis. Karakter garis itu juga sesuai dengan apa yang 

menjadi karakter penulis yang halus. 

2.5.1.6.   Ruang  

Ruang ialah yang mengelilingi bentuk, ruang mamiliki dimensi luas, sempit 

bahkan tinggi. Dalam desain dwimatra hadir sebagai latar belakang sosok 

(Sunaryo,2002 : 15-16). Dimensi ruang dalam karya seni lukis dapat di bentuk 

melalui penerapan warna dan gelap terang atau pencahayaan. 
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Ruang dapat dikatakan sebagai daerah yang mengelilingi bentuk, lebih jauh 

lagi ruang adalah suatu dimensi di mana suatu benda berada. Ruang dapat nyata, 

yaitu ruang yang sesungguhnya, tetapi ruang dapat semu seperti halnya ruang 

yang kita lihat pada cermin atau gambar. Dalam kaitannya dengan berkarya, 

penulis memunculkan ruang dengan cara memberi sapuan-sapuan warna 

bergradasi pada subjek yang lebih terang warnanya atau sebaliknya memberi 

warna terang apabila warna subjeknya lebih gelap. Warna yang mengelilingi 

bentuk difungsikan sebagai latar belakang lukisan. Teknik painting  pada subyek 

utama menimbulkan ilusi ruang, subyek utama terlihat memiliki volume. Ilusi 

ruang pada karya-karya seni lukis dengan pendekatan dekoratif tidak begitu 

dipertimbangkan.  

2.5.1.7.   Gelap Terang 

Setiap bentuk objek baru dapat dilihat jika terdapat cahaya, cahaya adalah 

sesuatu yang berubah-ubah derajat intensitasnya, maupun sudut jatuhnya 

(Sunaryo, 2002:14), Dalam karya Proyek Studi ini penerapan gelap terang terjadi 

pada subyek karya. Untuk bagian latar hanya sekedar warna polos atau blok satu 

warna. Pada subjek karya gelap terang terjadi karena perbedaan intensitas warna 

yang diterapkan. Teknik untuk menampilkan gelap terang pada karya penulis 

adalah dengan memberi sapuan warna putih menumpuk pada bagian subjek buah 

kelapa sawit. Gelap terang pada subjek dapat pula berfungsi untuk membuat kesan 

ruang,  kesan volume (isi) atau kesan dimensi.  
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2.6.2.    Prinsip Desain  

Dalam menyusun unsur-unsur visual, agar diperoleh suasana yang 

harmonis, harus memperhatikan bagaimana kombinasi unsur rupa atau yang 

disebut prinsip-prinsip desain, mempertimbangkan irama, aksentuasi atau pusat 

perhatian, dan kesatuan unsure rupa. Penulis menggunakan unsur  rupa dan 

prinsip desain dalam mencipta karya seni yang dilakukan sebagai Proyek Studi 

karena pada kenyataanya unsure dan prinsip ini sifatnya mengikat dan memaksa.  

2.6.2.1. Keseimbangan  

Keseimbangan dalam pembuatan adalah keadaan atau kesamaan antara 

kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan kesan seimbang secara visual 

ataupun secara intensitas kekaryaan. Keseimbangan ini ada dua macam, yaitu 

keseimbangan formal dan informal. Keseimbangan formal adalah keseimbangan 

pada dua pihak berlawanan dari satu poros. Sedangkan keseimbangan informal 

adalah keseimbangan sebelah menyebelah dari susunan unsur yang menggunakan 

prinsip susunan ketidaksamaan atau kontras dan selalu asimetris (Kartika, 2004 : 

60). Kaitanya dengan karya yang dibuat penulis, karya-karya yang penulis buat 

menggunakan berbagai keseimbangan antara lain keseimbangan simetris, 

asimetris dan keseimbangan memusat ( radial ).  

2.6.2.2.   Irama  

Irama merupakan pengaturan unsur-unsur rupa secara berulang dan berkelanjut-

an., sehingga bentuk yang tercipta memiliki kesatuan arah dan gerak yang membang-

kitkan keterpaduan bagian-bagiannya. Irama dapat diperoleh dengan beberapa cara, 

yakni (1) irama repetitive, (2) alternatif, (3) progresif (Sunaryo, 2002:35).  
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Irama yang banyak digunakan (yang mendominasi) karya penulis adalah 

irama repetitif. Irama merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan pengaturan 

unsur-unsur rupa sehingga dapat membangkitkan kesatuan rasa gerak. Dapat 

dikatakan pula irama adalah gerak unsur-unsur rupa dari satu unsur ke unsur yang 

lain, baik menyangkut warna, bentuk, bidang dan garis. Irama repetitif sebenarnya 

dapat menimbulkan efek gerak dalam karya seni. 

2.6.2.3.   Kesebandingan  

Kesebandingan berarti hubungan antara bagian yang satu terhadap bagian 

keseluruhan. Hubungan yang dimaksud bertalian dengan ukuran. Kesebandingan 

merupakan prinsip desain yang mengatur hubungan ukuran unsur dengan 

keseluruhan agar tercapai kesesuaian. Proporsi merupakan ukuran bentuk besar 

atau kecil, prinsip ini juga tidak kalah penting dalam menampilkan sebuah subjek 

dalam karya seni. Tanpa adanya proporsi, tentu saja karya yang dihasilkan akan 

menjadi kurang baik.  

Proporsi atau kesebandingan berarti hubungan antara bagian dengan 

keseluruhan. Hubungan yang dimaksud bertalian dengan ukuran, yaitu besar kecilnya 

bagian, luas sempitnya bagian, panjang pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya 

bagian. Keseimbangan merupakan prinsip desain yang mengatur hubungan unsur-

unsur, termasuk hubungan dengan keseluruhan, agar tercapai kesesuaian (Sunaryo, 

1993:23). Penggunaan dalam lukisan ini penulis membuat perbandingan bentuk 

subyek yang sama dengan bentuk aslinya ( bentuk yang realis). Bentuk-bentuk yang 

dikembangkan dari realis  penulis akan disajikan dan dikombinasikan dengan bentuk-

bentuk yang umum dalam kehidupan keseharian penulis sendiri. 
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2.6.2.4.   Aksentuasi  

Desain yang baik mempunyai titik berat untuk menarik perhatian. Dalam 

karya seni lukis ini yang menjadi pusat perhatian adalah bentuk buah kelapa sawit 

dan berbagai macam kata/kalimat. Aksentuasi yang mendominasi karya penulis 

yaitu pada penggambaran buah kelapa sawit sebagai subjek utama. 

Sunaryo (1993:23) memberi istilah dominasi, dominasi dapat dipandang 

sebagai prinsip desain yang mengatur pertalian peran bagian dalam membentuk 

kesatuan bagian-bagian, karena dengan dominasi suatu bagian atau beberapa 

bagian menguasai bagian-bagian yang lain. Dengan kata lain pusat perhatian 

adalah penekanan pada salah satu unsur visual tertentu pada sebuah karya seni. 

Dengan adanya dominasi atau aksentuasi dalam karya seni lukis,  maka subjek 

utama yang dilukiskan akan menjadi lebih hidup dan menonjol. 

2.6.2.5.   Kesatuan  

Kesatuan merupakan prinsip pengorganisasian unsur rupa yang paling dasar. 

Nilai kesatuan dalam suatu bentuk bukan ditentukan oleh jumlah bagian – bagiannya. 

Kesatuan adalah hubungan antara bagian-bagian secara menyeluruh dari unsur-unsur 

visual pada karya seni bagai satu kesatuan yang utuh (Sunaryo, 1993:27). Di sini 

kesatuan adalah pengorganisasian elemen-elemen visual yang menjadi satu kesatuan 

organik, ada harmoni antara bagian-bagian dengan keseluruhan untuk mencapai suatu 

arah tujuan. Pada proyek studi kali ini pusat perhatian dibuat dengan adanya subyek 

yang telah diekspresifkan  ke dalam bentuk yang sederhana dan perbedaan warna 

yang tidak sama dengan bentuk sesungguhnya. Serta penggunaan warna-warna yang 

cenderung kontras dan beraneka ragam. 
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BAB 3 

METODE BERKARYA 

 

3.1. Media Berkarya  

3.1.1. Bahan 

3.1.1.1. Kanvas 

Kanvas yang digunakan untuk membuat karya lukis ini berukuran 

120cmx90cm yang berbentuk segi empat, posisi lukisan horizontal dan vertikal. 

Kanvas yang digunakan adalah kanvas khusus untuk kanvas dengan media cat 

akrilik. Kanvas ini memiliki serat lurus, dengan alasan bahwa kanvas dengan serat 

lurus ini lebih mudah digunakan dan hasilnya terlihat halus. Penulis membuat 

kanvas dengan ketebalan tepi yang cukup. Hal inipenulis lakukan agar pada tahap 

finising karya tidak perlu lagi menggunakan pigura. 

      

                                       Gambar 3.1. “ Kanvas “ 
                                                    Foto 1 
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3.1.1.2. Cat Tembok 

Cat tembok merk mowilex (outdor).  Aquaproof (outdor) digunakan untuk 

memberi lapisan pada permukaan kanvas, dengan tujuan untuk memperoleh 

permukaan bidang kanvas yang lebih luas dan tahan lama. Penulis menggunakancat 

tembok mowilek karena cat jenis ini cukup bagus daya rekatnya. Agar lapisan cat 

dasar pada kanvas lebih halus dan kuat daya rekatnya, penulis menambahkan lem 

kayu untuk campuran cat.  

Selanjutnya setelah pewarnaan dasar kanvas jadi, perlu untuk menghaluskan 

permukaan kanvas akibat pelumuran cat dasar yang tidak merata menggunakan 

amplas dengan ukuran kelembutan yang cocok untuk bidang kanvas. Dengan 

demikian kanvas sudah benar-benar mempunyai permukaan yang cukup halus dan 

baik digunakan untuk melukis. 

 

                                           Gambar 3.2. “ Cat dan Kuas “ 

                                                             Foto 2 

3.1.1.3. Cat akrilik 

Cat akrilik yang digunakan adalah cat akrilik merk deep tone. Penulis 

menggunakan dua media cat karena ingin bereksplorasi dengan dua jenis cat 

dengan bahan dasar emulsi yang sama yaitu air. Penulis menggunakan bahan 
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dasar cat akrilik untuk pewarnaan karya lukis karena cukup banyak menguasai 

teknik menggunakan cat akrilik. Jenis cat akrilik dan merk cat akrilik sebenarnya 

sangat banyak. Namun penulis cenderung memakai cat akrilik jenis ini dengan 

alasan ekonomis. Cat akrilik jenis ini cukup bagus kwalitasnya dan sangat mudah 

digunakan serta harganya ekonomis cocok untuk kalangan mahasiswa.  

 
                                                   Gambar 3.3. “ Cat Akrilik “ 

                                                                    Foto 3 

3.1.1.4. Bahan Finishing 

Untuk finishing menggunakan semprotan clear dengan cara menyemprotkannya 

pada bagian-bagian tertentu. Penulis melakukan hal ini bermaksud agar lapisan warna 

pada lukisan tidak cepat rusak dan tahan lama serta untuk menambah nilai estetis.  

3.1.2. Alat 

3.1.2.1. Kuas 

Kuas yang digunakan ada beberapa jenis, yaitu kuas cat akrilik, dan kuas cat 

tembok yang berukuran berbeda-beda. Dari kedua macam kuas tersebut 

digunakan berbagai macam ukuran, yaitu ukuran 0-12 untuk kuas jenis kuas 

tembok 3ins. Kuas digunakan sebagai senjata untuk melakukan proses melukis.  
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Penggunanan kuas yang dilakukan penulis menyesuaikan dengan subjek 

atau unsure rupa yang yang ditorehkan ke bidang permukaan kanvas. Ketika 

menorehkan garis tipis, penulis menggunakan kuas dengan ukuran kecil. 

Sebaliknya ketika menorehkan garis dengan ketebalan yang besar menggunakan 

kuas dengan ukuran besar pula hal ini dilakukan dengan maksud agar mudah 

untuk melakukan proses pelumuran warna pada bidang permukaan kanvas. 

 
  Gambar 3.4. “ Kuas dengan berbagai ukuran” 
                                     Foto 4 

3.1.2.2. Pensil Hitam 

Pensil yang digunakan adalah pensil 2B, yang difungsikan untuk membuat 

rancangan sket, sebelum nantinya diaplikasikan ke bidang kanvas. Kegunaan 

pensil dalam mencipta karya seni lukis tidak mutlak di gunakan karena tidak 

semua pencipta karya seni lukis dalam mencipta karya menggunakan sket dengan 

menggunakan pensil (mewarnai dengan cat langsung). Pensil 2B di gunakan 

penulis dam proses awal berkarya, karena pensil ini sangat cocok dari segi 

kehitaman  
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Gambar 3.5. “ Pensil 2B “ 

     Foto 5 
3.1.2.3. Ember tempat air dan lap 

Ember dipergunakan untuk mencuci kuas bekas cat akrilik dan cat 

aquaproof, agar supaya kuas yang dipergunakan tidak kotor sewaktu 

dipergunakan. embersihkan kuas dari cat yang masih menempel. Ember tempat air 

digunakan dalam proses berkarya lukis karena dalam Proyek Studi ini penulis 

menggunakan bahan bahan dasar cat akrilik dengan emulsi air.   

 

                                  Gambar 3.6. “ Kain Lap dan Ember “ 

                                                        Foto 6 

3.1.3. Prosedur Berkarya (Opservasi, Konseptualisasi, Visualisasi) 

Proses penciptaan karya seni pada umumnya melalui tahapan-tahapan. 

Tahapan proses penciptaan karya seni yang dilakukan penulis dalam Proyek Studi 

ini adalah sebagai berikut: 
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3.1.3.1. Observasi  

Observasi  dilakukan dengan cara mengamati secara langsung mengenai 

seluk-beluk sekitar kehidupan masyarakat sekitar pengembang perkebunan kelapa 

sawit di daerah Lubuk Linggau Sumatra Selatan. Selain itu penulis juga banyak 

membaca, koran dan media internet yang berhubungan dengan permasalahan 

perekonomian masyarakat sekitar pengembang perkebunan kelapa sawit. 

Referensi utama penulis adalah dengan pengamatan secara langsung terhadap 

masyarakat sekitar pengembang kelapa sawit. Tentu saja hal ini sudah menjadi 

kebiasaan dan kegiatan sehari-hari penulis  karena lingkungan sekitar tempat 

tinggal penulis berada di lingkungan pengembang perkebunan kelapa sawit.  

Berdasarkan pengamatan secara langsung, penulis merasa perlu 

melakukan dokumentasi untuk memperkuat konseptual dalam Proyek Studi ini. 

Dokumentasi dilakukan oleh penulis  dengan  cara memfoto buah kelapa sawit 

menggunakan kamera digital.  

Dalam hal ini penulis memfoto buah kelapa sawit dengan berbagai sudut 

pandang, antara lain : memfoto buah kelapa sawit yang masih berada pada 

batangnya, tandan buah kelapa sawit yang sudah dipanen, biji kelapa sawit yang 

sudah terlepas dari tandan, dan biji kelapa sawit yang dibelah (penampang 

memotong dan membelah). Hal ini dilakukan untuk menambah referensi yang 

nantinya digunakan sebagai acuan dalam proses berkarya.  

Foto yang sudah dicetak atau di print, kemudian dijadikan sebagai contoh 

untuk memudahkan proses mensket bentuk dan mewarnai subjek lukisan. Di 
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bawah ini merupakan beberapa contoh dokumentasi berupa foto objek buah 

kelapa sawit dengan menggunakan kamera digital. 

          

                                      Gambar 3.7. “ Buah Kelapa Sawit “ 
                                                              Foto 7 
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                                      Gambar 3.8. “ Buah Kelapa Sawit “ 

                                                            Foto 8 

 
                                     Gambar 3.9. “ Buah Kelapa Sawit “ 
                                                            Foto 9 
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3.1.3.2.   Konseptualisasi 

 Buah kelapa sawit merupakan inti dari bagian tanaman kelapa sawit yang 

banyak dikembangkan di daerah terpencil yang masih memiliki lahan luas. Inti 

buah kelapa sawit inilah yang banyak memiliki banyak manfaat bagi masyarakat 

sekitar pengembangan perkebunan kelapa sawit khususnya dan masyarakat 

Indonesia pada umumnya. 

Berbagai macam manfaat dari buah kelapa sawit baik manfaat pangan 

maupun manfaat non pangan inilah yang kemudian berdampak dan 

mempengaruhi kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar pengembangan 

perkebunan kelapa sawit. Masalah sosial ekonomi budaya masyarakat di daerah 

tersebut yang membuat penulis merasa tergelitik dan mencoba  menyampaikannya 

dalam bentuk karya seni lukis dengan media cat akrilik. 

 Gagasan utama penulis muncul karena kehidupan sehari-hari penulis tidak 

pernah lepas dari di lingkungan pengembangan tanaman kelapa sawit. Dari situlah 

penulis  mengamati berbagai dampak dan masalah yang timbul baik masalah 

pribadi maupun masalah umum untuk dijadikan ide. 

 Setelah sekian lama mengamati pertumbuhan kelapa sawit  dan banyak 

membaca catatan tentang dampak pengembangan kelapa sawit, penulis akhirnya 

menemukan ide serta referensi sebagai sarana berekspresi dalam karya seni lukis 

cat akrilik sebagai proyek  studi. Sebagai modal awal penulis mengumpulkan 

berbagai foto terutama foto tandan buah kelapa sawit. Foto-foto tersebut 

kemudian menjadi referensi yang dipergunakan untuk memudahkan penulis 

memproses/mentransfer gagasannya dalam karya seni lukis cat akrilik. 
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3.1.3.3. Visualisasi  

Langkah pertama : setelah penulis memiliki ide gagasan yang cukup, 

penulis mencoba meniru dan menyederhanakan bentuk buah kelapa sawit dan 

memadukan dengan subjek pendukung kemudian menstranfer kedalam kanvas 

sebagai sket langkah awal. Sket dibuat dengan menggunakan pensil lunak 2B.            

          Langkah kedua :setelah menemukan bentuk penyederhanaan tandan buah 

kelapa sawit dalam bentuk sket, kemudian penulis mulai melakukan proses 

pewarnaan dengan menggunakan  bahan dasar cat akrilik dengan sapuan kuas.  

Dalam tahap visualisasi penulis mulai memvisualisasikan gambar buah kelapa sawit 

dan subjek pendukung lain ke dalam media kanvas berukuran 120 cm x 90 cm. 

Setelah proses penyalinan media kanvas selesai dan dianggap sudah benar-benar 

selesai, kemudian barulah menggunakan penerapan cat pada kanvas. Penerapan cat 

pada kanvas diawali dengan pemberian warna dasar di kanvas. Warna dasar pada 

kanvas adalah warna putih yang selanjutnya dilapisi dengan menggunakan warna-

warna yang diinginkan sebagai latar belakang lukisan.     Setelah itu barulah 

penggarapan subjek utamanya yang dilakukan dengan mulai memberikan warna-

warna yang sesuai untuk memvisualisasikan subjek utama. 

Setelah proses pewarnaan selesai dilakukan kemudian tahap selanjutnya 

melukiskan tahap finishing dengan cara menyemprot dengan clear dengan tujuan 

agar lebih menambah nilai artistik serta menambah keawetan warna. Penyajian 

sebagai proses akhir pembuatan Proyek Studi adalah  pameran. Namun karya 

yang disajikan tidak menggunakan bingkai, karena ketebalan spanram kanvas 

sengaja dibuat dengan ketebalan yang cukup tebal kurang lebih 2,5 cm sehingga 

tidak perlu lagi menggunakan bingkai.  
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Di bawah ini merupakan foto proses pewarnaan yang dilakukan penulis 

   
 

   

   

   
                                      Gambar 3.10. “Proses Pewarnaan” 

             Foto 10 
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BAB 4 

DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA 

4.1. Karya 1 

 
                         Gambar 4.11. “Kado untuk Kaum Marginal “ 

 

4.1.1. Spesifikasi Karya 1 

Judul  :  Kado untuk Kaum Marginal 

Media  :  Cat akrilik di atas kanvas 

Ukuran  :  120 cm x  90 cm 

Tahun  :  2011 

4.1.2. Deskripasi Karya 

Karya lukis dengan judul “ Kado untuk Kaum Marginal ” di atas 

menampilkan subjek utama satu buah tandan kelapa sawit dengan posisi tegak 

dengan tatakan kotak tepat menempel di bawah tandan dan diikat  simpul dengan 

menggunakan pita warna merah muda bermotif / tekstur titik-titik warna merah 
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tua. Posisi tandan tepat ditengah-tengah bidang kanvas horizontal dengan latar 

warna coklat kemerahan. Sedangkan bagian kanvas pojok kanan atas terdapat 

subjek tangan kanan manusia terpotong sebatas siku dengan mengenakan jas wana 

hitam, sedangkan pada bagian kiri bawah kanvas juga terdapat subjek dua buah 

tangan manusia mengenakan pakaian kotor dan rusak  dengan posisi menadah 

keatas kearah tandan sawit. Sedangkan pada sekeliling tandan sawit terdapat 

bagian-bagian buah kelapa sawit yang menyebar telah lepas dari tandannya.    

4.1.3. Analisis Karya 

Lukisan dengan judul “ Kado untuk Kaum Marginal ” di atas  dengan subyek 

utama tandan buah kelapa sawit yang gambar menyerupai kado dengan subjek tangan 

manusia yang terpotong secara keseluruhan menggunakan garis lengkung dengan 

sapuan kuas halus. Garis semu lengkung dan lentur mendominasi seluruh subjek. Di 

samping itu, terdapat garis semu diagonal yang dihasilkan dari subjek tangan kiri 

bawah menuju ke atas kanan bidang kanvas. Sedangkan irama yang digambarkan 

penulis adalah irama repetitive, hal ini terlihat dari pengulangan masing-masing 

subjek. Gelap terang pada masing-masing subjek tidak begitu mendominasi hanya 

terdapat pada subjek utama berfungsi untuk mendapatkan kesan volume. Sedangkan 

titik pusat perhatian terletak pada subjek utama buah kelapa sawit yang 

disederhanakan dan digambarkan menyerupai kado. 

Pada subyek utama tandan buah kelapa sawit menggunakan warna jingga, 

hitam keunguan serta warna putih pada satuan  buah kelapa sawit untuk 

pewarnaan pencahayaan yang dibuat bergradasi. Sedangkan latar belakang 

menggunakan warna coklat tua dengan tektik sapuan kuas, pewarnaan cenderung 

datar dan rata seperti tembok.  
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 Bentuk secara keseluruhan ditata atau dikomposisikan dalam keseimbangan 

yang simetri. Semua subyek menampilkan kesan  bervolume yang menimbulkan 

kesan ruang, kesan tersebut dibuat hanya menggunakan garis putih plakat 

menumpuk. Dengan menggunakan torehan warna terang pada subyek  

menimbulkan unsur gelap terang. Dalam komposisi  digonal terjadi  irama yang 

rotatif dinamis. Perpaduan unsur-unsur tersebut dikomposisikan pada bidang segi 

empat berukuran 120 x 90 cm dan menurut penulis mampu menampilkan bentuk 

yang indah. Bentuk terlihat indah karena subjek disusun dengan keseimbangan 

asimetris mampu menghasilkan kesan dinamis dan terlihat indah. 

 Penulis menampilkan subjek utama tandan buah kelapa sawit yang 

digambarkan menyerupai kado, hal ini dapat dilihat dari aksentuasi berupa pita 

warna merah muda yang mempunyai konotasi warna cinta atau kasih sayang yang 

mengikat buah kelapa sawit dengan tatakan di bawah tandan. Selanjutnya subjek 

tangan manusia dengan mengenakan jas warna hitam dengan pisisi jari terbuka 

menghadap ke kiri bawah mempunyai konotasi orang punya / pejabat  memberi. 

Sedangkan subjek dua tangan manusia mengenakan pakaian rusak dan kotor 

dengan posisi kedua belah tangan terbuka dan menadah kearah kanan atas menuju 

subjek kado buah kelapa sawit mempunyai makna orang miskin dan tak punya 

meminta atau menerima. Secara keseluruhan lukisan dengan judul “Kado untuk 

Kaum Marginal” memiliki makna  memberi dan menerima.   

Pesan yang ingin disampaikan penulis adalah  ketika sudah bisa memberi 

sesuatu pada  yang lain, berilah mereka yang sedang membutuhkan dengan rasa 

cinta dan kasih sayang, maka mereka akan mendo’akan si pemberi. “ tangan di 

atas lebih baik dari pada tangan di bawah“. 
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4.2. Karya 2 

 

                         Gambar 4.11. “Titik Tumpuan Pendidikan“ 

4.2.1. Spesifikasi Karya 2 

Judul  :  Titik Tumpuan Pendidikan 

  Media  :  Cat akrilik di atas kanvas 

Ukuran  :  120 cm x  90 cm 

Tahun  :  2011 

4.2.2. Deskripasi Karya 

Karya lukis yang berjudul “ Titik Tumpuan Pendidikan ” di atas menampilkan 

subyek utama tandan buah kelapa sawit yang telah matang dengan posisi horizontal 

ditengah agak sedikit kebawah pada kanvas horizontal dengan latar belakang 

menggunakan warna hijau. Kemudian penulis juga menampilkan tiga buah bentuk 

subjek topi polos di pojok kiri atas dengan menggunakan warna merah muda agak 

keunguan, bagian tengah tepat diatas subjek tandan buah kelapa sawit terdapat subjek 

peci warna biru, serta menampilkan subjek topi toga warna hitam pada bagian pojok 
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kanan atas bidang kanvas.  Selain itu terdapat pula dua buah kata yaitu kata formal 

dan non formal. Semua  subjek baik suubjek topi, peci, topi toga dan dua kata formal 

serta non formal diberi garis tegas lurus yang menghubungkan / bertitik pusat pada 

subjek utama yaitu tandan buah kelapa sawit. 

4.2.3. Analisis Karya 

Lukisan dengan judul “ Titik Tumpuan Pendidikan ” dengan subyek utama 

buah kelapa sawit didominasi dengan garis halus lengkung pada penggabaran 

subjek buah kelapa sawit. Sedangkan garis tegas terdapat pada garis penghubung 

yang menuju satu pusat ke subjek utama berwarna putih. Irama yang dihasilkan 

adalah irama repetitif terdapat pada bagian-bagian  subjek utama, irama ini juga 

terdapat pada pengulangan garis warna putih yang menghubungkan semua subjek 

pendukung ke subjek utama. Keseibangan yang dihasilkan dari penataan 

keseluruhan subjek cenderung menghasilkan keseimbangan simetris. warna putih 

penulis pada subjek utama penulis gunakan untuk memberi efek volume dan 

kesan ruang semu pada subjek. 

Warna hitam keunguan dan oranye penulis gunakan pada subjek utama, 

sedangkan warna putih dengan garis out line berfungsi untuk memberi kesan 

folume pada subjek utama. Sedang warna hijau terdapat pada latar belakang / back 

ground. Perpaduan unsur-unsur tersebut dikomposisikan pada bidang segi empat 

berukuran 120 x 90cm dan menurut penulis mampu menampilkan kesatuan yang 

indah. Pewarnaan pada latar hanya berupa warna sapuan warna dengn 

menggunakan kuas yang sifatnya datar.  
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 Subyek  utama  adalah satu tandan sawit yang cukup besar dan matang hal 

ini terlihat dari warna oranye, secara ilmu pertanian buah tersebut sudah siap 

dipetik dan dipanen yang kemudian memiliki makna hasil dari panen kelapa 

sawit. Sedangkan subjek pendukung berupa topi, peci dan topi toga 

menggambarkan jenis pendidikan, hal ini dipertegas dengan adanya tulisan / kata 

formal dan non formal dan memiliki konotasi keseluruhan jenis pendidikan. 

Kemudian garis putih tegas yang menghubungkan subjek pendukung menuju 

kearah satu titik tepat di atas subjek utama memiliki makna menuju titik pusat.  

Secara keseluruhan memiliki makna bahwa hasil panen kelapa sawit 

menjadi titik tumpuan ekonomi untuk pendidikan. Hal  ini diperlihatkan dengan 

susunan penggambaran subjek seperti terlihat pada karya senu lukis di atas. Yaitu 

menampilkan subjek berupa topi dan peci yang dihungkan dengan garis sebagai 

tumpuan ke subjek utama yaitu buah kelapa sawit. 

Hasil panen kelapa sawit menjadi tumpuan ekonomi untuk pendidikan 

khususnya didaerah pengembangan kelapa sawit. Penduduk di daerah-daerah 

pengembangan kelapa sawit umum nya hidup cukup sejahtera. Hal ini terjadi 

karena di daerah tersebut banyak penyedia lapangan kerja. Umumnya mereka 

berpencaharian sebagai petani kelapa sawit dan sebagai buruh perkebunan. 

Penduduk di daerah pengembangan kelapa sawit dikatakan cukup sejahtera, 

karena dengan mata pencaharian baik sebagai petani kelapa sawit maupun sebagai 

buruh perkebunan mempunyai penghasilan lebih. Dengan penghasilan lebih 

tersebut rata-rata mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka baik sekolah 

yang bersifat formal maupun non formal. Pesan terakhir “ Selagi masih memiliki 

penghasilan yang lebih, gunakanlah dengan bijaksana” 
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4.3. Karya 3 

 

           Gambar 4.13. “Dongkrak Pembangunan “ 

4.3.1. Spesifikasi Karya 3 

Judul  :  Dongkrak Pembangunan  

  Media  :  Cat akrilik di atas kanvas 

Ukuran  :  120 cm x  90 cm 

Tahun  :  2011 

4.3.2. Deskripasi Karya 

Karya lukis berjudul “ Dongkrak Pembangunan ” di atas menampilkan 

subyek utama buah kelapa sawit dengan posisi horizontal pada bidang kanvas 

latar belakang menggunakan warna coklat muda. Subjek utama buah kelapa sawit 

menindih dan menjadi beban tangkai subjek pendukung berupa dongkrak, bagian 

atas terdapat satu garis merah tegak lurus menuju satu tilisan “tolak ukur”. Di atas 

subjek dongkrak mobil terdapat garis tebal menyerupai tatakan segi empat 
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memanjang, yang diatasnya terdapat bentuk subjek tiga bangunan rumah berjajar 

dari kiri ke kanan.diperkuat dengan adanya tanda panah kecil dari kiri ke kanan.  

4.3.3. Analisis Karya 

Lukisan dengan judul “ Dongkrak Pembangunan ” dengan subyek utama 

buah kelapa sawit dan subjek pendukung lain berupa dongkrak dan rumah / 

bangunan ditata sedemikian rupa menghasilkan kedinamisan yang indah. Irama 

repetitif terdapat pada pengulangan bentuk satuan h kelapa sawit dan pada 

pengulangan bentuk bangunan rumah.  

Warna dengan intensitas kecerahan terdapat pada subjek bangunan rumah, 

sedangkan warna oranye dan hitam keunguan terdapat pada subjek kelapa sawit. 

Penulis membuat kesan volume dengan cara memberi sentuhan kuas dengan 

menggunakan warna putih pada bagian-bagian buah kelapa sawit untuk 

menghasilkan kesan ruang semu.  

Subyek pokok buah kelapa sawit penulis gambar dengan posisi horizontal 

menekan dan memberi beban, seakan-akan memompa tangkai subjek pendukung 

berupa dongkrak mempunyai konotasi mendongkrak. Sedangkan subjek 

pendukung berupa bangunan rumah merupakan subjek yang didongkrak. Pada 

bagian depan subjek rumah diberi kata imbuhan PEM dan tanda panah mengarah 

ke subjek rumah hal ini mempunyai makna pembangunan.  

Posisi subjek buah kelapa sawit adalah sebagai beban tekan dari arah atas 

berfungsi sebagai tolak ukur, hal ini diperkuat dengan adanya kata tulisan tolak 

ukur sehingga memeiliki makna bahwa hasil dari buah kelapa sawit menjadi tolak 

ukur pembangunan khususnya di daerah pengembangan kelapa sawit. Sedangkan 
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penulis membuat latar belakang kanvas dengan warna coklat tidak begitu 

memiliki makna khusus, hanya untuk warna  back ground itu sendiri 

Tangkai dongkrak yang terlihat seperti sedang ditekan dengan beban 

mampu memberi kesan mengangkat beban, hal tersebut dapat dilihat dari susunan 

subjek yang digambarkan yaitu sebuah tandan kelapa sawit menindih atau 

menimpa pipa tangan dongkrak. Sehingga dongkrak terpompa dan mendorong ke 

atas mengangkat subjek rumah/bangunan yang ada di atasnya. 

Secara keseluruhan pesan yang ingin disampaikan penulis adalah bahwa 

hasil dari kelapa sawit dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur pendongkrak 

pembangunan baik pembangunan struktur maupun pembangunan infra struktur 

terutama di daerah pengembangan kelapa sawit. “ Pembangunan di daerah-daerah 

terpencil akan terwujud apabila ada komunikasi dan kerja sama yang baik antara 

Pemerintah, swasta dan masyarakat “.  

 

4.4. Karya 4 

 

Gambar 4.14. “Jendela Budaya Baru “ 
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4.4.1. Spesifikasi Karya 4 

Judul  :  Jendela Budaya Baru 

  Media  :  Cat akrilik di atas kanvas 

Ukuran  :  120 cm x  90 cm 

Tahun  :  2011 

4.4.2. Deskripasi Karya 

Karya lukis berjudul “ Jendela Budaya Baru ” di atas menampilkan subyek 

utama  tandan buah kelapa sawit dengan teknik sapuan kuas dengan posisi berada 

di luar sebuah jendela berwarna coklat tua. Posisi jendela berada tepat di tengah 

memotong bidang kanvas menjadi dua bagian yang sama kiri dan kanan dengan 

posisi daun jendela terbuka kearah luar. Latar belakang menggunakan warna biru 

muda, sedangkan warna hijau muda terdapat pada latar depan sebagai warna 

tembok. Pada tembok terdapat tulisan yang berbunyi sosial budaya terdapat pada 

bagian kiri dan kanan jendela, sedangkan tulisan sosial budaya’ terdapat pada latar 

belakang. 

4.4.3. Analisis Karya 

Lukisan dengan judul “ Jendela Budaya Baru ” dengan subyek utama buah 

kelapa sawit dan subjek pendukung jendela, dilukis dengan posisi sedemikian 

rupa sehingga cenderung memiliki keseimbangan simetris.   

Irama repetitif terdapat pada pengulangan garis pada subjek. Kesan gelap 

terang pada subjek tidak begitu kentara hanya berupa kesan volume terlihat dari 

garis warna putih yang digunakan pada subjek kelapa sawit menghasilkan kesan 

ruang semu. Penulis menambahkan aksentuasi berupa kalimat sosial budaya.  
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Penulis menggunakan warna hijau muda sebagai kesan warna tembok bagian 

dalam, sedangkan warna biru muda sebagai latar belakang / luar. 

Garis tegas terlihat pada bentuk jendela, sedangkan garis lengkung terdapat 

pada buah kelapa sawit.  

Subyek pokok buah kelapa sawit dengan posisi di luar / di balik jendela seakan-

akan mata kita melihat keluar, memilki makna melihat kearah luar  dipertegas dengan 

posisi daun jendela terbuka keluar. Aksentuasi berupa kalimat pada penggabaran 

bidang tembok dengan warna hijau muda memiliki makna kondisi di dalam ruangan 

sebelum melihat ke luar, sedangkan aksentuasi kalimat sosial budaya’ yang terletak di 

luar jendela memiliki maknai melihat hal yang baru dan terjadi perubahan, hal ini 

dipertegas dengan aksen tanda kutip terletak di pojok bagian atas kalimat. dapat 

mempresentasikan keadaan dua sisi kehidupan yang berbeda. 

Secara keseluruhan memiliki makna bahwa setelah adanya hasil dari 

pengembangan perkebunan kelapa  sawit, maka sosial budaya masyarakat menjadi 

berubah, terutama pada aspek ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat yang 

berubah, dapat mengakibatkan perubahan sosial budaya pula. Masuk dan 

datangnya kelapa sawit terutama di daerah pengembangan kelapa sawit dapat 

merubah kondisi sosial budaya masyarakat. 

Pesan yang ingin disampaikan penulis “ jika perubahan budaya ekonomi 

masyarakat berubah, hendaknya perubahan tersebut semakin menambah kebaikan 

dari masayarakat itu sendiri dan jangan sebaliknya justru menambah keburukan 

dan kesenjangan”. 
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4.5. Karya 5 

 

                               Gambar 4.15. “Nilai Kelapa Sawit “ 

 

4.5.1. Spesifikasi Karya 5 

Judul  :  Nilai Kelapa Sawit 

  Media  :  Cat akrilik di atas kanvas 

Ukuran  :  120 cm x  90 cm 

Tahun  :  2011 

4.5.2. Deskripasi Karya 

Karya lukis berjudul “ Nilai Kelapa Sawit ” di atas menampilkan subyek utama 

tandan buah kelapa sawit yang penulis gambar di atas kanvas  horizontal hampir 

memenuhi seluruh bidang kanvas dengan posisi tandan ditumpuk dan diikat dengan 

menggunakan tali warna hijau tua yaitu sebuah tali tambang dengan posisi 

melingkar/mengikat tumpukan tandan kelapa sawit. Penulis memberi aksentuasi 
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berupa semacam bentuk bandrol berwarna merah muda dan ungu berupa kertas 

cukup tebal bertuliskan berbagai kata , penulis menambakan aksentuasi berupa tulisan 

pada setiap bandrol. Penulis menampilkan objek utama dengan teknik sapuan kuas.  

4.5.3. Analisis Karya 

Lukisan dengan judul “ nilai kelapa sawit  ” dengan subyek utama tandan 

buah kelapa sawit bertumpuk hampir memenuhi keseluruhan bidang kanvas. 

Irama repetitive yang penulis tampilkan terdapat pada pengulangan penggambaran 

bentuk subjek utama dan aksentuasi. Selain itu kesan njlimet penulis buat dengan 

pengulangan bentuk subjek. Subjek utama didominasi warna hitam kecoklatan, 

dan warna coklat muda. Secara keseluruhan garis lengkung sapuan kuas juga 

mendominasi subjek utama, sedangkan back ground menggunakan warna coklat 

muda. Subjek yang ditata sedemikian rupa memberi kesan dinamis dengan 

keseimbangan asimetris. Penggambaran subjek utama tidak terlalu 

memperhatikan gelap terang sehingga cenderuung terlihat semi dekoratif.  

Subjek pokok lukisan diatas adalah tandan buah kelapa  sawit yang ditata 

bertumpuk dan ditali menjadi satu bagian memiliki makna satu kesatuan. 

Sedangkan aksentuasi subjek berupa bandrol yang digantung pada subjek utama 

mempunyai makna sebagai patokan harga / nilai dari suatu barang.  

Secara keseluruhan memiliki makna bahwa buah kelapa sawit memiliki nilai 

sebagai sarana kesejahteraan rakyat, percepatan pembangunan, pemberantasan 

kemiskinan, dan penyediaan lapangan kerja. Penulis berharap melalui pengembangan 

perkebunan kelapa sawit khususnya di daerah-daerah pedalaman, menjadi peran 

dalam kesejahteraan hidup masyarakat. Pesan yang ingin disampaikan “ kembangkan 

terus perkebunan kelapa sawit agar kesejahteraan hidup tetap terjaga “ 
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4.6. Karya 6 

 

                                   Gambar 4.16. “Konversi “ 

4.6.1. Spesifikasi Karya 6  

Judul  :  Konversi 

  Media  :  Cat akrilik di atas kanvas 

Ukuran  :   120 cm x  90 cm 

Tahun  :  2011 

4.6.2. Deskripasi Karya 

Karya lukis berjudul “ Konversi ” di atas menampilkan subyek utama tiga h  

kelapa sawit yang tumbuh, masing-masing subjek kelapa sawit berada diatas 

penggambaran padang alang-alang, hutan dan persawahan dan terpisah satu sama 

lain. Di bagian kiri bawah subjek terdapat tulisan  yang berbunyi potensi konflik. 

Semua digambar diatas subjek penyederhanaan bentuk pot atau wadah yang 

terbuat dari semen  hitam keabu-abuan. Semua subjek digambar hampir 

memenuhi seluruh bidang kanvas dengan back ground berwarna biru keabuan.   



49 

 

4.6.3. Analisis Karya 

Lukisan dengan judul “  Konversi  ” dengan  subyek utama tiga   kelapa 

sawit yang tumbuh,  kelapa sawit berada diatas padang alang-alang, hutan dan 

persawahan yang menghijau pada tanah yang subur.  

Penulis menggunakan warna hitam keabuan sebagai warna semen hitam 

bentuk penyederhanaan pot / wadah, warna oranye, hitam kecoklatan dan putih 

dugunakan sebagai warna subjek  kelapa sawit sedangkan warna hijau dugunakan 

pada untuk melukiskan padang alang-alang, hutan dan persawahan. 

Secara keseluruhan lukisan menggunakan garis lengkung dari sapuan kuas. 

Pengulangan bentuk dan garis menimbulkan irama repetitif. Komposisi bentuk 

cenderung lebih simetris jika keseluruhan subjek dipotong tepat ditengah. Kesan 

dinamis muncul dengan adanya pertumbuhan daun melengkung pada  kelapa sawit 

 Subyek utama tiga   kelapa sawit yang tumbuh, tiap-tiap subjek kelapa 

sawit berada diatas padang alang-alang, hutan dan persawahan mempunyai makna 

penumpangan penanaman. Sedanngkan penggambaran padang alang-alang, hutan, 

persawahan dan h kelapa sawit diatas pot semen mempunyai makna tidak 

mungkin. Sedangkan pada bagian bawah kiri berupa kalimat potensi konflik 

memiliki makna suatu hal yang dapat menimbulkan masalah baru.   

Makna secara keseluruhan adalah apabila konversi lahan dilakukan maka 

berdampak menimbulkan permasalahan baru, baik langsung maupaun tidak 

langsung. Hal tersebut dapat dilihat melalui penataan subjek pada lukisan di atas, 

di perkuat dengan tulisan potensi konflik pada bagian pojok  kiri bawah bidang 

lukisan.  
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Pesan yang disampaikan penulis dalam karya lukis ini adalah apabila lahan 

dikonvensi maka tidak mungkin tidak akan timbul konflik di daerah lahan yang 

dikonvensi baik langsung maupun tak langsung. “ Lahan yang sudah ada dan 

masih bisa bermanfaat seharusnya jangan sampai dikonversi agar tidak 

menimbulkan masalah di kemudian hari ”. 

 

4.7. Karya 7 

 

                          Gambar 4.17 “Tergantung Kelapa Sawit “ 

4.7.1. Spesifikasi Karya VII 

Judul  :  Tergantung Kelapa Sawit 

  Media  :  Cat akrilik di atas kanvas 

Ukuran  :  120 cm x  90 cm 

Tahun  :  2011 

 



51 

 

4.7.2. Deskripasi Karya 

 Karya lukis berjudul “ Tergantung Kelapa Sawit ” di atas menampilkan 

subyek utama satu buah tandan kelapa sawit dengan posisi di atas tengah bidang 

kanvas meng hadap kebawah. Sedangkan bagian bawah tandan kelapa sawit diberi 

aksentuasi berupa subjek kertas dengan gambar pabrik, perumahan, tulisan harta 

kekayaan dan pendidikan yang digantung dengan pita warna hijau tua dengan 

motif titik-titik. Pada tengah inti subjek terdapat subjek semu berwarna coklat 

muda berbentuk kelapa sawit yang sekelilingnya terdapat aksentuasi - kelapa 

sawit yang telah lepas dari tandannya. Subjek secara keseluruhan diberi lingkaran 

dengan bentuk pita warna hijau berornamen titik-titik warna putih. Back ground 

menggunakan warna coklat tua.  

4.7.3. Analisis Karya 

 Secara sintaksis, lukisan dengan judul “ Tergantung Kelapa Sawit ” 

menampilkan subyek utama satu buah tandan kelapa sawit dengan posisi di atas 

tengah bidang kanvas menghadap kebawah dengan menggunakan warna orange, 

hitam kecoklatan dan putih. Tali yang melingkari subjek utama menggunakan 

warna hijau tua. 

 Garis pada lukisan didominasi garis lengkung melingkar yang terdapat 

pada out line masing-masing subjek. Penataan subjek yang di perlihatkan penulis 

cenderung memiliki keseimbangan memusat, sedangkan irama repetitif terlihat 

dari pengulangan bentuk subjek. 

 Subyek pokok satu buah tandan kelapa sawit dengan posisi di atas tengah  

bidang kanvas menghadap ke bawah yang di bawahnya diberi gantungan gambar 
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pabrik, perumahan dan kata pendidikan dan harta kekayaan serta diberi garis hijau 

melingkari seluruh subjek lukusan, yang memiliki konotasi kesemua aspek 

tersebut  bergantung pada kelapa sawit dan masih dalam satu lingkup sekitar 

kelapa sawit.  

Secara keseluruhan subjek yang ditampilkan terlihat dinamis, hal ini dapat 

dilihat dari penataan subjek kertas bertuliskan kata/kalimat dan digantung dengan 

menggunakan tali berwarna hijau tua seperti terlihat pada lukisan di atas. Dari 

penataan subjek yang ditampilkan dalam lukisan cukup untuk mepresentasikan 

bahwa banyak pabrik yang bergantung pada komoditas ini. Harta kekayaan 

masyarakat sekitar pengembang kelapa sawit juga tergantung pada kelapa sawit, 

begitu juga dengan pembangunan perumahan dan pendidikan masyarakat sekitar 

pengembang perkebunan kelapa sawit. 

Melalui karya ini penulis dapat memberikan informasi dan gambaran bahwa 

peran kelapa sawit dalam berbagai aspek kehidupan begitu sangat penting 

keberadaannya. Berdasarkan informasi dan pesan yang disampaikan melalui karya 

ini jelas sekali bahwa perkebunan kelapa sawit perlu dipertahankan agar 

kesejahteraan masyaraknya terus meningkat. Kesejahteraan masyarakat yang baik 

akan membawa kemakmuran perekonomian bagi masyarakat itu pula. 

Gambaran atau informasi yang disampaikan dari lukisan tersebut bahwa 

perusahaan pengelolaan minyak sawit, pertumbuhan pembangunan, kekayaan 

pribadi serta pendidikan (persoalan ekonomi masyarakat) disekitar pengembangan 

kelapa sawit tergantung pada ruang lingkup kelapa sawit hasil dari perkebunan 

kelapa sawit itu sendiri.  
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Pesan yang ingin disampaikan adalah dalam memenuhi kebutuhan hidup 

jtidak cukup hanya mengandalkan pada satu sumber matapencaharian saja. 

Karena belum tentu melalui sumber matapencaharian tersebut dapat sepenuhnya 

memenuhi seluruh kebutuhan hidup. Berusaha dan disertai do’a merupakan 

langkah terbaik yang harus dilakukan setian insan.  

 

4.8. Karya 8 

 

                         Gambar 4.18. “Penyedia Lapangan Kerja “ 

4.8.1. Spesifikasi Karya 8 

Judul  :  Penyedia Lapangan Kerja 

  Media  :  Cat akrilik di atas kanvas 

Ukuran  :  120 cm x  90 cm 

Tahun  :  2011 
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4.8.2. Deskripasi Karya 

 Karya lukis berjudul “Penyedia Lapangan Kerja” di atas menampilkan 

subyek utama buah kelapa sawit yang digulung dengan kertas berwarna bagian luar 

berwarna biru tua sedangkan  warna kuning tua, hijau dan biru kehijauan terdapat 

pada bagian dalam kertas, lengkap dengan kalimat lapangan kerja  dengan posisi 

seperti menggelinding diagonal terhadap bidang kanvas dengan arah dari kanan atas 

ke kiri bawah. Namun seperti teknik penyajian sebelumnya subjek utama digambar 

dengan cara menyederhanakan bentuk. Pada bagian atas subjek utama diberi 

aksentuasi - subjek kelapa sawit yang telah lepas dari tandannya serta digantungi 

semacam ruaut menyerupai kertas dihubungkan dengan menggunakan garis merah 

yang sebagian bertuliskan calon buruh dengan menggunakan rugos. Sedangkan pada 

bagian bawah tepat dibawah subjek utapa terdapat tanda panah menuju satu tulisan / 

kalimat daerah terpencil dengan lahan luas. 

4.8.3. Analisis Karya 

 Dengan menggunakan teknik sapuan kuas yang menggunakan teknik 

pelumuran cat yang bersifat plakat mampu menghasilkan torehan yang cukup 

halus. Warna pada lukisan ini cenderung didominasi warna cerah yaitu warna 

kuning muda , hijau, merah hati dan biru pada subjek utama. Sedangkan warna 

coklat muda digunakan sebagai latar belakang lukisan. Dari penataan keseluruhan 

unsu-unsur rupa lukisan ini memperlihatkan keseimbangan asimetris. 

Keseimbangan yang diperlihatkan mampu menghasilkan kedinamisan bentuk 

subjek yang dilukiskan.  
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Garis lengkung banyak mendominasi. Terdapat pada bentuk buah kelapa 

sawit dan pada out line subjek kertas keseluruhan lukisan ini. Irama repetitif 

tampak jelas dengan adanya pengulangan-pengulangan bentuk dan raut. Irama 

yang ditampilkan member kesan runtun dan mengalun terlihat dari penggabaran 

kain yang membalut tandan buah kelapa sawit dengan kondisi menggulung 

terbuka menghasilkan irama flowing mampu menghasilkan irama yang mengalun. 

Subjek pokok buah kelapa sawit yang menggulung kertas warna kuning tua, 

hijau dan biru lengkap dengan kaliamat lapangan kerja dengan posisi seperti 

menggelinding diagonal terhadap bidang kanvas dengan arah dari kanan atas ke 

kiri bawah seakan membuka suatu lembaran kertas yang menggulung sebelumnya 

menuju satu kalimat derah terpencil dengan lahan luas pada subjek utama, 

mempunyai makna dibukanya suatu lapangan kerja di derah terpencil yang masih 

memiliki lahan yang luas. Sedangkan subjek selanjutnya berupa buah kelapa sawit 

yang dilukiskan seakan-akan beterbangan dari atas menuju kebawah hendak 

memenuhi kain yang telah terbuka, memiliki makna s para calon buruh yang 

hendak mencari tepat / lapangan kerja. Secara keseluruhan lukisan tersebut 

memiliki makna membuka lapangan kerja di daerah terpencil yang masih 

memiliki lahan kosong luas  untuk para buruh. 

Penulis ingin menyampaikan harapan dan pesan pada apresiator dengan adanya 

pengembangan kelapa sawit didaerah-daerah pedalaman tentu saja akan membuka 

banyak kesempatan kerja untuk masyarakat sekitar pengembangan kelapa sawit pada 

khususnya dan masyarakat buruh pada umumnya. Dengan dibukanya pengembangan 

perkebunan kelapa sawit terutama di daerah-daearh terpencil yang masih memiliki 
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lahan kosong yang luas, maka secara langsung menjadi penyedia lapangan kerja yang 

membutuhkan banyak tenaga kerja / buruh. “  Kembangkan terus perkebunan kelapa 

sawit agar lapangan kerja tersedia lebih luas lagi “. 

Pesan yang ingin disampaikan adalah berusahalah menciptakan lapangan 

pekerjaan untuk orang lain dengan bekal yang telah di peroleh melalui pengalaman 

hidup. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain lebih baik dari pada hanya 

mementingkan diri pribadi. Lihatlah mereka yang masih berada dalam kehidupan 

yang masih terbelakang dan berada jauh di daerah pedalaman yang terpencil.  

4.9. Karya 9 

 

                            Gambar 4.19. “Perekonomian Global “ 

4.9.1. Spesifikasi Karya 9 

Judul  :  Perekonomian Global  

  Media  :  Cat akrilik di atas kanvas 

Ukuran  :  120 cm x  90 cm 

Tahun  :  2011 
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4.9.2. Deskripasi Karya 

Karya lukis berjudul “ Perekonomian Global ” di atas menampilkan subyek 

utama satu buah kelapa sawit besar horizontal pada bidang kanvas menggunakan 

teknik sapuan kuas dan hampir memenuhi seluruh bidang kanvas 120 x 90 cm. 

Penggambaran pada bagian tengah subjek buah kelapa sawit terdapat lingkaran 

berwarna biru dengan garis luar lingkaran menggunakan warna biru tua. 

Lingkaran yang ditampilkan tepat berada di pusat tangah subjek buah kelapa 

sawit, pada pusat lingkaran terdapat gambar globe. Di sekeliling subjek utama 

terdapat subjek  buah kelapa sawit dengan posisi menyebar. Sedangkan latar 

belakang menggunakan warna merah hati. 

4.9.3. Analisis Karya 

Dengan menggunakan teknik blok menggunakan sapuan kuas, penulis 

menggambarkan subjek buah kelapa sawit dengan menggunakan warna oranye 

dan coklat tua ke unguan. Warna biru terdapat pada lingkaran dan biru tua pada 

out line lingkaran, sedangkan warna putih, abu-abu dan hijau terdapat pada globe, 

serta warna merah hati sebagai latar belakang. 

Garis melingkar terdapat pada garis luar lingkaran, garis semu melingkar 

terdapat pada subjek buah dan  buah kelapa sawit. Garis tipis lengkung, tegak, 

horizontal digunakan pada pembagian bidang globe. Keseimbangan dari penataan 

subjek cenderung memiliki keseimbangan radial (memusat). Sedangkan irama 

repetitif terdapat pada pengulangan bentuk  buah kelapa sawit mampu 

mrnghasilkan irama yang runtun.  
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Pada penggambaran subjek utama buah kelapa sawit terdapat lingkaran biru 

pada bagian tengah terdapat globe sebagai pusat yang di dalamnya terdapat peta 

pulau Indonesia dan daerah sekitarnya, memiliki makna  bahwa kelapa sawit 

merupakan pusat dari perekonomian global. Hal ini di perkuat dengan adanya 

tulisan perekonomian pada bagian lingkaran, sedangkan kata global mengacu 

pada penggambaran globe yang menampilkan pulau Indonesia dan sekitarnya. 

Lingkaran dengan menggunakan warna biru di sekeliling globe memiliki makna 

luas / meluas. Sedangkan penggunaan warna kontras pada subjek utama dengan 

bentuk lingkaran menggunakan warna oranye dan biru memiliki makna bahwa 

dibalik semua itu terdapat hal pertetangan yang tidak bisa diamati secara 

langsung. Secara keseluruhan lukisan dengan judul perekonomian global memiliki 

makna simbolik kelapa sawit menjadi pusat perekonomian global.  

Gambaran atau informasi ingin disampaikan dari karya ini adalah hasil 

dari kelapa sawit merupakan salah satu pusat perekonomian dunia. Perekonomian 

masyarakat dunia dalam bidang pangan khususnya sangat dipengaruhi oleh hasil 

dari kelapa sawit. Namun di balik semua itu secara tidak langsung terdapat 

pertentangan dalam berbagai persoalan sosial. Baik di mata masyarakat Indonesia 

khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. 

Pesan yang ingin disampaikan dari karya ini adalah kembangkan dan 

berusahalah agar perkebunan kelapa sawit di daerah pedalaman tetep ada, karena 

melalui komoditas ini dapat menjadi pusat perekonomian yang dapat menembus 

perekonomian global yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan sebelumnya dengan tema 

“Buah Kelapa Sawit dan Dampak Ekonominya sebagai Inspirasi dalam Karya 

Seni Lukis” dapat disimpulkan beberapa poin antara lain: 

1). Berdasarkan lima belas hasil karya seni lukis yang telah di buat dapat 

merekam dan memvisualisasikan buah kelapa sawit dan dampak ekonomonya. 

Hal ini dapat dilihat pada penggambaran sembilan karya yang telah di buat 

menunjukkan subjek buah kelapa sawit yang di kombinasikan dengan subjek 

pendukung yaitu berupa rumah/bangunan, topi sekolah, peci, dongkrak, pabrik 

dan berbagai kata/tulisan yang berhubungan dengan lingkup perekonomian. 

Subjek ditata sedemikian rupa dengan menggunakan unsur rupa dengan 

pertimbangan prinsip desain seperti terlihat pada lukisan  yang dapat 

menunjukkan buah kelapa sawit dan dampak ekonominya. 

2). Keseluruhan karya yang di buat telah dapat memberi gambaran mengenai 

berbagai manfaat kelapa sawit atau perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan 

pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan hidup masyarakat 

pengelolanya  kepada apresiator. Hal ini dapat ditunjukkan melalui judul karya, 

penataan subjek pada lukisan, dan pesan atau informasi yang di sampaikan 

melalui lukisan.  
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3). Penggunaan media dalam karya lukis Proyek Studi ini mampu menunjukkan 

kemampuan mengembangkan teknik penggunaan cat akrilik. Hal ini dapat dilihat  

pada sembilan karya yang telah di buat kesemuanya menggunakan media cat 

akrilik dengan teknik sapuan kuas di atas kanvas. Hasil teknik sapuan kuas cat 

akrilik pada karya satu sampai karya ke sembilan mengalami peningkatan terlihat 

semakin halus dan artistik yang mampu menunjukkan kemampuan dan 

penguasaan teknik penggunaan cat akrilik yang cukup baik.        

 

5.2. Saran  

Saran untuk mahasiswa Seni Rupa UNNES: 

1). Melihat, membaca dan mengapresiasi karya Proyek Studi itu penting sebagai 

motifasi untuk membuat karya yang lebih baik. 

2). Lingkungan sekitar tempat tinggal kita dapat menjadi  inspirasi dalam 

membuat karya seni. 
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