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Akal dan pikiran yang dimiliki manusia merupakan sebuah anugerah 
yang diberikan Tuhan sejak lahir, manusia selain sebagai makhluk individu, 
manusia juga sebagai makhluk sosial, yang dalam kehidupannya secara 
tidak langsung telah dipengaruhi oleh kehidupan sosial yang berisi kronik-
kronik sosial yang tertangkap dalam interaksi kehidupan manusia. Pelibatan 
kronik-kronik sosial dalam hal ini secara tidak langsung akan berimbas pada 
kehidupannya sebagai makhluk individu. Tentunya lebih bersifat personal, 
karena kehidupan sosial ini akan membentuk sebuah permasalahan, 
permasalahan hidup yang akan dijalani dalam kehidupannya sebagai 
makhluk yang bermasyarakat. Tingkat berpikir manusia berawal dari 
kegelisahan-kegelisahan manusia akan permasalahan yang dihadapinya. 
Dari uraian-uraian di atas maka penulis mencoba mengangkat tema proyek 
studi dengan judul “Mutilasi Sosok Manusia sebagai Ekspresi Kegelisahan 
dalam Karya Lukis dengan Media Cat Akrilik “. 

Adapun tujuan dari pembuatan proyek studi ini adalah cara 
mengekspresikan ide atau gagasan yang penulis peroleh dari kegelisahan-
kegelisahan terhadap kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial melalui 
imajinasi penulis dalam medium lukis, serta menciptakan sejumlah karya 
seni dan menjelajahi keragaman berkarya seni dengan mengangkat nilai-nilai 
estetis dan yang ada dalam kehidupan penulis, sebagai makhluk yang selalu 
gelisah dan berfikir dalam memaknai hidup. 

Karya seni merupakan transformasi bentuk ideal ke dalam bentuk 
visual, oleh karena itu karya tidak akan hadir tanpa adanya bahan. Media 
dalam melukis merupakan sarana yang menunjukan apa yang telah menjadi 
ide atau gagasan sebagai cara mengungkapkan pengalaman estetis. Dalam 
proyek studi ini penulis membuat bentuk visual berupa sosok manusia yang 
terpotong (termutilasi) oleh garis, warna dan  bidang gambar. Konsep karya 
dalam proyek studi ini adalah Ketertarikan penulis dengan bagian-bagian 
tubuh manusia, karena manusia jika ditarik garis mempunyai garis yang 
menarik sehingga bisa diangkat menjadi karya yang artistik,  dengan 
sentuhan ini menciptakan ekspresi kegelisahan. Kegelisahan sebagai 
ungkapan perasaan yang terjadi pada diri penulis sebagai akibat dari rasa 
kesedihan, kekhawatiran dan kekecewaan  menjadi insprirasi dalam proses 
berkarya lukis sebagai bagian dari dokumentasi perjalanan berkesenian  
penulis. 

Metode yang digunakan dalam berkarya yaitu meliputi penjabaran 
media yang digunakan dan proses pembuatan karya. Media di sini adalah 
uraian-uraian mengenai tentang alat dan bahan yang penulis gunakan dalam 
melukis di dalam proyek studi ini. Adapun alat dan bahan yang digunakan 



penulis adalah media lukis berupa; Cat akrilik, cat tembok (mowilek),kertas, 
pensil warna, bolpoin dan kuas. Dalam pemilihan teknik tersebut bertujuan 
untuk mengembangkan gagasan serta pengolahan komposisi. Teknik yang 
sering digunakan dalam penulis berkarya adalah teknik guoache, dan jika 
dilihat dari segi proses pembuatannya dengan metode langsung. Untuk 
proses berkarya adalah melalui tahap perujudan gagasan yakni dengan 
menghadirkan sosok sebagai langkah awal untuk memunculkan ide, 
kemudian penulis melanjutkan ke proses penciptaan karya. 
 Sebagai simpulan untuk proyek studi ini adalah dengan karya yang 
penulis  buat, diharapkan bisa menjadi dorongan dan bahan intropeksi bagi 
penulis dalam menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan 
aturan  dan norma yang berlaku di dalamnya serta mampu mengekspresikan 
kegelisahan melalui medium lukis.  
 


