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BAB V 

PENUTUP 

 

Lahirnya ide atau pemikiran sebuah karya seni adalah hasil interaksi pada 

pengamatan realitas yang berkembang. Fenomena-fenomena yang menarik yang 

terekam di dalamnya, diolah kembali sehingga menjadi bahasa rupa yang bebas 

untuk diekspresikan kedalam karya seni. 

 Seorang seniman dalam menciptakan karya seni tidak terlepas dari pengaruh 

pengalaman pribadi, perasaan batin atau kebutuhan spiritual. Berdasarkan uraian 

yang telah disajikan sebelumnya, kehidupan membawa pengalaman yang berbeda 

pada setiap individu dalam menyikapi dan memaknai setiap peristiwa yang terjadi. 

Pengalaman dan presepsi yang berbeda tersebut menjadi hal menarik apabila 

dijadikan ide dan direspon melalui sebuah karya seni. 

 Melalui karya-karya Tugas Akhir ini, seniman mencoba memahami dengan 

jalan perenungan kembali pengalaman yang terlintas berupa kondisi lingkungan 

hidup yang semakin terpuruk, dan hubungan nilai-nilai sosial manusia dengan 

lingkungan hidupnya. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah 

saja, melainkan menjadi tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Hal 

tersebut bisa kita mulai dari menjaga lingkungan hidup di sekitar kita dengan cara 

tidak membuang sampah sembarangan. 

 Dalam pengerjaan sebuah karya seni lukis kita sering kali menemui kendala 

dalam pengolahan material maupun dari segi penerapannya. Pengeksplorasian 

teknik dan material yang beragam memberikan pengalaman baru dan semangat 

dalam menciptakan karya seni. Proses berkarya seni tentunya membutuhkan ruang 

untuk bereksplorasi, sebagai wadah atas terbentuknya ide, teknik berkarya dan 

kreatifitas mengolah material. Salah satu hambatan dan kesulitan penulis dalam 

proses berkarya seni adalah bagaimana mengabungkan sebuah ide kedalam bentuk 

visual supaya kedalam tema dapat dipahami oleh publik dalam konteks virtual 

(sesuai dengan tema yang diangkat). Selain itu penggunaan simbolik dalam 

merefleksikan sebuah keadaan maupun bahasa kritik 
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masih kurang berhasil karena harus dibutuhkan kajian yang lebih mendalam lagi 

mengenai penggunaan bahasa simbolik secara universal. 

Adapun keberhasilan karya yang menurut pribadi sesuai antara ide, visual, 

dan teknik terdapat pada karya yang berjudul “Pendatang Baru Yang Berkuasa” 

dimana pada karya tersebut menampilkan perwujudan bentuk karakter dan 

mengandung komposisi yang menarik karena pada karya tersebut terdapat beberapa 

unsur seperti: tumbuhan, binatang, sampah, dan juga kendaraan berat yang 

dideformasi karakternya mencapai hasil maksimal, sehingga karya tersebut dapat 

mempresentasikan konsep karya kedalam visualisasi lukisan yang tepat. Disana 

diceritakan tentang kondisi lingkungan hidup saat ini, dimana binatang-binatang 

dan juga tumbuh-tumbuhan bertahan hidup di sungai yang penuh dengan sampah 

dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup di 

sekitarnya. Contoh inilah yang penulis harapkan didalam mewujudkan tujuan 

utama berkarya, adapun beberapa karya yang mungkin dirasa kurang begitu 

tersampaikan pesan di dalamnya dan perlu dibahas lebih lanjut. 

 Diharapkan kedepannya karya-karya Tugas Akhir ini dapat membuka 

ruang-ruang apresiasi seni yang lebih luas, tidak hanya bagi kalangan penikmat-

penikmat seni, namun juga dapat dipahami oleh para apresiator pemula. Besar 

harapan penulis melalui penciptaan karya tugas akhir ini dapat memberikan 

sumbangsih dalam perkembangan Seni Rupa Indonesia, atau setidaknya dapat 

menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa jurusan Seni Murni pada masa 

mendatang. 

 Penulis juga ingin menyampaikan permohonan maaf apa bila pada Tugas 

Akhir ini terdapat beberapa karya yang kurang maksimal dalam pengerjaannya, 

misalnya beberapa karya yang bentuk visualnya tidak dideformasi, hanya sesuai 

dengan bentuk aslinya.  

Semua yang telah penulis kerjakan ini tentu masih jauh dari kata sempurna. 

Penulis menyadari semua ini memerlukan proses yang panjang serta bantuan dari 

berbagai pihak lain yang berperan dalam keberhasilan ini. Penulis mengharapkan 

saran dan kritik yang sifatnya membangun dan bermanfaat bagi penulis dalam 

pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 
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