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ABSTRAK 

 

 

Yusuf Maulana Nasir. C0603039. 2010. Imajinasi Tentang Dewa-Dewa 

Sebagai Tema Dalam Karya Seni Grafis. Pengantar Karya Tugas Akhir: Jurusan 

Seni Rupa Murni Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu: 1) Bagaimana 

memasukkan Dewa-Dewa menjadi bagian dalam proses penciptaan karya seni 

grafis? 2) Bagaimana menemukan bentuk visualisasi imajinasi tentang Dewa-

Dewa dalam karya? 3) Bagaimana teknik yang dapat mendukung visualisasi 

dalam karya? 

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah: 1) Mendeskripsikan dewa-dewa 

dalam pengantar karya. 2) Menentukan bentuk tokoh dewa-dewa dalam 

visualisasi karya. (3) Menentukan teknik yang tepat sesuai dengan pemilihan 

bentuk dalam visualisasi karya. 

Metode yang digunakan adalah berupa implementasi teoritik dan 

implementasi visual. Implementasi teoritik mencakup tinjauan karya secara teori, 

sebagai landasan pembuatan karya. Implementasi visual meliputi hal-hal yang 

menyangkut wujud fisik karya. 

Penulis menyimpulkan imajinasi Tentang Dewa-Dewa sangat menarik 

untuk diambil sebagai tema maupun inspirasi dalam membuat karya seni grafis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

                                                                                                                                                

                  Bangsa Asia dikenal sebagai bangsa yang mengagungkan 

pengetahuan dan pengalaman spiritual di samping ilmu pengetahuan dan 

teknologi, alam dianggap sebagai tempat bernaung yang harus dihormati 

karena mempunyai kekuatan yang tak terbendung oleh manusia. Secara 

geografis Indonesia termasuk dalam bagian wilayah Tenggara benua Asia, maka 

perkembangan peradaban Indonesia tidak jauh berbeda dengan bangsa Asia pada 

umumnya, bangsa Indonesia juga mengedepankan aspek spiritual dalam 

perkembangan budayanya. 

                 Kepercayaan dan keyakinan akan adanya kekuatan yang besar yang berasal 

dari alam yang tak bisa ditanggulangi manusia melekat pada kehidupan masyarakat 

di Indonesia. Mula-mula  kepercayaan itu  hanya berwujud penghormatan terhadap 

roh nenek moyang yang dipercaya  berada pada benda-benda tertentu, kemudian 

berkembang hingga  pada pemujaan, ritual dan  pengorbanan benda harta kekayaan 

sampai jiwa atau kehidupan. Hal tersebut berkembang secara alami seiring 

perkembangan peradaban manusia di dunia. Kepercayaan  tersebut kemudian 

berkembang menjadi suatu keyakinan yang diikuti oleh banyak orang dan lingkup 

hal spiritual yang dipercayai juga bertambah luas 

 

Sejak zaman prasejarah bangsa Indonesia sudah mengenal berbagai 
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macam kepercayaan, terbukti dari banyaknya bukti artefak yang ditinggalkan. 

Menhir, punden berundak, Sarkophagus dan beberapa bukti sejarah lainya 

menunjukan bahwa bangsa Indonesia sudah melakukan aktifitas kepercayaan 

sejak zaman prasejarah. Setelah itu aktifitas kepercayaan dan keyakinan terus 

berkembang dalam masyarakat sampai pada zaman kerajaan Majapahit. Pada 

masa itu dimulai  kepercayaan Hindu yang berasal dari India mulai masuk dalam 

sistem kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu terus berkembang sesuai dengan 

pola kehidupan bangsa Indonesia saat itu sampai masuknya agama Budha ke 

Indonesia melalui kerajaan Sriwijaya pada masa lampau. Berikutnya disusul 

masuknya agama Islam yang dibawa saudagar Timur Tengah dan agama Kristen 

yang  dibawa  bangsa kolonial.   

Sejarah menunjukan bahwa agama Hindu sudah mengakar kuat dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia karena agama ini telah lama masuk ke negeri ini. 

Walaupun agama Hindu bukan berasal dari Indonesia tetapi kepercayaan Hindu 

berkembang pesat di negeri ini, masuk jauh kedalam sendi kehidupan masyarakat 

dari dulu sampai sekarang. Begitu banyak bukti fisik maupun budaya masyarakat 

yang merupakan peninggalan kepercayaan agama Hindu pada masa lalu. 

Keyakinan  akan dewa-dewa melekat dalam kehidupan masyarakat, terlihat dari 

banyaknya relief candi-candi di Indonesia yang menggambarkan sosok dewa dan 

cerita yang menyertainya. Tidak hanya itu dalam pewayangan dewa-dewa juga 

dihadirkan sebagai tokoh wayang yang masuk dalam cerita pewayangan. Budaya 

Hindu  masuk dalam masyarakat Indonesia melingkupi seluruh aspek kehidupan.  

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengungkap tokoh dewa-dewa 
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yang diyakini dalam agama Hindu dan dalam tokoh pewayangan dalam bentuk 

karya seni grafis. Hal ini sebagai wujud keinginan penulis mengenal tokoh dewa-

dewa dalam lingkup imajinasi penulis. Sehingga penulis dapat memahami tentang 

dewa-dewa dan mengenalkan kepada masyarakat luas, serta mengetahui hikmah 

dan manfaatnya bagi kehidupan.  

 B . Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini yaitu imajinasi penulis tentang 

dewa-dewa sebagai tema dalam pembuatan karya seni grafis. 

C.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana dewa-dewa menjadi tema dalam proses penciptaan karya seni 

grafis? 

2. Bagaimana menemukan karakter bentuk visualisasi imajinasi tentang 

dewa-dewa dalam karya? 

3. Bagaimana teknik yang dapat mendukung visualisasi dalam karya? 

 

D.  Tujuan Penulisan 

1. Mendeskripsikan dewa-dewa ke dalam pengantar karya. 

2. Menentukan bentuk tokoh dewa-dewa dalam visualisasi karya. 

3. Menentukan teknik yang tepat sesuai dengan pemilihan bentuk dalam 

visualisasi karya. 

E.  Manfaat Penulisan 
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1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam berkarya. 

2. Memberikan ragam warna dalam seni grafis dan ilmu pengetahuan. 

3. Mengenal karakter dewa-dewa yang memiliki banyak hikmah bagi 

kehidupan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Dewa 

  Dewa berasal dari bahasa Sansekerta, urat kata div yang berarti sinar 

cahaya (Nur). Sampai sekarang masih banyak yang salah mengartikannya 

menganggap dewa adalah Tuhan. Sementara menurut ajaran filsafat ke-Tuhanan 

dalam agama Hindu hendaknya jangan mempersamakan kedua pengertian itu 

karena dalam fisafat darsana (contoh; tuladha), jangankan dewa-dewa, semua ini 

tentu adalah Brahman, ini adalah konsepsi ajaran monistis atau pandangan bahwa 

semesta itu merupakan satu-satuan tunggal (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2003:753) didalam agama Hindu (Wedaparikrama, 1971:29). 

  Segala yang diciptakan ini bukan Tuhan. Dewa-Dewa diciptakan 

sebagaimana alam semesta ini, untuk mengendalikan alam semesta itu. Dewa 

bukanlah Tuhan (Wedaparikrama, 1971:29). 

  Dewa adalah roh yang dianggap atau dipercaya sebagai manusia halus 

yang berkuasa atas alam dan manusia (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003:17). 

  Dewa adalah perujudan sinar suci dari Syang Hyang Widhi yang memberi 

kekuatan suci guna kesempurnaan hidup machluk (Upadeca: tentang ajaran-ajaran 

agama Hindu, 1968:17). 

  Kemarahan dewa biasa diproyeksikan dalam wujud monster/raksasa. 

Contohnya Siwa sebagai dewa perusak dan kemarahan dewi diwujudkan dalam 
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bentuk singa atau harimau. Hal ini seperti dilihat Heinrich Zimmer dalam Myths 

And Sysmbols In Indian Art And Civilization  sebagai berikut: “The Story 

of Kirttimukha shows that the violent emotion of god can be projected or 

externalized in the shape of an autonomous monster. Such apparitions abound in 

the muthological annals of India.” (Heinrich Zimmer, 1945: 189).   

  Di dalam mithologis setiap dewa mempunyai kendaraan atau wahana, 

seperti Brahma mengendarai angsa, Indra mengendarai gajah, Durga mengenakan 

macan dan dewa yang lainnya. Lebih lanjut dinyatakan “In Hindu mithology the 

wild goose is associated, generally, with Brahma. Just as Indra rides on elephant, 

Shiva on the bull Nandi, Shiva’s son, the war god Skanda-Karttikeya, on the 

peacock, and “The Goddes” (devi) on the lion. So Brahman soars through the 

atmosphere on magnifacent gander. These vehicles or mounts (vahana) are 

magnifestations on the animal plane of the divine individuals themeselves.”  

(Heinrich Zimmer, 1945: 48).  

B. Dewa-Dewa dalam agama Hindu dan Wayang Purwa 

            Bangsa Indonesia mengenal kepercayaan terhadap Dewa dari datangnya 

agama Hindu ke Indonesia.  Di Jawa kepercayaan akan Dewa-Dewa dihadirkan 

juga dalam Wayang Purwa, Adapun Dewa-Dewa yaang kita kenal dari agama 

Hindu dan Wayang Purwa adalah sebagai berikut : 

 

1. Brahma  

Brahma ialah sebutan untuk Sang Hyang Widhi dalam fungsinya sebagai 

Pencipta dalam bahasa Sansekerta disebut utpeti (Upadeca:tentang ajaran-ajaran 
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agama Hindu, 1968:15). 

Dalam kitab suci Bhagawadgita, Dewa Brahma muncul dalam bab 8 sloka 

ke-17 dan ke-18; bab 14 sloka ke-3 dan ke-4; bab 15 sloka ke-16 dan ke-17. 

Dalam ayat-ayat tersebut, Dewa Brahma disebut-sebut sebagai Dewa pencipta, 

yang menciptakan alam semesta atas berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam 

Bhagawadgita juga disebutkan, Siang hari bagi Brahma sama dengan satu Kalpa 

dan Brahma hidup selama seratus tahun Kalpa, setelah itu beliau wafat dan 

dikembalikan lagi ke asalnya, yakni Tuhan Yang Maha Esa 

(http://id.wikipedia.org/wiki/brahma, 15 Juli 2009, 10:11).  

 

Gambar. 1.  Gambar Dewa Brahma.  

(http://id.wikipedia.org/wiki/brahma, 15 Juli 2009, 10:11). 

 

                 Gambar. 1 adalah gambar yang menjadi acuan dalam pembuatan karya 

1, akan tetapi tidak sepenuhnya menjadi dasar penentuan bentuk gambar. Penulis 

masih mengolah, mengubah dan menambahkan unsur unsur yang lain sehingga 

karya yang tercipta menjadi murni keinginan penulis. Hal yang pokok ialah 

mengenai pakaian  atau busana penulis mengubahnya menjadi pakaian dari raja 
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Jawa dan penambahan keris sebagai senjata dewa. 

 

2. Wisnu 

Wisnu adalah sebutan Sang Hyang Widhi dalam fungsinya sebagai 

pelindung, Pemelihara dengan segala kasih sayangnya. Pelindung dalam bahasa 

Sansekerta disebut sthiti (Upadeca:tentang ajaran-ajaran agama Hindu, 1968:15). 

Dalam ajaran agama Hindu, Wisnu (disebut juga Sri Wisnu atau 

Narayana) adalah Dewa yang bergelar sebagai siti (pemelihara) yang bertugas 

memelihara dan melindungi segala ciptaan Brahman (Tuhan Yang Maha Esa). 

Dalam filsafat Hindu Waisnawa, ia dipandang sebagai roh suci sekaligus dewa 

yang tertinggi. Dalam. filsafat Adwaita Wedanta dan tradisi Hindu umumnya, 

Dewa Wisnu dipandang sebagai salah satu manifestasi Brahman dan enggan 

untuk dipuja sebagai Tuhan tersendiri yang menyaingi atau sederajat dengan 

Brahman (http://id.wikipedia.org/wiki/wisnu, 15 Juli 2009, 10:11). 

Gambar. 2 ini adalah sumber ide dari penulis untuk membuat Karya 2, 

tetapi penulis tidak mengambil unsur yang ada sepenuhnya. Hanya unsur yang 

penting dan tentunya juga memadukan dengan sumber ide dari gambar wayang 

dewa Wisnu juga serta memunculkan sosok kendaraan dewa wisnu berupa burung 

garuda. 
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Gambar. 2.  Gambar Dewa Wisnu. 

 (http://id.wikipedia.org/wiki/wisnu, 15 Juli 2009,10:11). 

3.  Siwa 

Siwa ialah sebutan Sang Hyang Widhi dalam fungsinya melebur 

pralina dunia serta isinya dan mengembalikan dalam peredaranya keasal. 

Dalam bahasa Kawinya diistilahkan dengan sangkan paran artinya pinangka 

lan tujuan sing diparani, asal-usul (Kamus Basa Jawa, 2000:692) atau kembali 

keasal (Upadeca:tentang ajaran-ajaran agama Hindu, 1968:16).  

       Siwa atau kadangkala ditulis Shiva, menurut ejaan bahasa Inggris, adalah 

salah satu Dewa Utama, Trimurti dalam agama Hindu yang berjumlah tiga. Kedua 

dewa lainnya adalah Brahma dan Wisnu. 

Dalam ajaran agama Hindu, Dewa Siwa (Siwa / Shiva) adalah manifestasi 

dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pelebur, melebur segala sesuatu yang sudah 

usang dan tidak layak berada di dunia fana lagi sehingga segala ciptaan Tuhan 

tersebut harus dikembalikan kepada asalnya (Tuhan) 

(http://id.wikipedia.org/wiki/siwa, 15 Juli 2009, 10:11). 
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  “Shiva’s power of destruction is precipitated all around him in the horde of 

his wrathful “host”: a swarm of diminutive Shivas, known as “Rudras”, after the 

Vedic appellation of god.” (Heinrich Zimmer, 1945: 189). 

Kekuatan syiwa yang bersifat merusak merupakan endapan amarah yang 

besar yang diwujudkan melalui replika kecil siwa yang bernama Rudras yang 

merupakan gelar-gelar yang dilupakan pada dewa. Syiwa dan istrinya yang 

memiliki banyak nama dianggap memiliki dua kepribadian yang berlainan. 

  
Gambar. 3.  Gambar Dewa Siwa. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/siwa, 15 Juli 2009, 10:11). 

           Gambar. 3 di atas ialah sumber ide penulis dalm membuat Karya 3, secara 

jelas penulis mengadopsi apa yang nampak pada gambar ini. Walaupun bukan 

berupa lukisan tetapi karya patung, gambar diatas tetap bisa dijadikan sumber ide, 

tentunya dengan menambah atau mengurangi beberapa unsur yang ada.  

4. Saraswati 

Dalam legenda digambarkan bahwa Saraswati adalah Dewi/ lstri Brahma. 

Saraswati adalah Dewi pelindung/ pelimpah pengetahuan, kesadaran (widya), dan 

sastra. Berkat anugerah dewi Saraswati, kita menjadi manusia yang beradab dan 
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berkebudayaan (http//:www.babadbali.com).  

Ilmu pengetahuan merupakan salah satu unsur untuk meningkatkan tarap 

hidup manusia. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu bagi manusia sehingga di 

dalam ajaran Agama Hindu diabadikan dalam bentuk simbolis Dewi Saraswati. 

Saraswati adalah sebuah nama suci untuk menyebutkan sosok Dewi Ilmu 

Pengetahuan. Kata Saraswati berasal dari kata "saran" dan "wati". Saran memiliki 

arti mata air, terus menerus atau sesuatu yang terus menerus mengalir. Sedangkan 

kata wati berarti memiliki. Dengan demikian Saraswati berarti sesuatu yang 

memiliki atau mempunyai sifat mengalirkan secara terus menerus air kehidupan 

dan ilmu pengetahuan. Dewi Saraswati digambarkan sebagai seorang wanita 

cantik yang bertangan empat. Perihal sosok cantik untuk menggambarkan Dewi 

Saraswati, sesunguhnya mengandung arti simbolis. Bahwa apa yang digambarkan 

cantik itu pasti menarik, karena Dewi Saraswati adalah Dewi ilmu pengetahuan, 

maka tentu saja akan membuat umat manusia tertarik untuk mempelajari ilmu 

pengetahuan itu sendiri. Ketertarikan di sini jelas bukan dari segi fisik biologis, 

melainkan harus dilihat etis-religius. Bahwa mempelajari ilmu pengetahuan 

sebenarnya adalah salah satu bentuk bhakti kita kepada Dewi Saraswati. Tentu 

saja ilmu pengetahuan yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, 

bangsa dan Negara. Ilmu pengetahuan merupakan harta yang tak ternilai 

harganya, sebab selama manusia itu hidup, ilmu pengetahuan yang dimilikinya 

tidak akan habis atau berkurang malah akan bertambah terus sesuai dengan 

kemampuannya menyerap ilmu pengetahuan. Lain halnya dengan harta benda 

duniawi yang sewaktu-waktu bisa habis, kalau tidak cermat memanfaatkannya. 
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I1mu pengetahuan merupakan senjata yang utama dalam meningkatkan kehidupan 

dunia ini. Orang bisa mencapai kedudukan yang terhormat, kewibawaan, 

kemuliaan kalau memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/saraswati, 15 Juli 2009, 10:11). 

 

Gambar. 4.  Gambar Dewi Saraswati. 

 (http://id.wikipedia.org/wiki/saraswati, 15 Juli 2009, 10:11). 

 

          Dari Gambar. 4 diatas terlihat jelas bahwa dewi Saraswati adalah dewi 

kesenian, terlihat dari tanganya memegang alat musik.walaupun gambar ini sangat 

berbeda dengan gambar Karya 4 akan tetapi gambar ini merupakan sumber ide 

dari pembuatan karya 4. Banyak karakter yang diubah, dikurangi, diganti ataupun 

ditambahi karena kepentingan penulis menghadirkan karya yang baru dari penulis 

sendiri. 

 

5. Gangga 

Gangga atau Ganges (ejaan orang Barat) adalah nama seorang Dewi dalam 

agama Hindu yang dipuja sebagai dewi kesuburan dan pembersih segala dosa 

dengan air suci yang dicurahkannya. la juga merupakan Dewi sungai suci Sungai 
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Gangga di India. Dewi Gangga sering dilukiskan sebagai wanita cantik yang 

mencurahkan air di dalam guci. Umat Hindu percaya bahwa jika mandi di sungai 

Gangga pada saat yang tepat akan memperoleh pengampunan dosa dan 

memudahkan seseorang untuk mendapat keselamatan. Banyak orang percaya 

bahwa hasil tersebut didapatkan dengan mandi di sungai Gangga sewaktu-waktu. 

Orang-orang melakukan perjalanan dari tempat yang jauh untuk mencelupkan abu 

dari jenazah anggota keluarga mereka ke dalam air sungai Gangga; pencelupan itu 

dipercaya sebagai jasa untuk mengantarkan abu tersebut menuju surga. Beberapa 

tempat suci bagi umat Hindu berada di sepanjang tepi sungai Gangga, meliputi 

Haridwar, Allahabad dan Benares (http://id.wikipedia.org/wiki/gangga, 15 Juli 

2009, 10:11). 

 

Gambar. 5.  Gambar Dewi Gangga. 

 (http://id.wikipedia.org/wiki/gangga, 15 Juli 2009, 10:11). 

 

          Secara sepintas terlihat unsur kesamaan yang mencolok dari Gambar. 5 ini 

dengan Karya 5 dan dapat disimpulkan gambar ini sebagai sumber idenya, akan 

tetapi jelas penulis tidak menghendaki karyanya sama persis. Maka diubahlah 
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beberapa bentuk yang terlihat mencolok dalam karya ini menjadi suatu bentuk 

karya yang baru. Seperti mengubah busana yang dikenakan Gangga, 

menambahkan jumlah tangannya dan menghilangkan bunga teratainya.    

6. Durga 

              Menurut kepercayaan umat Hindu, Durga adalah sakti (istri) Siwa. Dalam 

agama Hindu, Dewi Durga (atau Betari Durga) adalah ibu dari Dewa Ganesa dan 

Dewa Kumara (Kartikeya). Ia kadangkala disebut Uma atau Parwati. Dewi Durga 

biasanya digambarkan sebagai seorang wanita cantik berkulit kuning yang 

mengendarai seekor harimau. Ia memiliki banyak tangan dan memegang dengan 

posisi mudra, gerak tangan yang sakral yang biasanya dilakukan oleh para pendeta 

Hindu. (http://id.wikipedia.org/wiki/durga, 15 Juli 2009, 10:11). 

 

Gambar. 6.  Gambar Dewi Durga. 

 (http://id.wikipedia.org/wiki/durga, 15 Juli 2009, 10:11). 

 

Penulis menghadirkan sosok Durga dalam Karya 6 dengan berpedoman 

Gambar. 6 tetapi mengubah busananya, mengganti beberapa senjata dan seting 

latar belakangnya.   
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7. Laksmi 

Dalam kitab-kitab Purana, Dewi Laksmi adalah Ibu dari alam semesta, 

sakti dari Dewa Wisnu. Dewi Laksmi memiliki ikatan yang sangat erat dengan 

Dewa Wisnu. Dalam beberapa inkarnasi Wisnu (Awatara) Dewi Laksmi ikut serta 

menjelma sebagai Sita (ketika Wisnu menjelma sebagai Rama), Rukmini (ketika 

Wisnu menjelma sebagai Kresna), dan Alamelu (ketika Wisnu menjelma sebagai 

Wenkateswara). 

Dewi Laksmi disebut juga Dewi Uang. Ia juga disebut "Widya", yang 

berarti pengetahuan, karena Beliau juga Dewi pengetahuan keagamaan. Ia juga 

dihubungkan dengan setiap kebahagiaan yang terjadi di antara keluarga dan 

sahabat, perkawinan, anak-anak, kekayaan, dan kesehatan yang menjadikannya 

Dewi yang sangat terkenal di kalangan umat Hindu 

(http://id.wikipedia.org/wiki/laksmi, 15 Juli 2009, 10:11). 

 

Gambar. 7.  Gambar Dewi Laksmi. 

 (http://id.wikipedia.org/wiki/laksmi, 15 Juli 2009, 10:11). 

 

             Gambar. 7 inilah yang menjadi panutan dalam membuat Karya 

berjudul”Laksmi”, dari posisi dan tampilan secara garis besar hampir sama, hanya 
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beberapa hal diubah seperti ditambahkannya pengubahan pakaian dan latar 

belakang. Menurut buku sejarah Wayang Purwo halaman 264, keris sebagai 

senjata karena berasal dari pujaan dewi. 

8. Ganesha 

         Ganesa adalah salah satu dewa terkenal dalam agama Hindu dan banyak 

dipuja oleh umat Hindu, yang memiliki gelar sebagai Dewa pengetahuan dan 

kecerdasan, Dewa pelindung, Dewa penolak bala/bencana dan Dewa 

kebijaksanaan. Lukisan dan patungnya banyak ditemukan di berbagai penjuru 

India; termasuk Nepal, Tibet dan Asia Tenggara. Dalam relief, patung dan 

lukisan, ia sering digambarkan berkepala gajah, berlengan empat dan berbadan 

gemuk. la dikenal pula dengan Hama Ganapati, Winayaka dan Pilleyar. Dalam 

tradisi pewayangan, ia disebut Bhatara Gana, dan dianggap merupakan salah satu 

putera Bhatara Guru (Siwa). Berbagai sekte dalam agama Hindu memujanya 

tanpa mempedulikan golongan. Pemujaan terhadap Ganesa amat luas hingga 

menjalar ke umat Jaina, Buddha, dan di luar India 

(http://id.wikipedia.org/wiki/ganesha, 15 Juli 2009, 10:11). 

            Gambar. 8 ini adalah sumber ide yang digunakan penulis sebagai acuan 

dalam membuat karya 8, tetapi banyak hal yang diubah dan ditambahi terutama 

mengenai pososi dan pola gerakan karena penulis menghendaki gambar yang 

bersifat dinamis dan sesuai dengan tampilan Jawa.  
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Gambar. 8.  Gambar Dewa Ganesha. 

 (http://id.wikipedia.org/wiki/ganesha, 15 Juli 2009, 10:11). 

9. Dewa Surya 

Dewa Surya anak Semar (Hyang Ismaya). DewaSurya seorang dewa 

Matahari (Surya berarti matahari). Kekuasaan dewa ini menyelidiki segala 

manusia pada setiap hari. Karena hal itu Surya bergaul dengan puteri Petaperlaja.  

Ia berputera seorang kesatria yakni raden Suryaputera (Buku Sejarah Wayang 

Purwa, 1970:39).   

 

Gambar. 9.  Gambar Dewa Surya. 

 (Buku Sejarah Wayang Purwa, 1970:29). 
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Gambar. 9 adalah gambar yang ideal sebagai bahan acuan mengenai gaya 

berpakaian dan sikap akan tetapi penulis harus mengubah jumlah tangan sebagai 

simbol kekuasaan Dewa Surya, yang dalam gambar pewayangan tidak ditunjukan, 

selain itu penulis juga mengubah pola gerakan wayang yang kaku menjadi sosok 

yang lebih dinamis. 

10. Dewa Indra 

Dewa indra adalah putra Hjang Guru. Dewa ini terhitung yang terkuasa 

sebagian wilayah Djonggring Saloka (tempat betara guru), dan tempat itu 

disebutnya Kaendran. Waktu dewa ini dilahirkan pengaruhnya bumi gentar dan 

angin puyuh, hingga air laut meluap ke darat. Kekuasaan dewa indra, 

memerintahkan segala dewa atas titah Betara Guru, maka indra sebagai 

penanggung jawab segala hal di tempat dewa. Ia menguasai semua bidadari di 

surga. Menimbang segala hadiah yang akan dianugerahkan kepada manusia. 

(Buku Sejarah Wayang Purwa, 1970:29). 

 

                          Gambar. 10. Gambar Dewa Indra 

(Buku Sejarah Wayang Purwa, 1970:29) 

Dewa Indra dalam Gambar. 10 terlihat kaku sehingga penulis 
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mengubahnya menjadi sosok yang dinamis, tetapi tidak melupakan unsur karakter 

Dewa Indra yang ada, dalam karya 10 penulis mengambil contoh kain batik dan 

mahkota yang dikenakan Dewa Indra dalam gambar wayang.  

Itulah sepuluh tokoh Dewa yang dijadikan imajinasi karya penulis, yang 

biasa dikenal dalam agama Hindu dan pewayangan di pulau Jawa, yang dianggap 

penulis dapat mewakili karena terhitung jajaran Dewa utama dan mempunyai 

karakter yang kuat. Dari sepuluh Dewa ini masing-masing memiliki kisah yang 

berbeda-beda, dalam Wayang Purwa ada beberapa  tokoh Dewa dihadirkan 

dengan nama Jawa. 

 

C. Komponen Karya Seni 

Adapun yang dimaksud dengan komponen karya seni itu ialah subject 

matter atau tema, bentuk, dan isi.  

1. Subject Matter atau Tema 

Subject matter atau tema pada umumnya dimaksudkan juga sebagai tema 

atau juga bisa disebut pokok soal; yaitu pokok persoalan yang selalu dijumpai 

dalam suatu karya seni. 

Di dalam seni yang representatif, atau non abstrak maka temanya adalah 

alam. Tetapi di dalam seni abstrak yang tidak menggambarkan apa-apa, subject 

matter atau tema berupa ide atau konsep-konsep intelektual yang lebih sulit 

dimengerti bila dibandingkan dengan tema-tema yang didasarkan atas suatu 

obyek atau fakta (P. Mulyadi, 2000: 27-28). 
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Subject matter dalam seni adalah sesuatu (persoalan) yang akan diungkap 

pada suatu karya, dan oleh karena itu seringkali juga disebut pokok soal atau 

tema. Dengan kata lain, subject matter adalah apa-apa yang diungkapkan dalam 

suatu karya (P. Mulyadi, 2000: 15). 

2. Bentuk 

Satu diantara komponen karya seni adalah bentuk. Bentuk dimaksudkan 

sebagai totalitas karya. Bentuk adalah organisasi (desain) dari segenap unsur 

yang mewujudkan suatu karya seni. Adapun unsur-unsur yang dimaksudkan 

meliputi: garis, shape, value atau gelap terang, tekstur dan warna. Unsur-unsur 

tersebut diorganisir, adapun meliputi: balance, ritme, dominan, harmoni, dan 

lain-lain (P. Mulyadi, 2000: 29). 

3. Isi atau Arti 

Isi adalah kualitas atau arti, yang ada dalam suatu karya seni. Isi juga 

dimaksudkan sebagaai final statement, mood (suasana hati) atau pengalaman 

penghayat, isi merupakan arti yang esensial daripada bentuk, dan seringkali 

dinyatakan sebagai bentuk sejenis emosi, aktifitas intelektual atau asosiasi yang 

kita lakukuan terhadap suatu karya seni. Apabila ada suatu usaha untuk 

menganalisa mengapa bentuk dari suatu karya menimbulkan emosi atau ekspresi 

terhadap kita, atau menstimulasi aktifitas intelektual penghayatnya, sebenarnya 

kita sedang berhadapan dengan isi atau arti (P. Mulyadi, 2000: 16-17).   

Dengan demikian, walaupun secara teori dapat dipisahkan, namun 

sebenarnya ketiga komponen tersebut yakni tema atau subject matter, bentuk dan 

isi masih merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Di dalam 
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berkarya ternyata komponen karya yang kedua, ialah “bentuk” merupakan 

garapan utama, walaupun tentu saja bukan berarti dapat meninggalkan 

permasalahan yang lain ialah subject matter dan isi (Suryo Suradjijo, 1999: 76). 

 

D. Komposisi 

Dalam seni rupa komposisi merupakan hal yang pokok. Pada dasarnya 

komposisi menyangkut tata susunan dalam melahirkan ungkapan atau ide, dimana 

kesatuan hubungan, keserasian merupakan hakikat utama di dalam sebuah 

komposisi (Arfial Arsad Hakim, 2000: 34).  

Komposisi ada dua macam, yaitu komposisi terbuka dan komposisi 

tertutup. Komposisi terbuka adalah komposisi dimana dalam suatu bidang atau 

ruang, unsur-unsur komposisinya merupakan bagian yang memberi kesan 

menerus, tersebar, meluas dari pusat bidang atau ruang komposisi tersebut. 

Sedangkan yang dimaksud dengan komposisi tertutup adalah jika unsur-unsur 

tersebut seakan-akan di dalam bagian, mengumpul, menyempit, sehingga terlihat 

adanya pengelompokan unsur-unsur itu ke dalam pusat bidang atau ruang 

komposisi (Arfial Arsad Hakim, 2000: 31).  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komposisi adalah pengaturan 

atau susunan. Komposisi mengatur unsur-unsur rupa dalam karya seni, mulai dari 

garis, warna, hingga tekstur.  

1. Prinsip Organisasi Unsur-Unsur Rupa  

Prinsip yang digunakan dalam organisasi bentuk biasanya disebut prinsip 

organisasi, prinsip desain. atau komposisi, yang antara lain repetisi, harmoni, 
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balance, dan kontras. Dalam oganisasi atau komposisi perlu diperhatikan adanya 

unsur yang saling berintegrasi dan saling mendukung. Oleh sebab itu, tidak perlu 

bahwa tiap-tiap unsur memiliki kekuatan yang sama. 

a. Repetisi 

Repetisi atau pengulangan dan ritme tidak dapat dipisahkan satu dengan 

yang lain. Ritme adalah hasil dari repetisi. Repetisi merupakan metode untuk 

menarik perhatian penghayat secara terus menerus terhadap unit-unit visual pada 

suatu pola dan merupakan cara yang mudah untuk mengikat keseluruhan unsur-

unsur desain (Arfial Arsad Hakim, 2000: 18). 

Pengulangan adalah hal pokok dalam karya ini mengingat tema yang 

berkenaan dengan mitos dan simbol jadi banyak hal atau obyek yang dihadirkan 

berulang 

b. Harmoni 

Harmoni atau selaras merupakan paduan unsur-unsur yang tidak jauh 

berbeda. Jika unsur-unsur estetika dipadu secara berdampingan maka akan timbul 

keserasian (harmony) (Dharsono Sony Kartika, 2004: 113).  

Ritme, repetisi, dan dominan merupakan transisi penghubung bagi 

tercapainya suatu kesatuan hubungan unsur-unsur sehingga terwujud harmoni di 

dalam bidang gambar. Harmoni menyebabkan tercapainya kesatuan (unity), 

sedangkan ritme, repetisi, dan dominans merupakan faktor yang esensial untuk 

mencapai harmoni (Arfial Arsad Hakim, 2000: 17). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxv 

Hal yang menyangkut ritme penting untuk diperhitungkan dalam karya ini 

sebagai contoh ritme bentuk dari awan yang tentunya harus disesuaikan dengan 

obyek lainya. 

c. Kesatuan atau Unity 

Kesatuan merupakan efek yang dicapai dalam suatu susunan atau 

komposisi diantara hubungan unsur pendukung karya, sehingga secara 

keseluruhan menampilkan kesan tanggapan secara utuh (Dharsono Sony Kartika, 

2004: 117). 

Aspek kesatuan bentuk karya tidak dapat dikesampingkan karena bila satu 

sama lain yang menjadi obyek gambar tidak mendukung akan mematikan karya 

dalam hal ini dapat kita lihat disetiap karya mengedepankan unsur kesatuan 

masing-masing. 

d. Keseimbangan 

Keseimbangan merupakan prinsip dari penciptaan karya untuk menjamin 

tampilnya nilai-nilai keselarasan dan keserasian yang mendukung prinsip kesatuan 

dengan menggunakan unsur-unsur seni. Ada tiga prinsip keseimbangan, yakni 

keseimbangan formal, keseimbangan informal, dan keseimbangan radial. 

Keseimbangan formal adalah keseimbangan pada dua pihak berlawanan 

dari satu poros. Keseimbangan formal kebanyakan simetris secara eksak atau 

ulangan berbalik pada sebelah menyebelah. Meskipun keseimbangan formal 

bersifat statis dan tenang, tetapi tidak menampakkan kesan membosankan. 
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            Keseimbangan informal adalah keseimbangan sebelah menyebelah dari 

susunan unsur yang menggunakan prinsip susunan ketidaksamaan atau kontras 

dan selalu asimetris (Dharsono Sony Kartika, 2004: 118-119). 

Keseimbangan radial; disamping prinsip keseimbangan formal dan prinsip 

keseimbangan informal pada karya masih dapat ditemukan ciptaan yang 

berdasarkan prinsip keseimbangan yang lain, seperti keseimbangan radial yaitu 

keseimbangan yang memberikan kesan memusat atau sentral. Dalam prinsip 

keseimbangan radial terdapat unsur penting yang diletakkan di pusat pada 

rancangan disainnya (http://fortunecity.com/senirupa). 

Terlihat jelas dalam karya bahwa unsur penyeimbang selalu dihadirkan 

baik melalui tata letak maupun melalui latar belakang dari obyek utama gambar. 

 

2. Unsur-Unsur Visual 

Unsur-unsur visual terdiri dari garis, warna, dan tekstur. Dimana setiap 

unsur tersebut akan saling melengkapi sehingga akan nampak visualnya. 

a. Garis 

Garis dimulai dari sebuah titik, merupakan jejak yang ditimbulkan oleh 

titik- titik yang digerakkan atau merupakan sederetan titik- titik yang berhimpit. 

Juga merupakan goresan atau sapuan yang sempit dan panjang sehingga 

membentuk seperti benang atau pita (Arfial Arsad Hakim, 2000: 35).  

Di dalam karya ini garis merupakan unsur utama yang membentuk 

karakter obyek gambar baik sebagai garis outline maupun pengisi dan arsir. 

 

 

b. Warna 
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Pengertian warna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesan 

yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang 

dikenainya.  

Warna merupakan suatu elemen dasar yang sangat sensitif karena 

kualitasnya sangat peka terhadap reaksi emosional. Warna merupakan suatu 

elemen yang sangat mempunyai emosi, atau mempesona langsung dan segar. 

Dalam karya ini hanya menggunakan satu jenis warna yang bertingkat 

kepekatannya atau teknik halftone yaitu memberi kesan berdimensi pada gambar 

dengan memberikan warna gelap pada bagian gambar yang gelap dan warna 

terang pada bagian gambar yang terang, antara gelap dan terang tidak ada 

perbedaan yang kontras ( Drs. I Nengah Sudika Negara, 2001:3). Karya ini 

sengaja dibuat tanpa unsur warna yang kuat bertujuan untuk memunculkan unsur 

klasik pada karya, selain itu secara teknis akan memperpanjang proses pembuatan 

tanpa diimbangi hasil yang lebih baik mengingat dalam teknik cetak drypoint 

warna muncul dari bentuk lubang goresan pada plat mika.   

 

c. Tekstur 

Tekstur adalah sifat permukaan dari suatu benda atau bidang yang 

memberi karakter atas suatu benda atau bidang permukaan tersebut, apakah halus 

atau kasar. Wujud suatu tekstur dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

tekstur nyata dan tekstur semu. 

Tekstur nyata (actual texture) adalah tekstur nyata (sesungguhnya) yang 

apabila diraba dapat dirasakan halus atau kasar seperti apa yang terlihat pada 

permukaan suatu bidang. Misalnya, permukaan tembok, kaca, amplas dan lain 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxviii 

sebagainya. Tekstur tersebut dapat berupa tekstur alami ataupun buatan. 

Sedangkan tekstur semu (simulated texture) adalah tekstur yang tidak nyata/ilusif. 

Misalnya, kita membuat tekstur dengan menggunakan alat dan teknik tertentu 

pada suatu bidang tapi hanya berbentuk gambar dua dimensi. Dari hasil yang kita 

dapatkan terlihat seolah-olah permukaan itu sangat kasar ataupun licin, padahal 

jika kita raba yang kita rasakan hanya permukaan bidang gambar tersebut. Disini 

tekstur yang hadir bersifat semu, ia hadir dalam imajinasi visual. 

Mengingat karya yang dihadirkan adalah karya dua dimensi tentu tekstur 

yang dihadirkan ialah bentuk tekstur semu sebab jelas tidak mungkin 

menghadirkan tekstur nyata kecuali alat plat cetak itu sendiri. Tekstur semu hadir 

dalam karya-karya tertentu yang menghadirkan bentuk puncak bukit yang ada 

padang rumputnya pada karya berjudul “Laksmi”dan pada bentuk pasir di pinggir 

sungai dalam karya berjudul ”Gangga”diwujudkan dalam bentuk titik-titik yang 

menyesuaikan bidangnya.  

 

E. Seni Grafis 

1. Pengertian Seni Grafis 

Seni grafis berasal dari bahasa Yunani, Graphein, yang berarti menulis 

atau menggambar. Seni grafis (cetak) merupakan pengubahan gambar bebas karya 

perupa menjadi cetakan melalui proses manual dan menggunakan material 

tertentu. Seni grafis merupakan salah satu cabang seni rupa yang erat kaitannya 

dengan masalah cetak-mencetak. Suatu usaha untuk memperbanyak karya 

(Menurut Nathan Klober dalam P. Mulyadi, 2000 : 8).  
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Seni grafis pada dasarnya menitikberatkan pada teknik cetak mencetak, 

sebagai usaha untuk dapat memperbanyak atau melipatgandakan sesuatu, baik 

gambar ataupun tulisan dengan cara tertentu pula. Seni grafis murni sama dengan 

seni murni lainnya seperti seni lukis dan patung. Seni grafis merupakan proses 

kreatif dalam mengungkapkan pengalaman artistiknya melalui media cetak 

mencetak untuk mencapai rasa keindahan (Kartika, 2004 : 38). 

Untuk mempertegas keaslian karya, dengan menggunakan pensil, 

senimannya memberikan catatan di bagian bawah di luar gambar, berupa tanda 

tangan, tahun pembuatan, judul karya, dan nomor urut cetak serta jumah edisinya. 

Misalnya, 10/25 berarti cetakan ke-10 dengan seluruh jumlah edisinya 25 

(Ensiklopedia Nasional Indonesia jilid 6, 1989: 221). 

2. Klasifikasi Teknik Seni Grafis 

Dalam seni grafis ada beberapa prinsip dasar cetak mencetak. Dan dalam 

perkembangannya saat ini seni grafis telah merambah wilayah pemanfaatan 

teknologi melalui digital print. Teknik yang digunakan dalam seni grafis dapat 

diklasifikasikan dalam kategori berikut: 

a. Cetak timbul atau cetak letterpress; cukil kayu, white line cut, clair obsure, 

cukil camaieu, cukil-lino, korosi seng (zinc corrosion), cetakan montase 

termasuk cetakan material dan sebagainya.  

b. Intaglio atau cetak gravure; teknik engraving manual ini termasuk 

engraving lempeng tembaga, niello, engraving pelat baja dan jarum dingin 

(cold needle).  

c. Etsa; termasuk etsa, aquatint, heliogravure dan vernis mou. 
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d. Cetak planografis; litografi dan pelat logam. 

e. Cetak stensil, seringkali dan beberapa yang lain seperti cetak monotype 

dan pelat kaca (I Wayan Sukra, 2006: 10).  

f. Digital print; menggunakan komputer, perangkat keras layout dan aplikasi 

pendukung.    

 

3. Relief Print (Cetak Tinggi) 

Cetak relief adalah sebutan cetak dalam seni grafis, termasuk di dalamnya 

teknik cukil kayu, dimana bagian matrix (plat atau papan) yang akan mencetak 

warna adalah pada permukaan aslinya; bagian yang tak berwarna adalah bagian 

yang dicukil (Wikipedia Indonesia Online, 2009). Cetak tinggi adalah proses 

peneraan (teranegatif) pada bidang datar (kertas). Sesuai dengan namanya cetak 

tinggi, maka bidang yang dilumuri tinta adalah bidang yang tinggi, sedang bidang 

yang rendah tidak terkena tinta. Teknik ini berbeda dengan cetak tembus (sablon) 

menggunakan silk screen sebagai media dasarnya (Kartika, 2004; 38).  

Relief print adalah jenis pembuatan cetakan dengan cara mencukil bahan 

cetakan yang sering disebut cetak tinggi, dimana bidang atau garis cetaknya ada di 

permukaan klise yang lebih tinggi. Jadi relief print atau cetak tinggi merupakan 

teknik grafis dimana bidang yang dilumuri tinta adalah bidang yang tinggi, sedang 

bidang yang rendah tidak terkena tinta. Adapun cara membuat cetakan dengan 

cetak tinggi dapat dilakukan dengan cara; papan diusahakan rata, buat sketsa di 

atas papan tersebut, kemudian mencukil bagian yang tidak dikehendaki terkena 

tinta, lalu papan di rol dengan tinta dan dicap pada kertas.  

 

4. Intaglio (Cetak Dalam) 
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Intaglio adalah teknik cetak dengan prinsip penggoresan imaji ke atas 

permukaan. Biasanya pelat tembaga atau seng digunakan sebagai bahan acuan 

utama, dan permukaan cetak dibentuk dengan teknik etsa, aquatint, engraving, 

drypoint, atau mezzotint. Penggunaan pelat ini dengan menyelimuti permukaan 

acuan dengan tinta, kemudian tinta di permukaan yang tinggi dihapus dengan kain 

tarlatan atau kertas koran sehingga yang tertinggal hanyalah tinta di bagian 

rendah. Kertas cetak kemudian ditekan ke atas pelat intaglio sehingga tinta 

berpindah (Wikipedia Indonesia Online, 2009).  

Intaglio adalah jenis pembuatan cetakan dengan cara kimiawi atau goresan 

pada bidang logam dimana garis atau bidang cetaknya ada pada permukaan yang 

lebih . Teknik ini merupakan kebalikan dari cetak tinggi dan sering disebut 

dengan cetak dalam. Teknik ini ada 5 macam, yaitu etsa dan aquatint yang 

melalui proses kimiawi, sedang engraving, drypoint, dan mezzotint diperoleh 

melalui proses cukilan atau goresan. Dalam proses pembuatannya, teknik ini 

menggunakan alat bantu pres. Adapun proses pencetakannya sebagai berikut: 

Pelat tembaga atau logam diusahakan pada bagian tepi sudah dihaluskan 

guna menghindari sobeknya kertas sewaktu penintaan dengan mesin pres. 

Permukaan logam ditutup dengan cat besi atau aspaltum. Setelah kering cat pada 

bagian yang ingin diberi warna dihilangkan, kemudian tembaga dimasukkan ke 

dalam larutan feriklorit. Setelah dirasa sudah terjadi pengeroposan tembaga atau 

pelat tersebut, kemudian diangkat (namun bila menginginkan ada warna yang 

lebih gelap atau terang, dilakukan pengasaman lebih dari satu kali dengan bidang 

yang berbeda).  
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Mencetak pelat dilakukan dengan melapisi penampang dengan tinta, lalu 

menggosok tinta itu dengan permukaan kain tarlatan atau kertas koran, 

meninggalkan tinta pada areal-areal dan garis-garis yang kasar. Kertas lembab 

ditaruh pada pelat, dan keduanya dijalankan di mesin cetak; tekanannya akan 

memaksa kertas itu berhimpitan dengan tinta, memindahkan citranya (chine-colle) 

(Tisna Sanjaya, 2006: 25). 

5.   Planography Print (Lithography) 

Planography print ialah jenis pembuatan cetakan dengan permukaan datar, 

dan teknik ini sering disebut lithograpy, yaitu proses yang memanfaatkan sifat 

dasar air dan minyak yang saling menolak. Bahan yang digunakan adalah batu 

limestone, yaitu jenis batu yang memiliki permukaan rata dan halus. Teknik ini 

juga memerlukan mesin pres. Lithography adalah salah satu dari sedikit media 

grafis yang dimulai oleh seorang Alois Senefelder dengan penemuan proses kimia 

yang memungkinkan pencetakan secara cepat dalam menghasilkan gambar. 

 

6.   Stencil Print 

Stencil print adalah jenis pembuatan cetakan memanfaatkan bagian dari 

material yang dapat ditembus tinta. Teknik semacam ini dapat menggunakan 

bahan kertas atau kain sutera (nilon). Teknik ini sering disebut cetak saring atau 

serigraphy. Cetak saring atau serigraphy banyak dikenal dengan sebutan sablon, 

teknik yang banyak digunakan masyarakat seperti pembuatan sablon kaos, 

spanduk, sticker dan lain-lain. Adapun teknik yang biasa digunakan adalah 

membuat gambar/sketsa pada kertas, kemudian dilubangi dan disemprot. Hal ini 

pun sebenarnya juga sudah termasuk teknik cetak, demikian pula pada stempel. 
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7.   Digital Print  

Digital Print adalah semua teknologi reproduksi yang menerima data 

elektronik dan menggunakan titik (dot) untuk replikasi. Semua mesin cetak yang 

memanfaatkan komputer sebagai sumber data dan proses cetak memanfaat prinsip 

titik; dimana gambar atau image pada material (kertas, plastik, tekstil dll) tersusun 

dari kumpulan titik-titik (Minatosa, 2008). 
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BAB III 

IMAJINASI TENTANG DEWA-DEWA SEBAGAI TEMA  DALAM  

KARYA SENI GRAFIS 

 

A. Implementasi Teoritis 

               Kepercayaan akan Dewa-Dewa hadir seiring berkembangnya dunia 

keagamaan dalam masyarakat. Dewa diartikan sebagai roh yang dianggap atau 

dipercayai sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam dan manusia. Bangsa 

Indonesia sudah mengenal kepercayaan terhadap roh nenek moyang sejak zaman  

prasejarah, kemudian diperkuat dengan hadirnya agama Hindu  ke Indonesia yang 

secara garis besar hampir sama dengan kepercayaan yang sudah diyakini 

masyarakat. 

               Begitu kentalnya kepercayaan akan dewa dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia sehingga sebagian masyarakat meyakini dan melakukan pemujaan baik 

secara adat keagamaan maupun hanya sebatas mitos yang dipercaya. Upacara adat 

ataupun ritual sebagai penghormatan terhadap Dewa dilakukan dan  berkembang 

di berbagai daerah ditanah air. Bahkan pada daerah-daerah tertentu nuansa ini 

tertanam begitu kuat dalam kehidupan masyarakat, seperti di pulau Jawa, Bali dan 

daerah yang lain. Di pulau Jawa dan Bali  lingkup kepercayaan terhadap dewa-

dewa tidak hanya berhenti pada pemujaan dan ritual saja namun telah masuk 

kedalam budaya dan kehidupan sehari-hari secara luas dan tanpa batasan. Mitos 

ataupun kepercayaan tentang Dewa juga memasuki ranah seni dan budaya dalam 

masyarakat, seperti dalam dunia pewayangan, tari dan seni-seni yang lain. Dari 

kesempatan diskusi (Mitos Nyai Roro Kidul, Balai Soejatmoko, 2010) tentang 
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kebudayaan dan mitos, dapat kita ketahui pengetahuan kaum muda akan hal 

tersebut semakin berkurang pada masa sekarang. Hal tersebut mengancam 

keberlangsungan mitos Dewa-Dewa sebagai warisan budaya nasional maupun 

internasional karena memungkinkan terputusnya pengetahuan mengenai Dewa 

dari masyarakatnya sendiri. 

                  Berawal dari keprihatinan tersebut penulis menetapkan  imajinasi 

penulis tentang Dewa-Dewa sebagai tema dalam pembuatan karya seni grafis. 

Karena bagi penulis mitos tentang  Dewa bukan hanya sekedar cerita biasa, mitos 

tentang Dewa memberikan  pesan moral dalam masyarakat dan memiliki 

keistimewaan yang tinggi. Dewa berarti roh yang dianggap atau dipercaya 

sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam dan manusia (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2003:17). Terlepas dari makna harfiah dewa tersebut dalam 

imajinasi penulis Dewa merupakan sosok perlambang manusia dengan segala 

kemampuan dan keterbatasannya, Dewa tidak diartikan sebagai subyek diluar 

bangsa manusia tetapi sebagai pengetahuan dalam manusia itu sendiri yang 

sifatnya terbagi dalam berbagai aspek kehidupan. 

B. Implementasi Visual 

1.Konsep Bentuk 

Dalam karya yang disajikan penulis ingin menghadirkan sosok Dewa 

dalam gambar sketsa satu warna sebagai sosok manusia dalam berbagai suasana 

yang memiliki banyak tangan yang memakai atribut dan busana yang  

mencerminkan  sosok dewa. Di dalam karya ini penulis menggambarkan sosok 

Dewa memiliki senjata-senjata yang digenggamnya dan setiap Dewa memegang 
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keris sebagai senjata, hal ini karena menurut cerita wayang purwa dalam 

pewayangan para dewa memiliki senjata berupa keris.  Penulis menggambarkan 

keris menjadi salah satu senjata milik dewa dan dewi yang di genggam dan 

diacungkan sebagai lambang kesaktian dan kebanggaan. Untuk mendukung 

penggambaran sosok dewa penulis memunculkan nuansa awan, langit dan puncak 

gunung sebagai tempat yang tinggi yang merupakan wilayah keberadaan para 

dewa dan dewi. Di dalam karya ini penulis membuat sosok dewa dan dewi 

sebagai sosok yang sangat besar dan tinggi yang menandakan mempunyai 

kekuasaan yang tak terbatas. Penulis juga menghadirkan sosok dewa dan dewi 

dalam penggambaran yang berbeda sesuai dengan karakter dan simbol yang 

menyertainya, seperti beberapa dewa dan dewi memiliki beberapa tangan dan 

menunggangi hewan sebagai kendaraannya dan beberapa dewa dan dewi dalam 

gerakan dan sudut pandang berbeda. Selain itu latar belakang atau setingnya juga 

menyesuaikan dari dewa tersebut. Dalam proses perencanaan, pembuatan karya 

dan wujud akhir karya tentu ada permasalahan yang membuat karya tidak sama 

persis dari bayangan kita. Oleh sebab itu penulis ingin menjelaskan deskripsi, hal-

hal yang menyangkut analisa formal, pokok yang menjadi interpretasi dan 

evaluasi dari setiap karya  Adapun deskripsi, analisa formal, interpretasi dan 

judgment/evaluasi dari karya dibahas secara detail dibawah ini: 

 

         a). Karya 1 

Karya pertama berjudul “Brahma” dibuat dengan teknik cetak 

drypoint yang dihadirkan dengan ukuran 41 x 29 cm dengan bidang 
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potrait yang merupakan cetakan yang ketiga dari lima cetakan. Karya ini 

menggambarkan sosok dewa Brahma sebagai seorang laki-laki raksasa 

yang berwajah empat dan bertangan enam yang masing-masing melakukan 

sesuatu, tangan kanannya menyangga bejana, memegang tasbih dan buku, 

tangan kirinya memegang bunga teratai, keris dan sehelai bulu sebagai alat 

untuk menulis. Brahma mengenakan busana raja dengan pelengkap 

mahkota dan selendang  yang sedang mengendarai seekor angsa putih 

raksasa yang mengapung di atas air yang dikitari kepulan awan/kabut 

Tampilan Brahma dengan empat wajah dan tanpa jenggot dan 

rambut adalah tampilan yang jauh berbeda dari dewa-dewa yang lain 

Sosok dewa Brahma dan tunggangannya digambarkan dengan ukuran  

yang paling besar dari karya-karya yang lain dan dihadirkan dalam bentuk 

potrait karena penulis ingin menghadirkan Brahma sebagai dewa yang 

tertinggi diantara dewa yang lain. 

Mengenai komposisi memanfaatkan bidang potrait dengan 

memenuhinya dengan posisi objek yang sesuai bidang itu, dimana 

perhatian utamanya pada dewa Brahma yang duduk diatas angsa yang 

yang secara tidak langsung posisinya tepat memenuhi bidang potrait 

tersebut. Repetisi dengan kemunculan tangan yang lebih dari satu pasang 

wajah yang jumlahnya tiga, gelombang pada air dan kepulan awan yang 

digambarkan dengan bentuk seperti  lingkaran berulang-ulang.  

Evaluasi dalam karya 1  mengenai pengerjaan secara teknis yang 

mengalami sedikit kendala, yakni mengenai kstabilan alat press dalam 
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menekan plat cetakan sehingga hasilnya kurang maksimal . Menurut 

pemikiran penulis karya ini dapat dinilai berhasil, mengingat bentuknya 

sudah sesuai dengan konsep pemikiran penulis terutama sesuai dengan 

bentuk gambar sketsa yang dibuat sebelumnya. Selain itu penulis merasa 

dalam karya ini sudah mempunyai komposisi yang seimbang menyangkut 

garis, motif, dan pola. 

            b). Karya 2 

Karya ke-2 berjudul “Wisnu” yang dibuat dengan teknik cetak 

drypoint hadir dengan ukuran 41 x 29 cm dengan bidang landscape yang 

merupakan cetakan terakhir dari lima cetakan. Karya ini menggambarkan 

sosok dewa Wisnu sebagai seorang laki-laki raksasa bertangan enam yang 

masing-masing melakukan sesuatu, tangan kanannya menggengam teratai, 

keris dan bersikap, tangan kirinya memegang gada, cakra dan bersikap. 

Wisnu dihadirkan dengan busana raja dengan pelengkap mahkota dan 

selendang  dipunggung yang sedang mengendarai seekor garuda raksasa 

yang terbang di angkasa yang di kitari kepulan awan/kabut membumbung 

keangkasa. 

Karya ini menggambarkan perwujudan sosok dari dewa Wisnu 

dengan ciri dan simbol yang menyertainya. Sosok dewa Wisnu dan 

tunggangannya terbang diatas awan dengan posisi miring menukik yang 

menggambarkan gerakan luwes burung yang sedang terbang. 

Pada karya ini komposisi dihadirkan dalam berbagai bentuk 

pertama diantaranya bentuk objek yang dihadirkan miring, untuk 
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menghindari bentuk yang monoton. Kemudian objek dewa Wisnu ada di 

atas burung yang sayapnya dihadirkan mengepal agar nampak kesan tiga 

dimensi dan unsur gerak yang selaras lebih terasa didukung dengan garis 

arsiran yang kuat pada tiap helai bulu garuda sehingga nampak kesan 

ruangnya. 

 Evaluasi dalam karya 2  mengenai proses penggoresan mika yang 

mengalami sedikit kendala yakni ukuran gambar yang terlalu kecil yang 

mengakibatkan sulitnya menyesuaikan ukuran goresan. Dalam pemikiran 

penulis karya ini dapat dinilai berhasil, karena pada karya ini penulis 

menemukan bentuk yang baru menghindari bentuk monoton, selain itu 

kesan ruang yang diberikan dari arsiran pada sayap burung juga menonjol 

seperti bentuk yang diinginkan pada sketsa. Penulis juga dapat 

menghadirkan objek Wisnu dan garuda dalam komposisi yang menarik 

dimana unsur gerak terlihat nyata dan dinamis. 
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             c). Karya 3 

Karya ke-3 berjudul “Siwa” yang dibuat dengan teknik cetak 

drypoint yang dihadirkan dengan ukuran 41 x 29 cm dengan bidang 

landscape yang merupakan cetakan ketiga dari lima cetakan. Karya ini 

menggambarkan sosok dewa Siwa sebagai seorang laki-laki raksasa yang 

mengamuk bertangan enam yang masing-masing melakukan sesuatu, 

tangan kanannya menggempur tebing dengan tombaknya, menggenggam 

gada dan keris, tangan kirinya menghancurkan tebing dengan cambuk dan 

cakra. Siwa dihadirkan dengan busana raja dengan pelengkap mahkota dan 

selendang yang sedang marah dan mengamuk diatas ombak yang ganas. 

Meluluh lantakan tebing karang di sisi lautan dalam suasana mega 

mendung yang gelap dan langit hitam mencekam.  

Karya ini termasuk dalam karya yang posisi obyek utamanya 

berada di samping kiri. Sosok dewa Siwa yang sedang marah dan 

mengamuk dengan seluruh kekuatannya menggempur tebing karang yang 

berdiri dihadapannya. 

Unsur komposisi dihadirkan dengan objek yang diposisikan di 

pinggir. Kemudian untuk keseimbangan dibuat objek bukit karang sebagai 

pendukung untuk membuat kesan gelap, garis sangat menentukan dalam 

arsiran yang penuh pada langit dan bayangan objek. Selain itu unsur  

cahaya terang muncul agar kesan kontras lebih terasa. 

 Evaluasi dalam karya 3  mengenai pengerjaan secara teknis yang 

mengalami sedikit kendala yakni kurangnya unsur proporsi dan dimensi 
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karena sulitnya menyesuaikan antara cetakan dengan gambar sketsa. 

Dalam pemikiran penulis karya ini dapat dinilai berhasil, sebab dalam 

karya ini penulis dapat menghadirkan objek dengan suasana yang 

mendukung. Siwa dihadirkan dalam suasana yang gelap mencekam 

dengan unsur yang terkesan mengerikan seperti kilatan cahaya, ombak 

yang mengamuk, batu yang pecah, langit yang menghitam, dan mega 

mendung sehingga karya ini terkesan baru dan tidak membosankan. 

             d). Karya 4 

Karya ke-4 berjudul “Saraswati” yang dibuat dengan teknik cetak 

drypoint berukuran 41 x 29 cm dengan bidang landscape yang merupakan 

cetakan ketiga dari lima cetakan. Karya ini menggambarkan sosok dewi 

Saraswati sebagai seorang perempuan raksasa bertangan enam yang 

masing-masing melakukan sesuatu, tangan kanannya menyangga nampan 

tempat buah-buahan, memegang keris dan tasbih, tangan kirinya 

menggenggam ikatan helai batang padi. Dewi Saraswati dihadirkan 

dengan busana puteri dengan pelengkap mahkota dan selendang yang 

sedang berdiri di atas awan dan berhadapan dengan gunung salju yang 

menjulang tinggi .  

Karya ini menggambarkan perwujudan sosok dari dewi Saraswati 

sebagai perempuan yang cantik. Dewi Saraswati yang sedang berdiri di 

atas kepulan awan dengan gunung salju yang berada di hadapannya. 

Di dalam karya ini penulis menghadirkan komposisi bentuk yang 

hampir sama pada karya 3, dimana obyek utama karya berada di sebelah 
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kiri bidang karya. Namun nuansa keharmonisannya jauh berbeda pada 

karya ini kesan terang karena sedikit arsiran terasa. Kemudian repetisi 

awan hadir pada bentuk-bentuk dan pada tangan dewa Saraswati. 

 Evaluasi dalam karya 4  ialah mengenai proses penyelesaian akhir 

yang masih belum sempurna sesuai keinginan penulis . Dalam pemikiran 

penulis karya ini dapat dinilai berhasil. Mengenai pemenuhan karakter 

objek dimana bentuk objek sesuai dengan yang diinginkan, dimana dewi 

Saraswati sudah terkesan cantik kemudian mempunyai bentuk tubuh ideal 

dan rambut panjang mengombak. Selain itu dalam karya ini suasana yang 

mendukung karakter objek juga bisa dihadirkan dengan selaras seperti 

bentuk-bentuk awan, motif busana, puncak gunung es, dan objek 

pendukung lainnya. 

             e). Karya 5 

Karya ke-5 berjudul “Gangga” yang dibuat dengan teknik cetak 

drypoint yang dihadirkan dengan ukuran 41 x 29 cm dengan bidang 

landscape yang merupakan cetakan keempat dari lima cetakan. Karya ini 

menggambarkan sosok dewi Gangga sebagai seorang perempuan raksasa 

bertangan enam yang masing-masing melakukan sesuatu, tangan kanannya 

memegang bunga teratai, kendi air dan keris, tangan kirinya menyangga 

nampan sayur-saruran, menggenggam tombak dan bersikap. Dewi Gangga 

dihadirkan dengan busana puteri dengan pelengkap mahkota dan 

selendang yang sedang duduk diatas buaya raksasa yang sedang merayap 

di tengah-tengah sungai .  
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Karya ini menggambarkan perwujudan sosok dari dewi Gangga 

dengan ciri dan simbol yang menyertainya. Sosok dewi Gangga yang 

sedang mengendarai seekor buaya yang merayap di tengah-tengah sungai. 

Komposisi dalam karya ini diwujudkan dengan pusat daya tarik 

objek berbeda di tengah bidang. Selain itu dalam karya ini menghadirkan 

dimensi ruang yang jelas. Jumlah tangan yang jamak dan motif hiasan 

batik serta gelombang air sebagai unsur repetisi yang terlihat. Garis 

sebagai unsur utama arsiran pada bidang yang mewakili daratan kemudian 

titik-titik sebagai pendukung tekstur semu pada pinggiran sungai yang 

dimaksudkan sebagai pasir. 

 Evaluasi dalam karya 5  ialah mengenai kedalaman garis yang 

tampak memudar diakibatkan ketahanan cetakan yang terbatas, mengingat 

penggunaannya terlalu banyak. Dalam pemikiran penulis karya ini dapat 

dinilai kurang berhasil. Kurang berhasil dari segi kualitas hasil cetak karya 

mengingat pelat cetakan telah digunakan terlalu banyak sehingga lubang 

goresan mengecil terkena tekanan mesin press terus menerus.          

         f). Karya 6 

Karya ke-6 berjudul “Durga” yang dibuat dengan teknik cetak 

drypoint yang dihadirkan dengan ukuran 41 x 29 cm dengan bidang 

landscape yang merupakan cetakan ketiga dari lima cetakan. Karya ini 

menggambarkan sosok dewi Durga sebagai seorang perempuan raksasa 

bertangan enam yang masing-masing melakukan sesuatu, tangan kanannya 

memegang terompet perang, busur panah dan bersikap, tangan kirinya 
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mengenggam tombak, keris dan gada. Dewi Durga dihadirkan dengan 

busana puteri dengan pelengkap mahkota dan selendang yang sedang 

duduk diatas seekor harimau yang sedang berjalan di atas awan .  

Karya ini menggambarkan perwujudan sosok dari dewi Durga 

dengan latar belakang dua gunung berapi yang di selimuti awan. Sosok 

dewi Durga digambarkan sebagai perempuan yang gesit dalam perang dan 

mengendarai binatang yang ganas. 

Pada karya keenam ini komposisi hadir dengan objek utama berada 

di tengah bidang akan tetapi sebagai pendukung balance maka 

ditambahkan dua gunung berapi. Dalam karya ini objek utama dibuat 

seolah-olah berjalan dari arah kanan menuju ke bagian tengah bidang 

sehingga kain selendang, langkah kaki harimau dan ekornya dibuat 

mendukung hal itu. Arsiran tebal pada kulit harimau dan motif kain batik 

sebagai unsur repetisi yang dominan selain jumlah tangan yang jamak, dua 

gunung, dan kepulan awan yang juga ditemukan pada karya yang lainnya. 

           Evaluasi dalam karya 6  ialah mengenai kedalaman garis yang 

tampak memudar diakibatkan ketahanan cetakan yang terbatas, mengingat 

penggunaannya terlalu banyak. Dalam pemikiran penulis karya ini dapat 

dinilai berhasil karena dalam karya ini penulis merasa dapat menghadirkan 

inspirasi penulis seutuhnya. Selain itu penulis juga dapat memunculkan 

beberapa hal yang baru secara jelas, seperti unsur gerak yang begitu terasa, 

posisi yang seimbang antara dewi dan tunggangannya sehingga menjadi 

daya tarik yang potensial yang penting bagi penulis. 
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         g). Karya 7 

Karya ke-7 berjudul “Laksmi” dibuat dengan teknik cetak drypoint 

dan dihadirkan dalam ukuran 41 x 29 cm dalam bidang landscape yang 

merupakan cetakan keempat dari lima cetakan. Karya ini menggambarkan 

sosok dewi Laksmi sebagai seorang perempuan raksasa yang cantik 

bertangan empat yang masing-masing melakukan sesuatu, tangan 

kanannya memegang keris dan bersikap, tangan kirinya mengenggam 

bunga teratai dan menyebar koin mata uang. Dewi Laksmi dengan rambut 

terurai di depan  berbusana puteri dengan pelengkap mahkota dan 

selendang yang sedang duduk bertapa diatas bunga teratai raksasa di atas 

awan .  

Dalam karya ini dewi Laksmi tergambar dengan ukuran paling 

besar di antara dewi yang lain sebagai tanda bahwa ia adalah pendamping 

Brahma. Tampak dua puncak bukit sebagai lambang keseimbangan yang 

dibawanya. 

Secara komposisi point of interest  dari karya ini berada di tengah 

dan dihadirkan dalam bentuk asimetris. Unsur repetisi muncul dalam 

bentuk tangan yang jamak, dua puncak bukit, banyaknya mahkota dari 

bunga teratai dan bentuk repetisi lainnya. Tekstur semu dapat kita temui 

dalam bentuk tebing dari puncak bukit dan titik-titik sebagai tekstur semu 

padang rumput pada puncak bukti tersebut. Dalam karya ini yang paling 

dominan adalah unsur balance dimana karya ini terkesan sama antara kiri 

dan kanan. 
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 Evaluasi dalam karya 7  ialah mengenai kurangnya unsur karakter 

dimensional dari wujud gambar karena sulitnya membuat goresan yang 

mendukung hal tersebut. Dalam pemikiran penulis karya ini dapat dinilai 

berhasil dilihat segi pencapaian bentuk karya maupun hasil dari kualitas 

cetakan. Dalam karya ini penulis merasakan hal-hal yang berkenaan 

dengan unsur pendukung komposisi karya dapat ditampilkan dengan jelas. 

        h). Karya 8 

Karya ke-8 berjudul “Ganesha” dibuat dengan teknik cetak  

drypoint dan dihadirkan dalam ukuran 41 x 29 cm dalam bidang landscape 

yang merupakan cetakan keempat dari lima cetakan. Karya ini 

menggambarkan sosok dewa Ganesha sebagai seorang laki-laki raksasa 

yang gemuk berkepala gajah bertangan enam yang masing-masing 

melakukan sesuatu, tangan kanannya memegang kapak, buku dan 

bersikap, tangan kirinya mengenggam keris, tombak dan tasbih. Dewa 

Ganesha sedang terbang diatas awan dan di belakangnya tampak sebuah 

istana  

Dalam karya ini dewa Ganesha tergambar dengan pakaian raja 

bermahkota dan berkalung tengkorak. Mengenai bangunan istana 

dibelakangnya sebagai lambang ilmu pengetahuan yang mengantar 

manusia pada suatu bangunan peradaban. 

Objek utama dari karya ini berada di pinggir bidang cetak dan 

ditampilkan gambar bangunan candi sebagai unsur balance. Repetisi 

muncul pada jumlah tangan Ganesha yang jamak, motif pakaian ganesha, 
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kepulan awan dan motif hiasan candi. Unsur gelap terangnya terlihat pada 

bentuk ruangan pada candi. 

 Evaluasi dalam karya 8 ialah mengenai sulitnya menyesuaikan 

proporsi dari gambar sehingga membuat latar belakang dan dewanya 

terasa kurang seimbang. Dalam pemikiran penulis karya ini dapat dinilai 

masih kurang berhasil dalam hal pencapaian bentuk ideal dari karya. Hal 

ini berkaitan dengan pengaturan komposisi karya dalam 

menghubungkannya dengan ide dari penulis. 

        i). Karya 9 

Karya ke-9 berjudul “Surya” dibuat dengan teknik cetak drypoint 

dan dihadirkan dalam ukuran 41 x 29 cm dalam bidang landscape yang 

merupakan cetakan ketiga dari lima cetakan. Karya ini menggambarkan 

sosok dewa Surya sebagai seorang laki-laki raksasa yang bertangan enam 

yang masing-masing melakukan sesuatu, tangan kanannya mengangkat 

keris keatas, memberi berkah ke bumi dan bersikap, tangan kirinya 

mengambil tenaga dari matahari, memegang tutup keris dan bertasbih. 

Dewa Surya sedang berdiri diatas awan mengambil tenaga dari matahari 

dan memancarkannya ke bumi  

Dalam karya ini dewa Surya tergambar dengan pakaian raja dan 

rambutnya bergelung ke atas. Wajah dewa Surya mendongak keatas 

berpaling pada cahaya matahari yang kuat sebagai lambang bahwa ia 

menguasai segala berkah yang bersumber dari matahari . 
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Secara sepintas karya ini terlihat sederhana dari tampilan kasarnya, 

tetapi jika diperhatikan lebih dekat komposisi dalam karya ini disusun 

teratur sehingga menghasilkan nuansa yang selaras. Objek awan dan sinar 

matahari disusun dengan batas melintang di tengah bidang cetak. Objek 

utama dihadirkan pada posisi tengah agak ke kiri, tetapi pola gerakan 

tangannya dan arah mukanya yang diatur dengan sesuai membuat tampilan 

karya ini begitu harmonis. 

 Evaluasi dalam karya 9 ialah memberikan nuansa yang tepat dari 

pemahaman kita terhadap karakter dewa Surya itu sendiri. Dalam 

pemikiran penulis karya ini dapat dinilai sudah berhasil mengingat kualitas 

hasil cetakan karya yang baik dan kesesuaian ide penulis mengenai 

komposisi karya sudah harmonis dan seimbang. 

        j). Karya 10 

Karya ke-10 berjudul “Indra” dibuat dengan teknik cetak  drypoint 

dan dihadirkan dalam ukuran 41 x 29 cm dalam bidang landscape yang 

merupakan cetakan kedua dari lima cetakan. Karya ini menggambarkan 

sosok dewa Indra sebagai seorang laki-laki raksasa yang bertangan empat 

yang masing-masing melakukan sesuatu, tangan kanannya mengangkat 

keris keatas dan memberi berkah ke bumi, tangan kirinya bersikap dan 

bertasbih. Dewa Indra sedang berdiri diatas awan wajahnya menunduk ke 

bumi dan dibawahnya terlihat bentuk dataran yang tertutup awan dari 

kejauhan.  
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Dalam karya ini Dewa Indra tergambar dengan pakaian raja, 

berselendang dan bermahkota. Wajah Dewa Indra menunduk ke bumi 

sebagai wujud kepeduliannya akan keberlangsungan bumi yang juga akan 

berpengaruh pada wilayah kekuasaannya . 

Karya ini menghadirkan objek utama berada di samping kanan  

bidang karya dengan dengan bentuk komposisi yang dibuat tidak 

seimbang dengan tidak adanya obyek yang sepadan di depannya. Repetisi 

muncul pada jumlah tangan yang jamak, motif pakaian batik dan bentuk 

kepulan awan yang begitu dominan. Unsur gelap terang dihadirkan pada 

bayangan awan pada daratan di bawah awan dan lekukan kain pada 

pakaian. 

 Evaluasi dalam karya 10 ialah menetapkan point of interest dari 

karya ini sebab karya ini masih terlihat datar bila dilihat secara sepintas. 

Dalam pemikiran penulis karya ini dapat dinilai belum berhasil dilihat dari 

komposisi karya yang terasa kurang seimbang dan pola gerakan objek 

utama karya yang masih terasa dipaksakan. 

Secara keseluruhan ada dua bentuk pengaturan komposisi letak 

obyek utama karya yaitu penempatan di tengah dan penempatan di 

samping atau di pinggir. Dalam proses berkarya tentu penulis mencoba 

merasakan dan mendalami karya satu persatu baik secara teori maupun 

teknis. Berangkat dari hal tersebut penulis ingin memberi penilaian 

terhadap karya-karya yang telah dibuat. Penulis menilai dari semua karya 

yang dibuat Karya 6 yang paling berhasil dinilai dari harapan penulis 
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mengenai ide yang dituangkan dengan hasil karya, untuk karya yang 

dianggap paling kurang berhasil ialah Karya 8 disebabkan masih  belum 

maksimal dalam proses penggarapan ide penulis. Namun begitu penulis 

menganggap secara garis besar penulis sudah berhasil menuangkan ide 

mengenai imajinasi penulis ke  dalam karya-karya tersebut.   

2. Medium dan teknik 

Penulis memilih medium  Intaglio (cetak dalam) sebagai perantara ide 

yang telah dijelaskan diatas. Intaglio adalah jenis pembuatan cetakan dengan cara 

kimiawi atau goresan pada bidang logam dimana garis atau bidang cetaknya ada 

pada permukaan yang lebih rendah. Teknik ini merupakan kebalikan dari cetak 

tinggi yang sering disebut cetak dalam. Dalam proses cetak ini ada 5 macam 

teknik, yaitu “etsa”dan “aquatint” teknik ini melalui proses kimiawi, sedang 

“engraving”, “mezzotint “dan “drypoint” diperoleh dari proses cukilan dan 

goresan. Dalam proses pembuatannya, teknik ini menggunakan alat bantu “pres” 

Teknik yang dipilih untuk pembuatan karya ini adalah drypoint yaitu teknik cetak 

dalam yang tidak menggunakan plat logam melainkan mika atau akrilik sebagai 

plat cetaknya serta tidak melalui proses kimiawi tetapi hanya dengan menggores 

dan melukai permukaan lembaran mika saja. Teknik ini dianggap penulis sebagai 

teknik yang paling mewakili karena hasil dan kepraktisannya. 

Karya dibuat dengan menggunakan teknik drypoint, yaitu melalui proses 

mengukir bentuk-bentuk obyek dengan menggunakan alat yang berbentuk 

runcing. Goresan drypoint memberikan kesan kasar pada tepi garis. Kesan ini 

memberi ciri kualitas garis yang lunak dan kadang-kadang berkesan kabur yang 
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diharapkan bisa mewakili dari visual yang mewakili simbol dan dimensi di dalam 

karya. 

Dalam karya ini medium yang dipergunakan adalah kertas, mika (akrilik) 

dan alat ukir yang dibuat sendiri dari jarum. Teknik diartikan sebagai metode yang 

diartikan secara detail pada seni. 

 

 

3.  Proses Pembuatan Karya 

Adapun proses pembuatannya adalah sebagai berikut : 

Dalam membuat karya terlebih dahulu membuat sketsa gambar diatas 

kertas. Kemudian hasil dari sketsa itu di salin kembali dikertas stiker yang 

menempel dari plat mika dengan melapisinya dengan kertas karbon. Hal ini untuk 

menghindari hasil cetakan dari gambar sketsa yang kita kehendaki posisinya 

terbalik. Setelah salinan gambar sketsa sudah selesai disalin di kertas stiker pada 

plat kemudian gambar itu dipertajam supaya tinta pada kertas stiker tembus 

pandang dilihat dari sisi baliknya.  

Setelah sketsa sudah terlihat dari sisi baliknya dilakukan proses 

pengukiran sesuai dengan bentuk gambar dengan menggunakan jarum yang sudah 

dibuat runcing ujungnya. Proses pengukiran dilakukan berdasarkan tebal tipisnya 

garis dan kesan yang ingin ditampilkan. Sehingga dalam atau tidaknya tergantung 

bagaimana kesan yang ditampilkan garis lunak atau garis yang berkesan kabur dan 

pastinya supaya cat dapat menempel pada bekas goresan atau ukiran yang sudah 

dilakukan. Alasan memilih mika akrilik sebagai medium dalam pembuatan karya 
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ini. Karena selain harganya relatif murah dibandingkan dengan plat tembaga tetapi 

juga hasil cetakan tidak kalah dibandingkan dengan plat tembaga. Selain itu 

proses pembuatanya jauh lebih sederhana dan tidak mempunyai nilai resiko cukup 

tinggi. Setelah selesai proses penggoresan plat mika kemudian permukaannya 

dilapisi cat/tinta hingga merata. Pastikan seluruh cat/tinta telah masuk kedalam 

lubang-lubang goresan. Lalu tinta yang menempel pada permukaan mika 

dibersihkan dengan pelan-pelan menggunakan kertas roti, hal ini bertujuan untuk 

menghindari tinta yang menempel pada lubang goresan tidak ikut terangkat. 

Setelah itu dilakukan proses pengepresan denan menggunakan alat pres. 

Sebelum pengepresan dilakukan kertas dilembabkan terlebih dahulu 

supaya nantinya dalam pengepresan warna lebih mudah terangkat dan penyerapan 

warna diatas kertas bisa baik. Untuk kertas yng digunakan adalah kertas yang 

memiliki daya penyerapan yang tinggi, tinta yang digunakan penulis adalah tinta 

yang dicampur minyak tanah, tinta agar tidak mudah kering tetapi juga  cair dan 

lembek. Sehingga tinta lebih mudah masuk kecelah-celah garis pada permukaan 

mika yang sudah dilakukan penggoresan dan pengukiran, mika dapat lebih 

menempelkan karakter obyek sesuai dengan keinginan kita sehingga menjadi 

karya yang lebih sempurna. 

4.  Penyajian karya 

Didalam penyajian karya grafis perlu beberapa unsur agar mendukung 

kesan karya yang lebih harmonis. Bingkai dari karya tersebut dibuat sesuai 

dengan warna yang ada dalam karya itu sendiri. Kemudian karena hasil akhir dari 

karya ini adalah sketsa yang begitu dominan unsur garis maka kaca penutup pada 
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karya ini menggunakan kaca dof yang nantinya akan menimbulkan efek yang kuat 

pada garis yang ada. Selain itu agar bidang karya tidak nampak kecil ukuran 

pigura akan dibuat lebih besar dari karya dan didalamnya karya akan dibingkai 

kertas  linen untuk memunculkan tekstur kertas.    
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Penulis mengambil kesimpulan bahwa Imajinasi Tentang Dewa-Dewa 

sangat menarik untuk diambil sebagai tema maupun inspirasi dalam membuat 

karya seni grafis. Kita bisa menjadikan figure Dewa sebagai objek yang menarik 

untuk membuat sebuah karya. Dewa dengan beragam karakter,  baik yang terlihat 

secara fisik maupun karakter sikap yang menyertainya adalah suatu obyek yang 

begitu luas untuk divisualisikan ke dalam karya.  

Dewa telah hadir dalam kehidupan masyarakat dan tercermin dalam 

kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Banyak bentuk kebudayaan yang mengambil 

sosok Dewa sebagai Inspirasi baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Kepercayaan akan Dewa dalam masyarakat mempunyai banyak manfaat dalam 

hubungannya dengan fungsi pengendali sosial. Karena figure Dewa-Dewa dan 

kisah yang menyertainya bisa menjadi bahan perenungan bagi kehidupan 

manusia.     

B. Saran 

 

Dalam proses penulisan dan penciptaan karya ini, penulis yakin  untuk 

menjadikan Imajinasi Tentang Dewa-Dewa sebagai tema dalam karya seni grafis. 

Dari hal tersebut penulis menyarankan bahwa imajinasi sangat menentukan wujud 

suatu karya, dan imajinasi tentang nilai- nilai luhur budaya bangsa selayaknya 

dapat kita junjung hingga menjadi suatu karya baru yang kemudian bisa dikenal 

kembali oleh masyarakat. 
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