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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Uraian di dalam pengantar  Tugas Akhir ini merupakan sebuah proses bagi 

penulis dalam menyelami medan senirupa. Penulis menyadari bahwa karya yang 

baik adalah perpaduan dari teknik dan skill yang total dan konsep yang matang. 

Sebagai seniman akademis penulis ditempa untuk membaca, menganalisis, 

melakukan riset, merespon peristiwa dengan nurani yang jernih kemudian 

berproses membuat karya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab 

memberikan kesimpulan akhir atas proses menuju gelar kesarjanaan dibidang seni 

rupa. 

Melalui setiap karya Tugas Akhir ini, penulis ingin mencoba menyampaikan 

tentang sebuah pengharapan. Fokus permasalahan tentang pengharapan adalah faktor 

utama dalam menjelaskan ketangguhan seseorang untuk bertahan meski tak 

menguntungkan dan pengharapan merupakan kekuatan yang menggairahkan 

hidup manusia. Pengharapan sangat penting dalam perjalanan hidup penulis, 

Segala sesuatu yang dilakukan oleh dunia dilakukan oleh pengharapan. 

Pengharapan adalah nilai kemanusian yang penting untuk kehidupan yang 

dinamis. Di tempat ada harapan, disitu ada kehidupan. Harapan akan masa depan 

merupakan kekuatan bagi penulis untuk menjalani hidup penulis sekarang, yang 

tak pernah membuat penulis untuk tidak pernah berhenti mencoba untuk bangkit 

dari kegagalan, dan membuat penulis selalu berusaha berlari menuju tujuan hidup 
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yang telah di tetapkan Tuhan dalam diri penulis. Harapan juga membuat penulis 

untuk tidak pernah berhenti berdoa dan beribadah serta berbuat baik. Selain itu 

harapan membuat penulis tersenyum dan percaya bahwa bersama Tuhan penulis 

tidak hanya melihat perubahan, tetapi juga membuat perubahan. 

Segala makna dari pengharapan dalam diri penulis tersebut termetaforakan 

dalam tokoh keledai. Hewan keledai menjadi sangat spesial dan menginspirasi 

penulis karena nilai-nilai filosofis yang ada didalam hewan tersebut. Selain itu 

terdapat juga dorongan dari alam bawah sadar yang yang terjadi secara alami, dan 

yang merupakan buah dari perenungan-perenungan batin dalam diri penulis 

pribadi. Keledai yang dikenal sebagai hewan, bodoh, lebih kecil dibanding kuda, 

memilik anatomi yang khas dengan daun telinga yang panjang dengan segala 

keunikan dan filosofi yang terkandung didalamnya. Hal tersebutlah yang menjadi 

alasan penulis dalam memasukan semua unsur sifat dan keunikan keledai tersebut 

dalam merepresentasikan makna dari pengharapan menjadi sebuah karya seni 

rupa. 

 Penulis dalam Tugas Akhir ini membuat 16 karya seni dua dimensi dengan 

rincian 12 karya tunggal dan berdiri sendiri dan 4 karya panel yang tersusun atas 

beberapa bagian potongan kanvas yang membentuk suatu kesatuan. Terdapat beragam 

tehnik dalam karya-karya penulis dengan tehnik lukis plakat dan akuarel disempurnakan 

dengan garis ekpresif dari efek drawing. Penulis juga  menambahkan kolase kertas 

sebagai variasi dan efek tekstur dalam beberapa karya penulis.  Dari semua karya Tugas 

Akhir merupakan hasil dalam masa proses Residensi di Tembi Rumah Budaya 

Yogyakarta.  
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Penulis berharap dengan adanya tulisan ini dapat memberikan penjelasan tentang 

konsep keledai dalam metafora pengharapan kepada semua penikmat karya penulis. 

Melalui apa yang penulis kerjakan semoga bermanfaat bagi untuk menambah khasanah 

pengetahuan dalam seni rupa. 

 

B. Saran 

 Karya adalah suatu pengalaman batin. (Works is inner experience). Seni 

tidak hanya olah rasa (Inner feeling) dan olah jiwa (soul) maupun ketrampilan 

(skill), namun dibutuhkan juga olah pikir/intelektualitas senimannya. Untuk itu 

dalam proses berkarya diperlukan kejujuran dengan diri sendiri dan konsep yang 

mendalam mengenai apa yang menjadi kegelisahannya. Melalui apa yang penulis 

mengajak teman-teman perupa dan penikmat karya penulis untuk lebih bisa 

menghargai sebuah karya sekalipun konsep atau visual karya tersebut kurang 

sesuai dengan apa yang menjadi selera. Menilai karya seni lebih obyektif apapun 

itu bentuknya karena karya seni adalah hasil kristalisasi dari ideologi yang 

berbeda dari masing-masing perupa. 

 Mengenai konsep pengharapan yang termetaforakan dalam keledai ini 

penulis mengajak kepada setiap penikmat karya untuk tidak mudah putus asa dan 

menyerah dalam menjalani hidup, sekalipun kenyataanya prahara masalah 

menerpa kehidupan. Tetaplah  memiliki pengharapan yang sejati, pengharapan 

yang bukan terletak dari kemampuan dan kepandaian diri, bukan juga terletak 

kepada orang lain, bukan dari harta dan tahta, melainkan dari Tuhan Sang 

empunya masa depan. 
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 Penulis juga berharap dengan adanya program studi jenjang S-1 Seni Rupa 

Murni bisa dijadikan sebagai wadah dalam pembelajaran yang maksimal terutama 

dibidang ilmu dan kekaryaan, sehingga melahirkan seniman intelektual yang 

berkualitas dan produktif menghasilkan karya-karya yang inovatif dan berguna 

bagi masyarakat. Melalui pemikiran yang matang maka karya akan tercipta karya 

yang tidak hanya indah dipandang mata serta pengolahan visual yang matang 

tetapi juga muncul konsep dan ide ide segar. Semoga dengan adanya pengantar 

karya Tugas Ahkir ini dapat digunakan sebagai cambuk kreatifitas dan semangat 

berkarya lebih baik lagi. 
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