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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

 

Bumi memiliki sumber daya alam yang begitu banyak, salah satunya 

adalah Air. Air adalah sumber kehidupan bagi makhluk yang ada di permukaan 

bumi, dan berperan penting dalam kehidupan. Ketika masih kecil, penulis sering 

bermain-main dengan air dan begitu kuatnya keinginan untuk menuangkan rasa 

yang ada dalam diri tentang bagaimana bila air diimplementasikan sebagai tema 

atau sumber inspirasi dalam  karya lukis.                   

 Salah satu sifat air adalah mengalir, dari tempat yang lebih tinggi, menuju 

ke tempat yang lebih rendah. Dapat dikatakan air bersifat fleksibel ( eklectic in 

corporatif ) dalam arti mampu menembus celah-celah terkecil, pada suatu bidang 

atau permukaan yang tampaknya rapat.  

 Seperti halnya energi, air adalah unsur yang esensial (penting, mendasar), 

berguna bagi pertanian, industri, dan hampir semua kehidupan yang ada. Dan 
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ternyata dari segi geografis air juga merupakan faktor utama bagi perkembangan 

kebudayaan manusia. 

Fungsi air begitu penting dalam kehidupan, baik untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia sehari-hari maupun makhluk lainnya. Di dalam air ada 

sebuah ketenangan, namun dalam ketenangan tersebut tersimpan kekuatan yang 

luar biasa dan sangat dahsyat.   

  Dalam Al-Qur’an surat  An Nur juga di tegaskan tentang bagaimana 

hubungan air dengan manusia.  

“ dan Allah telah menciptakan semua binatang dari air  (termasuk juga 
manusia) di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya, dan ada pula 
yang berjalan diatas dua kaki dan ada juga yang berjalan di atas empat 
kaki. Allah menciptakan apa  yang Ia kehendaki. Sesungguhnya Allah  
Maha kuasa atas segala sesuatu “. (An Nur Juz XVIII : ayat 45) 
 

 
Seperti yang telah diuraikan di atas ada juga yang menyatakan bahwa air 

lebih penting daripada makan. Orang bisa tahan tidak makan dan tetap hidup 

selama berhari-hari, tetapi ia akan segera mati jika tidak minum sama sekali. 

Seperti yang dikatakan oleh Ranto Gudel atau mbah Ranto. Ajaran Jawapun 

menganjurkan, ”golekono banyuning urip”. Maksudnya, dalam hidup ini orang 

harus selalu mencari air kehidupan. Jadi bukan unsur bumi lainnya, tapi airlah 

yang paling bisa memberi kehidupan bagi manusia  ( Sindhunata, 2002 : 39 ). 

Air adalah unsur kehidupan yang paling unik, kadang terlihat  sangat 

tenang, lemah, dan tidak penting; tetapi suatu saat dapat lebih berharga dari emas 

dan bisa menimbulkan kekuatan yang sangat dahsyat melebihi kekuatan apapun. 

Bayangkan saja ketika kita sedang berada di gurun pasir yang begitu luas atau 

ketika kita sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh dan harus ditempuh 
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dengan berjalan kaki, walaupun dengan berbagai macam bekal dan tanpa adanya 

air kita tak akan pernah bisa dan mampu melakukan perjalanan ataupun berada di 

tempat tersebut. Namun tidak semuanya air dapat bermanfaat dan bisa dikonsumsi 

oleh tubuh kita, tentunya air bersih serta memiliki kadar yang sesuai dan dapat 

dikonsumsi oleh tubuh.  

Begitu juga ketika kita sedang melakukan perjalanan dangan 

menggunakan kapal laut yang begitu besar kita tak akan  dapat bertahan di atas 

kapal tersebut tanpa adanya air bersih ataupun air tawar, padahal bisa dikatakan 

bahwa kita sedang berjalan di atas air bahkan dengan luas terhampar di hadapan 

kita namun tak berarti apa-apa tanpa adanya air di atas air.    

Bedasarkan berbagai fungsi dan manfaat air, terlihat karakter dan sifat-

sifat air bagi kehidupan. Karakter dan sifat-sifat air tersebut yang membuat 

penulis tertarik untuk mengangkat tema mengenai karakter air sebagai sumber 

inspirasi dalam penciptaan karya lukis.   

 

B. Batasan   

Agar dalam pembahasan konsep tidak terlalu melebar dan menjadi tidak 

jelas, penulis membatasi masalah sebagai berikut :  

Penulis mencoba mengangkat tema tentang karakter air dari sisi 

maknawinya sebagai bahan atau sumber inspirasi untuk berkarya lukis.  
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C. Rumusan  

Dalam penulisan tentang karakter air  sebagai sumber ide dalam karya ini, 

penulis akan membahas tentang : 

1. Bagaimana karakter air yang memiliki arti vital bagi manusia  

2. Bagaimana implementasi dari tema atau sumber ide karakter air dalam 

bentuk karya lukis. 

 

D. Tujuan  

Tujuan penulisan ini adalah : 

1. Ingin mengkaji atau mengulas lebih jauh tentang karakter air 

2. Ingin menciptakan karya yang bertema karakteristik air. 

 

E. Manfaat  

Karya tulis ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Akan mendapatkan sebuah kajian dan temuan tentang karakter air.  

2. Terciptanya karya lukis dengan tema karakter air  

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Air Sebagai Sumber Kehidupan 

 

1. Definisi Air 
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Air adalah  yang terbaik dari segalanya kata Pindar seorang filosof yunani 

(abad 5 SM). Mungkin merupakan pernyataan yang berlebihan, tetapi tidak 

mengherankan sepanjang sejarah kehidupan manusia air selalu dipandang sebagai 

sesuatu yang paling berharga. Airlah yang memungkinkan manusia, hewan dan 

tumbuh-tumbuhan hidup ; tanpa air niscaya kehidupan dan kebudayaan manusia 

tidak akan bertambah dan berkembang seperti sekarang ini (Prabowo, 1982 : 20). 

Bumi dikenal sebagai planet air karena 70 % bumi diliputi oleh 

air. Bukan suatu kebetulan jika ternyata tubuh manusia juga memiliki 

komposisi 70 % air! Kenyataan ini menunjukkan bukti tentang 

pentingnya air bagi kehidupan manusia. Siklus kehidupan manusia 

semenjak berbentuk janin dimulai dari rahim seorang ibu yang terdiri 

dari 99 % air. Ketika dilahirkan, manusia terdiri dari 90 % air. Barulah 

pada saat dewasa, air dalam tubuh manusia menyusut menjadi 70 %, 

dan tersisa kurang lebih 50 % ketika manusia semakin tua dan 

meninggal. Seluruh uraian di atas menandakan bahwa hidup manusia 

sangat tergantung pada air (Nitequette : 2003). 

70 % permukaan bumi adalah air, terdiri dari lautan, sungai dan 

danau. Oleh karena itu ketika cahaya matahari mengenai air maka 

bumi tampak biru. Meskipun bumi adalah pusat  orbit matahari, tetapi 

makhluk hidup tidak bisa hidup di bumi, bila tidak ada air atau suhu 

bumi terlalu tinggi.  Manusia, binatang dan tumbuhan dapat tumbuh di 
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bumi, karena adanya air yang cukup dan energi dari sinar matahari. 

Hakikat air yaitu, perkawinan unsur hydrogenium (zat cair) dan 

Oxigenium (zat asam) dengan perbandingan 2 : 1. Apabila air itu 

memanas unsur-unsurnya merenggang, sehingga suatu ketika 

menguap atau menjadi uap. Sebaliknya kalau mendingin, terjadi 

perapatan. Sehingga air itu menjadi benda padat dalam bentuk “ es “. 

Betapa sumber daya air sangat vital buat segala bentuk kehidupan, 

bisa dilihat pula dari fakta bahwa peradaban paling awal justru lahir 

dan berkembang di sepanjang tepi sungai. Tengoklah peradaban awal 

Timur Tengah yang lahir dan berkembang di tepian Sungai Tigris dan 

Eufrat, peradaban Mesir kuno di wilayah tepi Sungai Nil, atau 

peradaban India kuno di tepian Sungai Indus (Gazalba, 1978 : 34). 

Pada pelajaran sekolah dasar, kita mendapat pengetahuan kalau air di 

Bumi punya siklus abadi (kecuali kalau Matahari tiba-tiba padam). Energi 

Matahari menjadi sumber panas yang dapat menguapkan air, baik di darat atau di 

laut. Uap naik dan berkumpul jadi awan. Awan mengalami kondensasi dan 

pendinginan sehingga membentuk titik-titik air yang akhirnya menjadi hujan. Air 

yang jatuh itu sebagian meresap ke tanah menjadi air tanah dan mata air, sebagian 

mengalir melalui sungai, sebagian terkumpul dalam danau atau rawa, dan 

sebagian lagi masuk ke laut. Sumber air yang bisa kita pakai sebetulnya terbatas. 

Bumi memang menyimpan cadangan air tak kepalang tanggung banyaknya. Kira-
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kira 1,4 miliar km3. Tapi, sekitar 97%-nya berupa air laut, dan lebih dari setengah 

sisanya berbentuk gletser dan permukaan salju permanen. Hasilnya, sumber air 

utama kita (air tanah dan air permukaan) hanya kurang dari 1,5%  (N N 1, 2001). 

 

2. Manfaat Air 

65 persen - 70 persen tubuh manusia terdiri dari air. Fungsinya untuk 

menahan tubuh, membantu metabolisme sel, menetralkan dan membuang racun 

dalam tubuh. Manusia membutuhkan 2,5 liter air sehari, untuk mengatur suhu 

tubuh, dan menjaganya tetap normal, suhu tubuh yang normal akan memperlancar 

fungsi organ-organ tubuh. Kita bisa hidup sebulan tanpa makan, tapi hanya bisa 

bertahan beberapa hari saja tanpa air.  

Air. Seperti halnya energi, adalah hal yang esensial bagi pertanian, 

industri, dan hampir semua kehidupan. Dengan bertambahnya kebutuhan air untuk 

kegiaatan manusia dan juga peningkatan jumlah penduduk, kelangkaan air 

merupakan hal yang ada di hadapan kita. Jumlah air di permukaan bumi ini relatif 

tetap. Air akan selalu ada karena air akan bersirkulasi tidak pernah berhenti dari 

atmosfer ke bumi dan kembali ke bumi ke atmosfer mengikuti siklus hidrologi. 

Tetapi apakah air akan hadir pada tempat, waktu, dan kualitas yang dibutuhkan ?.  

Air  memiliki peranan penting dalam sistem tubuh kita karena air  yang mengatur 

lancar tidaknya sistem tubuh manusia bekerja. Kekurangan air dapat 

menimbulkan penyakit dan reaksi tertentu dalam tubuh. Dr. Fereydon 

Batmanghelidj, dari Foundation for the Simple in Medicine, mengindikasikan 

bahwa air memang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh (N N 2, 2001).  
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Air adalah sumber kehidupan kedua setelah oksigen. Aktivitas fisik adalah 

sumber kesehatan. Melakukan kegiatan atau berolahraga secara teratur dapat 

meningkatkan metabolisme, memperlancar penggantian zat baru yang dibutuhkan 

tubuh, dan mempercepat pembuangan zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. 

Sedangkan air dalam tubuh selain berfungsi sebagai pelarut universal, air juga 

diperlukan untuk mengangkut zat yang dibutuhkan setiap sel-sel tubuh, dan 

membuang zat yang tidak lagi diperlukan lagi. Mengkonsumsi air dengan baik, 

berarti meningkatkan performa tubuh tetap sehat dan bugar (Waspodo : 2000).  

Sejak ratusan tahun sebelum Masehi bangsa Rowawi sudah mengenal 

khasiat mandi, entah mandi susu atau berendam di kolam air bersih yang 

dilengkapi pancuran dan wewangian. Tujuannya agar tubuh bersih, sehat, dan 

wangi. Spa yang kita kenal sekarang tak cuma dihubungkan dengan air, melainkan 

juga dengan perawatan kecantikan, kesehatan jiwa-badan, serta kebugaran, yang 

menyertakan bahan-bahan atau cara alami seperti perawatan wajah dan tubuh 

dengan aromaterapi, mandi rempah, body scrub, body wrap, pengaturan gizi, 

yoga, meditasi. Namun konsep Spa itu sendiri asal-muasalnya hanya berkaitan 

dengan air. Istilah "spa" diambil dari bahasa Yunani sante par aqua, artinya 

kesehatan melalui terapi air. Di Eropa budaya spa sudah berkembang pada abad 

XVII. Pada masa itu sudah banyak orang berlibur untuk mencari sumber air 

mineral guna menanggulangi gangguan kesehatan. Tak usah jauh-jauh, di daerah 

Kesultanan Yogyakarta juga masih terlihat peninggalan permandian Taman Sari 

tempat para putri Keraton mandi untuk membersihkan diri agar terlihat lebih 

cantik (Redaksi,  2004 : 1-2). 
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3. Falsafah Air 

Air memegang peranan penting dalam masyarakat sejak jaman 

dahulu. Orang Barat mengatakan air adalah fon vitae, artinya sumber 

hidup. Orang Yunani menyebutnya nectar (minuman dewa-dewa) dan 

ambrosia (makanan dewa-dewa). Tetapi pada hakekatnya ambrosia 

merupakan sesuatu yang mampu memberikan kehidupan kekal dan 

tidak terkena maut (immortality). Istilah itu sesuai dengan yang ada 

dalam bahasa Sansekerta yaitu amrta (tidak mati). Orang Eropa 

lainnya menyebut air penghidupan dangan istilah The elixir of life 

(Inggris), Levenswater (Belanda) dan La source de vie (Perancis) 

(Sukarto, 1983 : 10).  

Tentu saja air tersebut dapat dibedakan antara air yang digunakan untuk 

keperluan sehari-hari (bersifat profan) dan air yang digunakan untuk keperluan 

agama (bersifat sakral). Air yang digunakan untuk keperluan agama atau untuk 

upacara tertentu disebut air suci (holly water). Di dalam agama Hindu air 

merupakan salah satu unsur dari panca mahabhuta (lima unsur yang besar), yaitu 

; akasa (ether, angkasa), bayu (angin), teja (cahaya, sinar), apah (air,zat cair), dan 

perthiwi (bumi, zat padat). Menurut faham Hindu kelima unsur tersebut terdapat 

dalam tri-loka (tiga dunia) dengan unsur-unsur tertentu yang lebih menonjol 

(dominan), seperti ;  
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a. Bhuh-loka (manusa-loka) yaitu dunia umat manusia banyak dikuasai 

oleh unsur perthiwi (zat padat) dan apah (zat cair), 

b.  Bhuwah-loka (pitr-loka), yaitu dunia para arwah banyak dikuasai oleh 

unsur   apah dan teja, 

c. Swah-loka (dewa-loka), yaitu dunia para dewa (sorga) banyak dikuasai 

oleh unsur teja dan bayu. 

Selanjutnya saripati unsur panca-mahabhuta menimbulkan sad rasa (enam 

rasa), yaitu ; madhure (manis), amla (kecut), lawana (asin), katuka (pedas) dan 

kasaya (hambar). Setelah bercampur dengan unsu-unsur lainnya seperti 

dasendriya (sepuluh indria) dan panca-tanmatra (lima benih zat alam) 

menghasilkan dua benih kehidupan yang disebut swanita (mani wanita atau 

ovum) dan sukla (mani lelaki, sperma). Pertemuan antara swanita dan sukla 

berarti bertemunya purusa (laki-laki) dan pradhana (wanita) dan terjadilah 

kelahiran manusia yang mempunyai semua unsur alam tersebut. Karena itu 

manusia juga disebut buwana alit (micro cosmos) dan alam semesta sebagai 

buwana agung (macro cosmos). Dengan sendirinya unsur apah (air, zat cair) juga 

terdapat di dalam tubuh manusia. Pada hakekatnya unsur air yang ada di dalam 

tubuh manusia juga berhubungan dengan segala sesuatu yang bersifat profan dan 

sakral. Air, (zat cair) dari tubuh manusia pun kadang-kadang dihubungkan dengan 

kekuatan magi tertentu, baik magi putih yang bersifat baik (white magic) maupun 

magi hitam yang jahat (black magic). Tentu saja pengertian orang mengenai 

masalah itu tidak sama atau berlain-lainan. Selain agama Hindu dan Budha 
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pengartian air suci (air kudus) juga di kenal dalam agama Islam dan Kristen  

(Sukarto, 1983 : 6-7). 

Di dalam masyarakat Jawa sejak jaman dahulu dikenal bermacam-macam 

istilah yang menyangkut tentang air penghidupan baik istilah berasal dari bahasa 

Sansekerta, Arab maupun bahasa Jawa asli. Nama-nama itu antara lain ; Amrta, 

sesuai artinya dengan bahasa Yunani Ambrosia. Perkataan (a = tidak, mrta = mati) 

dalam bahasa jawa menjadi marta. Perkataa itu sebenarnya berarti mati, meskipun 

yang dimaksud pasti tidak mati. 

a. Amrtanjiwani, perkataan itu berasal dari mrtanjiwani yang bearati 

mati tetapi hidup kembali 

b. Tirta, berarti air suci, air penghidupan atau pemandian suci. 

Perkataan tirthayatra atau tirthasewana berarti pergi berziarah ke 

kolam (pemandian) suci 

c. Tirta kamandalu, kamandalu sebetulnya berarti kendi tempat 

menyimpan air suci (air penghidupan). Artinya mirip dengan 

amrtagata atau guci amrta 

d. Tirta nirmala, artinya air suci tanpa cela 

e. Toya pawitra 

f. Toya marta 

g. Banyu panguripan, berarti air penghidupan (banyu = toya = air) 

h. Banyu mahapawitra 

i. Banyu bening pawitra sari 
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j. Tatwamrta siwambha, tatwa (tatwa) berarti hakekat, kebenaran. 

Siwamba berarti air suci dewa siwa atau restu 

k. Mau khayat, dari bahasa Arab yang berarti air penghidupan.   

Istilah tersebut selain berarti air penghidupan juga berarti air suci yang 

digunakan untuk keperluan tertentu dan disimpan baik-baik. Di dalam bahasa 

Jawa kuno tempat menyimpan air penghidupan disebut amrtagata. Memang 

bahwa pengertian air suci dan air penghidupan tidak dapat dipisah-pisahkan. Air 

suci oleh sebagian umat juga dianggap air penghidupan, dan sebaliknya air 

penghidupan adalah air suci (Sukarto, 1983 : 10-11). 

Di Cina air juga menjadi simbol dari para praktisi Tai-Chi yang sempurna, 

dalam arti yang telah sungguh-sungguh mendalami, menghayati dan 

mengamalkan ilmunya itu. Hidupnya akan penuh dengan keseimbangan, 

keselarasan, keharmonisan. Tapi bukan berarti sempurna dengan mutlak. Dalam 

air terkandung sifat-sifat kebebasan, spontan, kerendahan hati, dan kekuatan 

dalam daya lenting untuk menerima perubahan tanpa kecemasan dan ketegangan 

Air bersifat mengalah, namun selalu tidak pernah kalah 

Air mematikan api dan membersihkan kotoran. 

Kalau merasa sekiranya akan dikalahkan, air meloloskan diri 

Dalam bentuk uap dan kembali mengembun. 

Air merapuhkan besi sehingga hancur menjadi abu 

Bilamana bertemu batu arang, dia akan berbelok 

untuk kemudian meneruskan perjalanannya kembali. 

Air membuat jernih udara sehingga angin menjadi mati 
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Air memberikan jalan pada hambatan dengan segala kerendahan hati. 

Karena dia sadar bahwa tak ada suatu kekuatan apapun 

Yang dapat mencegah perjalanannya menuju lautan. 

Air menang dengan mengalah, dia tak pernah menyerang 

Namun selalu menang pada akhir perjuangannya (WWW, 2005). 

 
 

BAB III 

 

KARAKTER AIR 

 

A. Implementasi Teoritik 

 
Tak bisa dipungkiri bahwa air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. 

Air merupakan komponen penyusunan utama makhluk hidup. Tanpa air, manusia 

tidak akan mungkin hidup. Betapa besarnya pengaruh serta manfaat air bagi 

kehidupan di bumi ini, untuk itulah penulis mencoba untuk mengupas dan 

mempelajari betapa penting peran air bagi kehidupan serta perkembangan 

kebudayaan yang bertitik tolak pada arti dan manfaat serta fungsi air bagi 

perkembangan peradaban manusia. Penulis mencoba mengulas hal tersebut 

dengan keterbatasan pengetahuan tentang air dengan mengekspresikannya ke 

dalam sebuah bentuk karya lukis. 

Penulis lahir di Jawa Barat, tepatnya di kabupaten Kuningan dimana di 

daerah tersebut terkenal dengan nama-nama yang diambil dari nama-nama sungai 

atau nama air,  penulis juga senang dengan keindahan alam terutama pantai, 
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ketika ada waktu luang ataupun ketika sedang membutuhkan suasana di saat 

sedang merasakan sesuatu yang mengganggu pikiran biasanya penulis lebih suka 

mencari tempat dimana tempat tersebut banyak terdapat air, seperti ; sungai, 

waduk, dan pantai. Penulis menganggap tempat-tempat tersebut sangatlah tepat 

untuk melakukan sebuah perenungan, dimana di tempat tersebut dihadapkan 

dengan salah satu keagungan Tuhan yaitu air.  

Mungkin tak terpikirkan oleh kita kenapa kehidupan makhluk hidup ini 

harus berada dan ditempatkan di bumi ini, padahal masih banyak planet-planet 

lain yang ada di alam semesta ini. Memang bukan suatu kebetulan kenapa 

makhluk hidup harus ada di bumi. Dengan adanya unsur-unsur yang ada di bumi 

ini makhluk hidup tersebut bisa hidup di muka bumi ini, tanah, udara, api dan air. 

Unsur-unsur itulah yang mendukung berlangsungnya kehidupan di bumi ini. Air 

salah satu dari beberapa unsur-unsur yang ada di bumi ini, juga merupakan 

kebutuhan yang sangat mendasar bagi berlangsungnya kehidupan makhluknya. 

 Dengan adanya sifat-sifat dan karakteristik air, sangatlah berpengaruh bagi 

kehidupan terutama keberlangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. 

Kenyataannya kita memang tidak akan bisa bertahan hidup tanpa adanya air, 

dengan adanya ketergantungan kita akan kebutuhan air tak bisa dipungkiri pula 

bahwa karakter air tersebut memiliki arti vital bagi manusia.  

Air yang bersifat tenang namun di dalam ketenangan tersebut tersimpan 

kekuatan yang maha dahsyat. Seperti laut ketika surut laut tersebut terlihat tenang 

dan mengalah, namun ketika air laut tersebut mulai pasang tak ada seorangpun 

yang dapat menghalangi geraknya, deburan ombak yang menghasilkan suara-
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suara gemuruh membuat apapun yang ada di hadapannya menjadi tunduk dan 

pasrah oleh hempasan ombaknya, bahkan karangpun hanya bisa bertahan dan 

pasrah walaupun dirinya harus terkikis oleh hempasan ombak yang terlihat marah 

dan liar.  

Air selalu bergerak dan tak akan pernah berhenti bergerak, selalu mencari 

jalan dan pantang menyerah meski terlalu banyak rintangan yang dihadapi guna 

mencapai tujuannya yaitu bersatu dalam lautan dan menghasilkan sebuah 

kekuatan yang tak tertandingi. Dari berbagai penjuru dan dari berbagai macam air 

semuanya mempunyai tujuan yang sama, tak pernah membedakan satu sama lain, 

tak pernah meremehkan satu sama lain dan tak pernah saling mengasingkan. 

Karena tujuan mereka sama yaitu lautan tempat di mana berkumpulnya air. 

Dalam peradaban umat manusia air menduduki tempat yang penting, banyak 

yang bisa dipelajari dari keagungan Tuhan ini. Dilihat dari segi fungsinya air 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu ; air yang digunakan untuk kebutuhan hidup 

sehari-hari (kebutuhan jasmani) dan air yang digunakan untuk kebutuhan agama 

(rohani). Dari segi rohani air berperan sangat penting dan telah menjadi simbol 

kesucian. Kenapa harus air ? dan bukan unsur yang lain ?  

 Di dalam air ada kesejukan, ketenangan, kekuatan bahkan menjadi simbol 

kesucian tetapi juga bisa menjadi liar dan kejam. Seperti halnya kebaikan, dalam 

kebaikan pasti ada kejahatan walaupun itu hanya setitik dan di dalam keburukan 

pasti ada kebaikan walau itu hanya sedikit. Karena semua yang ada di dunia ini 

memang tak ada yang sempurna, setiap sesuatu pasti ada kelebihan serta 

kekurangan dan sesuatu yang berlebihan itu tak akan pernah bisa menjadi baik. 
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Seperti halnya air ketika sedikit atau sesuai dengan kebutuhan air tersebut menjadi 

sahabat karena sangat dibutuhkan. Tetapi ketika berlebihan air tersebut akan 

membahayakan dan menjadi musuh bahkan sesuatu yang sangat mengerikan 

karena dapat menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. 

 Warna hitam atau gelap melambangkan tentang kekuatan dan ketenangan, 

kekuatan yang ingin menenggelamkan semua yang ada di hadapannya. 

Ketenangan yang bisa membuat semuanya terdiam dalam keheningannya. Warna 

kuning, merah, hijau, merah muda dan warna-warna lain yang ada merupakan 

perwakilan dari berbagai macam wujud air, wujud yang berasal dari berbagai 

macam tempat dari seluruh penjuru. Sedangkan warna biru yang ada 

melambangkan tentang kesejukan, kedamaian serta kesegaran yang bisa membuat 

semua menjadi nyaman hingga terasa damai dalam buaian dan alunan 

gemerciknya. Bentuk-bentuk ataupun goresan-goresan abstrak yang seolah terlihat 

kesan gerak menggambarkan tentang air yang selalu bergerak dan terus bergerak, 

seolah-olah dunia ini ingin dikuasai dan dipenuhi olehnya. Sedangkan warna putih 

yang selalu ada pada setiap lukisan melambangkan tentang kasucian, 

bahwasannya betapa besar keagungan dari ciptaan Tuhan tersebut yaitu air yang 

menjadi sumber kehidupan.  

 

B. Implementasi Visual 

 
 Dengan kebiasaan penulis yang lebih suka menggunakan waktu luangnya 

ketempat-tempat terbuka ataupun mencoba menikmati keindahan alam serta 

kebiasaan menggunakan waktu-waktu tersebut untuk lebih memilih ke tempat-
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tempat dimana terdapat banyak air, dan sedikit pengalaman yang dialami penulis 

tentang kedekatannya dengan air yang didukung dengan adanya pengalaman 

indrawi maupun secara imajinasi membuat penulis mencoba untuk 

merenungkannya.  

Hal tersebut yang membuat penulis juga ingin mengekspresikannya ke 

dalam sebuah karya lukis. Dimana ide ingin mewujudkannya ke dalam bentuk 

visual, dengan menggunakan kemampuan, ketrampilan, ketajaman indra dan rasa 

secara maksimal. Suatu proses penciptaan karya seni adalah suatu usaha untuk 

mewujudkan ide atau imajinasi  yang diperoleh dari penginderaan kedalam suatu 

bentuk (Mulyadi, 1998 : 22). 

Dari perjalanan hidup, penulis mempunyai sedikit pengalaman tentang 

kedekatannya dengan air, menganggap air merupakan suatu anugerah dan bukti 

kebesaran Tuhan YME. Dapat kita bayangkan ketika kita sedang berdiri dan 

menghadap ke lautan yang begitu luas, tak terbayangkan betapa besar keagungan 

Tuhan. Dan sepertinya kita hanyalah sebagian kecil dari kekuasaan Tuhan, itulah 

yang membuat penulis tertarik untuk mengenal lebih dekat tentang hakekat air, 

yang di antaranya tentang karakter air yang menjadi sumber insparasi; dengan 

adanya air yang bersifat tenang dan terus mengalir mencari celah untuk terus bisa 

melanjutkan perjalanannya untuk menuju satu tempat yaitu lautan. Dimana laut 

menjadi pusat berkumpulnya air dan menjadikannya sebuah kekuatan yang sangat 

besar. Dan tak terlihat lagi ketenangan yang ada pada air. Dapat disimpulkan 

bahwa karakter air yang sebenarnya bersifat tenang, namun selalu bergerak untuk 

mencari jalan walaupun harus melalui lubang dan celah-celah kecil. Tapi di dalam 
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ketenangan serta keinginannya untuk terus bergerak tersebut tersimpan kekuatan 

yang sangat besar.  

Fenomena-fenomena di atas menjadi perenungan yang seringkali 

mengusik pikiran serta perasaan penulis. Sebuah fenomena alam yang sangat 

menarik untuk dikaji dan dijadikan sumber inspirasi dalam penciptaan sebuah 

karya seni. Setiap orang mempunyai pendapat sendiri-sendiri dalam menangkap 

dan merenungkan sebuah masalah, pengalaman secara inderawi maupun 

pengalaman secara imajinasi membuat penulis ingin mengekspresikannya ke 

dalam bentuk karya lukis, karakteristik yang ada pada air tersebut merupakan 

daya tarik tersendiri, sehingga dengan pokok permasalahan yang diangkat, untuk 

kemudian serta kreatifitas yang khas dari penulis, mencoba mewujudkan ide-

idenya.      

 

1. Konsep Bentuk   

Untuk mewujudkan ide dan imajinasi ke dalam karya seni, seniman 

menggunakan kemampuan, ketrampilan, ketajaman indera dan rasa secara 

maksimal. Pengetahuan seniman tentang keindahan unsur artistik merupakan 

sebuah keharusan untuk menjadikan karya-karya lebih berkualits. Dalam karya 

lukis ini penulis mengambil unsur dari tema yang diambil yaitu karakteristik 

air itu sendiri, lewat pengalaman serta perenungan, dan ingin menonjolkan 

karakter air tersebut. Dari visualisasi bentuk penulis mempunyai penilaian 

tentang gambaran dari karakter air itu. Bentuk yang dapat ditangkap dari 

penginderaan serta perenungannya, menggambarkan bahwa terlihat kesan 
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gerak dan diam, karena air mempunyai karakter yang membawa ketenangan, 

sejuk, dan menyegarkan. Namun dari karakter yang dapat dirasakan tersebut 

tersimpan suatu kekuatan yang sangat besar, walau sebenarnya air lebih pada 

sifat mengalah, namun tidak pernah menyerah, dalam arti air salalu mengalir 

dan terus mencari celah walau sekecil apapun hingga air tersebut berhenti dan 

terdiam karena memang sudah tidak ada lagi tempat ataupun jalan keluar, 

dalam kediamannya itupun air juga tidak hanya tinggal diam namun air selalu 

berusaha untuk mencari jalan hingga air tersebut harus rela untuk menguap dan 

terbawa udara hingga akhirnya kembali turun untuk menjadi air kembali yaitu 

hujan. 

Karakter air dapat terlihat jelas pada bentuk atau kesan-kesan gerak 

yang ada pada karya lukis, yang penulis wujudkan  dengan menggunakan ritme 

yaitu suatu susunan teratur yang ditimbulkan dari pengulangan sebuah atau 

beberepa unsur sehingga menimbulkan atau memberi kesan keterhubungan 

yang kontinu serta kesan gerak (Arsyad hakim, 1999 : 29b).    

Dengan menggunakan unsur-unsur disain yaitu ; garis, bidang warna 

dan tekstur  Warna-warna yang digunakan kebanyakan menggunakan warna-

warna primer, merah, kuning, biru dan putih. Selain itu penulis juga 

menggunakan warna hitam dan warna-warna sekunder seperti merah muda 

coklat muda dan biru muda melambangkan berbagai macam air mulai dan dari 

segala penjuru dunia hanya satu tujuan air yaitu menuju lautan. Setiap lukisan 

selalu ada warna putih yang mewakili kesucian air yang menjadi simbol air 

kehidupan. Warna-warna gelap yang ada pada lukisan mewakili ketenangan 
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yang ada pada air. merah, Dengan goresan-goresan abstrak penulis juga 

menggunakan tekstur yaitu tekstur nyata dan tekstur semu atau tidak nyata 

untuk menggambarkan kekuatan yang dimiliki oleh air. Selain itu penulis juga 

menggunakan garis ; yaitu garis aktual atau formal yang ekspresif. Dengan 

pengkomposisian yang ada pada lukisan penulis menggunakan komposisi yang 

dinamis dalam suatu srtuktur yang lebih bebas dan bentuk-bentuk yang 

ditampilkan bervariasi sehingga dari hasil komposisi tersebut terlihat kesan 

gerak, hidup.   

Dengan karakter air yang tenang namun dalam ketenangan  tersebut 

memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Warna, garis ruang , irama, tekstur  

yang dipakai adalah hasil dari pengkomposisian dengan kemampuan rasa yang 

penulis miliki sehingga tercipta sebuah karya yang utuh. Bentuk visual sebuah 

karya adalah hasil dari perenungan dan imajinasi serta pengalaman-

pangalaman, baik yang dilihat maupun yang dirasakan diwujudkan dengan 

menggunakan kemampuan dan rasa yang penulis wujudkan kedalam sebuah 

karya lukis tersebut. Dalam bentuk, ide, dan imajinasi seniman akan  terwadahi 

dan tervisualisasikan meskipun tidak pernah seluruhnya, tidak jarang bentuk-

bentuk yang diciptakan demikian rumit tetapi tidak jarang juga muncul bentuk-

bentuk yang sederhana. Hal ini tergantung pada kemampuan teknik, ketajaman 

rasa subyek yang dikerjakan.     

 

2. Medium  
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Media yang digunakan untuk penuangan gagasan adalah kanvas dan 

bahan yang digunakan adalah cat tembok. Untuk pengencernya menggunakan 

air. Sebelumnya cat tembok warna yang sudah dicampur dangan lem kayu (lem 

fox), untuk memperkuat daya rekat cat tembok pada kanvas. Kemudian diaduk 

dengan menambahkan sedikit air, setelah lukisan jadi penulis juga 

menggunakan clear wood stain (mowilex) agar lukisan yang telah jadi tidak 

terlihat kusam dan bisa menimbulkan kesan basah serta terlihat mengkilap. 

3. Teknik Penggarapan 

Untuk mewujudkan suatu karya seni selain ide atau imajinasi 

diperlukan pula teknik, yaitu kemampuan seseorang dalam penggunaan bahan 

atau material. Teknik dibutuhkan tidak untuk membuat orang menjadi seniman, 

tapi teknik diperlukan untuk menopang imajinasinya, sehingga bahan yang 

digunakan secara efektif mewujudkan karya sesuai ide atau imajinasinya 

(Mulyadi, 1995 : 25). 

Karya seni adalah suatu hasil karya seniman dalam proses kreatif 

mencipta karya. Dalam proses kreatif ini seniman akan mengerahkan seluruh 

ketajaman fungsi jiwanya yang adalah kemauan, akal dan perasaannya. Dalam 

mencipta karya selain ketajaman seluruh jiwa, juga dibutuhkan kemampuan 

teknik. Kemampuan teknik yang dimaksud di sini adalah keterpaduan antara 

ketrampilan dan pengetahuan bahan seniman. Dengan kemampuan teknik ini 

seniman akan mengubah bahan yang digunakan yang disertai seluruh 

ketajaman fungsi jiwanya (Suradjijo, 1995 : 65).   
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Setiap karya seni yang dibuat serta diciptakan seniman selalu memiliki 

teknik penggarapan yang berbeda-beda, hal ini karena bahan serta unsur 

kreativitas seseorang selalu berlainan. Dengan pengetahuan dan pengalaman 

dari karakter bahan teknik penggarapan akan berbeda pula, seperti dalam 

mengerjakan karya ini ada perbedaan melukis dengan cat minyak, karakter cat 

tembok atau cat acrylic lebih capat kering dibandingkan dengan cat minyak. 

Dengan begitu penulis menggunakan teknik yang cepat dan sekali jadi namun 

dengan beberapa proses, setelah kanvas tersedia tidak langsung melukis di atas 

kanvas tersebut. Dan kadang dalam sehari penulis hanya memandangi kanvas 

kosong tersebut tanpa melakukan apa-apa.  

Setelah semuanya terkumpulkan dan tergambar dalam fikiran, baru 

memulai menggoreskan catnya pada kanvas. Terlebih dulu memberikan 

background pada kanvas dan menunggu agar cat agak kering dan kemudian 

menumpuki warna background tersebut dengan warna lain agar warna 

background tersebut dapat sedikit bercampur, dengan spontanitas dan dengan 

apa yang dirasakan penulis tentang warna dan keseimbangan dalam 

menggoreskan catnya pada kanvas, dengan menuangkan cat serta 

menggoreskan kan cat dengan palet dan kuas juga merasakan ada perbedaan 

yang sangat menarik bahkan ada juga dari salah satu lukisan yang 

menggunakan tangan untuk meratakan warna dan mencampurnya diatas 

kanvas.  

Dalam melukis penulis meletakkan kanvas pada lantai dan tidak 

diberdirikan, hanya apa bila ingin membuat kesan mengalir kanvas tersebut 
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diberdirikan seketika sesuai keinginan. Setelah itu kanvas diletakkan lagi pada 

tempat yang rata. Setelah itu baru menambahkan warna-warna lain dengan 

dengan menggunakan kuas yang diberi warna yang dicampur air labih banyak 

agar encer dan bisa menimbulkan cipratan-cipratan air. Dengan kekuatan “gaya 

abstraknya” penulis mewujudkan bentuk visualisasinya di atas kanvas tersebut. 

Setelah lukisan tersebut selesai, selanjutnya melakukan finishing dengan 

memberi clear pada lukisan agar terlihat basah dengan kesan air.  

Sebagai salah satu komponen yang terakhir dari lukisan, pigura sangat 

besar artinya untuk menambah nilai artistik. Selain untuk merapikan lukisan, 

pigura juga berfungsi untuk mendukung penampilan sebuah lukisan. Pigura 

yang baik adalah yang tidak mengurangi nilai artistik pada lukisan sedikitpun. 

Mulai dari bahan, profil sampai warna harus diperhatikan dengan baik. Untuk 

karya-karya ini penulis memadukan dan menyesuaikan warna pigura tersebut 

dengan lukisan. Agar tidak terlihat seperti ada batasan antara lukisan dan 

pigura, dalam karya ini penulis memasukkan warna pigura sesuai dengan 

warna dominan yang ada pada setiap lukisan namun dibuat sedikit lebih gelap, 

karena menurut penulis warna tersebut sesuai untuk karya ini. 
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C. Analisa Karya 
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1. Karya I 
Judul  : Naung Lautan dalam Kesucian 

Ukuran : 90 cm x 90 cm 
Media  : Cat tembok di atas kanvas 

 
Dalam karya I ini penulis menggambarkan tentang bumi yang dikelilingi 

lautan. Dengan memunculkan background warna biru, penulis menggambarkan 
betapa luasnya lautan. Garis putih vertical yang ada menunjukkan tentang 
kesucian dan  maha besar kekuasaan Tuhan. 
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2. Karya II 
Judul : Putaran Air dalam Kehidupan 

Ukuran : 70 cm x 90 cm 
Media : Cat tembok di atas kanvas 

 
 Dalam karya ini penulis menggambarkan tentang bagaimana bumi yang 
juga dikenal sebagai planet air. Dengan kebutuhan air yang ada di bumi ini. Air 
tak akan pernah habis. Selama kehidupan ini berlangsung air akan selalu ada 
tinggal bagaimana kita menjaga kesucian air tersebut yang menjadi sumber hidup 
bagi makhluk di dunia ini karena air selalu bersirkulasi. 
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3. Karya III 

Judul : Beriak Keangkuhan 
Ukuran : 80 cm x 100 cm 

Media : Cat tembok di atas kanvas 
 
 Dalam karya III ini penulis menggambarkan tentang air yang mengandung 
kekuatan yang sangat dahsyat. Dengan pusaran air dan badai hujan yang 
menggelora. Dengan warna kuning, putih, merah yang menimbulkan berbagai 
macam wujud air yang kemudian bersatu membentuk sebuah kekuatan yang maha 
dahsyat. 
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4. Karya IV 
Judul : Menuju Satu Kekuatan 

Ukuran : 90 cm x 120 cm 
Media : Cat tembok di atas kanvas 

 
 Sejauh apapun dan sebesar apapun rintangan yang dihadapi air akan selalu 
berusaha mencapai tujuannya yaitu lautan. Tanpa memilih-milih dan tanpa 
membenci satu sama lain air akan selalu bersatu karena dengan bersatu barulah air 
bisa mendapatkan kekuatannya.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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



5. Karya V 
Judul : Kekuatan Dasar Samudra 

Ukuran : 70 cm x 100 cm 
Media : Cat tembok di atas kanvas 

 
 Dengan background bawah yang membentuk seperti gelombang air dan di 
atasnya terlihat seperti dua bola api yang berbenturan yang memunculkan 
pecahan-pecahan kecil yang menebar. Dengan fenomena yang ada penulis 
berasumsi bahwa bertemunya dua kekuatan yang besar bersinggungan ibarat dua 
pijar bola api siap membakar apa saja, sehingga  di antara pijaran api tersebut 
membias  serpihan rona putih, yang  tertuang jelas dalam warna yang penulis 
gunakan.  
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6. Karya VI 

Judul : Kekuatan dalam Kesejukan 
Ukuran : 100 cm x 100 cm 

Media : Cat tembok di atas kanvas 
 
 Di balik kesejukan dan kesegarannya, ternyata air juga memiliki karakter 
lain. Ketika air menjadi panas karena disebabkan oleh proses pemanasan. Terlihat 
jelas perbedaan karakter air tersebut. Dalam karya ini penulis menggambarkan 
perbedaan tersebut dengan memberikan background warna gelap yang 
melambangkan ketenangan dan di atas warna gelap tersebut penulis memunculkan 
warna-warna cerah atau terkesan panas dengan goresan yang acak dan abstrak 
terlihat kesan marah.     
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7. Karya VII 
Judul : Debur 

Ukuran : 100 cm x 150 cm 
Media : Cat tembok di atas kanvas 

  
 Dari komposisi dan goresan-goresan abstrak yang penulis gambarkan yaitu 
tentang ganasnya deburan ombak lautan sehingga tebing dan batu karang tak 
dapat lagi menahan karena terkikis oleh dahsyatnya kekuatan ombak yang begitu 
besar. Dan tak ada yang mampu menahan kekuatan alam tersebut. 
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8. Karya VIII 
Judul : Siraman Ketenangan 

Ukuran : 90 cm x 90 cm 
Media : Cat tembok di atas kanvas 

 
 Di karya kedelapan ini penulis megungkapkan perasannya tentang 
kesejukan dan ketenangan yang ada dalam karakter air tersebut. Dengan 
background gelap dan didominasi warna biru yang melambangkan ketenangan 
dan kesejukan dalam gemercik air yang selalu mengalir dan terus bergerak. 
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9. Karya IX 
Judul : Tetesan Badai 

Ukuran : 90 cm x 125 cm 
Media : Cat tembok di atas kanvas 

   
 Terlihat jelas dalam karya ke sembilan ini goresan abstrak dan terlihat 
seperti memutar dari kecil dan membesar keatas, karya ini menggambarkan 
tentang kekuatan air yang bersatu dari kecil menjadi besar dan mampu 
menimbulkan badai yang maha dahsyat. 
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10. Karya X 
Judul : Tenggelam dalam Kesejukan 

Ukuran : 100 cm x 150 cm 
Media : Cat tembok di atas kanvas 

 
Ketenangan, kedamaian, kesejukan dan kekuatan terangkum dalam karya 

ini. Di balik semua itu tergambar jelas tentang kebesaran Tuhan dalam lingkaran 
keagunganNya, dan tak ada yag bisa menandingi kebesaran tersebut.    

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

 Ternyata air dengan karakteristiknya memiliki peranan yang 

vital dalam kehidupan makhluk hidup di dunia ini, karena kebutuhan 

dan ketergantungannya manusia tidak akan pernah bisa dipisahkan 

dengan air. Air akan selalu ada karena air akan bersirkulasi tidak 

pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer 

mengikuti siklus hidrologi. Selama kehidupan masih berlangsung 

selama itu pula air akan tetap dibutuhkan. 

 Air sebagai sumber kehidupan  dapat dibedakan menurut 

fungsinya, air yang digunakan untuk kebutuhan jasmani dan rohani 
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(agama). Di samping itu banyak pula yang menjadikan air sebagai 

simbol dengan bertitik tolak dari manfaat serta sifat dan karakteristik 

air itu sendiri. Air bersifat mengalah namun selalu menang di akhir 

perjuangannya. Pantang menyerah dan selalu mencari jalan keluar 

walaupun harus melalui celah sekecil apapun. Terlihat tenang dan 

terasa menyejukkan namun di balik ketenangan dan kesejukannnya 

tersimpan kekuatan yang sangat dahsyat. 

 

B. Harapan 

Berpijak pada pandangan tersebut di atas bahwa air memang 

bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan makhluk yang ada di 

muka bumi ini. Namun seberapa pentingnya air hal tersebut tak akan 

bisa bermanfaat bagi kehidupan tanpa adanya kualitas dan kuantitas 

yang tepat. Karena pentingnya air bagi kehidupan menjaga 

pelestariannya sangatlah penting agar air tersedia sesuai dengan 

kebutuhan.  

Makna dan hakikat air sebenarnya hanyalah sebuah ungkapan 

tentang perasaan penulis dalam menggambarkan sesuatu yang lebih 

mengarah kepada kekuatan yang terkandung di dalamnya, karena itu 

sangatlah penting menjaga kelestariannya sebab dari situlah akan 
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terwujud suatu keseimbangan. Keseimbangan yang bisa menjadikan 

semuanya berjalan sesuai dengan fungsinya. Sesuatu yang tidak 

seimbang tidak akan pernah bisa berjalan dengan lancar, karena 

dengan keseimbangan semuanya bisa berjalan pada tempatnya 

masing-masing dan mencapai tujuannya masing-masing.   
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