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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

A. Latar Belakang Penciptaan 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kebudayaan yang 

sangat beraneka ragam baik jumlahnya maupun keanekaragamannya. Karena 

keanekaragaman tersebutlah indonesia menjadi daya tarik bangsa lain dari belahan 

dunia untuk mengetahuinya bahkan tidak sedikit mereka juga mempelajarinya 

karena selain beraneka ragam budaya Indonesia dikenal sangat unik. Budaya juga 

merupakan identitas bangsa yang harus dihormati dan dijaga serta perlu 

dilestarikan agar kebudayaan kita tidak hilang dan bisa menjadi warisan anak cucu 

kita kelak. 

Hal ini tentu menjadi tanggungjawab para generasi muda dan juga perlu 

dukungan dari berbagai pihak, karena ketahanan budaya merupakan salah satu 

identitas suatu negara. Kebanggaan bangsa indonesia akan budaya yang beraneka 

ragam sekaligus mengundang tantangan bagi seluruh rakyat untuk 

mempertahankan budaya lokal agar tidak hilang atau pun dicuri oleh bangsa lain. 

Sudah banyak kasus bahwa budaya kita banyak yang dicuri karena ketidak 

pedulian para generasi penerus, dan ini merupakan pelajaran berharga karena 

Kebudayaan Bangsa Indonesia adalah harta yang mempunyai nilai yang cukup 

tinggi di mata masyarakat dunia. Dengan melestarikan budaya lokal kita bisa 

menjaga budaya bangsa dari pengaruh budaya asing, dan menjaga agar budaya 

kita tidak diakui oleh negara lain. 

Seiring berkembangnya zaman, menimbulkan perubahan pola hidup 

masyarakat yang lebih modern. Akibatnya, masyarakat lebih memilih kebudayaan 

baru yang mungkin dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. 

Begitu banyak faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan di masa 

sekarang ini, misalnya masuknya budaya asing. Masuknya budaya asing adalah 
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hal yang wajar dikarenakan suatu negara tentu akan membutuhkan input-input 

berupa budaya asing dengan syarat budaya itu sejalan dengan budaya kita ini. 

Melihat kenyataan bahwa para generasi muda bangsa Indonesia saat ini lebih 

memilih kebudayaan asing yang mereka anggap lebih menarik ataupun lebih unik 

dan praktis, kebudayaan lokal banyak yang luntur akibat tidak ada generasi 

penerus yang akan mewarisinya. Perlunya menumbuhkan kesadaran akan 

pentingnya budaya yang mana kebudayaan Indonesia adalah budaya-budaya lokal, 

dimana peran setiap mereka yang terus berusaha untuk mewarisi kekuatan budaya 

lokal akan menjadi kekuatan budaya itu untuk tetap ada. Bentuk kebudayaan yang 

masih ada dan tetap bertahan di Indonesia, salah satunya Pencak Silat. 

Dilansir dari www.pikiran-rakyat.com pada hari sabtu, 12 Desember 2015, 

SERIBU lebih pendekar pencak silat melintas di Jalan Braga Bandung mengikuti 

Helaran Pendekar Pencak Silat dalam rangkaian acara Temu Pendekar 

Internasional 2015. Acara yang digagas Kementerian Kebudayaan dan 

Masyarakat Pencak Silat Indonesia (Maspi) diikuti 10 paguron penca dari luar 

negeri dan 15 paguron dari dalam negeri. Dalam rangka mempromosikan 

kesenian bela diri Nusantara, Masyarakat Pencak Silat Indonesia (MASPI) 

menggelar Temu Pendekar Internasional yang pertama di Balaikota Bandung. 

Berbagai penampilan dari perguruan seperti Gajah Putih, Gagak Lawung, Beksi 

Merah, dan Silek Harimau ditampilkan. Selain para pendekar asal Indonesia, 

tampil pula perwakilan pendekar dari Jepang, Amerika Serikat, Belanda, Jerman, 

dan beberapa negara lainnya. 

Masih dalam helaran yang bertemakan pencak silat dan salah satu upaya yang 

dilakukan para pendekar pencak silat untuk menjadikan pencak silat sebagai 

warisan budaya dunia pada UNESCO dilaksanakan di Lobi Teater Tertutup Balai 

Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat pada Sabtu 22 Oktober 2016 pada acara 

"Ngadu Bako Penca". Dilansir dari situs www.pikiran-rakyat.com/bandung-

raya/2016/10/23/waktunya-pencak-silat-jadi-warisan-budaya-dunia-382926 

Ketua Tim Kerja Pencak Silat Menuju Unesco, Wahdat Mardi Yuana, 

menuturkan bahwa upaya mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai warisan 

budaya dunia asal Indonesia tidak semudah sebagaimana yang selama ini terus 

http://www.pikiran-rakyat.com/
http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/10/23/waktunya-pencak-silat-jadi-warisan-budaya-dunia-382926
http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/10/23/waktunya-pencak-silat-jadi-warisan-budaya-dunia-382926
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disuarakan oleh pemerintah, selama ini masyarakat merasa khawatir akan klaim 

negera Malaysia terhadap seni budaya tradisional asal Indonesia, tapi mereka 

tidak tahu bagaimana upaya yang harus dilakukan, seperti untuk pencak silat, 

butuh dukungan semua pihak," ujar Wahdat. Dalam rangka mempublikasikan 

pencak silat, salah satu komunitas yang bernama Tantungan membuat beberapa 

event yang mengangkat kebudayaan tersebut serta mengenalkan pada generasi 

penerus yang keseluruhannya dimuat pada situs www.tantunganproject.com. 

Dilansir pada situs tersebut bahwa Salah satu usaha yang dilakukan Tangtungan 

Project dalam Promosi dan Pelestarian Pencak Silat sebagai Warisan Budaya 

adalah dengan mengenalkan dan mebiasakan Pencak Silat kepada anak – anak 

sedari usia dini. Oleh karena itu untuk menutup tahun 2016 kami mengadakan 2 

event yakni, Festival Koreografi Pencak tingkat SD – SMP dan Lomba Mewarnai 

atau Menggambar Pencak Silat tingkat TK, SD dan SMP. Event ini diadakan pada 

Sabtu 10 Desember 2016 di Lapangan SO 1 Maret, Titik Nol Malioboro, 

Yogyakarta. Total 15 Tim SD dan 10 Tim SMP mengikuti Festival Koreografi 

Pencak dan 100 orang peserta TK, SD dan SMP yang mengikuti 

Lomba  Mewarnai atau Menggambar Pencak Silat. Para peserta berasal dari 

berbagai daerah, bahkan dari Jawa Timur dan Jakarta. 

Tangtungan Project mengadakan Workshop Dokumentasi Pencak Silat pada 

tanggal 06 November 2016 kemarin. Sejak awal berdiri Tangtungan Project selalu 

menekankan pentingnya dokumentasi yang baik bagi perguruan dan aliran Pencak 

Silat. Selain sebagai Bank Data untuk pelestarian, juga agar program promosi 

pencak silat dapat mengena kepada masayarakat luas. Workshop kemarin di ikuti 

Oleh beberapa perguruan, beberapa datang dari luar Yogya, dari Surabaya, 

Banyuwangi, Purwokerto, Semarang. Sebagai Narasumber adalah Mas Yosi dari 

Tangtungan Project sendiri. Workshop tersebut berjalan dengan meriah terutama 

sesi praktek. 

 

 

http://www.tantunganproject.com/
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Gambar 1.1 

Agenda Temu Pendekar dimuat pada Situs Pikiran Rakyat 

(sumberhttp://www.pikiran-rakyat.com/seni-budaya/2015/12/12/353392/helaran-dan-temu-

pendekar-pencak-silat-internasional) 
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Gambar 1.2 

Agenda Ngadu Bako Penca dimuat pada Situs Pikiran Rakyat 

(sumberhttp:// www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/10/23/waktunya-pencak-silat-

jadi-warisan-budaya-dunia-382926) 

http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/10/23/waktunya-pencak-silat-jadi-warisan-budaya-dunia-382926
http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/10/23/waktunya-pencak-silat-jadi-warisan-budaya-dunia-382926
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Pencak silat Sebagai produk budaya lokal, Pencak Silat memiliki bermacam 

arti yang didasarkan pada pemahaman etnik dimana Pencak Silat tersebut lahir 

dan berkembang. Namun demikian sebagai produk budaya yang merupakan 

kekayaan khasanah budaya bangsa, PB IPSI beserta BAKIN tahun 1975 (dalam 

Saleh, 1991 hlm.43) mendefinisikan Pencak Silat sebagai berikut: 

“Pencak silat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk 

membela/mempertahankan eksistensi (kemandiriannya) dan Integritasnya 

(manunggalnya) terhadap lingkungan hidup/alam sekitarnya untuk mencapai 

keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa” 

Penulis yang memiliki ketertarikan terhadap budaya pencak silat tersebut 

dalam aspek beladiri dengan tujuan untuk kebugaran jasmani serta ikut serta 

dalam pelestariannya, karena pencak silat merupakan salah satu kesenian beladiri 

yang mempunyai nilai estetik dalam seni pertunjukan yang mempunyai hubungan 

dengan jenis seni yang lain, salah satunya seni rupa, karena dalam pencak silat 

sendiri memiliki konsep visual yang tersirat dalam gerakannya. Berangkat dari hal 

tersebut penulis ingin memvisualisasikan teknik-teknik pencak silat dalam sebuah 

karya seni lukis. 

Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa yang penulis minati dalam 

proses berkarya seni rupa. Berbagai penghargaan dan prestasi yang penulis 

peroleh dari karya lukisannya melalui berbagai pameran dan kejuaraan seni rupa. 

Berawal dari kegemaran dan menjadi sebuah prestasi yang menjadi tolak ukur 

penulis dalam pembuatan karya penciptaan ini. Dengan dasar pengalaman tersebut 

penulis mengartikan bahwa, seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih 

utuh dari menggambar. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi 

atau permukaan dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Pada 

dasarnya medium lukisan bisa berbentuk apa saja, seperti kanvas, kertas, papan. 

Akan tetapi penulis terinspirasi dari teknik pengemasan lukisan cina 

menggunakan teknik Hanging Scroll, tidak hanya dilihat dari segi keunikannya,  

penulis memilih teknik tersebut dikarenakan pengalaman berkarya yang sering 



7 
 

Salsa Solli Nafsika, 2016 
PENCAK SILAT SEBAGAI GAGASAN DALAM PENCIPTAAN KARYA SENI LUKIS EKSPRESIONIS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

menggunakannya dan diharapkan menjadi ciri khas dari karya-karya yang penulis 

hasilkan.  

 Hanging scroll dipilih sebagai teknik dalam media karya yang diciptakan 

dikarenakan penulis yang memiliki ketertarikan dalam bentuk teknik tersebut 

sejak pertama kali terinspirasi oleh salah satu seniman dan pendidik dari Alumni 

Departemen Pendidikan Seni Rupa yakni Ibu Ariesa. Semoga dengan 

konsistennya penulis dalam menciptakan karya dengan teknik seperti ini, bisa 

menjadikan influence bagi khalayak seni.  

 Ekspresionis menjadi gaya lukisan penulis, karena setiap karya yang dimiliki 

memiliki latar belakang cerita yang diperoleh dari ekspresi serta pengalaman 

pribadinya, dengan mengutamakan kebebasan distorsi bentuk dan warna untuk 

melahirkan emosi ataupun sensasi dari dalam diri penulis yang biasanya 

dihubungkan dengan kekerasan atau tragedi yang pernah terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari. Obyek-obyek yang selalu ditampilkan penulis antara lain ketakutan, 

kekerasan, kesedihan dan keinginan lain dibalik tingkah laku penulis. Karya yang 

ditampilkan penulis murni dari  ekspresi jiwa dan pemenemuan jati diri dari 

perasaan penulis dan terekspresikan pada karya. Itu merupakan media yang baik 

untuk menyampaikan emosinya kepada orang lain. 

 

Gambar 1.3 

Gambar. Lukisan Affandi, Cangklong, 1975 

(sumber: http://hiburan.dbagus.com/lukisan-affandi-dan-keterangannya-yang-fenomenal/) 
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Gambar 1.4 

Hanging Scroll 

 (sumber: http://www.artisoo.com/images/mounted/CNAG280263.jpg) 

 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengaplikasikan ide 

gagasan melalui karya seni lukis ekspresionis dengan kemasan hanging scroll, 

oleh karena itu penulis mengangkat judul: 

PENCAK SILAT SEBAGAI GAGASAN DALAM PENCIPTAAN KARYA 

SENI LUKIS EKSPRESIONIS 

 

B. Rumusan Masalah Penciptaan 

Untuk melaksanakan pencak silat, pada dasarnya semua komponen tubuh 

maupun berbagai senjata dan benda digunakan secara efektif dan optimal. 

Komponen tubuh yang digunakan dalam pencak silat dapat dipilah menjadi dua, 

yakni komponen utama dan komponen bantuan. Komponen tubuh utama meliputi 

jari, tangan,siku, lengan, kaki, tungkai, dan lutut. Komponen tersebut digunakan 

secara terkombinasi, terkoordinasi, praktis, efektif dan taktis yang didukung, 

dibantu atau dibarengi dengan penggunaan komponen bantuan, yakni komponen 

tubuh lainnya yang diperlukan dan dibutuhkan pada momen dan momentum yang 

tepat. 

Berdasarkan pada kegunanan dan penggunaannya, komponen utama tersebut 

dengan fungsi yang berganti-ganti menurut keperluannya dipilah menjadi empat, 
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yakni komponen penyangga, komponen penggerak, komponen penyerang dan 

komponen pembela. Masing-masing digunakan menurut keperluannya dalam 

rangka pelaksanaan sikap pasang, gerak langkah, serangan dan belaan. 

Penulis mencoba untuk mengangkat teknik gerakan silat sebagai media 

ekspresi dalam pembuatan karya seni lukis, melalui kaya tugas akhir yang akan 

dibuat. Selain itu, penulis mencoba untuk memaparkan beberapa gagasan yang 

diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menjaga pelestarian budaya bangsa 

dalam aplikasi teknik gerakan silat, maka dari itu penulis bermaksud untuk 

membuat karya seni lukis menggunakan media hanging scroll. 

Berdasarkan latar belakang penciptaan maka dapat dirumuskan fokus 

penciptaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep teknik-teknik dalam pencak silat yang menjadi sumber 

gagasan dalam karya seni lukis ekspresionis. 

2. Bagaimana deskripsi visual dari teknik-teknik pencak silat dalam seni lukis 

ekspresionis. 

 

C. Tujuan Penciptaan 

Tujuan dari pembuatan karya tugas akhir menggunakan media hanging scroll 

ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan jenis media baru 

dalam pembuatan karya seni rupa khususnya di Departemen Pendidikan Seni 

Rupa UPI dan masyarakat luas umumnya. Diharapkan karya tugas akhir ini dapat 

menjadi stimulus dan referensi bagi pelaku seni lainnya untuk lebih 

mengembangkan kreativitas mereka, terutama dalam pengembangan teknik dan 

seni media baru. 

Adapun tujuan dari penciptaan karya tugas akhir ini, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Dapat merumuskan konsep teknik-teknik dalam pencak silat yang menjadi 

sumber gagasan dalam karya seni lukis ekspresionis. 

2. Dapat mendeskripsikan visual dari teknik-teknik pencak silat dalam seni lukis 

ekspresionis. 
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D. Manfaat Penciptaan 

Bagi penulis, proses pembuatan karya menggunakan media hanging scroll ini 

merupakan pengembangan dari hobi yang biasa dilakukan penulis yakni, melukis 

di atas kertas yang biasa digunakan sebagai media gambar objek. Membuat karya 

tugas akhir seni lukis ini akan menjadi kepuasan tersendiri bagi penulis. Selain itu, 

berikut penulis paparkan beberapa manfaat yang dapat digali dari pembuatan 

karya seni lukis ini, diantaranya : 

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan berpikir dan pengetahuan  serta 

menggali kembali ide dan gagasan dengan membuat karya seni lukis 

ekspresionis. 

2. Bagi lembaga Departemen Pendidikan Seni Rupa, dengan penciptaan karya ini 

diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan untuk pengkajian 

lebih lanjut mengenai kebudayaan pencak silat. 

3. Bagi masyarakat umum, diharapkan hasil penciptaan karya tugas akhir ini 

dapat dijadikan motivasi untuk lebih mengembangkan pengetahuan teknik-

teknik pencak silat yang sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

pribadi, keluarga, masyarakat, khususnya pengaplikasianya sebagai ilmu bela 

diri dan pelestarian budaya indonesia.. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan serta pembacaan laporan penciptaan 

karya seni lukis yang berjudul PENCAK SILAT SEBAGAI  GAGASAN 

DALAM PENCIPTAAN KARYA SENI LUKIS EKSPRESSIONIS, maka 

karya tulis ini disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN, yang berisi tentang Latar Belakang Penciptaan, 

Masalah Penciptaan, Tujuan Penciptaan, Manfaat Penciptaan, serta Sistematika 

Penulisan. 

2. BAB II LANDASAN PENCIPTAAN, berisi tentang: 

a. Kajian Teoritik, yang menjelaskan tentang seni lukis, perkembangan seni lukis, 

aliran seni lukis ekspresionis, hanging scroll, sejarah pencak silat, fungsi 
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pencak silat dan teknik-teknik dalam pencak silat. Dalam pengayaan karya 

akan menjelaskan tentang ekspresionis. 

b. Kajian Faktual, yang menjelaskan tentang seniman yang menciptakan karya 

tentang pencak silat, seniman ekspresionis yang menginspirasi penulis, Skripsi 

sejenis dari Mahasiswa Departemen Pendidikan Seni Rupa serta menjelaskan 

pengalaman estetik penulis dalam proses kekaryaan. 

 

3. BAB III METODE PENCIPTAAN, menjelaskan tentang metode dan 

langkah-langkah yang penulis gunakan dalam membuat karya ini, yaitu: 

a. Persiapan, yang menjelaskan tentang proses penciptaan karya dari mulai Ide 

Berkarya, proses Kontemplasi, proses Stimulasi Berkarya, proses Pengolahan 

Ide dan sampai dengan tahapan persiapan Alat dan Bahan. 

b. Proses Berkarya, yang menjelaskan tentang Persiapan Alat dan Bahan, proses 

Persiapan Media, Tahapan Sketsa, proses Pewarnaan, Finishing dan 

Pengemasan Karya 

 

4. BAB IV ANALISIS VISUALISASI KARYA, berisi analisis dan pembahasan 

karya seni lukis yang diciptakan diantaranya membahas: 

a. Deskripsi Konsep, yang menjelaskan tentang konsep dari kedua belas karya. 

b. Deskripsi Visual, yang menjelaskan tentang hasil karya yang telah dibuat 

dalam analisis visual karya. 

 

5. BAB V PENUTUP, bagian terakhir ini berisi simpulan hasil penciptaan karya 

dan saran atau rekomendasi berkenaan dengan karya seni yang diciptakan. 

 

 

 

 

 


