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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Sebagai bentuk apresiasi serta kekaguman penulis terhadap kontribusi  dan 

kinerjanya sebagai walikota Bandung, muncul sebuah gagasan dari penulis untuk 

mengapresiasi figur Ridwan Kamil dalam sebuah karya seni lukis. Apresiasi yang 

dilakukan penulis adalah dengan membuat sebuah skripsi penciptaan yang berjudul 

“FIGUR RIDWAN KAMIL DALAM EKSPRESI GARIS DAN WARNA” agar 

setiap tahapan pengerjaannya sesuai dengan apa yang dijadikan konsep. Hal-hal yang 

mendasari pemilihan figur Ridwan Kamil yang diapresiasi dalam bentuk lukisan ini 

tidak lain karena kekaguman penulis pada sosok Ridwan Kamil yang banyak 

memberikan pengaruh positif bagi masyarakat di Kota Bandung dan menjadi inspirasi 

bagi semua orang yang mengenalnya. Salah satu contoh yang menjadi identitas 

Ridwan Kamil selama menjadi walikota Bandung adalah program “Rebo Nyunda”. 

Program “Rebo Nyunda” merupakan program pemerintah Kota Bandung yang 

diangkat dan dipopulerkan oleh Ridwan Kamil dan memberikan dampak positif bagi 

masyarakat agar lebih mencintai budaya Sunda ditengah kemajuan zaman dan 

pengaruh budaya luar yang bisa membuat sirnanya nilai-nilai budaya dan ragam 

kebudayaan yang menjadi identitas negara Indonesia. 

Pada karya seni lukis yang dibuat lebih menonjolkan sisi kepribadian dan 

keseharian Ridwan Kamil yang melekat dalam pikiran masyarkat sebagai konsep 

dalam lukisan yang mengambil aliran ekspresionisme. Pemilihan gaya 

ekspresionisme ini juga tidak terlepas dari pengalaman penulis ketika mengikuti 

perkuliahan seni lukis di Departemen Pendidikan Seni Rupa dengan mencontoh karya 

dari seniman-seniman ekpresionisme seperti Affandi dan Voka yang secara disengaja 

ataupun tidak memberikan penguaruh terhadap minat penulis mendalami aliran 

ekspresionisme ini. Selain itu warna-warna pada lukisan yang dibuat adalah warna 
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yang mencerminkan dan mewakili kepribadian Ridwan Kamil sebagai peminpin, 

influencer, dan masyarakat pada umumnya yang ada menjadi panutan bagi sebagian 

orang. Dalam memvisualisasikan sosok Ridwan Kamil dalam sebuah karya seni, 

penulis berupaya mengedepankan unsur garis dan warna sebagai bentuk ekspresi. 

Dalam proses pembuatannya penulis menggunakan teknik konvensional yaitu 

melukis di atas kanvas menggunakan cat akrilik sebagai media dan alat yang dipakai. 

Pada deskripsi konseptual dan visualisasi karya penulis menjabarkan poin-poin yang 

menjadi landasan penciptaan yang terdiri dari landasan teoritik dan landasan faktual 

yang menjadi acuan dalam proses berkarya. 

 Pada keseluruhan karya yang telah dibuat oleh penulis, unsur-unsur yang 

paling dominan digunakan penulis adalah unsur garis dan warna. Garis-garis 

dimunculkan sebagai karakter dan penggayaan dari penulis yang merepresentasikan 

figur Ridwan Kamil yang tegas dan aktraktif. Sementara pada unsur warna yang 

digunakan adalah warna-warna cerah seperti merah, kuning, hijau, dan biru yang 

menjadi visualisasi dari karakter Ridwan Kamil yang berani berinovasi, tegas, dan 

pemimpin dengan semangat baru dalam berkontribusi untuk memajukan Kota 

Bandung dalam kiprahnya sebagai Walikota, namun disisi lain juga beliau merupakan 

sosok tenang dan humanis. 

Sementata itu dalam prinsip-prinsip rupa yang digunakan dalam ke-6 karya 

adalah prinsip kesatuan, proporsi, keseimbangan dan komposisi. Dalam karya-karya 

yang telah dibuat juga prinsip proporsi adalah prinsip yang tidak lepas dari semua 

karya karena hasil lukisan yang ditampilkan merupakan figur manusia dimana 

kecenderungan mengedepankan proporsi adalah untuk membentuk visual yang sama 

dengan figur aslinya.    

  

B. Saran 

Karya seni lukis tidak terlepas dari ide atau gagasan. Ide dan gagasan bisa 

diambil dari aspek kehidupan manusia selain ketertarikan dan keinginan menciptakan 

sebuah karya seni, ada hal lain yang menjadi dasar terciptanya sebuah karya seni, 

misalnya pada kehidupan sehari-hari ketika berkegiatan, melihat dan merasakan  
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pengaruh luar sehingga timbul suatu kritik atau kekaguman suatu peristiwa yang 

dialami, dan pengalaman lain-lain yang bisa mempengaruhi kondisi perasaan dan 

pikiran. 

Dalam proses pembuatan karya pemilihan media dan bahan yang akan 

digunakan sesuai tema dan teknis menjadi penting, karena sangat berpengaruh pada 

hasil akhir penciptaan. Pemilihan dan pengolahan warna sangat perlu untuk 

diperhatikan dalam praktek melukis ekspresionisme dengan mengedepankan unsur 

garis dan warna khususnya. 

Penulis memiliki harapan setelah melakukan proses ini dapat memberikan 

kontribusi besar bagi kehidupan sosial penulis sendiri, umumnya untuk Departemen 

Pendidikan Seni Rupa UPI dan masyarakat banyak tentang apresiasi terhadap figur-

figur yang masih aktif, asli Indonesia, dan memberikan pengaruh baik yang dirasakan 

langsung secara pribadi bukan dari pengalaman orang lain. 

Pada pengerjaan Tugas Akhir ini ada beberapa catatan dari penulis yang 

mungkin bisa menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan karya serupa dengan 

tema yang sama dikemudian hari. Diantaranya adalah riset terhadap tokoh diperdalam 

dengan menambah sumber buku-buku autobiografi tokoh itu sendiri sehingga dapat 

memberi sudut pandang yang berbeda dari setiap referensinya dan jika tokoh yang 

kita jadikan subject matter itu masih hidup, alangkah baiknya melakukan wawancara 

langsung dengan tokoh yang bersangkutan sehingga otentitas materi yang 

dirumuskan bersumber dari sumber yang terpercaya. Sementara dalam karya yang 

dibuat penulis berharap deformasi bentuk dari figur menjadi bentuk yang abstrak 

namun dari bentuk defromasi tersebut apresiator dapat langsung mengasumsikan 

bahwa bentuk tersebut adalah tokoh yang kita maksud. Penulis juga berharap 

penambahan elemen estetis seperti kain, serbuk pasir, dan bahan daur ulang bisa 

membuat karya menjadi memiliki kesan yang inovatif dan variatif dibandingkan 

karya lukis biasa yang cenderung menggunakan bahan konvensional seperti kanvas, 

kuas dan cat akrilik.  


