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Abstract
A painting is not merely making doodles on canvas, but there are external factors that influence it; social,
political, and cultural arts of the community. The visual language created by the painter is a personal
symbol, formed by the experience of his creativity. Agus TBR chose horse as one of the visual languages
for his paintings to form messages and symbolic meanings. This research was conducted to analyze the
development of Agus TBR’s paintings. To understand the meaning in terms of denotation, connotation,
myth and ideology as well as to identify the relation of visual signs in Agus TBR’s paintings. The
analysis method is carried out using Roland Barthes’ semiotic approach in reading the signs contained
in Agus’ painting entitled “Land of Hope”. This research is aimed to arouse artists and researchers
ideas in creating paintings which include various visual objects that enriched with symbolic meanings.
Keywords: AgusTBR, painting, semiotics, Roland Barthes
Abstrak
Sebuah lukisan tidak hanya sekedar membuat coretan di atas kanvas, tetapi ada faktor
eksternal yang mempengaruhi seperti sosial, politik, dan seni-budaya masyarakat. Bahasa
rupa yang dibuat oleh pelukis merupakan simbol-simbol yang bersifat pribadi, yang terbentuk
dari pengalaman kreativitasnya. Agus TBR memilih objek kuda sebagai salah satu bahasa
rupa untuk karya lukisannya dalam membentuk pesan dan makna simbolik. Penelitian ini
dilakukan untuk membaca perkembangan karya seni lukis Agus TBR. Untuk memahami
makna dalam tingkatan denotasi, konotasi, mitos dan ideologi serta membaca relasi tanda
visual pada lukisan Agus TBR. Metode analisa yang dilakukan dengan menggunakan
pendekatan semiotika Roland Barthes dalam membaca tanda-tanda yang terdapat pada karya
lukisnya yang berjudul “Land of Hope”. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
pemahaman dalam memahami pesan yang terdapat pada suatu lukisan. Selain itu juga
diharapkan seniman lukis dapat mengembangkan ide dan gagasannya dalam menciptakan
suatu karya lukis dengan objek-objek visual yang memiliki makna simbolik.
Kata kunci: Agus TBR, seni lukis, semiotika, Roland Barthes
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Pendahuluan
Seni adalah bagian dari kehidupan manusia, melalui seni manusia dapat merasakan
nilai keindahan dalam hidup, oleh karena itu seni sering digunakan oleh manusia
untuk menjadi penghubung keindahan, sehingga keindahan dapat dinikmati
dan dirasakan. Melalui karya seni yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk
dalam menyalurkan ekspresi batin, manusia dapat merasakan kepuasan batinnya.
Seni tidak hanya berasal dari bentuk pemikiran tertentu, tetapi juga ekspresi dari
berbagai ide dan konsep yang telah dicapai oleh seniman. Setiap orang akan memiliki
pendapat serta pandangan yang berbeda mengenai pengertian dari seni itu sendiri.
Pada pengertian yang sederhana seni merupakan suatu kegiatan manusia dalam
mengekspresikan pengalaman hidup dan kesadaran artistiknya seperti kemampuan
intuisi, kepekaan indrawi, kemampuan intelektual, kreativitas serta kemampuan
teknik dalam menciptakan suatu karya seni. Karya seni tersebut dapat untuk dirinya
sendiri secara personal atau memiliki fungsi sosial dengan berbagai media yang
dikuasai oleh sang seniman dalam menghasilkan karya seninya. Seni rupa berfungsi
untuk manusia sesuai dengan tujuan dari seni tersebut dihasilkan. Seni rupa terbagi
menjadi dua bagian yaitu seni murni dan seni terapan. Seni murni adalah seni yang
dihasilkan dari ungkapan dan ekspresi seniman dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan batin dari seniman yang membuatnya. Karya seni murni merupakan
karya seni hanya untuk seni itu sendiri dan tidak untuk yang lain, sedangkan seni
terapan bertujuan untuk membantu manusia dalam kebutuhan sehari-hari atau seni
yang dihasilkan untuk kebutuhan manusia tanpa meninggalkan unsur keindahan
dari seni itu sendiri.
Seni lukis merupakan bagian dari seni rupa murni yang merupakan hasil dari
ungkapan ekspresi perupa yang berfungsi untuk dinikmati keindahannya. Seni rupa
murni mengutamakan nilai estetik daripada fungsinya untuk kehidupan manusia
yang memiliki keindahan yang dapat memberikan kepuasan batin bagi sang
seniman. The Liang Gie (1996: 97) mendefinisikan seni lukis sebagai hasil karya dua
dimensi yang memiliki unsur warna, garis, ruang, cahaya, bayangan, tekstur, makna,
tema dan lambang. Dalam proses pembuatan karya lukis diperlukan kemampuan
teknik, bahan dan alat serta memperhatikan kombinasi unsur-unsur seni rupa dalam
membentuk suatu objek visual pada lukisan sehingga ekspresi dan emosi yang
akan disampaikan dapat dipahami sehingga kreativitas sangat diperlukan dalam
proses berkesenian untuk mewujudkan suatu karya yang orisinal. Kreativitas adalah
kesanggupan seseorang untuk menghasilkan karya-karya atau gagasan-gagasan
tentang sesuatu yang pada hakikatnya baru atau baru sama sekali dalam arti tidak
diketahui atau belum pernah diciptakan sebelumnya” (Susanto, 2011: 229). Perupa
yang kreatif mengungkapkan perasaan dan emosi pribadi melalui lukisan yang
menampilkan bentuk-bentuk bermakna yang dapat ditangkap oleh indra penikmat
sehingga dapat menggerakkan emosional batin. Bentuk visual yang diolah oleh
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perupa secara bebas dan tidak terbatas oleh aturan proporsi, perspektif dan volume
ruang memungkinkan terjadinya pengembangan sesuai dengan kreativitas perupa.
Objek yang terdapat pada lukisan terkadang merupakan simbol-simbol sebagai
ungkapan dalam menyampaikan perasaan, makna dan tujuan perupanya.
Karya seni lukis merupakan bentuk ekspresi yang identik dengan simbol dan makna
yang tersirat di dalamnya. Karya seni lukis adalah teks seni yang menggunakan strategi
simbolik sebagai cara ungkapnya dalam mempresentasikan berbagai perilaku sosial,
budaya dan kemanusiaan. Karena itu harus dipahami melalui metode interpretasi
(Saidi, 2008: 36). Simbol-simbol yang terdapat pada lukisan pada umumnya bersifat
pribadi sesuai dengan kreativitas dan pengalaman dari perupanya. Simbolik dalam
lukisan merupakan representasi ide dan gagasan dari perupa sehingga nilai simbolik
sebuah lukisan dapat terjadi karena pengalaman emosional sang perupa melalui
ungkapan garis, warna, bentuk dan komposisi. Simbolik yang terdapat pada lukisan
sebenarnya adalah realitas dan subjektivitas dari batin sang perupa.
Simbol berhubungan dengan konsep tanda, begitu juga simbol-simbol yang terdapat
pada setiap lukisan. Simbol pada seni lukis memiliki fungsi sebagai sarana dalam
mengungkapkan nilai-nilai atau makna. Simbol yang memiliki makna dengan segala
interpretasinya menjadi sebuah media komunikasi. Makna dalam sebuah karya seni
bukan hanya denotatif tetapi juga konotatif (Rondhi, 2002:36). Seni adalah suatu
simbol yang termasuk dalam perangkat simbol pengungkapan perasaan atau simbol
ekspresif (Rohidi, 2000:80).
Agus Triyanto Basuki Rahmad (Agus TBR) adalah salah satu pelukis muda
kontemporer yang prestasinya sampai Asia Tenggara. Banyak kompetisi lukis yang
dimenangkan oleh Agus TBR salah satunya adalah kompetisi Akili Museum Art
Award 2008 dengan lukisan cat minyaknya yang berjudul “ Another Day in My
Country” sehingga membawa Agus untuk mengembangkan kemampuan lukisnya
dengan studi realisme kontemporer selama satu tahun di negeri Cina di Central
Academy of Fine Art (CAFA) Beijing.
Lukisan Agus TBR pada tiga tahun terakhir ini, 2018 sampai dengan tahun 2020
selalu menampilkan objek kuda sebagai objek utama dalam lukisannya. Objek kuda
merupakan objek simbolik yang menarik untuk dipelajari karena karya-karya lukis
Agus TBR sebelumnya memiliki beragam objek dan tidak memilih kuda sebagai objek
utama pada lukisannya, sehingga lukisan objek kuda Agus TBR saat ini merupakan
pemadatan atau proses perkembangan dari karya-karya sebelumnya. Keunikan
Agus TBR terdapat pada perkembangan proses kreatifnya dalam melukis dengan
mengolah anatomi manusia dan objek alam yang membaur dengan objek kuda untuk
menyampaikan ide dan gagasannya, sehingga menjadi sesuatu yang berbeda dengan
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pelukis lainnya. Perkembangan Agus TBR dalam proses berkesenian yang dimulai
dari pendidikan di ISI Yogyakarta sampai sekarang memperlihatkan perubahan
tidak hanya dari sisi teknik tetapi juga bentuk objek lukisan yang diciptakannya.
Proses perubahan tersebut menjadikan hal yang menarik untuk dipelajari karena
proses kreatif Agus TBR mencerminkan intelektualisme, emosi serta bagaimana ia
menerjemahkan permasalahan realitas kehidupan ke dalam bentuk lukisan sehingga
dapat dipahami oleh penikmat seni lukis. Objek kuda yang terdapat pada lukisan Agus
TBR saat ini merupakan perkembangan dari proses berkeseniannya sehingga menarik
untuk mengungkap makna yang terdapat pada objek kuda tersebut, bagaimana suatu
objek yang terdapat pada lukisan terutama objek kuda dapat menjadi objek simbolik
untuk menyampaikan suatu ide dan gagasan dalam berkarya. Objek kuda pada
lukisan Agus TBR dilukiskan dalam bentuk realis akan tetapi tidak semua objek kuda
dilukiskan secara utuh sebagai suatu bentuk kuda, tetapi ada perubahan bentuk atau
deformasi. Pemilihan dan pengolahan objek kuda yang terdapat pada lukisan Agus
TBR memungkinkan terdapat suatu makna tertentu yang disematkan pada objek
tersebut seperti adanya tingkatan tanda konotasi, denotasi, mitos dan ideologi serta
elemen-elemen visual yang membentuk suatu makna. Sehingga permasalahan utama
yang perlu diteliti adalah makna simbolik objek kuda sebagai objek metafora dalam
menyampaikan ide dan gagasan sang pelukis.
Rumusan Masalah
Merujuk pada latar belakang masalah, peneliti mengkaji lebih dalam mengenai
beberapa hal diantaranya:
a. Bagaimana elemen-elemen visual seperti garis, warna, ruang, bentuk dan
tekstur membentuk pesan dan makna semiotik?
b. Bagaimana tingkatan tanda denotasi, konotasi, mitos dan ideologi dalam
membentuk makna simbolik?
Objek kuda yang dilukiskan Agus TBR tidak hanya berbentuk realis tetapi
ada beberapa deformasi atau perubahan bentuk kuda tetapi tidak langsung
menghilangkan kesan kuda itu sendiri tetapi justru menjadi suatu pusat perhatian
yang semakin memperkuat kesan kuda itu sendiri. Cara Agus TBR melukiskan
objek kuda tersebut sangat unik yang merupakan hasil dari kreativitas dan proses
berkeseniannya. Sehingga diharapkan dapat memahami proses terbentuknya pesan
dan makna semiotik melalui elemen-elemen visual yang digunakan seperti garis,
warna, bentuk dan teksturnya, memahami tingkatan tanda denotasi, konotasi, mitos
dan ideologi dalam membentuk makna simbolik dari objek kuda yang terdapat pada
lukisan Agus dan mengetahui relasi tanda-tanda visual yang terdapat pada lukisan
Agus TBR dengan gagasan kreatifnya.
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Roland Barthes mengembangkan semiotika dengan tingkatan tanda dalam membaca
sebuah tanda. Menurut Barthes dibalik makna denotasi terdapat kata-kata tertentu
yang memiliki makna konotasi. Sehingga apabila konsep tersebut diterapkan dalam
semiotika, denotasi dan konotasi adalah istilah untuk menerangkan hubungan
penanda (signifier) dan petanda (signified). Selain itu Roland Barthes menunjukan
makna yang lebih bersifat konvensional yaitu makna-makna yang berkaitan dengan
mitos. Mitos yang dimaksudkan dalam semiotika merupakan pengkodean makna
dan nilai-nilai sosial sebagai sesuatu yang dianggap ilmiah. Mitos menghadirkan
tanda yang menghubungkan secara asosiatif antara petanda (signified) dan penanda
(signifier). Mitos merupakan sebuah tipe wacana, yang tidak hanya berupa narasi
lisan, tetapi juga dapat mengambil bentuk representatif apa saja, antara lain: tulisan,
fotografi, film, laporan ilmiah, olah raga, seni pertunjukan, periklanan, dan berbagai
bentuk karya seni rupa lainnya (Barthes,1981:15).
Tingkatan tanda, denotasi, konotasi, mitos dan ideologi dalam penelitian ini akan
digunakan untuk membaca karya seni lukis Agus TBR. Lukisan kuda Agus TBR
memiliki banyak tanda yang akan sangat menarik untuk dianalisis menggunakan
tingkatan tanda denotasi, konotasi, mitos dan ideologi. Mengembangkan kemampuan
menganalisis dengan semiotika sangat diperlukan karena banyak karya seni yang
tidak berbicara dan hanya menekankan kemampuan teknik dalam proses penciptaan
karya seni, sehingga banyak para penggiat seni rupa seperti seni lukis terjebak
dalam kemampuan teknik saja dan tidak dapat menjelaskan makna akan lukisannya.
Karena itu pentingnya kecerdasan dalam mengamati dan menganalisis sehingga
kualitas karya seni lukis tidak hanya diukur dari tingkat kesulitan teknis berkarya
seni akan tetapi tingkat kesulitan konsep, pemahaman konsep dan pembentukan
konsep dalam berkarya seni lukis. Dengan pemahaman tersebut diharapkan dapat
membuka wawasan dan konsep-konsep baru sehingga tidak lagi terjerat hanya pada
kemampuan teknis.
Pendekatan dan Metode Pendekatan
Lukisan objek kuda karya Agus TBR memiliki bentuk-bentuk unik dan identik yang
akan dikaji dengan pendekatan semiotik Roland Barthes dalam menganalisis lukisan
objek kuda karya Agus TBR berdasarkan unsur rupa dan komposisi, ide berkarya,
asas-asas estetik, atau bahkan makna yang terkandung di dalamnya. Roland Barthes
(1915-1980), mengemukakan teorinya tersebut dengan mengembangkan semiotika
menjadi 2 tingkatan pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Denotasi
adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda pada
realitas, menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan pasti. Konotasi adalah tingkat
pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang di dalamnya
beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti (Yusita
Kusumarini, 2006). Pendekatan ini dipilih karena objek kuda pada lukisan Agus TBR
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dapat dilihat sebagai denotasi dan makna yang terkandung di dalamnya sebagai
konotasi. Di dalam semiotika Barthes, denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat
pertama, sementara konotasi merupakan tingkat kedua. Penanda dan petanda akan
menjadi penanda pada tingkat konotasi.

(Penanda)

(Penanda Konotasi)

Gambar 1. Peta tanda Roland Barthes
(Sumber: Alex Sobur, 2004)

Roland Barthes memperlihatkan makna yang lebih dalam tingkatannya tetapi lebih
bersifat konvensional yaitu makna-makna yang berkaitan dengan mitos. Mitos dalam
semiotika merupakan pengkodean makna dan nilai-nilai sosial sebagai sesuatu yang
dianggap ilmiah. Berikut tingkatan tanda dan makna Barthes:

Gambar 2. Skema tanda Roland Barthes
(Sumber: Barthes, 1983:115; Barthes, 1981: 93)

Metode
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah lukisan kuda karya Agus
TBR berupa foto-foto karyanya yang diperoleh dari sang perupa, katalog-katalog
lukisan, dan media yang memuat lukisan Agus TBR sebagai data primer. Sedangkan
data sekunder diperoleh melalui wawancara, dokumen pribadi serta buku-buku
yang memuat mengenai lukisan kuda Agus TBR. Metode analisis teks digunakan
untuk mengkaji teks yang berbentuk kombinasi atau kumpulan tanda-tanda untuk
kemudian dilihat pada lukisan kuda karya Agus TBR di mana objek kuda sebagai
visual teks atau tepatnya teks seni. Objek kuda tersebut kemudian diteliti dengan
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pendekatan studi teks interpretatif di mana analisis yang difokuskan kepada teks itu
sendiri dan bukan pada perupa yang membuat lukisan atau pada penikmat lukisan.
Data Penelitian
Agus Triyanto Basuki Rahmad (Agus TBR), lahir di Pacitan, 03 Agustus 1979
merupakan salah satu pelukis muda kontemporer Indonesia yang namanya dikenal
di Asia Tenggara saat ini. Beberapa penghargaan sudah diraih oleh Agus TBR selama
masa berkeseniannya antara lain Pratisara Affandi Adhi Karya pada tahun 2003 di
Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan kompetisi Akili Museum Art Award 2008
yang kemudian membawanya untuk studi realisme kontemporer selama satu tahun
di negeri Cina di Central Academy of Fine Art (CAFA) Beijing yang disponsori oleh
Akili Museum of Art. Karya-karya Agus TBR memiliki keunikan pada unsur visual
dan konseptual, dimana visualisasinya merujuk pada gaya modern dengan dasar
gaya realis yang dipadu dengan goresan impresionisme dan paduan warna dasar,
komplementer dan tersier. Dalam periode tiga tahun terakhir ini yaitu dari tahun
2018 sampai dengan 2020 objek dengan sosok kuda selalu hadir dalam karyanya,
baik itu dilukiskan dalam bentuk kuda yang utuh selayaknya kuda seperti pada
umumnya atau perubahan bentuk akan tetapi masih menunjukkan bentuk kuda
pada umumnya, seperti kuda dengan kepala yang terpotong-potong atau tubuhnya
hanya satu tetapi kepalanya lebih dari satu.
Salah satu lukisan yang menarik untuk dikaji secara lebih dalam yaitu lukisan
dengan judul “Land of Hope”. Lukisan ini merupakan lukisan karya Agus TBR pada
tahun 2019, di mana objek kuda hadir secara surealis dengan garis dan goresan
ekspresionisme. Selain objek kuda juga terdapat objek-objek tubuh manusia yang
membaur dan berkolaborasi secara estetik dengan tubuh-tubuh manusia.

Gambar 3. Land of Hope
(sumber : Dokumentasi Agus TBR, 2019)
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Hasil dan Pembahasan
Analisa elemen-elemen visual yang terdapat pada lukisan Agus TBR dalam
membentuk pesan dan makna semiotik.
Lukisan dengan judul “Land of Hope” merupakan karya Agus TBR dengan tema
peperangan Diponegoro. Sesuai dengan tema dan judul lukisannya Agus TBR
menggambarkan suatu adegan setelah peperangan Diponegoro.
Beberapa elemen–elemen visual yang terdapat pada lukisan yang berjudul Land of
Hope :
a. Garis yang didominasi dengan garis maya yang terbentuk dari penumpukan
dua warna yang berbeda dan garis nyata berupa outline pada beberapa
objeknya.
b. Bidang non geometri seperti kuda, manusia, pohon dan awan. Sedangkan
bidang geometri terdapat pada meriam, roda dan objek peluru meriam
berwarna merah.
c. Kesan ruang terbentuk dari adanya sudut pandang yang membentuk
perspektif dan perbedaan intensitas warna dan kesan gelap terang serta
adanya cahaya yang memberikan kesan volume dan ruang semu.
d. Warna pada lukisan ini didominasi warna biru yang cenderung gelap serta
warna coklat kekuningan.
e. Teksturnya berupa kombinasi dari perpaduan garis dan warna yang
membentuk tekstur yang berwujud dan berkarakter seperti objeknya.
f. Kesatuan pada lukisan ini tampak terlihat dari komposisi warna, bentuk objek
peluru meriam di setiap bidangnya serta objek-objek material pendukungnya
yang tersusun sedemikian rupa dan saling berkaitan sehingga menciptakan
kesatuan yang berpusat pada objek kuda sebagai objek utama.
g. Keseimbangan asimetris atau informal di mana susunan elemen-elemen visual
dalam lukisan ini tidak ditempatkan secara sama seperti objek kuda, manusia,
awan dan objek–objek lainya akan tetapi memberikan kesan seimbang.
h. Irama yang menonjol terletak pada kepala kuda yang berjumlah tiga yang
dibuat seolah olah bergerak naik turun dan objek asap yang seolah-olah
bergerak dari sumber api.
i. Sosok objek kuda dan penunggangnya menjadi center of interest pada lukisan
ini sehingga tampak sangat menonjol dan berkarakter.
Analisa tingkatan tanda denotasi, konotasi, mitos dan ideologi yang terdapat pada
lukisan Agus TBR.
Berdasarkan pemaparan visual lukisan dapat dimaknai pada tingkatan denotasi
sebagai berikut:
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Tabel 1. Makna denotasi Lukisan Land of Hope

No

Visual

1

Signifier

Signified

Pada satu tubuh kuda
putih terdapat tiga kepala
dengan bentuk yang
berbeda-beda

Bentuk ekspresi pada
setiap kepala kuda
untuk menyampaikan
situasi yang sedang
terjadi

Pangeran Diponegoro
dengan mengenakan
pakaian berwarna
hijau yang sedang
menunggang kuda

Seorang penunggang
kuda dengan
menggunakan sorban
dan jubah berwarna
hijau

Kaki kuda putih yang
penuh dengan darah

Empat kaki kuda yang
berlumuran
warna
merah darah.

Tubuh tentara Belanda
yang hanya tersisa
potongan tangannya
tergeletak di tanah

Sebagian potongan
tangan yang tergeletak
di tanah dengan
pakaian berwarna biru

Prajurit dari pangeran
Diponegoro dengan
kepala berbentuk tangan

Tubuh manusia tanpa
tangan dengan kepala
berbentuk tangan

Senjata meriam Belanda
yang hancur berantakan

Peralatan perang
yang rusak akibat
peperangan

Kuda Berkepala Tiga
2

Pangeran Diponegoro
3

Kaki kuda berlumuran darah
4

Potongan tangan tentara
Belanda
5

Tangan
6

Meriam
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7

Kobaran Api yang
menyala dan
menimbulkan asap tebal

Api yang membara
dengan dengan asap
tebal menyelimuti
langit

Seorang prajurit Pangeran
Diponegoro dengan
memegang tombak
sebagai senjata perang

Tubuh manusia tanpa
kepala yang sedang
membawa tombabk
dengan sikap badan
siap berperang

Bola
meriam
yang
berwarna merah darah

Benda bulat yang
berwarna merah

Pematang sawah yang
subur membentang luas

Kondisi geografis
yang kaya dan subur

Pohon kelapa yang
tumbuh subur di atas
rumput hijau pada tanah
yang subur.

Kondisi geografis
yang kaya dan subur

Api dan kepulan asap
8

Prajurit Pangeran Diponegoro
9

Bola meriam
10

Sawah
11

Pohon Kelapa

Makna konotasi Lukisan Land of Hope
a. Kuda putih berkepala tiga
Kuda Putih yang tubuhnya tampak kumal dengan tiga kepala yang berbeda pada
satu tubuh, antara lain dalam posisi tertunduk, posisi tegap dan posisi berontak
seperti bersemangat. Kuda dalam berbagai kebudayaan dianggap sebagai simbol
kebebasan, kecerdasan, dan kekuatan(Sri Wiyono, 2018). Kuda yang ditunggangi

146

KAJIAN SEMIOTIKA MAKNA SIMBOLIK LUKISAN KUDA KARYA AGUS TBR
AG. Andi Hismanto, Yan Yan Sunarya, Acep Iwan Saidi
Jurnal Seni & Reka Rancang Volume 4, No.2, April 2022, pp 137-152

oleh penunggang merupakan simbol kekuatan. Simbolisme kuda dipengaruhi
oleh warnanya seperti kuda putih merupakan simbol kehidupan yang indah,
pencerahan spiritual dan kemenangan. Seekor kuda putih yang memiliki tiga
kepala dengan sikap tertunduk lemah, posisi tegap serta posisi bersemangat
terlihat kotor dan menjijikkan. Seharusnya kuda putih yang merupakan simbol
kehidupan, kemenangan dan pencerahan spiritual diwujudkan sebaliknya
yang menunjukkan seekor kuda yang sudah ternoda oleh kekelaman, tindakan
kekerasan dan kematian.
b.

Pangeran Diponegoro
Pangeran Diponegoro berpakaian warna hijau dengan sorban putih sedang
mengamatis di medan pertempuran dengan ekspresi wajah tertunduk lemah
seperti bersedih. Perlawanan pangeran Diponegoro dalam memerangi
penjajahan Belanda berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 sampai
dengan tahun 1830 yang merupakan salah satu peperangan terbesar yang terjadi
di Indonesia, sehingga dikenal dengan sebutan perang Diponegoro (Dewi, Vira
Maulisa, Wiwin Hartanto dan Rully Putri Nirmala Puji, 2020). Peperangan ini
bertujuan untuk membela rakyat Indonesia yang tertindas oleh penjajahan
Belanda demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemimpin perang yang
seharusnya berkarakter gagah perkasa tampak lesu tak bertenaga dan putus
asa yang menggambarkan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan yaitu
membebaskan rakyat dari penderitaan. Apa yang diperoleh dalam peperangan
tampak pada ekspresi dan gestur dari pangeran Diponegoro yang terlihat kecewa
dan putus asa seolah-olah tidak membebaskan rakyat Indonesia dari penderitaan
tetapi hanya mendapatkan penderitaan peperangan.

c.

Kaki kuda berlumuran darah
Keempat kaki kuda yang berlumuran darah yang menapak pada permukaan
tanah. Kuda dengan posisi keempat kakinya menapak tanah dan tidak ada yang
terangkat memberikan arti bahwa penunggang kuda tersebut wafat karena hal
biasa seperti usia ataupun sakit. Warna merah yang melambangkan perang,
kesadisan dan kekejaman terdapat pada kaki kuda seperti memperlihatkan
peristiwa atau perbuatan keji yang telah dilakukan oleh kuda tersebut yang
dikendalikan penunggangnya.

d.

Potongan tangan tentara Belanda
Tubuh tentara Belanda yang hanya tersisa potongan tangannya tergeletak lemah
tak berdaya merupakan akibat dari perang mengerikan dan kekejaman yang
akan dialami oleh para pelaku peperangan.
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e.

Tangan
Prajurit Pangeran Diponegoro yang merupakan rakyat Indonesia digambarkan
kepala berbentuk tangan dengan gerak tangan menujukan rasa sakit yang
mendalam akibat peristiwa tersebut

f.

Meriam
Meriam merupakan senjata Belanda yang paling mematikan dan kuat pada saat
itu. Hancurnya senjata perang yang paling kuat memperlihatkan keganasan
peristiwa peperangan yang terjadi.

g.

Api dan kepulan asap
Kobaran api yang menyala dan menimbulkan asap tebat sehingga situasi dan
suasa tampak mencekam dan mengerikan, menunjukkan situasi yang panas,
mencekam akibat dari peperangan yang terjadi.

h.

Prajurit Pangeran Diponegoro
Prajurit dari Pangeran Diponegoro tanpa kepala dan tanpa ekspresi dengan
tubuh tegap memegang senjata perang siap mengikuti petunjuk dan perintah
yang diberikan. Prajurit selalu siap mengikuti perintah yang diberikan oleh
pemimpinnya dalam kondisi apa saja, digambarkan tanpa kepala dan ekspresi
menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan yang sudah hilang.

i.

Peluru meriam
Peluru meriam yang berwarna merah darah memperlihatkan keganasan dari
peluru meriam seolah-olah senjata tersebut sangat haus akan darah. Warna
merah yang merupakan simbol perang, kesadisan dan kekejaman yang terdapat
pada peluru meriam sehingga menegaskan bahwa senjata perang merupakan
alat untuk membunuh yang memberikan kematian, kesakitan dan penderitaan.

j.

Sawah
Pematang sawah yang subur membentang luas menggambarkan kondisi
geografis yang kaya dan subur sebagai tempat terjadinya peperangan. Di mana
sawah yang luas merupakan bentuk dari kemakmuran dan kesejahteraan

k.

Pohon Kelapa
Pohon kelapa yang berdiri tegak seolah-olah tidak terpengaruh dengan kondisi
peperangan yang tumbuh subur di atas rumput hijau. Ini menunjukkan tempat
di mana terjadinya peperangan tersebut yang akan memberikan pengaruh atas
lahan tersebut. Pohon dan lahan hijau merupakan bentuk kehidupan, kedamaian
dan keindahan
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Mitos
Mitos yang terbentuk pada lukisan Land of Hope adalah peperangan akan selalu
menghasilkan penderitaan untuk yang menang ataupun yang kalah.
Pangeran Diponegoro merupakan tokoh penting dalam perjuangan Indonesia
terutama perannya dalam memimpin perjuangan masyarakat Jawa. Sebelum
datangnya bangsa Belanda, kerajaan yang menguasai tanah tidak memberlakukan
kebijakan untuk sewa tanah yang memberatkan masyarakat dikala itu. Pengaruh barat
yang masuk ke Indonesia terutama di Yogyakarta membuat rakyat semakin tertindas
dan kehormatan akan tradisi Jawa semakin menghilang. Pelanggaran norma-norma
kehidupan Jawa semakin buruk dan rakyat Jawa justru tunduk pada peraturan asing
yang dibuat Belanda yang telah menguasai tanah milik kerajaan melalui kebijakan
sewa tanah yang diterapkan ((Dewi, Vira Maulisa, Wiwin Hartanto dan Rully Putri
Nirmala Puji, 2020). Dengan situasi yang terjadi ini membuat Pangeran Diponegoro
mengambil keputusan untuk melakukan perlawanan. Perlawanan ini bertujuan
untuk memenuhi keinginan dan harapan masyarakat Jawa yaitu merebut kembali
pulau Jawa dan mengembalikan kembali tatanan dan norma-norma Jawa yang ada
di dalam keraton dan masyarakat. Judul Land of Hope merupakan interpretasi dari
harapan masyarakat Jawa yang tertindas oleh kekuasaan asing Belanda.
Lukisan Land of Hope memperlihatkan situasi peperangan yang selalu menimbulkan
penderitaan bagi siapa saja, baik yang menang maupun yang kalah sehingga ada
peribahasa yang mengatakan bahwa menang jadi arang kalah jadi abu. Tentu tidak
ada perang yang menyenangkan hal ini dikarenakan terbunuhnya banyak orang,
menimbulkan kecemasan dan ketakutan serta kehancuran. Perang akan selalu
mengakibatkan dendam dan sengsara yang berkepanjangan sehingga perang
bukanlah tindakan yang tepat untuk mengatasi suatu permasalahan di mana
manusia membutuhkan kedamaian dan bukanlah kematian yang tidak perlu akibat
dari sebuah perang demi kepentingan tertentu.
Hal ini memberikan keyakinan bahwa peperangan yang terjadi antara pihak Belanda
dengan pangeran Diponegoro yang tidak menguntungkan kedua belah pihak dan
hanya menimbulkan kekerasan, kehancuran, penderitaan dan kematian.
Ideologi
Kuda yang sedang ditunggangi oleh punggungnya adalah simbol kekuatan.
Kuda putih merupakan simbol kehidupan yang indah, pencerahan spiritual dan
kemenangan. Sosok kuda putih yang memiliki tiga kepala dengan sikap tertunduk
lemah, posisi tegap gagah perkasa dan posisi bersemangat seolah-olah berontak
dengan keempat kakinya berlumuran darah tampak kotor dan menjijikkan. Makna
kuda putih yang seharusnya merupakan simbol kehidupan, kemenangan dan
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pencerahan spiritual diwujudkan dengan gambaran sebaliknya yaitu seekor kuda
yang sudah ternoda oleh kekelaman, tindakan kekerasan dan kematian. Kuda
pada lukisan Land of Hope yang menggambarkan situasi setelah peperangan terjadi
merupakan perwujudan akan suatu peristiwa perang yang tidak akan mencapai
sesuatu yang diharapkan akan tetapi hanya akan membawa kepada penderitaan lain.
Kuda yang digambarkan merupakan gambaran dalam menyampaikan gagasan
pelukis di mana kuda memberikan makna yang ingin disampaikan yaitu jalan
peperangan akan selalu membawa penderitaan.
Simpulan
Kajian yang dilakukan untuk membaca karakteristik dan perkembangan pada
lukisan Agus TBR. Pembacaan tanda-tanda yang terdapat pada lukisan Agus TBR
menggunakan metode semiotika, yang dalam pembahasannya untuk membedah karya
lukisan Agus TBR menitikberatkan pada pendekatan signifikasi yang digunakan oleh
Roland Barthes. Elemen visual pada lukisan Agus TBR seperti garis, bidang , tekstur,
cahaya, warna, irama, komposisi, pusat perhatian dan kesatuan diolah sedemikian
rupa secara estetik oleh Agus TBR menjadi suatu karya lukis yang dapat memberikan
makna semiotik. Cara pandang Agus TBR tentang lingkungannya mencerminkan
persepsi tentang situasi yang ia amati, terutama dalam mengeksplorasi lingkungan
berinteraksi dengan manusia. Potongan-potongan cerita pada masyarakat perkotaan,
degradasi lingkungan, modernitas, isolasi, perang dan kekejaman terhadap hewan
semuanya dieksplorasi melalui karyanya dengan menerapkan visualisasi sendiri
dengan mengadopsi objeknya. Dalam hal ini Agus TBR memberikan lukisannya dengan
garis dan warna terutama warna terang, biru tua dan merah. Agus TBR terkadang
memiliki ciri unik tersendiri pada lukisannya terutama dalam memvisualisasikan
objek ke dalam karya lukisnya. Visualisasi objek dan teknik yang Agus TBR lakukan
seperti membelokkan bentuk awan atau seolah-olah memisahkan leher manusia
dan kuda dari kepala mereka, ataupun mempertahankan penyatuan bentuk dari
dua objek yang berbeda sambil menyiratkan makna tertentu. Secara visual Agus
TBR menggambarkan secara modernisme terutama bentuknya yang realis sehingga
dapat dilihat bentuk objek lukisannya dengan bayangan dan volume yang tampak
nyata. Dalam melukis objeknya Agus TBR sambil mengintegrasikan teknik semiimpresionistik dengan memberikan warna primer atau terkadang terdapat sentuhan
warna komplementer dan tersier. Lukisan Agus TBR menyampaikan makna yang
dalam melalui bentuk visualnya seperti menggambarkan alam, ruang akan tetapi
tetap memberikan rasa misteri.
Pemaparan analisis tingkatan tanda denotasi, konotasi, mitos dan idealisme pada
lukisan dari Agus TBR dapat diketahui kesimpulan secara umum untuk memaknai
lukisan kuda Agus TBR. Penggunaan tanda dalam mengungkapkan ide dan gagasan
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yang dituangkan dalam karya lukis merupakan teks visual. Kuda pada lukisan Agus
TBR merupakan personifikasi diri dan identitas diri dalam mengarungi berbagai
persoalan serta sebagai saksi dari peristiwa dalam kehidupan manusia. Kuda dalam
lukisan Agus TBR bukan merupakan kuda yang secara realis apa adanya yang
digambarkan tanpa makna dan tujuan melainkan merupakan bagian dari kehidupan
manusia sehingga digambarkan dengan cara dalam bentuk suatu objek utuh, kuda
tanpa kepala atau kuda yang dikombinasikan antara kuda dengan kuda lain, kuda
dengan objek manusia dan alam, ataupun dengan benda-benda lainnya sesuai
dengan persoalan yang menjadi tema lukisannya. Objek kuda yang dilukiskan oleh
Agus TBR merupakan media dalam menyampaikan ide serta gagasannya mengenai
narasi dalam perjalanan hidup yang dialami oleh Agus TBR sendiri ataupun orang
lain. Kuda sebagai objek dalam lukisan Agus TBR merupakan gambaran identitas
diri yang berhubungan dengan sejarah kehidupan manusia seperti kegelisahan
yang disimbolkan melalui kuda yang diam tanpa gerakan berlari dengan bentuk
tanpa ekspresi. Kuda yang dilukiskan merupakan sebuah narasi tentang realitas,
perjalanan dan harapan dari manusia dengan memperlihatkan kerapuhan dari
manusia menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan.
Referensi
Barthes, Roland. 1981. Elements of Semiology. New York: Hill and Wang.
Barthes, Roland. 2017. Elemen-elemen Semiologi. terj. M Ardiansyah. Yogyakarta:
Basabasi.
Dewi, Vira Maulisa, Wiwin Hartanto dan Rully Putri Nirmala Puji. 2020, “Pangeran
Diponegoro Dalam Perang Jawa 1825-1830”. Jurnal Pendidikan Sejarah dan
Kajian Sejarah, Vol.2 No.2, 147-158.
Gie, The Liang. 1996. Filsafat Seni. Yogyakarta: Pustaka Belajar Ilmu Berguna (PUBIB).
Rondhi, M. 2002. Tinjauan Seni Rupa1. Semarang: Jurusan Seni Rupa Fakultas
Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
Rohidi, T.R. 2000. Kesenian Dalam Pendekatan Budaya. Bandung: STISI Press.
Saidi, Acep Iwan. 2008. Narasi Simbolik Seni Rupa Kontemporer Indonesia. Yogyakarta:
ISACBOOK.
Sobur, Alex. 2003. Semiotika Komunikasi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Susanto, Mike. Jorney of Hope. 22 November – 24 Desember 2019. Leisure Art Co. Ltd
(NOU Gallery). Taiwan.
Van Zoest, Art dan P. Sudjiman. 1996. Serba-serbi Semiotika. Gramedia Pustaka Umum,
Jakarta.
Website
Editor. 2016. “Menelisik Makna Filosofi Kuda Beban”, https://www. matrapendidikan.
com/2016/08/menelisik-makna-filosofi-kuda-beban.html, diakses pada 12
Mei 2020.
151

KAJIAN SEMIOTIKA MAKNA SIMBOLIK LUKISAN KUDA KARYA AGUS TBR
AG. Andi Hismanto, Yan Yan Sunarya, Acep Iwan Saidi
Jurnal Seni & Reka Rancang Volume 4, No.2, April 2022, pp 137-152

Wiyono, Sri. 2018. “Filosofi Kuda”, https://kumparan.com/bloktuban/filosofi-kuda,
diakses pada 2 Mei 2020.
Teguh. 2017. “ Menkumham Canangkan Simbol Kuda di Hari Dharma Karyadhika”,
https://www.kemenkumham.go.id/berita/menkumham-canangkan-simbolkuda-di-hari-dharma-karyadhika, diakses pada 12 Mei 2020.

152

