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Abstract Various form of Indonesian visual art is begin to grow since about 3000BC 
pre historic time. Afterworth, the historical period of art come to surface 
when the people start to know about text. The development continues 
following the stereotype of humand mind as appear in genre of traditional 
and modern art. There is also known kind of art that is labeled with 
contemporary and postmodern art. The development pattern in Indonesian 
visual art is distinctly shown by imitating art (mimesis). It is called mimesis 
as all the form in the Indonesian visual art is referred to the nature life 
and its content. The realistic form is become an object in Indonesian 
visual art as a result of sensitiveness in seeing, observing, thinking and 
feeling. Sometimes, the realistic object is managed according to the genre 
both zeigeist of art, resulting in many different character of mimesis. 
The difference is also influenced by the selection of material and 
technique. For example is prehistoric art that is limited in using only a 
nature material. The drawing surfaces in prehistoric art are wall of caves 
and the color is taken mainly from animals blood when the 'brush' tools 
are sharpened stones. Much of their technique is spraying. The frequent 
form that is used is taken from their daily life imaging the hunting life in 
the land and sea. The Indonesian visual art is experience a progressive 
technique using various materials after the people start to know about 
text in historical period, both traditional and modern art. 

I. Pendahuluan 

Karya seni rupa boleh dibilang sebagai salah satu bentuk ungkapan yang masih 

mengacu pada keindahan alam, aktivitas manusia yang sering dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari, maupun benda-benda yang sering digunakan sebagai benda-

benda upacara, benda yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari seperti tempat 

tidur, peralatan dapur, hiasan-hiasan interior dan eksterior d l l . Semua ini merupakan 

wujud nyata yang dapat di l ihat, diamati, dirasakan dan diraba berdasarkan pada 

inderawi manusia. Benda-benda yang nyata itu pula merupakan wujud alamiah yang 

suatu saat akan mengalami perubahan. Perubahan benda-benda i tu terjadi didasari 

oleh perubahan jaman. Untuk menghindari terjadinya perubahan, maka bagi kalangan 

masyarakat seni sekiranya perlu untuk menghadirkan kembali aktivitas manusia 

maupun benda-benda ri i l tersebut kedalam karya seni visual atau bahasa visual. 
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Hal ini disesuaikan dengan keinginan masyarakat seni: apakah masyarakat seni itu 
menampilkan 100% bentuk-bentuk dan wama-warna yang telah diamatinya, apakah 
hanya mengambil bentuknya saja, atau mengolah bentuk itu serta warna-warnanya 
yang tidak lagi berdasarkan pada bentuk aslinya, apakah masyarakat seni 
mengembangkan bentuk-bentuk rii l maupun mengubah bentuk itu berdasakan 
inspirasi dan kepekaan imajinasinya saja? Permasalahan-permasalahan ini muncul 
tatkala masyarakat seni ingin menghadirkan sebagian percikan-percikan alam, 
aktivitas manusia maupun benda-benda lainnya yang diterapkan kedalam seni visual 
mereka. Dalam hal ini, semua yang tercakup di dalam karya seni visual baik 
berdasarkan atau melalui pemikiran, imajinasi, kepekaan rasa, pemahaman terhadap 
obyek yang diamati boleh dibilang sebagai seni tiruan atau sering disebut sebagai 
seni mimesis. Karya seni rupa yang tergolong mimesis adalah seni rupa prasejarah, 
sejarah, tradisional, modern, kontemporer, dan postmodern. Berdasarkan pada 
konteks di atas, penulis mencoba untuk menguraikan seni rupa yang tergolong seni 
tiruan (mimesis) yang nantinya akan dibatasi pada karya seni rupa prasejarah, 
sejarah, tradisional dan seni rupa modern. 

II. Konsep Mimesis dan Keterkaitan Seni Rupa Indonesia 

Awal mula munculnya istilah mimesis telah dimulai sejak peradaan Yunani 
kuno. Pada masa peradaban Yunani Kuno, istilah mimesis ini dipakai untuk mengkritik 
sebuah karya seni yang semata-mata memproduksi alam. Para filsof alam di masa 
Yunani Kuno seperti Thales (625-545 SM), Anaximandros (610 - 547 SM), dan 
Anaximenes (585 - 528 SM) mengginterpretasikan awal kemunculan alam dengan 
berbagaimacam cara, sehingga kata demi kata yang terjadi pada alam muncul dengan 
sendirinya. Misalnya; awal mula terbentuknya alam berasal dari air, api, udara, dan 
uap. 

Dalam perkembangan selanjutnya, para filsof alam lainnya seperti Empedoklas 
(490-430 SM), Anaxagoras (500-428 SM), Leukippos dan Demokritos (460-360 SM) 
mulai mengembangkan kemunculan alam. Bahwa anasir dari alam adalah tanah. 
Anasir alam tersebut terus menjadi perdebatan dikalangan para filsof alam, sehingga 
memunculkan teori-teori baru tentang alam. Salah satu diantaranya adalah Kosmologi 
(ilmu pengetahuan tentang alam). 

Berpedoman pada konteks di atas, bahwa keberadaan alam erat kaitannya di 
dalam dunia seni visual. Hal ini disebabkan oleh tumbuhnya karya seni rupa yang 
banyak mengacu pada keberadaan alam yang terdiri-dari beranekaragam bentuk 
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dan gayanya. Kemuculan karya seni rupa yang inspirasinya lebih banyak mengacu 
pada kehidupan alam beserta isinya, membuat para filsuf seperti Plato, Aristoteles, 
Plotinus, Augustinus, dan Karl Marx, mulai memperdebatkannya. Dari hasil 
perdebatan itu muncul sebuah istilah mimesis (peniruan). 

Di masa Yunani Klasik, istilah mimesis berawal dari pemikiran Plato. Kemudian 
hasil pemikiran Plato tentang mimesis ditanggapi dan dikembangkan oleh Aristoteles, 
Plotinus, Augustinus, dan Karl Marx. Menurut pandangan Plato bahwa karya seni 
adalah sebuah tiruan. Seorang seniman dianggapnya menjiplak alam atau meniru 
alam. Karya seniman dianggapnya pula sebagai karya yang kedua karena karya yang 
alami/nil (diciptakan oleh Tuhan) sudah ada sebelumnya di lingkungan seniman. 
Pandangan Plato tentang peniruan atau penjiplakan diluruskan oleh Aristoteles 
(murid Plato). Aristoteles menguraikan bahwa secara mekanis, meniru tidak sama 
dengan menjiplak. Meniru adalah awal untuk belajar dan menambah pengetahuan. 
Disinilah muncul kenikmatan sejati. Meniru adalah sifat manusia yang telah tertanam 
dalam kodrat dan tabiat manusia. Dengan meniru manusia akan menjadi senang. 

Aristoteles yang lebih mendekatkan seni pada bidang filsafat dan rasio harus 
memperhitungkan pada faktor probabil i tas, keniscayaa, koherensi, dan 
kelengkapannya. Lewat rasio, seorang seniman dapat menerangi kabut perasaan 
dan hawa nafsu, melepaskannya dari bobot material sehingga terjadi suatu 
penjemihan (katharsis) dalam jiwa penonton atau pendengar. Bagi Aristoteles sebuah 
karya seni harus memperlihatkan kesatuan, koherensi dan satu dengan yang lainnya 
harus berkaitan seperti berkaitan dengan realitas atau kenyataan. 

Peniruan sebuah karya seni terhadap keberadaan alam dibahas pula oleh kaum 
Romantik, kaum Realisme dan Naturalisme. Kaum Romantik berpendapat bahwa 
kenyataan dalam seni itu berbeda dengan kenyataan alamiah. Seni bukan meniru 
alam atau realitas obyektif semata-mata, tetapi seniman yang menciptakan karya 
seni memiliki makna intelektual, budi, dan seniman juga menemukan struktur alam 
itu sendiri. Sementara pandangan kaum Realisme dan Naturalisme kembali pada 
pandangan mimesis semula, bahwa seni adalah suatu cara yang istimewa dalam 
melihat kenyataan alamiah objektif. Kenyataan objektif direpresentasikan dalam 
suatu proses realitas, yakni setelah dibentuk berdasarkan makna dan strukturnya. 
Disamping itu pula, kaum Realisme dan Naturalisme atau disebut sebagai kaum 
modern menekankan pentingnya struktur mental seniman dalam melihat dan 
menghadapi kenyataan objektif, dan perlunya representasi konkret dan individual-
partikular dalam suatu karya seni. Teori-teori modern menghargai beberapa 
pemikiran-pemikiran Aristoteles terutama beberapa istilah yang dipakai mempunyai 
arti yang lebih luas. 
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Mengacu pada beberapa teori di atas, bahwa di Barat, pemahaman tradisi 
terhadap segala "sesuatu" (seni), telah di mulai sejak zaman Yunani purba, sekitar 
500 SM. Perkembangan seni rupa di Barat, mengikuti penciptaan seni, bahkan 
penciptaan seni sering diilhami oleh berbagai temuan keilmuan dan pemikiran seni. 
Sedangkan masyarakat Indonesia, mulai memahami seni rupa sejak zaman prasejarah 
sekitar 3000 SM. Seni rupa pada masa prasejarah hanya menyangkut soal penciptaan 
dan penghayatan saja. Hal ini disebabkan karena seni itu muncul dalam kebudayaan 
tahap mitis, dan pada saatnya bertemu dengan budaya ontologi. Kemudian seni 
rupa di Indonesia, terus berlanjut pada masa sejarah, primitif, tradisional, modern 
bahkan sampai pada karya seni rupa postmodern. Semua jenis seni rupa yang 
perjalanannya nampak jelas di Indonesia, dalam seni visual atau bahasa visual jenis 
seni rupa tersebut bisa dibilang sebagai seni rupa tiruan, karena semua bentuk-
bentuk yang diterapkan pada bidang gambar mengacu pada kehidupan alam berserta 
dengan isinya. 

Bentuk-bentuk yang riil/nyata dijadikan obyek dalam karya seni rupa mereka, 
seperti salah satu contoh lukisan yang terdapat didinding-dinding goa yang masih 
tergolong sebagai seni rupa masa prasejarah. Kemudian seni rupa mulai nampak 
jelas perkembangannya semenjak manusia mengenal tulisan yang sering disebut 
sebagai seni rupa masa sejarah. Seni rupa terus berlanjut mengikuti harus 
perkembangan pola pikir manusia sehingga muncul seni rupa tradisional dan modern. 
Bahkan ada seni rupa yang disebut seni rupa kontemporer dan seni rupa postmodern. 
Kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di luar seperti kebudayaan China, India, 
Mesir, arab, dan Eropa/Barat memberi pengaruh besar terhadap peningkatan dan 
perkembangan seni rupa di Indonesia. 

III. Mimesis Seni Rupa Prasejarah dan Sejarah 

Seperti apa yang telah diuraikan di atas, bahwa seni rupa Indonesia bertitik 
tolak pada seni rupa prasejarah (3000 SM) dan sejarah. Pada masa itu banyak karya 
seni rupa dibuat berdasarkan pada pemikiran, kepekaan melihat, merasakan dan 
berimajinasi terhadap objek yang diamati oleh masyarakat seni. Karya seni rupa 
yang dibuat pada masa prasejarah dan sejarah terbatas pada material yang 
digunakan. Umumnya material yang dipakai dalam berkarya adalah masih terbatas 
pada material dari alam seperti di masa prasejarah, bidang gambar yang dipakai 
adalah dinding-dinding goa, warna lebih banyak mengunakan darah binatang, 
peralatan yang dipakai untuk menggores pada dinding-dinding goa lebih banyak 
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mengunakan batu-batu yang telah diruncingkan. Kemudian bentuk-bentuk gambar 
yang sering ditampilkan disesuaikan dengan kehidupan mereka pada masa itu seperti 
kehidupan berburu binatang di darat maupun berburu ikan di laut. Penggambaran 
aktivitas kehidupan sehari-hari dengan perlengkapan berburu dan buruannya telah 
diterjemahkan kedalam seni visual. Apa yang telah dialami pada masa itu divisualkan 
kedalam karya seni rupa. Bentuk-bentuk karya seni rupa pada masa prasejarah 
sangat sederhana dan berkesan naturalistis (obyek yang telah diamati oleh mereka 
diperindah bentuknya). 

Sementara di masa sejarah karya seni rupa mulai ada peningkatan atau 
pengembangan baik dari bentuk, material yang digunakan maupun dari fungsi benda 
yang telah dibuat. Dari segi bentuk, karya seni rupa lebih banyak inspirasinya pada 
bentuk-bentuk manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan yang umumnya terdapat 
pada karya seni patung dan seni hias. Objek yang ditampilkan dalam karya seni rupa 
ada yang dibuat seriil mungkin dan ada pula yang telah distilir (diubah) bentuknya. 
Sementara material yang digunakan adalah batu, keramik, kayu, logam, perunggu 
dan besi. Kemudian fungsi dari karya seni rupa pada masa itu lebih banyak sebagai 
peralatan upacara. Hal ini yang menyebabkan karya seni dimasa prasejarah dan 
sejarah terdapat beranekaragam bentuk dan coraknya. 

IV. Mimesis Seni Rupa Tradisisonal 

Seni rupa tradisional adalah seni budaya yang sejak lama secara turun-temurun 
telah hidup dan berkembang pada suatu daerah tertentu. Seni semacam ini merupakan 
seni budaya bangsa. Sementara seni rupa tradisional dalam kehidupan berkesenian 
adalah segala bentuk seni yang secara kuat dirasakan sebagai kelanjutan dari bentuk 
karya seni yang ada sebelumnya dan merupakan kelajutan dari seni rupa prasejarah 
dan sejarah. Tradisi karya seni rupa yang dibuat oleh kecekatan tangan-tangan 
manusia diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, dan disesuaikan dengan 
konteks sosial budayanya. Beranekaragam tema, bentuk dan gaya pada karya seni 
rupa tradisional muncul sebagai identitas lokal. Pada masa kini, karya seni rupa 
tradisional warisan masa lampau, masih tetap hidup, berkembang dan terpelihara 
di lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini disebabkan karena keberadaan lingkungan, 
kepercayaan terhadap peninggalan karya seni masa lampau yang selalu berhubungan 
dengan keagamaan. Karya seni semacam ini masih dianggap suci dan masih memegang 
nilai-nilai luhur dari peninggalan nenek moyang, yang secara turun-temurun diwarisi 
oleh masyarakat setempat. Seni rupa yang tumbuh dan berkembang secara turun-
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temurun, juga lebih banyak berhubungan dengan mitologi. Mitologi yang berkaitan 
dengan kepercayaan dan filosofi agama, seperti seni rupa dalam tradisi Hindu lebih 
bersifat dualisme yaitu baik dan buruk. Hal ini nampak pada cerita pewayangan dan 
cerita-cerita pada seni lainnya. Seni rupa tradisional dalam mitologi Hindu, lebih 
banyak menerapkan atau menampilkan bentuk-bentuk yang berkaitan dengan 
kedewaan atau tokoh-tokoh dewa berseta senjata serta simbol warna yang dipakai 
dari masing-masing tokoh tersebut. Dewa sebagai manivestasinya Tuhan, yang selalu 
tampil dalam karya seni rupa, dan dalam aktivitas upacara. Di samping itu, unsur-
unsur alam semesta beserta isinya hadir dalam karya seni rupa tradisi Bali. Seni 
rupa Bali tetap mengacu pada kepercayaan spiritual. Dalam ajaran agama Hindu, 
seni rupa tradisional Bali merupakan budaya-agama, karena setiap kegiatan agama, 
seni tradisi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mata rantai upacara 
keagamaan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara mikrokosmos 
dengan makrokosmos, yaitu untuk tercapainya kesejahteraan diantara umat manusia 
dan untuk kesucian kembali alam semesta beserta isinya. 

Kemudian dalam seni rupa tradisional Buddha lebih banyak mengarah pada 
kehidupan para pendeta Buddha dan Dewi Kwan In. Karya seni rupa Buddha juga 
tetap berpedoman pada nilai-nilai agama Buddha itu sendiri. Salah satu contoh 
peninggalan karya seni rupa Buddha yang ada di Indonesia adalah candi Borobudur 
yang terletak di Jawa Tengah. Hampir setiap ruang bangunan candi Borobudur dihiasi 
berbagai bentuk hiasan yang menggambarkan kebesaran sang Buddha beserta dengan 
filosofinya. Sementara dalam seni rupa tradisi Islam lebih banyak menerapkan seni 
kaligrafi Islam yang beranekaragam bentuk dan gayanya. Ada kalanya di dalam karya 
seni rupa Islam juga terdapat penggabungan antara bentuk kaligrafi (tulisan kaligrafi) 
dengan berbagaimacam bentuk seperti bentuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. 
Penggabungan bentuk binatang dan tumbuh-tumbuhan yang telah disetilir mengikuti 
pola hias dari tulisan kaligrafi Islam itu sendiri. Selanjutnya seni rupa tradisi Kristen 
lebih banyak melukis tentang kelahiran dan sampai meninggal serta hidupnya kembali 
Yesus Kristus. Dalam hal ini, Yesus sebagai penyelamat umat manusia. 

V. Mimesis Seni Rupa Modern 

Di masa modern dan dalam seni rupa modern yang tumbuh pada abad ke-19, 
para seniman mulai berani untuk membebaskan dirinya dalam berkarya seni. Di 
samping itu para seniman modern juga memanfaatkan keberadaan teknologi yang 
berkembang di dunia modern antara lain komputer maupun peralatan lainnya. Hal 
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ini tidak lepas pada teori-teori baru yang muncul pada masa modern. Di masa modern 
juga telah mengenal kata-kata dalam teori seni rupa seperti adanya perspektif, 
komposisi, proporsi, keseimbangan, ritme, keharmonisan, kesatuan dan seterusnya. 
Norma-norma yang terdapat dalam teori modern ini dipakai oleh semua para seniman 
dalam berkarya seni, antara lain: seniman lukis, patung, kriya, grafts, desain, 
arsitektur dan sebagainnya. 

Di masa modern karya seni rupa mengalami perubahan dan perkembangan baru 
yang banyak pula memunculkan isme-isme seperti realisme, naturalisme, 
romantisme, surealisme, ekspresionisme, abstrak, abstrak-ekspresionisme, 
kubisme, pop art, dadaisme dan seterusnya. Di dalam dunia seni rupa, semua ini di 
sebut sebagai aliran/gaya. Aliran/gaya ini muncul karena adanya pertentangan, 
perdebatan, penolakan, ketidaksetujuan dari setiap periode yang dilakukan oleh 
seniman Barat/Eropa, sehingga aliran/gaya ini terbawa arus ke seluruh dunia. 

Dalam karya seni rupa, setiap seniman akan menyukai dan menggunakan salah 
satu aliran/gaya tersebut. Misalnya: di dalam seni lukis Indonesia pelukis Raden 
Saleh Syarif Bustaman (pelopor seni lukis Indonesia) kecenderungannya menganut 
paham realisme. Tema yang dilukis oleh Raden Saleh Syarif Bustaman lebih banyak 
menampilkan kehidupan kaum bangsawan dan binatang. Kemudian pada masa Hindia 
Molek/Moo; Indie (1925-1938) pelukis R. Abdullah Suryosubroto, Wakidi dan M. 
Pirngadi juga bertolak pada paham realisme. Tema yang ditampilkan pada masa itu 
adalah keindahan panorama alam Indonesia. Disisi lain, untuk menemukan jati diri 
atau identitas seniman yang sesungguhnya, kemungkinan proses dalam berkarya 
seni, seorang seniman akan mengikuti dasar-dasar yang terlebih dahulu harus 
diterapkan dalam karya seninya. Misalnya: apakah diawali dengan realisme dulu 
terus ke naturalisme, surealisme, ekspresionisme dan seterusnya. Contoh pelukis 
yang mengikuti jalur ini adalah pelukis Affandi, Sudjojono dll. Khususnya dalam 
karya seni lukis Affandi sebelum sampai pada gaya ekspresionis, ia berawal dari 
realisme. Begitu pula dengan pelukis-pelukis lainnya di Indonesia. Dalam hal ini, si 
pelukis mengalami perubahan dan perkembangan dalam berkarya seni sehingga nilai 
individualimenya tetap nampak pada wujud karya seni rupa dari masing-masing 
seniman. 

Seniman dalam beraktivitas di dunia seni rupa dan untuk mencapai kualitas 
karya yang ditampilkannya dihadapan publik setidaknya harus mempunyai 
pengetahuan dasar-dasar kesenirupaan, sejarah seni rupa, kekuatan imajinasi, 
kekuatan pikiran, pengembangan ide-ide baru dan seterusnya. Dalam konteks ini, 
semua karya seni rupa baik yang terdapat di negara Timur maupun Barat hanyalah 
merupakan karya seni rupa tiruan. Termasuk di antaranya adalah Indonesia. 
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VI. Kesimpulan 

Karya seni rupa Indonesia yang bertitik tolak pada masa prasejarah kemudian 
berlajut di masa sejarah, tradisional dan modem telah melahirkan karya seni yang 
beranekaragam bentuk dan coraknya. Bentuk dan corak seni rupa Indonesia sangat 
didukung oleh material yang telah digunakan. Di masa prasejarah, bentuk, corak, 
dan material yang digunakan dalam karya seni rupa masih sangat sederhana. 
Kemudian bentuk, corak dan material tersebut mulai adanya peningkatan di masa 
sejarah-dan terus berlanjut di masa tradisional dan modern. 

Karya-karya seni rupa Indonesia yang terdiri dari empat golongan ini tetap 
mengacu pada keindahan panorama alam, aktivitas manusia dan keindahan benda-
benda yang terdapat di lingkungan seniman. Diperkuat oleh beberapa teori yang 
telah diuraikan di atas, maka semua karya seni rupa Indonesia boleh dibilang sebagai 
seni rupa tiruan atau seni rupa mimesis, karena hasil karya seni rupa Indonesia 
berpedoman pada realitas yang ada. Obyek-obyek rill divisualisasikan kedalam bidang 
gambar berdasarkan pada pengamatan, pemikiran dan perasaan seniman. Kemudian 
seniman mengolah dan mengembangkan obyek-obyek yang riil itu berdasarkan pada 
pemahaman bentuk, teknik dan warna-warnanya, sehingga hasil dari imajinasi, 
ekspresi dan kualitas karya seni rupa Indonesia memiliki identidas pribadi (identitas 
local). Di dalam teori Plato menguraikan bahwa karya seni rupa yang telah mengabil 
obyek-obyek riil pada alam merupakan karya seni yang ke dua karena hasil ciptaan 
karya seni yang pertama diciptakan oleh Tuhan. 
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