
Pendahuluan

Dunia seni lukis telah lama

dikenal oleh manusia, manusia mengenal

seni lukis sejak puluhan ribu tahun yang

lalu, hal ini terbukti dari berbagai

penemuan kepurbakalaan di goa-goa.

Pada awal perkembangannya, seni lukis

modern diwarnai berbagai gejolak yang

cukup dahsyat dengan munculnya

berbagai pandangan yang berbeda-beda

mengenai seni lukis diantara para

seniman, yang kemudian menyebabkan

lahirnya faham-faham atau aliran-

aliran(Ignas Kleden, 1987 : 160).

Perkembangan seni lukis modern

dari Eropa tersebut semakin meluas
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Abstr cta
One of the elements of culture in society is an art, contemporary art is from the
modern art that flourished in Indonesia, it is seen from a variety of contemporary
artwork produced by Indonesian artist, one of which is that an artist Rudi Isbandi of
Surabaya. In other Rudi Isbandi portray a favorite author, not only save tens of
poetry, but also works as a book Perkembangan Seni Rupa (1970), Lukisan Sebagai
Potret Diri (1976), Buku Percakapan dengan Rudi Isbandi (1985), Novelet
Kembalilah Ito (Inpres), and Perkembangan Seni Lukis di Surabaya (1975). An
advantage Rudi Isbandi art is created specially meaning of creativity not only lies in
the artwork it self, but the impetus to bring about the birth of a work and at the end of
the paper Rudi Isbandi must also have it's own meaning for himself and to
others/society.
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Abstrak

Salah satu unsur budaya dalam masyarakat adalah seni, seni kontemporer
merupakan dari bagian seni modern yang berkembang di Indonesia, hal ini terlihat
dari berbagai karya seni kontemporer yang dihasilkan oleh para seniman Indonesia,
salah satunya adalah Rudi Isbandi yang merupakan seniman kota Surabaya. Dalam
aktifitasnya yang lain Rudi Isbandi yang mempunyai kegemaran mengarang, tidak
hanya menyimpan puluhan karya puisi, melainkan juga karya-karya buku seperti
Perkembangan Seni Rupa (1970), Lukisan Sebagai Potret Diri (1976), Buku
Percakapan dengan Rudi Isbandi (1985), Novelet Kembalilah Ito (Inpres), dan
Perkembangan Seni Lukis di Surabaya (1975). Satu kelebihan seni lukis Rudi
Isbandi adalah menciptakan figur tersendiri yang khas dan menjadikan pokok
masalah dalam karyanya.Pada dasarnya makna kreatifitas bukan semata terletak
pada hasil karya seni itu sendiri, namun pada dorongan yang menyebabkan lahirnya
suatu karya tersebut dan pada akhirnya karya Rudi Isbandi tersebut juga harus
memiliki arti tersendiri bagi dirinya maupun orang lain/masyarakat.

Kata Kunci:Seni Lukis, Karya Rudi Isbandi, Surabaya.
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hingga ke berbagai belahan dunia,

termasuk Indonesia. Berbagai sumber

kepustakaan tentang seni rupa di

Indonesia umumnya menyatakan bahwa

kelahiran seni lukis modern di Indonesia

pertama kali di pelopori oleh Raden Saleh

Syarif Bustaman. Raden Saleh adalah

orang Indonesia yang pertama kali belajar

tentang seni lukis modern ke Eropa

(Kuntowidjojo, 1987 : 63).Pertumbuhan

seni lukis modern Indonesia mulai terasa

perkembangannya yaitu pada masa pasca

kemerdekaan. Pada masa i , seni lukistu di

Indonesia mendapatkan peluang yang

besar dan mendapat tempat tersendiri.

Perkembangan seni lukis di

Indonesia bisa dibilang cukup pesat

perkembangannya pada Masa Orde Baru

maupun ontemporer. Salah satunyak

adalah di Kota Surabaya ini, kota yang

mendapat julukan sebagai Kota Pahlawan

pada saat itu telah melahirkan banyak

seniman yang menyalurkan bakat dan

potensinya melalui kanvas yang mereka

gambar (Tashadi, 1996 : 4).

Diantara beberapa seniman yang

ada sesalah satunya niman lukis asal

Surabaya yang cukup opuler pada saat itup

adalah Rudi Isbandi.Rudi Isbandi

m e r u p a k a n s e n i m a n k e l a h i r a n

Yogyakarta, Rudi Isbandi lahir pada

tanggal 2 Januari 1937 dalam kota di

Kadipaten Kulon, beliau juga seorang

kerabat keraton di Yogyakarta. Rudi

Isbandi merupakan anak kedua dari dua

bersaudara ia memiliki kakak kandung,

yang bernama Antonius Isnaini.Ibu dari

Rudi Isbandi bernama Karsinah

s e d a n g k a n a y a h n y a b e r n a m a

Sumosarjono, orang tua dari Rudi Isbandi

adalah seorang pengusaha batik di kota

Yogyakarta.Rudi Isbandi juga memiliki

seorang istri yang bernama Sunarti.

Menikah dengan Sunarti beliau dikaruniai

dua orang anak yaitu yang pertama

almarhum Toto Rudi dan yang kedua

ada lah Ti t i Ra t ih .Rud i I sband i

berpendapat pada saat itu berkarya /

melukis tidak memiliki kesadaran atau

hasrat untuk bisa bereksistensi di dunia

seni lukis, jadi mereka semua berkarya

secara murni untuk menyalurkan

ekspresinya (Umar Kayam, 1974 : 36).

Melukis pada waktu itu bukan untuk

dijual, melainkan intuitif dan itu sangat

berbeda pada zaman sekarang yang justru

berkomersil dan befikir secara rasional

untuk mendapatkan uang.

Rudi Isbandi juga menjabarkan

bahwa ia sejak usia 9 tahun sudah berguru

di Sanggar Pelukis Rakyat milik Afandi,

dimata Rudi Isbandi Afandi adalah sosok

seorang yang hebat di YogyaBegawan

pada saat itu, pada waktu itu Afandi

memiliki sebanyak 20 orang dancantrik

semuanya memiliki tujuan yang sama,

yaitu menuntut ilmu dalam bidang seni

lukis. Sejak ikut bersama Afandi, Rudi

Isbandi juga berteman dekat dengan

dengan seniman Sujoyono dan Basuki

Darmawan. ia hijrah ke kotaSemenjak

Surabaya beliau bertempat tinggal di Jalan

Karang Wismo I/10, KelurahanAirlangga,

Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Di

dalam rumah beliau juga di dirikan

museum yang berisi berbagai karya

seninya yang berjumlah lebih dari 150

karya terpilihnya yang telah ia hasilkan

sejak tahun 1954 (Rudi Isbandi, 1976, 13).

Rudi Isbandi juga pernah menjadi

anggota Dewan Kesenian Surabaya pada

tahun 1974-1983 dan setelah itu beliau

kebanyakan beraktivitas di luar. Karya

beliau diletakkan dirumahnya tepatnya

pada lantai dua rumahnya dengan luas

kurang lebih 800 meter persegi dan

museum Rudi Isbandi mulai dibuka secara

resmi pada tanggal 20 Desember 2009 di

Surabaya (Dewan Kesenian Surabaya,

1975 : 16).Jerih payah beliau di dalam

bidang seni lukis dibuktikan dengan

meraih beberapa penghargaan bergengsi.

155

Seni Lukis Indonesia dan Karya Rudi Isbandi Tahun 1975-1977
Febryansyah dan Gayung Kasuma



Misalnya, bel iau pernah meraih

penghargaan dari Pemda Jatim selaku

pengembang seni kontemporer pada tahun

1985, Rudi Isbandi juga pernah menjadi

peserta pameran KIAS di Amerika

Serikat, dan beliau juga pernah mengikuti

9 Cairo International Bianale pada tahun
th

2004 di Mesir Rudi Isbandi mengatakan.

perjalanan sejarah seni rupa modern di

Eropa memiliki alur yang jelas dan tegas.

Alur dan bentangannya memperlihatkan

s a t u k e s a t u a n y a n g s a l i n g

berhubungan.Gaya atau aliran yang satu

muncul sebagai akibat menentang

a l i r a n / g a y a s e b e l u m n y a ( Wi d y a

Yudhoeputro, 1990 : 56).

Seni Lukis Klasik – Modern Dan Aliran

Dalam Seni Lukis

Pada dasarnya perjalanan atau

perkembangan seni rupa Indonesia tidak

lepas dari pengaruh terhadap nilai

kebebasan dan kreativitas. Raden Saleh

menilai bahwa kebebasan gaya yang satu

ditentang oleh nilai kebebasan gaya yang

lainnya, baik kebebasan segi pemilihan

tema, maupun teknik danestetika

proseskreatifnya (Jim Supangkat, 1993 :

23).

Rudi Isbandi juga menjelaskan

macam-macam aliran yang digunakan

dalam melukis.Pertama yaitu Realisme,

Rudi Isbandi mengatakan bahwa seni

r u p a R e a l i s m e b e r k e i n g i n a n

menggambarkan keadaan nyata yang

dimana seniman Realisme berkeinginan

menggambarkan obyek yang benar-benar

real, tanpa ilusi, dan bersumber dari

kehidupan sehari-hari (Harry Sulastianto,

2000 : 53).

Selain Realisme juga terdapat

aliran Impresionisme yang dimana

memiliki arti aliran seni lukis yang lebih

mengutamakan pemberian kesan,

kemudian yang ketiga juga terdapat aliran

Pasca impres ion isme (Bambang

Sugiharto, 2008 : 23).Dari penjabaran

yang diuraikan diatas bisa kita ketahui ada

beberapa macam aliran yang digunakan

dalam melukis, meskipun nama aliran

tersebut bukan asli dari Indonesia tapi

seniman Indonesia termasuk Rudi Isbandi

juga menggunakan aliran tersebut dalam

menentukan lukisan yang akan dia buat

(Djauhar Arifin, 1985 : 56).Menurut Rudi

Isbandi perkembangan seni lukis

Indonesia dari waktu ke waktu

berkembang pesat, sehingga pengamatan

terhadap arus perkembangan itu sendiri

m e m e r l u k a n p e n g k a j i a n y a n g

seksama.Perkembangan itu bukan hanya

menyangkut corak penciptaan yang

mempunyai aspek inovasi, melainkan juga

munculnya generasi atau angkatan muda

baru yang sebelumnya belum pernah

tampil dengan kata lain perkembangan itu

bukan hanya menyangkut kualitasnya

tetapi kuantitas seniman Indonesia (Adjat

Sakti, 1989 : 70).

Rudi Isbandi juga menjelaskan

ciri seni lukis/rupa kontemporer, yaitu

tidak adanya batasan antara berbagai

disiplin seni, alias meleburnya batas-batas

antara seni lukis, patung, teater, tari,

musik, anarki, omong kosong, hingga aksi

politik, punya ciri dan keinginan

moralsitik yang berkaitan dengan sosial

dan politik sebagai tesis, serta seni yang

cenderung diminati media massa untuk

dijadikan komoditas pewacanaan, sebagai

aktualitas berita yang selalu update

(Djelantik, 1999, 86).Seni kontemporer

adalah seni yang mempunyai ciri

pluralitas (kaya ragam).Pusat seni

kontemporer bisa diartikan sebagai suatu

tempat atau wadah yang merupakan

sarana untuk menampung kegiatan atau

aktivitas, mulai dari pelatihan seni hingga

p r o s e s p e n g e m b a n g a n d a n

pengaplikasiannya, dengan kelengkapan

sarana penunjangnya, dengan tujuan

untuk melayani masyarakat kota dan
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memenuhi kebutuhan akan minat terhadap

seni kontemporer (Sugiharto, 1996 : 35).

Kiprah Dewan Kesenian Surabaya dan

Kelompok Seniman Surabaya

Berlanjut di Surabaya yang

dimana Usaha tersebut diawali oleh

Dewan Kesenian Surabaya dengan

m e n g a d a k a n c e r a m a h y a n g

diselenggarakan pada tanggal 23 Maret

1974, di gedung Maranatha, Jl. Yos

Sudarso, Surabaya dengan pembicara

Wiwiek Hidayat dan M. Daryono

(Surabaya Post, 17/5/1975). Dalam

pengantar Katalog pameran, DKS (Dewan

Kesenian Surabaya) antara lain menulis

“Periode demi periode yang mewarnai dan

menandai pertumbuhan visi dan teknik

serta sentuhan pengaruh ruang dan waktu

pada setiap pelukis yang tercatat dalam

jalur perkembangan ini akan tampil

dengan ciri-cirinya” (Surabaya Post,

6/9/1975).

P rog ram ber iku tnya yang

dilakukan DKS adalah mengadakan

p e n e l i t i a n l e b i h l a n j u t d e n g a n

mengumpulkan data-data konkrit serta

penyusunan dokumentasi. Wawancara

dengan berbagai pihak, baik yang secara

langsung terlibat dalam kegiatan Seni

Rupa di masa lampau, maupun dengan

instansi-instansi Kesenian yang memiliki

data-data dokumentasi. Penyusunan

dikerjakan oleh Rudi Isbandi, pemotretan

lukisan dikerjakan Jahya Rachmawan.

Kemudian dari hasil tersebut

ditelaah kembali oleh team Dewan

Kesenian Surabaya seperti Amang

Rahman, Wiwiek Hidayat dan Daryono

(Sinar Harapan, 12/7/1975). Kiranya

usaha ini bukanlah tahap final, karena

perkembangan akan terus berlangsung dan

perlu adanya usaha pendokumentasian

selanjutnya di masa-masa yang akan

datang dengan mencatat segala peristiwa-

peristiwa kreativitas kesenirupaan yang

mewarnai Surabaya.

Pelukis-pelukis yang masih jelas

menunjukkan kiprahnya sebagai pelukis

pada saat itu sepertiAmang Rahman, Rudi

Isbandi, Krisna Mustajab, Daryono, Tedja

Suminar, dan Supono yang masih

menunjukkan personal yang khas sebagai

seniman. Dalam dunia seni lukis juga

mengalami munculnya pasang surut yaitu

dengan munculnya berbagai kelompok

seniman, misalnya perkumpulan Seni

Raden Saleh pernah dibentuk sekitar

sepuluh tahun pada tahun 1923 oleh

sekelompok pelukis pada masa itu,

kemudian juga ada kelompok seniman

Prabangkara yang muncul di tahun lima

puluhan (Sumardjo, 2000 : 78). Kemudian

ada juga kelompok Sanggar Angin tahun

1957, serta ada pula AKSERA (Jawa Post,

22/5/1975).

Aneka Macam Pameran Lukisan dan

Kiprah Rudi Isbandi

Munculnya seni lukis dan

hadirnya banyak seniman rasanya kurang

pas jika tidak dilengkapi oleh diadakannya

berbagai pameran lukisan di Surabaya.

Pada tahun 1966 diadakan pameran di

Gedung Sariagung di Jalan Tunjungan,

Surabaya, yang di ikuti oleh Karyono,

Ruslan, Rudi Isbandi, Krishna Mustajab,

Supono, dan Amang Rahman (Rudi

Isbandi, 1975 : 15). Dua bulan kemudian

juga diselenggarakan pameran yang

berlangsung di ruang besar Balai Pemuda,

Jl. Pemuda, Surabaya, pameran tersebut

terselenggara atas sponsor Hasyim Darif,

lukisan yang ditampilkan kebanyakan

bertemakan kehidupan dalam pengolahan

ekspresionistis surealistis biomorfis, , dan

(Kompas, 9/2/1977)

Pada tahun 1967 kembali

diadakan pameran yang diselenggarakan

oleh tiga pelukis Rudi Isbandi, Karyono,

dan Supono di Gedung Sariagung, Jl.

Tunjungan, Surabaya, dalam pameran
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tersebut menampilkan tema lukisan

tentang kehidupan Bali, fragmen, dan

potret model (Jawa Post, 11/10/1976).

Kemudian pada bulan Maret tahun 1969

juga diselenggarakan pameran di Sarinah,

Jl. MH. Thamrin, Jakarta. Pada pameran

yang diadakan di Sarinah menampilkan

lukisan ekspresionistik yang bertemakan

kehidupan Madura dan sebagian

kehidupan Bali (Tabloid Bende,

22/2/2005).

Rudi Isbandi juga menjelaskan

adanya unsur-unsur bentuk dan komposisi

dalam melukis, dari penjelasan tersebut

terdapat pembagian, yaitu Proporsi,

adalah hubungan ukuran antar bagian

dalam suatu keseluruhan. Proporsi

digunakan untuk menciptakan keteraturan

dan sering ditetapkan untuk membentuk

standar keindahan dan kesempurnaan.

Berikutnya adalah unsur keseimbangan,

Keseimbangan adalah faktor pendukung

diantara bagian-bagian dari suatu

komposisi. Berikutnya adalah unsur

kesatuan, Kesatuan menunjukan keadaan

dimana berbagai unsur bentuk bekerja

sama dalam menciptakan kesan

k e t e r a t u r a n d a n m e m b e r i k a n

keseimbangan yang selaras antara bagian-

bagian dan keseluruhan. Berikutnya

adalah unsur penggabungan variasi.

Variasi menurut Rudi Isbandi adalah suatu

keragaman dalam penggunaan unsur-

unsur bentuk. Kemudian yang terakhir

adalah unsur irama yang dapat diciptakan

dengan pola hidup atau gerak.

Kiprah Rudi Isbandi dalam dunia

seni lukis memang sudah sangat populer di

kalangan seniman Indonesia maupun

Surabaya khususnya, sudah banyak

penghargaan yang telah ia raih, misalnya

penghargaan Bienale Seni Rupa di Jakarta

tahun 1975, pada tahun 1991 mendapat

penghargaan dari Amerika Serikat karena

keikut sertaannya dalam pameran KIAS,

dan pada tahun 2004 dia juga meraih

penghargaan dari Cairon International

Bienale di Mesir (Rudi Isbandi, 1975 : 32).

Dalam aktifitasnya yang lain Rudi

Isbandi juga mempunyai kegemaran

mengarang, tidak hanya menyimpan

puluhan karya puisi, tetapi juga mebuat

karyanya dalam bentuk buku seperti

Lukisan Sebagai Potret Diri (1971),

Percakapan dengan Rudi Isbandi (1985),

dan Novelet Kembalilah Ito (Inpres) (Jawa

Post, 18/6/1976). Seluruh koleksi museum

R u d i I s b a n d i d a p a t d i a n g g a p

menggambarkan perjalanan panjang karir

Rudi Isbandi sebagai pelukis beserta

berbagai periode yang pernah dia buat

seperti realisme atau kubisme (Surabaya

Post, 6/9/1975).

Rudi Isbandi menjelaskan ada

beberapa unsur-unsur bentuk dan kaidah-

kaidah komposisi. Yaitu ada proporsi,

keseimbangan, kesatuan, variasi, dan

irama, karena itu semua yang menentukan

bentuk lukisan abstrak yang merupakan

hasil imajinasi Rudi Isbandi dalam

mencari esensi bentuk objeknya sehingga

bentuk dan wujudnya menjadi unik, selain

itu bentuk dari lukisan abstrak itu sendiri

sulit untuk kita kenal sekalipun di jumpai

dalam kehidupan nyata (Sinar Harapan,

21/6/1978). Dari berbagai pendapat Rudi

Isbandi tersebut dapat disimpulkan bahwa

seni lukis abstrak merupakan pengolahan

imajinasi manusia terhadap objek nyata

yang disusun berdasarkan idiom rupa

(Suara Indonesia, 4/7/1977).

Dari adanya pembangunan

museum seni lukis yang dibuat Rudi

Isbandi diharapkan bisa menjadi media

pembelajaran bagi masyarakat yang ingin

belajar tentang seni lukis, museum Rudi

Isbandi juga terbuka untuk umum bagi

yang ingin sekedar berkunjung, studi

banding, atau melakukan diskusi bersama

yang biasanya diadakan setiap sebulan

sekali pada minggu pertama. Rudi Isbandi

berharap karya seninya bisa menjadi
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pelajaran bagi para seniman muda dan

juga bermanfaat bagi dunia seni lukis

Indonesia, khususnya di Jawa Timur

(Brosur/Leaflet Museum Rudi Isbandi).

Penutup

Dari penjabaran yang diuraikan

diatas dapat ditarik kesimpulan.Lukisan

Rudi Isbandi adalah salah contoh seniman

lukis abstrak/kontemporer yang murni,

artinya dalam setiap lukisannya tidak

terdapat objek yang menggambarkan

sesuatu benda, manusia, atau alam, namun

ide dan sumber gagasannya juga dari

sentuhan-sentuhan alam.Karya Rudi

Isbandi cenderung pada makna metafisik

daripada perwujudan objeknya, karena

objek-objek lukisannya bergeser menjadi

semacam rangsangan kreatif. Lukisan

Rudi Isbandi semasa dalam periode

figuratif membuktikan kekuatan bakat dan

tekniknya, baik semasa realisme,

ekspresionisme, dan kubisme. Dari

gambaran tiga penggal kurun waktu

tersebut dapat digambarkan keaneka

ragaman bentuk penciptaan seni lukis

I n d o n e s i a y a n g k a y a s e r t a

perkembangannya cukup memuaskan,

namun apabila diamati dari sisi lain

mengalirnya penciptaan itu sendiri akan

terlihat beberapa kecenderungan yang

terjadi. Karya Rudi Isbandi juga

diharapkan mampu memberikan media

pembelajaran bagi para seniman muda

maupun masyarakat umum yang ingin

belajar seni lukis.
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