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 “Neopitamaha sebuah konsep paradigma baru Seni Lukis Bali”

Salah kaprah menilai Kebedaan Bali

Bali selalu dinilai berbeda dari wilayah lain di Indonesia, hal ini tidak lain karena latar 

sejarah yang yang membentuk konstruksi Bali  untuk dilihat berbeda. Dalam pameran 

Gede Mahendra Yasa yang terakhir,  enin Supriyanto menuliskan,”Memahami sejarah 

Bali—sebagai bagian dari usaha untuk memahami “seni rupa Bali”—adalah juga berarti  

memahami bagaimana identitas Bali terbentuk dalam proses sejarah. Atau, lebih tepat  

lagi, bagaimana citra-citra  (images) tentang Bali terbentuk, terbangun dan mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Proses pencitraan ini bisa berlaku secara internal, oleh 

dan  untuk  masyarakat  Bali  sendiri:  soal  asal-usul  nenek  moyang,  kasta  dan  puak, 

agama,  adat  dan  ritual,  hak  kepemilikan  tanah,  dan  lain-lain).  Dan  pada  saat 

bersamaan,  dalam  banyak  kasus,  justeru  berkenaan  dengan  unsur  eksternal  yang 

bersinggungan dan berkepentingan terhadap Bali:  kolonialisme Belanda,  romantisasi 

“Pulau  Surga”,  “Surga  Terakhir”  di  awal  abad  20,  kebangkitan  nasionalisme  hingga 

kemerdekaan Indonesia, kekerasan politik di awal Orde Baru, sampai pada globalisasi 

pariwisata masa kini”.



Memahami bali  dalam sejarahnya membawa kita kembali  ke masa-masa awal mulai 

pembentukan Bali sampai dilihat seperti sekarang, terutama di jaman kolonial dimana 

Belanda memiliki kepentingan  dalam politik  pecah-belah-jajah,  dan sejarah panjang 

kebedaan Bali ini dimulai pada tahun 1633, disaat VOC berusaha membentuk aliansi 

Batavia -bali  dalam melawan Mataram, belanda memanfaatkan kebedaan relijiusitas 

Bali untuk dapat merangkul Bali masuk kedalam aliansi ini. Maka diberitakan kepada 

raja kerajaan Gelgel saat itu pernyataan raja Mataram yang menyatakan 

“Raja dan seluruh rakyatnya adalah penyembah berhala dan oleh sebab itu  (mereka) 

musuh rakyat Mataram, kaum Moro “.(Leupe1856;14-15)

Tidak lama disaat aliansi ini berjalan prosesnya kerjaan Gelger perlahan mundur dalam 

aliansi ini dan memilih untuk menjalin hubungan dan persahabatan dengan kerajaan 

Mataram,  hal  ini  sontak  menimbulkan  keterkejutan  VOC  atas  perubahan  kerajaan 

Gelgel  ,  politik  pecah belah jajah tidak berjalan dan gagal  memanfaatkan klasifikasi 

religiusitas yang tak sejalan dengan politik penguasa Bali.

Praktek  pecah  belah  belanda  tidak  berhenti  saja  disana,  dalam laporan  pertemuan 

pelaut belanda dengan patih /perdana menteri Kiayi Ler, belanda berusaha membentuk 

persepsi  kesamaan dengan memelintir  pernyaan Kiayi  ler,  bahwa, belanda dan Bali 

memiliki kesamaan dalam hal religiusitas,

“  Mereka  (pelaut  belanda)  sangat  mirip  dengan  orang  Bali,  karena  mereka  makan 

daging babi,  tidak seperti  orang turki  dan moro, dan tetap makan dihari  jumat  dan 

sabtu tidak seperti orang spanyol dan portugis”.

Kategorisasi  tentang  Muslim  dan  katolik  sebagai  musuh  alami  protestan  dan  kafir 

adalah hal yang sangat lazim dilakukan oleh orang eropa dalam pendeskripsian awal 

penjelajahan demi penemuan dan bagi  orang Belanda,  kebedaan religiusitas adalah 

sesuatu yang definitif dan tidak bisa diubah.

Kebedaan  Bali  semakin  diperkuat  setelah  para  administrator  belanda  diabad  ke-20 

mendapat  pencerahan  dalam  teori  Raffles  diabad  ke-19  yang  memiliki  minat  akan 

sejarah jawa kuno dalam sastra Kawi



“Jawa Kuno adalah  latin  Asia  yang  terusir  ke  Bali  karena serangan  muslim Barbar 

(goth-like muslim;Day 1983;133)”

Raffles menggambarkan bagaimana Bali  sebagai  pelestarian/museum dari  majapahit 

yang menurut  Raffles adalah tempat pelarian para bangsawan yang mengungsi dari 

serangan islam setelah kekalahan militer kerajaan Jawa-Hindu terakhir yaitu Majapahit 

pada tahun 1478 dimana para pendeta dan bangsawan mengemasi tradisi besar Hindu 

semampu mereka dan melarikan diri ke Bali.

Gagasan Raffles ini sangat dipertahankan oleh para administrator Belanda di abad ke-

20 dan menyatakan Bali sebagai tempat yang harus “dilindungl” dari islam yang mereka 

asosiasikan  dengan  kegersangan  seni  dan  kehancuran  budaya  adiluhung  (nordholt 

1986;36)

Pada dasarnya tujuan melestarikan seni  dan budaya pribumi  bukanlah prilaku khas 

kolonial  belanda  di  Bali.  Karena  dalam peranannya  belanda  memberlakukan  politik 

bumi  hangus  di  bali  dan  pecah  belah  jajah.  Memasuki  awal  abad  19  pergolakan 

peperangan terjadi antara raja-raja Bali  dengan pihak Belanda dimulai  tahun perang 

hak tawan karang 1846-1849 lalu dilanjutkan dengan perang puputan Badung 1906, 

puputan Klungkung 1908,   peperangan Buleleng, Karangasem dan seterusnya diawal 

abad  19  berdampak  pada  perubahan  konstalasi  politik  di  Bali.  Sehingga  Belanda 

memasuki Bali dalam situasi bumi hangus, karena kerajaan-karajaan tersebut rata-rata 

hancur  dan terbakar  yang berakibat  kemudian Belanda mengalami  tekanan  hujatan 

dunia internasional yang luar biasa. Untuk menggembalikan rasa tanggungjawab pihak 

Belanda, kemudian Belanda menerapkan politik  Baliseering,  sebuah kebijakan politik 

yang menggembalikan kemurnian “asli” Bali yang diharapkan dapat melihat Bali seperti  

sedia kala.

Setelah  bali  berada  dibawah  kontrol  belanda  dan  mulai  memberlakukan  “trend” 

kekuasaan imperialisme dengan pelestarian seni kebudayaan pribumi sebagai wilayah 

jajahan dan pemberlakuan politik etis. lahirlah banyak film dokumenter tentang Bali, ada 

pula  penulisan  tentang  bali  yang  salah  satunya  dilakukan  oleh  Miguel  Covarrubias 

melahirkan buku Island of Bali. Termasuk juga pembentukan di wilayah senirupa Bali 



sebagai bagian dari politik etis belanda  Baliseering. Kehadiran Walter Spies  di  tahun 

1927  dan  Rudolf  Bonnet  tahun  1929  yang memutuskan  menetap  di  Bali,  sebagai 

seniman mulai  menerapkan misi  “memoderniskan”  secara  intensif  dan berhubungan 

dengan  pelukis  Bali,  walaupun  sebelumnya  ada pelukis  asing  yang  pernah  ke  Bali  

seperti  Nieuwenkamp karena  tertarik  dengan  melihat  karya  Kamasan  di  negaranya 

yang dikoleksi  Van Der Tuuk  di  universitas Laiden,  namun tidak setinggi  kedekatan 

kedua pelukis asing (spies dan bonnet) tersebut bersentuhan dengan pelukis lokal.

Interaksi antara pelukis lokal dan asing kemudian terjadi saling terpengaruhan, karya-

karya  pelukis  asing  mengalami  perubahan  juga,  misalnya  Bonnet  yang  mulai 

meperlihatkan perbedaan karya ketika Bonnet masih di Eropa dengan karya-karya di 

Bali,  begitupula karya Walter Spies ketika masih di  eropa dengan di Bali.  Sehingga 

beberapa  penulis  asing  yang  mengatakan  pelukis  lokal  terpengaruh  sepihak  oleh 

pelukis asing patut dipertanyakan dan direvisi penulisannya. Dari interaksi tersebut dan 

dukungan  politik  kekuasaan,  kemudian  lahirlah  sebuah  kelompok  Pita  Maha  (Pita 

artinya  kreatifitas  dan  Maha  artinya  tinggi,  agung,  dsb)  tanggal  29  Januari  1936 

dibidani,  Tjokorde Agung Sukawati  (Raja Ubud),  Rudolf  Bonnet,  Walter Spies,  I  Gst 

Nyoman Lempad dan sederet nama-nama pelukis lain.

Dilihat dari sisi gerakan seni rupa, lahirnya Pita Maha merupakan sebentuk pernyataan 

simbol  tentang keberadaan perupa Bali.  Dengan adanya wadah organisasi  tersebut 

kontrol  terhadap  mutu  karya  dan  program  pameran  dapat  dirancang  dengan  baik, 

sehingga praktis Pita Maha dijamannya berperan aktif dalam setiap event seni rupa, 

jejak Pita Maha dalam usahanya memperkenalkan seni lukis Bali  keluar daerah dan 

mancanegara sangatlah gigih, dan kemudian pada pameran dunia di Paris, Perancis  

dua anggota Pita Maha mendapatkan mendali Perak yaitu Ida Bagus Gelgel dan Ida 

Bagus Kembeng (Suwaji, 1981). Hal ini juga tidak terlepas tren di eropa saat itu dalam 

seni rupa melalui momentum  pergerakan budaya diawal 1920an oleh  Andre Breton 

dan kawan-kawan yang memunculkan karya-karya dan tulisan bergaya surealis. Oleh 

bangsa eropa dikala itu,  Bali  seolah menjadi bagian dari  dunia surealis yang nyata, 

mengakibatkan keinginan para petualang dari eropa untuk datang ke Bali dan melihat 

langsung keberadaan pulau yang selama ini mereka lihat dari lukisan-lukisan Bali yang 



beredar  di  eropa,  disinilah  masa  pemeritahan  kolonial  yang  beraliansi  dengan  Puri 

Ubud (puri bentukan belanda) mulai membangun infrastruktur korporasi pariwisata yang 

masih bertahan  hingga  sekarang.  Era  Pita  Maha  saat  itu  tidaklah  selalu  berjalan 

dengan mulus, tidak sedikit terjadi pertentangan antar seniman melalui perdebatan dan 

adu  argumen  terus  berjalan,  salah  satu  pelukis  Nyoman  Ngendon  sangat  berani 

menentang  Bonnet  dalam  banyak  hal  mengenai  sudut  pandang  berkarya  dan 

berkesenian.

Pita Maha kemudian melahirkan dua gaya yaitu gaya Ubud dan Gaya Batuan, dimana 
gaya Ubud adalah hasil interaksi dengan kecendrungan menampilkan unsur fotografis 
walaupun tidak sempurna sedangkan Gaya Batuan adalah hasil interaksi teknik-teknik 
Barat sederhana dan masih mempertahankan local genius seni lukis Kamasan. Selain 
itu di Ubud juga lahir gaya Young Artist dikembangkan oleh Arie Smit, namun gaya ini 
lebih menonjolkan corak warna yang meriah dan dekoratif, meniru aliran fauvisme di 
barat. Pecahan aliran/gaya tersebut menyebar dan Sanur mendapatkan turunan gaya 
Batuan. Namun dari  perkembangan  seni  lukis  Bali  di  Ubud  sebagai  sentral,  praktis  
seolah-olah  gaya  Kamasan  terkunci  dianggap  klasik  dan  tradisional,  fakta  tersebut 
dapat dilihat dengan lahirnya Museum Puri Lukisan yang mengusung wacana seni lukis 
modern Bali.  Jika kita mau lebih menelaah kebelakang mengenai identitas seni lukis 
bali,  ada  baiknya  kita  juga  sanggup  meniadakan  pengkotakkan  istilah  klasik  pada 
kamasan,  kami memandang berbeda mengenai  seni  lukis  kamasan.  Mengacu pada 
pernyataan Prof.Jakob Sumardjo yang mengatakan dalam tulisannya,

 “  karena  benda-benda  seni  masa  kampau  itu  mengkomunikasikan  gagasan  dan  

pengalamanm maka alamat komunikannya adalah masyarakat zamannya pula. Kalau  

ada “bahasa seni”, maka bahasa itu adalah bahasa seni zamannya, dan zaman serta  

masyarakat berubah terus menerus, baik pengalamannya, maupun cara berfikirnya”

(jakob sumardjo-estetika dan paradoks.hal 1)

Bicara mengenai zaman, maka menimbulkan banyak pertanyaan mengenai posisi seni 

lukis kamasan. Apakah masih relevan seni lukis kamasan sebagai bagian dari budaya 

pra-modern  indonesia  tersebut?.  Apakah  seni  lukis  kamasan  merupakan  fosil  yang 

telah kehilangan peranannya dimasa kini?. Atau dia sudah menjadi barang antik dan 

tidak  lagi  menjadi  bahasa  komunikasi  rupa  dalam  keseharian  masyarakat  bali  dan 

mengantikannya dengan bahasa rupa Barat?



Memahami karya seni masa lampau sesuai dengan konteksnya didalam kita berpikir  

terbuka  untuk  mengenali  hingga  memahami  seni  lukis  kamasan  amatlah  sangat 

dibutuhkan.  Bagi  masyarakat  bali  disaat  itu,   seni  lukis  kamasan sama sekali  tidak 

memiliki nilai materil selain nilai spiritual dan religi, gambar-gambar yang dibuat anonim 

“dinilai”  sebagai  persembahan  spiritual  yang  hakiki.  Pembuatan  gambar-gambar  ini 

merupakan sebuah ritual  dari  upacara keagamaan itu sendiri.  Gambar-gambar yang 

memunculkan  rupa  simbol-simbol  religi  dari  kepercayaan  mereka.  Sebut  saja  kisah 

wayang Mahabharata dan Ramayana dapat memunculkan nilai-nilai hidup keseharian 

mereka, seni lukis kamasan bagaikan sebuah bentuk buku panduan bergambar untuk 

menjadikan diri  mereka sebagai “manusia” didunia dan akhirat.  Tidak saja berfungsi 

religius,  seni  lukis kamasan juga berfungsi  secara sekuler.  Kisah-kisah Panji  hingga 

mitologi lokal digambarkan sebagai bagian dari kehidupan mereka yang berusaha untuk 

dibahasakan secara rupa saat itu.

Maka disini kita bisa lihat perbedaan kedua fungsi dari tata cara gambar yang sama 

namun  beda  peruntukkan,  yang  satu  berfungsi  sebagai  ritual  keagamaan  dan 

mengalami  proses  pengupacaraan,  dan  yang  lain  tidak  diberlakukan  sebagai  ritual 

keagamaan. Inilah budaya pra modern-indonesia, sangat lekat dan fokus pada sistem 

religinya.

Pemahaman  bahasa  rupa  dari  seni  lukis  kamasan  yang  kami  yakini  mengalami 

“berhenti” berkembang adalah akibat dari paradigma yang mengacu pada penguncian 

stempel klasik pada seni lukis kamasan. Bahasa rupa ini  kemudian tergantikan oleh 

gambar “modern” yang kuat dipengaruhi sistem bahasa rupa komunikasi barat. Maka 

hal  tersebut  perlahan  menghilangkan  tata  cara  berbahasa  rupa  dalam  perspektif  

masyarakat  Bali.  Sebagai  contoh,  sebuah  narasi  lukisan  kamasan  terdapat  Latar 

belakang narasi, Latar depan, Latar depan belahan kanan, Latar depan belahan kiri, 

komposisi  tokoh penting/utama/berpangkat/tuan rumah disebelah kiri  dan  komposisi 

peletakan  tokoh  tamu/tak  berpangkat  disebelah  kanan  dstnya.  Pemahaman  letak 

gambar ini penting dalam menceritakan sebuah cerita gambar secara utuh untuk dapat 

dibaca.  Sayangnya  pemahaman bahasa  rupa  ini  berangsur  hilang dan bukan tidak 

mungkin mempengaruhi ketahanan budaya kita.



Stempel klasik ini amat sangat berlawanan dengan bergulirnya zaman. Ketakutan para 

pakar tatanan seolah menutup diri dengan kebaruan yang akan mencoreng legitimasi  

mereka  yang selama ini  mati-matian  dibentuk.  Para pakar  ini  sungguh tidak  sadar, 

bahwa kebaruan ini  cepat atau lambat akan hadir,  ini  hanya soal  menunggu waktu. 

Kebaruan yang oleh para pakar tak mungkin ditolak ataupun dilarang. Bila teknologinya 

memadai, dia pasti akan muncul. Ketakutan para pakar yang berpikiran terbelakang ini 

sungguh  sudah  tidak  dapat  dipertahankan,  secepatnyalah  mereka  seharusnya 

menyadari  bagaimana  memadukan  kerjasama  dalam  ikut  mengembangkan  sebuah 

identitas budaya yang relevan sesuai zamannya. Menarik diri atau bergabung dengan 

arus kebaruan. Menjadikan seni lukis kamasan sebagai bagian dari perkembangan seni 

lukis kontemporer Bali.

Melihat fakta ini,  mau tidak mau kami mempertanyakan, sebetulnya apa yang dilihat  

oleh  seniman  barat  (walter  spies  dan  rudolf  Bonnet)  dalam  mengambil  intisari 

pembentukan seni  lukis modern barat  di  bali.  Kenapa mereka begitu  dikenal  hanya 

dalam kurun waktu 2 tahun aktif sebagai sebuah “organisasi” seniman Bali? Pitamaha 

begitu  cerdik  melihat  peluang  dan  momentum saat  itu.  Secara  visual  mereka  jelas 

sekali  memanfaatkan rasio,  pengkotak-kotakan dan spesialisasi  menjadi  mode khas 

perspektif  barat.  Perbaikan visual  anatomis  dan pencahayaan menjadi  bagian yang 

penting sesuai konteks peruntukkan norma-norma visual barat. Tema-tema perayaan 

dan festival dikedepankan dan dengan mudah dicerna oleh masyarakat barat. Semua 

itu  dilakukan  atas  dasar  pemanfaatkan  perspektif  pemikiran  barat  yang  melakukan 

pengotakan antara profesi dan rekreasi, Pitamaha menawarkan bentuk rekreasi dalam 

gambar.  Ritual perayaan keagamaan masyarakat bali  divisualkan dengan cara barat 

seolah  menjadi  bagian  dari  hal  yang  berbeda  dari  frustasinya  masyarakat  barat 

terhadap  pekerjaan  dan  peperangan  saat  itu  dengan  menawarkan  gambar-gambar 

“surealis” di pulau surga sebagai bagian retreat dan escapism bagi mereka kala itu. 

Dilain pihak, bagi masyarakat bali, tidak ada rekreasi dalam konteks barat, yang ada 

hanyalah perayaan yang merupakan bagian yang terintegral dengan kehidupan mereka 

sehari-hari dan tidak dapat dipisah-pisahkan dalam ritual keagamaan, sehingga dengan 

mudah  mereka  memunculkan  visual  kehidupan  mereka  sehari-hari  dalam  bentuk 



gambar dan pertunjukkan. Pitamaha begitu pandai meramu kedua perspektif budaya ini  

untuk memunculkan keuntungan besar bagi korporasi mereka.

Keberhasilan  Pitamaha  meramu  seni  dan  budaya  “baru”  mendapat  pengakuan  dari 

eropa dan kaum imperialis tentunya, ini merupakan salah satu keberhasilan politik etis 

yang dipandang dunia saat itu. Secara ekonomi, membawa dampak yang begitu besar 

bagi  masyarakat  Ubud khususnya dan  menciprati  wilayah lain  seperti  kamasan dan 

batuan hingga ke sanur. Peralihan masyarakat desa yang pada awalnya bertani dan 

nelayan,  berubah seketika  menjadi  pekerja  seni.  Pitamaha menjadi  organisasi  yang 

memiliki banyak pengikut, mulai dari seni pertunjukkan (tari), seni patung dan tentu saja 

sang primadona organisasi ini yaitu seni lukis bali. Semua memperoleh keuntungan dan 

merubah Bali dalam seketika.

Keuntungan warisan ini amat sangat dirasakan hingga sekarang, generasi pewaris trah 

Pita Maha seolah menikmati  zona amannya dengan mengulang-ulang mantra usang 

dan berharap akan kekal  turun temurun dan menular kepada sejumlah masyarakatnya. 

Kami  sangat  meragukan  bertahannya  pola  pemikiran  demikian  dapat  berkembang 

kearah  maju  dalam  memahami  lebih  jauh  warisan  leluhur  mereka  di  era  yang 

kontemporer ini. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka sanggup menelaah hal 

yang lebih  tua lagi   dalam sejarah  seni  dan  budaya masyarakat  bali  jika  hal  yang 

modern dari barat mereka klaim sebagai seni  tradisional bali?

Tak heran jika seni modern bali kemudian kehilangan seni tradisi daerah, namun belum 

juga menemukan bentuk identitas nasional indonesia, kita dihadapkan pada dunia yang 

melihat senirupa bali  dan indonesia hanyalah “variasi”  dari  senirupa barat.  Sungguh 

tragis.

Disetiap  zaman  tidak  dapat  dipungkiri  bahwasannya  identitas  memilki  ungkapan-

ungkapannya sendiri. Waktu yang bergulir dan masuknya pengaruh luar begitu deras 

meringsek masuk kepada identitas yang sudah ada selama ini. Kita mulai goyah dan 

merasa  terbelakang  dalam berkesenian  dan  pasrah  menerimanya  begitu  saja.  Kita 

cenderung  tidak tahu bahkan lupa, sehingga meragukan kemampuan bangsa ini sejak 

zaman dahulu kala atas kemampuanya yang sanggup mengolah apapun yang masuk 



dari  luar   dan berhasil  mengembangkan muatan kelokalan  yang  tinggi  nilainya,  hal 

inilah yang  mengakibatkan berkembangnya kebudayaan kita dan memiliki pengaruh 

yang kuat.

Identitas  lokal  tidaklah  mungkin  disebut  tetap,  karena  identitas  yang  ada  tersebut  

dipastikan  akan  bertabrakan  atau  bergabung  dengan  identitas  lain  yang  kemudian 

berubah menjadi chaos dan diterima oleh manusia di zamannya. Maka perlu adanya 

kesadaran terhadap identitas yang terus bergerak tersebut. Memunculkan paradigma 

yang baru dan relevan dalam membuat kajian dan telaah adalah pertaruhan   “hidup 

atau mati” untuk kita agar tidak kehilangan jatidiri .

Semangat  universalisme  modernisme  merasuk  memetakan  dua  kutub  modern  atau 

tradisional pada wacana seni lukis Bali. Begitu juga seterusnya seni lukis Bali dianggap 

tradisional  jika  kemudian  disandingkan  dengan  seni  rupa  “nasional?”  dengan 

digandang-gandang  Raden  Saleh  sebagai  cikal-bakal  seni  rupa  modern  Indonesia? 

Padahal jika disandingkan sejarah seni lukis Indonesia modern dengan data-data yang 

ada  patut  diperbaiki  kembali  pemetaannya,  karena  seni  lukis  Bali  mengalami 

perkembangan yang “mungkin lebih dahulu” jika ditarik dari era Raden Saleh. Namun 

kekuatan  konspirasi  politik  kesenian  di  Indonesia  yang  masih  minder  dan  kolot 

menempatkan kelokalan sebagai sesuatu yang usang dan tradisionil.

Kembali  pada  perjalanan  seni  lukis  Bali,  diera  pergerakan  revolusi,  perlawanan 

terhadap Belanda berkobar-kobar, pelukis Nyoman Ngendon, Djatasura, dan lain-lain 

berjuang memangku senjata untuk melawan Belanda, dan ketika era revolusi, tahun 40-

an pelukis Ngendon sempat bertemu Affandi,  S.Sujojono dan lain-lain. Dari  interaksi 

tersebut lahirlah karya-karya Ngendon yang bertemakan perjuangan hingga kemudian 

Nyoman Ngendon, I.B.M Djatasura gugur pada medan pertempuran menjadi pahlawan 

lokal yang tak dikenal oleh bangsanya sendiri.

Di-era kemerdekaan   tahun 60-an para kaum muda Bali yang mengeyam pendidikan 

senirupa di luar Bali mulai memperaktekan “seni lukis modern” hasil studi karya-karya 



mereka yang dianggap “modernis” berdampak pada arus besar pelukis-pelukis muda 

datang ke luar daerah mengenyam pendidikan, hingga lahir sebuah organisasi Sanggar 

Dewata Indonesia (SDI) di tahun 70-an. Corak modernis sebagai akar dijadikan rujukan, 

espresionis, abstarak, dan lain-lain, kemudian di era 80-an mengakat identitas ke Bali-

an  dengan  njelebret symbol-simbol  hinduistik  sebagai  narasi  seperti  tamyang,  cilli-

cillian, senjata-senjata dewata nawasanga barong-barongan dan lain-lain.

Masuknya  modernis  SDI  serta  ditunggangi  penulis  “nasional”  mempertajam  jurang 

antara  wacana  modern  dan  tradisional,  hingga  kospirasi  akademis,  yang  kemudian 

menjadi pengajar di perguruan-perguruan seni di Bali, serta pendidikan menengah seni 

rupa, praktis seni lukis Bali dianggap tradisional serta jenjangnya hanya sampai tingkat  

sekolah  menengah  kejuruan.  Otomatis  perupa  yang  ingin  melanjutkan  pendidikan 

keperguruan tinggi  yang berlatar  belakang seni  lukis  Bali,  akhirnya pasrah memulai  

belajar  seni  lukis  “modern”. Dengan  memangkas  keahlian  mengenal  material  serta 

media  seni  lukis  Bali.  Seharusnya dengan lahirnya jurusan seni  lukis  Bali  disebuah 

perguruan  akan  berdampak  pada  pengembangan  dan  eksplorasi  kreatif  serta 

penjelajahan  wacana  seni  lukis  Bali  akan  semakin  tajam.  Walapun  ada  kemudian 

penulisan riset akademis serta individu terjadi, namun masih  ragu-ragu, menganggap 

seni lukis Bali “tradisional” meningkat menjadi pasca tradisional.

Seni  lukis Bali  berkembang lewat  sanggar-sanggar  kecil  serta  perupa-perupa   mulai 

mendapat  tempat,  seperti  Wayan  Bendi,  Ketut  Soki,  Dewa  Putu  Mokoh,  Kadek 

Murniasih. Disamping itu, banyak penulis asing yang melakukan riset sejarah terhadap 

perkembangan  seni  lukis  Bali,  dengan  menempatkan  seni  lukis  Bali  diluar  negeri  

sebagai seni rupa kontemporer. Kemudian hadirnya wacana Bali Bangkit di tahun 2000-

an awal cukup memberi andil menempatkan posisi seni lukis Bali, walaupun kemudian 

banyak  bacaan  yang  tumpang  tidih  dan  masih  tunduk  terhadap  pewacanaan 

modernitas yang sudah usang. hingga   pembacaan seni lukis Bali di ranah seni rupa 

nasional  selalu  ditempatkan  berbeda,  hal  inilah  yang  perlu  digaris  bawahi  untuk 

kemudian  melihat  seni  lukis  Bali  sebagai  identitas  seni  rupa  Indonesia  yang 

sesungguhnya. Kenapa demikian karena faktor kontruksi dan instrumen kerupaan telah 



hadir dan diakui dunia sebagai karya seni lukis  “painting” bukan craft atau kerajinan. 

Status ini  merupakan modal  besar  menempatkan identitas seni  lukis  Bali  bertarung 

ditingkat global dengan seni rupa mancanegara, dengan saat ini, kiranya dapat dilihat 

seperti  China,  Korea,  Jepang, Vietnam telah bangkit  memperkenalkan identitas seni 

rupa mereka di dunia seni rupa kontemporer.

Memasuki  tahun  2014,  kembali  ranah  seni  lukis  Bali  melahirkan  kelompok  NEO 

PITAMAHA  tepatnya  29  Januari  2014,  sebuah  kelompok  seni  rupa  di  Bali  yang 

mengusung akar seni lukis Bali yang dimotori I Gede Mahendra Yasa, Ketut Moniarta,  

Kemal Ezedine,dan Tang Adimawan. Lahirnya kelompok ini bukan serta-merta melihat 

Neo-kebaruan dari Pita Maha, namun meminjam semangat dan sekaligus mengkritik 

keras Pita maha untuk dihadirkan dalam dunia seni rupa kontemporer yang lebih plural. 

Kelompok  ini  setiap  individunya  memiliki  latar  belakang  yang  berbeda  satu  dengan 

yang lainya. I Gde Mahendra Yasa, Ketut Moniarta, Kemal Ezedine, Tang adimawan 

hadir dari dunia “kontemporer” yang berusaha mempelajari betul apa itu seni lukis bali. 

sehingga terjadi Hybriditas, makna penyilangan ini tentu manghadirkan sesuatu yang 

baru bagi jelajah individu masing-masing perupa dalam bingkai seni lukis Bali, tanpa 

melupakan bagaimana struktur  dibangunnya seni  lukis  bali  secara material,  estetika 

dan konsep.

Drawing sebagai teknik yang mendasari seni lukis bali

Akar seni lukis Bali menurut ‘analisa” Neo Pitamaha  adalah  drawing hal ini menjadi 

tumpuan pengembangan seni lukis Bali disamping pengenalan material bahan kanvas, 

warna, proses penggarapan karya dan lain-lain.  Drawing dalam seni  lukis  Bali,  ada 

yang dinamakan Rerajahan, (menorehkan) rerajahan adalah gambar-gambar symbol-

simbol  mistik  yang  selesai  dikerjakan  dengan gambar-gambar  drawing  dan  selesai. 

Berbeda  dengan  pengerjaan  karya  lukisan  Bali  yang  memerlukan  tahapan-tahapan 

proses,  seperti  nyeket,(sketsa)  ngontur,(mempertegas  sketsa  dengan  tinta) 

ngeskes/nyelah,  (mengatur  volume   objek-objek  karya,  jauh  deketnya)  ngewarna,

(memberian warna), nyenter (memberikan tekanan jatuhnya cahaya pada objek karya) 



dan lain-lain,  sehingga Setiap perupa punya pekerjaan rumah masing-masing untuk 

kreatif  menjelajah ‘aliran,  gaya,  mazab’ yang   hadir  dalam perkembangan seni  lukis 

Bali. 

Sebagai karya seni lukis yang mempunyai ciri atau kekhususan dalam ranah seni rupa 

Indonesia, seni  lukis Bali  telah menapakkan sejarahnya sendiri.  Salah satu ciri  atau 

kekhususan  dalam karya  seni  lukis  Bali  adalah  identitas  drawing  yang  merupakan 

pondasi  penting dalam proses lahirnya karya seni  lukis  Bali  secara  utuh yang bisa 

disebut  lukisan.  Posisi  drawing  dalam  proses  karya  seni  lukis  Bali  amatlah  utama, 

karena dengan ketegasan goresan garis, sang perupa dituntun untuk tahap demi tahap 

melihat gambaran objek yang akan diselesaikan dalam proses melukis. Dalam proses 

seni  lukis  Bali  biasa  disebut nyawi,ngontur yaitu  penegasan  garis  objek 

menggunakan  alat  pena  terbuat  dari  bahan  bambu, yip  (tulang  kulit  pembungkus 

pohon aren) atau bahan material lain yang mampu dipakai untuk mempertegas garis 

objek demi objek setelah proses sketsa telah dianggap selesai. Lebih detailnya dapat 

dijelaskan singkat bahwa proses melukis dalam seni lukis Bali dilalui melalui beberapa 

tahapan  yang  secara  umum  antara  lain  yaitu  proses  awal  pembuatan  sketsa  dari 

pensil,  kemudian  ketika  sketsa  sudah  final,  dipertegas 

dengan ngontur/nyawi setelah ngontur/nyawi selesai  dilanjutkan  dengan nyelah yaitu 

proses  pemisahan  objek  satu  dengan  yang  lain  agar  setiap  objek  berdiri  sendiri  

mengunakan tinta china cair atau mangsi (dahulu menggunakan bekas hitamnya nyala 

lampu minyak) ketika tinta china masuk ke Bali, proses tersebut bergeser kebanyakan 

menggunakan  tinta  china.  Namun  pada  lukisan  Gaya  Wayang  Kamasan 

proses nyelah  hampir tidak ada karena digantikan dengan proses nyigar (gradasi) dari 

warna  atau sigar  mangsi  pada  setiap  objeknya.  Kemudian  dilanjutkan 

dengan ngeskes (memberian volume objek) dengan mengunakan kuas yang berbahan 

dari  bambu  yang  dibuat  seperti  kuas,  proses  berikutnya  pemberian  warna 

dan nyenter (warna cerah) yaitu mempertegas jatuhnya cahaya (ligthing) pada setiap 

objek yang dianggap memiliki pantulan cahaya lebih tajam dari objek yang lain.



Tiap-tiap  proses  pakem  seni  lukis  Bali  yang  secara  umum  kami  jelaskan  diatas, 

sesungguhnya rata-rata secara proses  telah diselesaikan dengan final diatas kanvas, 

kertas atau bahan lain. Tahapan-tahapan proses tersebut  biasanya harus “tepat dan 

benar” untuk kemudian dapat dikatakan karya itu sudah tergambar akan seperti apa 

hasilnya  jika  telah  selesai.  Jadi  setiap  tahapan  tersebut  memiliki  otonomi  tersendiri  

dalam proses seni lukis Bali.  Akan tetapi beberapa perkembangan karya seni lukis Bali 

seperti gaya Young Artis tahapan ini agak berbeda walaupun prosesnya hampir sama, 

yang  membedakan  hanya  penggunaan  material  saja.  Jadi  proses-proses  tersebut 

harus dilalui oleh perupa untuk menghasilkan karya seni lukis Bali. Drawing dalam seni  

lukis Bali  adalah ketegasan garis dalam membentuk suatu   gambar atau objek yang 

dianggap  “sempurna”  untuk  mewakili  bentuk  yang  diinginkan.  Dalam  proses  ini 

disebut ngontur/kontur/nyawi satu tahap proses seni lukis Bali  yang harus dilalui  dan 

secara  final  dilakukan  oleh  perupa  untuk  kemudian  melangkah  ketahap  proses 

selanjutnya. Kekuatan utama seni lukis Bali terletak diproses bagian drawing ini, karena 

jika  proses  ini  dianggap  “gagal”  maka  proses  berikutnya  akan  berdampak  kurang 

menarik dalam “pandangan perupa” oleh karena itu  proses drawing ini perlu ketelitian 

dan kecakapan “anatomis” dari setiap perupanya. Jadi dari gambaran  tersebut dapat 

dikatakan bahwa proses ngontur/nyawi merupakan pondasi utama menghasilkan karya 

seni lukis Bali “yang bermutu” sehingga dalam proses langkah selanjutnya garis kontur 

yang sudah hilang karena proses nyelah atau pemberian warna terkadang ditegaskan 

kembali untuk mempertajam limit garis atau batasan objek dalam karya tersebut.

DRAWING SENI LUKIS BALI DAN WACANA SENI RUPA KONTEMPORER.

Seiring perkembangan sejarah seni rupa, kini posisi drawing dalam medan kontemporer 

telah diterima serta dianggap karya independen (berdiri sendiri) dimana dalam setiap 

event seni rupa posisi drawing telah setera dengan painting atau media lainya. Dengan 

demikian menjadi menarik ketika seni lukis Bali memasuki wacana kontemporer, karena 

setiap prosesnya dapat  dipotong (cut) prosesnya  menjadi  karya yang berdiri  sendiri 

dengan memindahkan proses yang biasa dilakukan kemudian dihentikan dengan sadar 

untuk  bertarung dalam posisi  wacana seni  rupa kontemporer.  Sehingga dapat  kami 



katakan perubahan cara pandang dari proses yang dilalui secara ketat sebelumnya, kini 

memasuki ranah kontemporer dapat “dianggap” telah berdiri sendiri. Dengan demikian 

bukan  karena  mempermudah  untuk  memperoduksi  karya  yang  seharusnya  melalui 

tahapan proses yang lama serta memakan waktu pengerjaan yang panjang, namun 

ruang  memberikan  kesadaran  untuk  itu  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan 

eksplorasi  drawing  seni  lukis  Bali  akan  lebih  variatif  karena  telah  terbangun  cara 

pandang yang baru, baik pengunaan media, material bahan dan lain sebagainya.

Kami mencoba memetakan secara pemikiran, dengan membandingkan posisi drawing 

yang telah berdiri sendiri sebagai karya utuh dalam dunia seni rupa kontemporer kami 

mencoba melihat  sebuah “aliran”  RERAJAHAN  dalam kasanah seni  lukis Bali  yaitu 

gambaran atau goresan simbol ilustrasi  yang bersifat  mistik serta sakral  yang biasa 

digunakan  dalam  bagian  sarana  jimat, pengider-ider,  gambar kajang (gambar  orang 

meninggal) dan lain sebagainya. Gambar-gambar ini sangat tertutup dan rahasia serta 

memiliki  depormasi  bentuk surealis  serta  atraktif,  dibumbuhi  aksara atau huruf  Bali 

serta mantra-mantra yang rata-rata berbahasa sansekerta dengan media seperti lontar, 

kain,  kertas,  lempengan  logam dan  sebagainya.  Namun,  kami  tidak  membicarakan 

terlalu  dalam menyoal  fungsi  mistik  dan sebagai  benda sakral,  akan tetapi  sebagai 

drawing atau gambar, Rerajahan telah independen dan utuh secara pakem karena tidak 

ada proses yang harus dilalui berikutnya seperti halnya seni lukis Bali secara proses 

formal. Sehingga dapat kami petakan berbicara drawing secara utuh dan final   dalam 

posisinya sebagai karya yang memiliki kesetaraan dengan media lain, dalam kasanah 

karya seni di Bali ada namanya Rerajahan dan sampai hari ini mungkin sekian abad 

seterusnya Rerajahan  tetap pada posisinya sebagai  drawing,  kecuali  kemudian para 

perupa kreatif memindahkan dengan eksplorasi baru, namun sebagai wacana drawing 

tentu  telah  bergeser  pada  posisi  yang  independen,  jika  ditarik  keranah  seni  rupa 

 kontemporer pada pemahaman drawing yang berdiri sendiri.  

SENI LUKIS BALI ATAU SENI LUKIS TRADISI  ONAL BALI?  

http://neopitamaha.blogspot.com/2013/12/seni-lukis-bali-atau-seni-lukis-tradisi.html


Ada kepentingan politik  tertentu untuk memberi  stigma pada seni  lukis Bali  sebagai 

"seni  lukis  tradisional  Bali".  Terma/istilah  "tradisional"  diharapkan  bisa  "mengunci" 

langkah/dinamika eksplorasi seniman lukis Bali agar terkesan stagnan. Sesuatu yang 

men-tradisi  artinya  stuck bukan?  Menurut  kami  ini  diawali  gerakan  nasionalisme 

Indonesia. Tidak   ada yang salah dengan nasionalisme NKRI. Namun jika itu dipakai 

untuk menghantam seni lukis Bali yang "patron"nya pada dekade 30-an abad 20 adalah 

kolaborasi Puri dengan kolonial tentu tidaklah adil. Kami bisa membayangkan betapa 

menjadi nasionalis di tahun-tahun 40an, 50an identik dengan menjadi modernis, terlebih 

lagi menjadi sosialisme-realis. Euforia modernisme itu yang dibawa seniman-seniman 

nasional  semacam Affandi,  Hendra Gunawan, Dullah dsb-nya ke Bali  dan kemudian 

menggeser peran R. Bonnet misalnya.

Seniman nasional itulah yang membuka jalan untuk dominasi seniman bukan expat. 

Gelombang  itu  disusul  oleh  kembalinya  seniman  lokal  yang  telah  menimba ilmu  di 

Jawa. Diawali alumni ITB seperti Nyoman Tusan dan Rai Kalam. Dekorativisme Reis 

Muelder mendominasi. Gelombang berikutnya adalah banjir masuknya seniman alumni 

Jogja bersamaan dengan kemenangan Orde baru sekitar awal 70an. Mereka sangat 

diuntungkan oleh pulihnya ekonomi negara di awal-awal Orde baru yang kemudian Bali 

di format ulang (sekaligus misi Orde lama dilanjutkan) sebagai destinasi wisata setelah 

sempat tertutup pasca tragedi 65. Karena didukung oleh aliran dana pemerintah pusat 

yang mulai  tumbuh,  menjamurlah hotel,  galeri-galeri  (art dealer) turut tumbuh pesat, 

permintaan akan lukisan "modern"  menjadi  besar  membuat  relasi  mutualistik  antara 

hotel-galeri-seniman menjadi kuat. Ini fenomena tersendiri yang tidak mungkin terulang 

kini, jika disederhanakan alurnya adalah sebagai berikut:

1. Masuknya  seniman/enterpreneur/art  dealer/antropolog/entertainer  expat 

semenjak  puputan  terakhir  tahun  1908  yang  memuncak  pada  dekade  30an 

seperti:  Walter  Spies,  Rudolf  Bonnet,  Theo  Myers,  Margaret  Mead,  Gregory 

Bateson. Mereka me-modernise status dari cuma tradisi gambar yg relatif sakral 

menjadi  lukisan,  sesuai  dengan  status  dan  definisinya  dalam  modernisme, 

lengkap dengan karakternya yg profan, bersifat individual (tidak lagi anonim) dan 

bisa dijadikan komoditas. Seni lukis Bali lahir. Tanpa embel-embel tradisional. 



Sayangnya relasi yang kuat antara patron Puri dengan kolonial, --menurut kami-- 

kelak  membuat  seni  rupa  Bali  ini  menjadi  kikuk  dalam percaturan  seni  rupa 

modern  nasional.  Stigmanya  menjadi  kurang  nasionalis.  Dibesarkan  & 

direkayasa kolonial.

2. Gelombang seniman nasional  kaliber kakap yg sering mengangkat Bali 

sebagai  subject  matter.  Mereka antara  lain:  Affandi,  Hendra G.,  Dullah,  Agus 

Jaya, Otto Jaya dsb. Keberadaan mereka sangat penting utk mengikutsertakan 

Bali  dalam pemetaan seni  rupa modern nasional  namun tanpa sadar  mereka 

menggusur seni lukis Bali menjadi marjinal sebagai seni rupa yg archaic, etnik. 

Bahasan estetiknya merosot hampir-hampir tidak ada dan cuma menjadi wilayah 

kajian antropologi, sosiologi, history dan arkeologi. Seni lukis Bali bukan wilayah 

wacana  art. Rintisan  mereka  ini  yang  membuka  pintu  selebar-lebarnya  bagi 

seniman  modernis-akademis  jebolan sekolah-sekolah  seni  di  Jawa.  Mereka 

kelak  akan  mengharu-biru  konstelasi  seni  rupa  Bali.  Ini  periode  transisi 

peminggiran seni lukis Bali. kami kurang yakin, mungkin pada periode-periode ini 

istilah  "seni  lukis  tradisional  Bali"  muncul.  Sebuah  terma  yang  sekaligus 

berfungsi sebagai stemple, stigma. Perlu kajian mendalam tentang itu. Menurut 

kami pelurusan bahasa/istilah itu perlu. Istilah peyoratif kadangkala menunjukkan 

niatan sang pembuat istilah kepada obyeknya.

3. Complete victory dari kaum akademis-modern-alumni Jawa. Pada periode 

ini yg dimulai thn 70an dan memuncak seiring menguatnya ekonomi Orde baru 

sekitar thn 80-an. Seni lukis Bali dianggap "terjerumus" cuma sekedar menjadi 

komoditas turistik.  Sebenarnya agak ironis  karena seni lukis modern Bali  pun 

bukannya  tidak  menjadi  komoditas  turis  (mengisi  interior  hotel,  bertebaran  di 

artshop-artshop  bahkan  dijual  di  Sukawati.  Gaya-gaya  dekoratif-abstrak, 

ekspresionisme jlebret tertebar dimana-mana). Cuma ada perlakuan yg tidak adil 

terhadap seni lukis Bali dibanding seni lukis modern Bali. Jika kemenduaan seni 

lukis modern Bali diamini dan produk uniknya dibahas sebagai wacana seni dan 

kritikus tutup mata terhadap lapis keduanya yaitu produk massal sebagai bagian 

interior (padahal nyaris mustahil membedakan mana "lukisan art" dengan lukisan 

kerajinan. Secara kualitatif value estetik-nya setara), pada seni lukis Bali terjadi 



generalisasi. Praktis semua produksi seni lukis Bali dianggap komoditas massal 

untuk turis (kami tidak menutup menafikan bahwa ada seniman-seniman lukis 

Bali  yg dianggap idealis,  tapi "slot  wacana art"  cuma untuk old  master,  living 

legend).

Jabaran di atas bertujuan untuk dilakukan pembacaan ulang dan mengenali perspektif 

baru terhadap seni lukis Bali. Fakta sejarahnya mungkin masih sama, tetapi kita bisa 

mengkaji secara berbeda sesuai konteks kekinian. Kehadiran kelompok Neo Pitamaha 

ini mencoba terus menggali dan membongkar kedalaman estetik, membongkar wacana 

pemikiran dengan paradigma baru yang berbeda dengan bentukan era kolonial dalam 

pembentukan  bali,  yang  kemudian  dituangkan  secara  konsep  dan  estetik  kedalam 

karya sehingga memunculkan perspektif baru dalam cara pandang seni lukis bali.

Neo Pitamaha;

Tang adimawan 


