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Pengertian keindahan yang seluas-luasnya meliputi: keindahan seni, keindahan alam, keindahan 
moral, keindahan intelektual. Keindahan dalam arti estetika murni, menyangkut pengalaman 
estetis dari seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang dicerapnya. Sedang 
keindahan dalam arti terbatas, lebih disempitkan sehingga hanya menyangkut benda-benda 
yang dicerap dengan penglihatan, yakni berupa keindahan dari bentuk dan warna secara kasat 
mata. 
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PENGANTAR 

 

 

Manusia adalah sesuatu yang indah, karena mereka menyukai  terhadap keindahan 
alam maupun terhadap keindahan seni. Keindahan alam adalah ‘keharmonisan yang 
menakjubkan dan hukum-hukum alam”, yang dibukakan untuk mereka yang 
mempunyai kemampuan untuk menerimanya. Sedangkan keindahan seni adalah 
keindahan buatan atau hasil ciptaan manusia, yaitu buatan seseorang (seniman) yang 
mempunyai bakat untuk menciptakan sesuatu yang indah, sebuah karya seni. Rata-
rata manusia terhadap yang indah tentu mengambil sikap terpesona. Bahwasanya 
tidak scmua orang memuliki kepekaan keindahan itu memang benar, tetapi pada 
umumnya manusia mempunyai perasaan keindahan. 

Keindahan yang diperbincangkan dalam tulisan ini adalah keindahan seth, sehingga 
tidak terlepas dan pembicaraan tentang seni atau karya seni (keindahan seni, seni 
sebagai intuisi dan cita-cita seni). Keindahan tentang seni telah lama menarik 
perhatian para ahli atau filosof, sejak jaman Plato sampai jaman modern sekarang ini. 
Teori tentang keindahan seni (artistik) muncul, karena mereka berpendapat bahwa 
seni adalah pengetahuan per septip perasaan yang khusus. lstilah “estetika”, yang 
dikemukakan untuk pertama kali oleh Baumgarten, dipergunakan untuk 
membicarakan teori tentang keindahan seni (artistik). Kemudian pengertian estetika 
berkenibang, akhir-akhir ini diberi arti sebagai “ilmu pengetahuan tentang seni”. 

Maka itu urutan uraian tentang keindahan dalam tulisan ini disusun sebagai berikut 

1. Pengertian keindahan, 
2. Teori tentang keindahan dan seni (estetika), 
3. Perasaan keindahan (sensibilitas estetik), dan 
4. Keindahan seni yang meliputi seni sebagai intuisi dan cita-cita seni. 

 

1. PENGERTIAN KEINDAHAN 

Ada banyak batasan yang diberikan pada kita, yang sanipai sekarang belum ada kata 
sepakat tentang definisi keindahan yang obyektif. Mengenai batasan keindahan pada 
umumnya dapat digolongkan pada 2 kelompok, yaitu: 

(a). Definisi-definisi yang bertumpu pada obyek (keindahan yang obyektif ) 

(b). Definisi-definisi yang bertumpu pada subyek (keindahan yang subyektif). 

Atas dasar kedua pokok penilaian itu, keindahan dapat ditinjau dan makna yang 
obyektif dan juga dan segi yang subyektif. 

Yang disebut keindahan obyektif ialah keindahan yang memang ada pada obyeknya, 
yang diharuskan menerima sebagaimana mestinya. Sedangkan yang disebut 
keindahan subyektif, adalah keindahan yang biasanya ditinjau dan segi subyek yang 
diharuskan menghayatinya. Dalam hal ini keindahan adalah segala sesuatu yang dapat 
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menimbulkan rasa senang pada diri si penghayat tanpa diiringi keinginan-keinginan 
terhadap segala sesuatu yang praktis untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi. 

Menurut Hebert Read : Jadi keindahan itu adalah sesuatu kesatuan hubungan-
hubungan yang formal daripada pcngamatan yang dapat menimbulkan rasa senang 
(Beauty is unity of format relation among our sense perceptions). Atau keindahan itu 
merangsang timbulnya rasa senang tanpa pamrih pada subyck yang melihatnya, dan 
bertumpu kepada ciri-ciri yang terdapat pada obyek yang sesuai dengan rasa senang 
itu. 

Batasan keindahan yang dikemukakan oleh Hebert Read tersebut di atas, dikatakan 
yang paling mendekati kebenaran. Tetapi apabila kita telah lebih dalam, batasan 
Hebert Read itu terlalu ditentukan oleh subyek dan dianggap sebagai perpaduan 
unsur-unsur pengamatan. Jadi batasan Hebert Read itu sifatnya terlalu sensual 
(jasmaniah), kurang ditinjau dan segi obyek yang diamati yang memiliki keindahan 
itu. Keindahan itu tidak hanya merupakan perpaduan dan pengamatan panca indera 
semata-mata, tetapi lebih daripada visual melulu, lebih dalam lagi, juga merupakan 
pcrpaduan pengamatan batiniah. Pengertian keindahan tidak hanya terbatas pada 
kenikmatan penglihatan saja, tetapi juga termasuk kenikmatan spiritual. 

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka kita dapatkan batasan keindahan yang 
bermacam-macam, sebanyak para ahli yang memberi batasan itu. Di bawah ini 
dikemukakan beberapa diantaranya adalah: 

1. Menurut Leo Tolstoy (Rusia): Dalam bahasa Rusia tcrdapat istilah yang serupa 
dengan keindahan yaitu “krasota”, artinya that wich pleases the sigh atau suatu 
yang mendatangkan rasa yang menyenangkan bagi yang melihat dengan mata. 
Bangsa Rusia tidak punya pengertian keindahan untuk musik. Bagi bangsa Rusia 
yang indah hanya yang dapat dilihat mata (Leo Tolstoy). Jadi menurut Leo Tolstoy, 
keindahan itu adalah sesuatu yang mendatangkan rasa menyenangkan bagi yang 
melihat. 

2. Menurut Alexander Baurngarten (Jerman): Keindahan itu dipandang scbagai 
kcseluruhan yang mcrupakan susunan yang teratur daripada bagian-bagian, yang 
bagian-bagian itu crat hubungannya satu dengan yang lain, juga dengan 
keselunuhan. (Beauty is on of parts in their manual relations and in their 
relations to the whole). 

3. Menurut Sulzer: Yang indah itu hanyalah yang baik. Jika bclum baik, ciptaan itu 
belum indah. Keindahan harus dapat memupuk perasaan moral. Jadi ciptaan 
amoral adalah tidak indah, karena tidak dapat digunakan untuk memupuk moral. 

4. Menurut Winchelman: Keindahan itu dapat terlepas sama sekali daripada 
kebaikan. 

5. Menurut Shaftesbury (Jerman): Yang indah itu adalah yang memiliki proporsi 
yang harmonis. Karena yang proporsinya harmonis itu nyata, maka keindahan itu 
dapat disamakan dengan kebaikan. Yang indah adalah yang nyata dan yang nyata 
adalah yang baik. 

6. Menurut Humo (Inggris): Keindahan adalah sesuatu yang dapat mendatangkan 
rasa senang. 
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7. Menurut Hemsterhuis (Belanda): yang indah adalah yang paling banyak 
mendatangkan rasa senang dan itu adalah yang dalam waktu sesingkat-singkatnya 
paling banyak memberikan pengamatan-pengamatan yang mcnyenangkan itu. 

8. Menurut Emmanuel Kant: Meninjau keindahan dan 2 segi. Pertama dan segi arti 
yang subyektif dan kedua dan segi arti yang obyektif. 

a) Yang subyektif. Keindahan adalah sesuatu yang tanpa dircnungkan dan tanpa 
sangkut paut dengan kegunaan praktis, tetapi mendatangkan rasa senang pada 
si penghayat. 

b) Yang obyektif. Keserasian dan suatu obyek terhadap tujuan yang 
dikandungnya, sejauh obyek ini tidak ditinjau dan segi gunanya. 

9. Menurut Al Ghazzali: Keindahan sesuatu benda terletak di dalam perwujudan dan 
kesempurnaan, yang dapat dikenali kembali dan sesuai dengan sifat benda itu. 
Bagi setiap benda tentu ada perfeksi yang karakteristik, yang berlawanan dengan 
itu dapat dalam keadaan-keadaan tertentu menggantikan perfeksi karakteristik 
dari benda lain. Apabila semua sifat-sifat yang mungkin terdapat di dalam sebuah 
benda itu merupakan representasi keindahan yang bernilai paling tinggi; apabila 
hanya sebagian yang ada, maka benda itu mempunyai nilai keindahan sebanding 
dengan nilai-nilai keindahan yang terdapat di dalamnya. Misalnya sebuah 
karangan (tulisan) yang paling indah ialah yang mempunyai semua sifat- sifat 
perfeksi yang khas bagi karangan (tulisan), seperti keharmonisan huruf-huruf, 
hubungan arti yang tepat satu sama lainnya, pelanjutan dan spasi yang tepat dan 
susunan yang menyenangkan. 

Di samping lima rasa (alat) untuk mengemukakan keindahan di atas, al Ghazzali juga 
menambahkan rasa keenam, yang disebutnya dengan‘ (ruh, yang disebut juga sebagai 
“spirit”, “jantung “pemikiran”, “cahaya”), yang dapat merasakan keindahan dalam 
dunia yang lebih dalam (inner world) yaitu nilai-nilai spiritual, moral dan agama. 

Dari batasan tersebut di atas, keindahan sebagai pengertian mempunyai arti yang 
relatif berdasarkan subyeknya. Oleh karena keindahan itu relatif, maka sebaiknya 
meninjau seni tanpa sangkutnya dengan keindahan. 

ESTETIKA (TEORI TENTANG KEINDAHAN DAN SENI) 

Manusia memiliki sensibilitas esthetis, karena itu manusia tak dapat dilepaskan dan 
keindahan. Manusia membutuhkan keindahan dalam kesempurnaan (keutuhan) 
pribadinya. Tanpa estetika ini, kemanusiaan tidak lagi mempunyai perasaan dan 
semua kehidupan akan menjadi steril. Demikian eratnya kehidupan manusia dengan 
keindahan, maka banyak para ahli/cendekiawan mengadakan studi khusus tentang 
keindahan. 

Teori tentang keindahan dan seni dikembangkan dan pengertian “estetika”. Aslinya 
estetika berarti "tentang ilmu penginderaan” yang sesuai dengan pengertian 
etnologisnya. Tetapi kemudian diberi pengertian yang dapat diterima lebih luas ialah 
teori tentang keindahan dan seni”. 

Filosof yang pertama memperlakukan estetika sebagai suatu bidang studi khusus ialah 
Baumgarten (1735). Baumgarten mengkhususkan penggunaan istilah ‘estetika” untuk 
teori tentang keindahan artistik, karena ia berpendapat seni sebagai pengetahuan 
perseptif perasaan yang khusus. Tetapi filosof lain yaitu Kant tidak sependapat, 
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sehingga ia tidak pernah menggunakan istilah estetika dalam memperbincangkan teori 
tentang keindahan dan seni. 

Aristoteles menggunakan istilali “puitik dan ‘ untuk teori keindahan artistik, yang oleh 
Baumgarten dijadikan bagian khusus dan estetika. Dahulu estetika dianggap sebagai 
suatu cabang filsafat, sehingga memiliki atau diberi pengertian sebagai sinonim dan 
‘filsafat seni. Tetapi sejak akhir abad 19, lebih-lebih akhir- akhir ini ada suatu gejala 
yang menekankan sifat-sifat imperis, oleh karena itu menganggap sebagai “ilmu 
pengetahuan tentang seni”. 

Dalam sejarah peradaban manusia, perhatian pada estetika demikian menonjol dan 
berpengaruh langsung atau tidak langsung memprakarsai aspek-aspek kehidupan 
intelektual dan spiritual dalam masyarakat. Bangsa Yunani kuno telah menyadari 
betapa pentingnya anti keindahan dan seni dalam konsep hidup manusia. Dan bangsa 
Timur (termasuk Indonesia) bahkan lebih tinggi menempatkan pentingnya keindahan 
dan seni dalam konsep hidupnya. hasil-hasil karya seniman timur, merupakan 
penampilan ekspresi tertinggi tentang kebutuhan spiritual ini. Bangsa bangsa Timur 
seperti halnya Plato melihat adanya hubungan harmonis antara seni dan keindahan. 
Bangsa Indonesia telah memperlihatkan hal ini sejak sebelum kedatangan orang-orang 
Hindhu di Indonesia. Menurut Prof. H. Muhammad Yamin yang dikemukakan dalam 
bukunya 6000 tahun Sang Merah Putih”, yang dikutip dan pendapat Kern, bahwa 
bangsa Indonesia sebelum datangnya orang-orang Hindhu di Indonesia telah memiliki 
tujuh kepadaian Austronesia, yaitu: 

1. Pandai bersawah berladang. 
2. Pandai beternak dan menyalurkan air. 
3. Pandai berlayar dan melihat bintang. 
4. Berkepercayaan sakti yang teratur. 
5. Berkesenian rupa, pahat dan logam. 
6. Bersatuan masyarakat dan tata negara. 
7. Berpenghormatan sang Merah Putih. 

Berdasarkan kepandaian yang tujuh tersebut di atas, dalam jaman prasejarah itu 
sungguhlah jikalau kita pikirkan meriahnya hidup kepercayaan yang melahirkan 
kesenian di lapangan kewarnaan, kepahatan, kelogaman dan keukiran serta pengertian 
tentang ilmu hitung. 

Dan keterangan tersebut di atas, bangsa Indonesia telah terbukti bahwa sejak masa 
prasejarah telah menempatkan pentingnya arti keindahan seni dalam konsep 
hidupnya. Beberapa bukti yang telah sampai ke jaman kita sekarang ini menunjukkan 
hal itu. Waruga, yaitu kuburan batu yang terdapat di Gunung Kidul di sebelah selatan 
Yogyakanta, Pasemah dan Jawa Timur, yang usianya barangkali lebih tua daripada 
jaman perunggu Indonesia, di antara Waruga itu ada yang menyimpan lukisan 
berwarna-warna. Satu daripadanya melukiskan bendera mcrah putih yang berkibar di 
belakang seorang perwira menunggang kerbau, seperti yang berasal dan kaki gunung 
Dompu. 

Demikian dan itulah beberapa bukit bahwa bangsa Indonesia telah menyadari sejak 
jaman dahulu kala, betapa pentingnya arti keindahan dan seni dalam konsep 
hidupnya. 
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3. PERASAAN KEINDAHAN (SENSIBILITAS ESTETIS) 

Manusia dikatakan adalah makhluk berpikir atau homo-sapiens. Tetapi manusia itu 
bukan semata-mata makhluk yang berpikir, sekedar homo sapiens yang steril. 
Manusia disamping makhluk berpikin, juga merasa dan mengindera. Melalui panca 
indera manusia dapat merasakan sesuatu. Apabila manusia merasakan akan sesuatu 
itu menyenangkan atau menggembirakan dan sebagainya, timbul perasaan puas. 
Demikian juga terjadi, kepuasan timbul setelah seseorang melihat atau merasakan 
sesuatu yang indah. Rasa kepuasan itu lahir setelah perasaan keindahan yang ada pada 
setiap orang itu bangkit. Tiap-tiap orang memiliki perasaan keindahan. 

KONTEMPLASI 

Kontemplasi adalah suatu proses bermeditasi, merenungkan atau berpikir penuh dan 
mendalam untuk mencari nilai-nilai, makna, manfaat dan tujuan atau fiat suatu hasil 
penciptaan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang mungkin berkontemplasi dengan 
dirinya sendiri atau mungkin juga dengan benda-benda ciptaan Tuhan atau dengan 
peristiwa kehidupan tertentu berkenaan dengan dirinya atau di luar dirinya. Di 
kalangan umum kontemplasi diartikan sebagai aktivitas melihat dengan mata dan atau 
dengan pikiran untuk mencari sesuatu di balik yang tampak atau tersurat. Misalnya 
dalam ekspresi kita saat sedang berkontemplasi dengan bayang.bayang atau dirinya di 
muka cermin. 

Pengertian konlemplasi tersebut sebenarnya bersumber pada berbagai kenyataan 
dalam kehidupan sehari-hari, yang tampaknya bertentangan dengan adat kebiasaan 
dan kcbudayaan bangsa dalam hakikatnya yang selalu menghendaki perubahan. Itulah 
sebabnya manusia itu menurut pembawaannya selalu berkepentingan (concerned), 
dengan kontemplasi; sebagaimana menurut pembawaannya juga, manusja 
berkepentingan dengan segala macam kegiatan dalam hidupnya. Hal-hal demikian 
juga berkaitan dengan tuntutan individu dan masyarakat yang dinamis serta 
meningkat dalam latar setting peradaban, civillization ilmu pengetahuan dan teknologi 
maju dunia. 
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Seni dan Keindahan  

Secara umum banyak orang yang mengemukakan pengertian seni sebagai keindahan. 
Pengertian seni adalah produk manusia yang mengandung nilai keindahan bukan 
pengertian yang keliru, namun tidak sepenuhnya benar. Jika menelusuri arti seni 
melalui sejarahnya, baik di Barat (baca: sejak Yunani Purba) maupun di Indonesia, 
nilai keindahan menjadi satu kriteria yang utama. Sebelum memasuki tentang 
pengertian seni, ada baiknya dibicarakan lebih dahulu tentang: apakah keindahan itu.  

Menurut asal katanya, “keindahan” dalam perkataan bahasa Inggris: beautiful (dalam 
bahasa Perancis beau, sedang Italia dan Spanyol bello yang berasal dari kata Latin 
bellum. Akar katanya adalah bonum yang berarti kebaikan, kemudian mempunyai 
bentuk pengecilan menjadi bonellum dan terakhir dipendekkan sehingga ditulis 
bellum. Menurut cakupannya orang harus membedakan antara keindahan sebagai 
suatu kwalita abstrak dan sebagai sebuah benda tertentu yang indah. Untuk perbedaan 
ini dalam bahasa Inggris sering dipergunakan istilah beauty (kendahan) dan the 
beautifull (benda atau hal yang indah).  

Dalam pembahasan filsafat, kedua pengertian itu kadang-kadang dicampuradukkan 
saja. Selain itu terdapat pula perbedaan menurut luasnya pengertian yaitu: a. 
Keindahan dalam arti yang luas. b. Keindahan dalam arti estetis murni. c. Keindahan 
dalam arti terbatas dalam hubungannya dengan penglihatan. Keindahan dalam arti 
yang luas, merupakan pengertian semula dari bangsa Yunani, yang didalamnya 
tercakup pula ide kebaikan. Plato misalnya menyebut tentang watak yang indah dan 
hukum yang indah, sedang Aristoteles merumuskan keindahan sebagai sesuatu yang 
selain baik juga menyenangkan. Plotinus menulis tentang ilmu yang indah dan 
kebajikan yang indah. Orang Yunani dulu berbicara pula mengenai buah pikiran yang 
indah dan adat kebiasaan yang indah. Tapi bangsa Yunani juga mengenal pengertian 
keindahan dalam arti estetis yang disebutnya symmetria ntuk keindahan berdasarkan 
penglihatan (misalnya pada karya pahat dan arsitektur) dan harmonia‘ untuk 
keindahan berdasarkan pendengaran (musik).  

Jadi pengertian keindahan yang seluas-luasnya meliputi: - keindahan seni, keindahan 
alam, keindahan moral, keindahan intelektual. Keindahan dalam arti estetika murni, 
menyangkut pengalaman estetis dari seseorang dalam hubungannya dengan segala 
sesuatu yang dicerapnya. Sedang keindahan dalam arti terbatas, lebih disempitkan 
sehingga hanya menyangkut benda-benda yang dicerap dengan penglihatan, yakni 
berupa keindahan dari bentuk dan warna secara kasat mata.  

Keindahan (beauty) merupakan pengertian seni yang telah diwariskan oleh bangsa 
Yunani dahulu. Plato misalnya, menyebut tentang watak yang indah dan hukuman 
yang indah. Aristoteles merumuskan keindahan sebagai sesuatu yang baik dan 
menyenangkan. Plotinus menulis tentang ilmu yang indah dan kebajikan yang indah. 
Bangsa Yunani juga mengenal kata keindahan dalam arti estetis yang disebutnya 
―symmetria‖ untuk keindahan visual, dan harmonia untuk keindahan berdasarkan 
pendengaran (auditif). Jadi pengertian keindahan secara luas meliputi keindahan seni, 
alam, moral, dan intelektual. Herbert Read –dalam bukunya The Meaning of Art 
merumuskan keindahan sebagai suatu kesatuan arti hubungan-hubungan bentuk yang 
terdapat di antara pencerapan-pencerapan inderawi kita. Thomas Aquinas 
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merumuskan keindahan sebagai suatu yang menyenangkan bila dilihat. Kant secara 
eksplisit menitikberatkan estetika kepada teori keindahan dan seni. Teori keindahan 
adalah dua hal yang dapat dipelajari secara ilmiah maupun filsafati. Di samping 
estetika sebagai filsafat dari keindahan, ada pendekatan ilmiah tentang keindahan. 
Yang pertama menunjukkan identitas obyek artistik, yang kedua obyek keindahan. 
Ada dua teori tentang keindahan, yaitu yang bersifat subyektif dan obyektif, Keindahan 
subyektif ialah keindahan yang ada pada mata yang memandang. Keindahan obyektif 
menempatkan keindahan pada benda yang dilihat. Definisi keindahan tidak mesti 
sama dengan definisi seni. Atau berarti seni tidak selalu dibatasi oleh keindahan. 
Menurut kaum empiris dari jaman Barok, permasalahan seni ditentukan oleh reaksi 
pengamatan terhadap karya seni. Perhatian terletak pada penganalisisan terhadap rasa 
seni, rasa indah, dan rasa keluhuran (keagungan). Reaksi atas intelektualisme pada 
akhir abad ke-19 yang dipelopori oleh John Ruskin dan William Moris adalah 
mengembalikan peranan seni (ingat kelahiran gerakan Bauhaus yang terlibat pada 
perkembangan seni dan industri di Eropa). Dari pandangan tersebut jelas bahwa 
permasalahan seni dapat diselidiki dari tiga pendekatan yang berbeda tetapi yang 
saling mengisi. Di satu pihak menekankan pada penganalisisan obyektif dari benda 
seni, di pihak lain pada upaya subyektif pencipta dan upaya subyektif dari apresiator. 
Bila mengingat kembali pandangan klasik (Yunani) tentang hubungan seni dan 
keindahan, maka kedua pendapat ahli di bawah ini sangat mendukung hubungan 
tersebut; Sortais menyatakan bahwa keindahan ditentukan oleh keadaan sebagai sifat 
obyektif dari bentuk (l’esthetique est la science du beau). Lipps berpendapat bahwa 
keindahan ditentukan oleh keadaan perasaan subyetif atau pertimbangan selera (die 
kunst ist die geflissenliche hervorbringung des schones).  

Pembagian dan pembedaan terhadap keindahan tersebut di atas, masih belum jelas 
apakah sesungguhnya keindahan itu. Ini memang merupakan suatu persoalan fisafati 
yang jawabannya beranekaragam. Salah satu jawaban mencari ciri-ciri umum yang 
pada semua benda yang dianggap indah dan kemudian menyamakan ciri-ciri atau 
kwalita hakiki itu dengan pengertian keindahan.  

Jadi keindahan pada dasarnya adalah sejumlah kwalita pokok tertentu yang terdapat 
pada sesuatu hal. Kwalita yang paling sering disebut adalah kesatuan (unity), 
keselarasan (harmony), kesetangkupan (symmetry), keseimbangan (balance) dan 
perlawanan (contrast). Ciri-ciri pokok tersebut oleh ahli pikir yang menyatakan bahwa 
keindahan tersusun dari pelbagai keselarasan dan perlawanan dari garis, warna, 
bentuk, nada dan kata-kata. Ada pula yang berpendapat bahwa keindahan adalah 
suatu kumpulan hubungan-hubungan yang selaras dalam suatu benda dan diantara 
benda itu dengan si pengamat.  

Seorang filsuf seni dewasa ini dari Inggris bernama Herbert Read dalam (The Meaning 
of Art) merumuskan definisi bahwa keindahan adalah kesatuan dari hubungan-
hubungan bentuk yang terdapat diantara pencerapan-pencerapan inderawi kita 
(beauty is unity of formal relations among our sense-perceptions). Sebagian filsuf lain 
menghubungkan pengertian keindahan dengan ide kesenangan (pleasure). Misalnya 
kaum Sofis di Athena (abad 5 sebelum Masehi) memberikan batasan keindahan sebgai 
sesuatu yang menyenangkan terhadap penglihatan atau pendengaran (that which is 
pleasant to sight or hearing).  

Sedang filsuf Abad Tengah yang terkenal Thomas Aquinas (1225-1274) merumuskan 
keindahan sebagai id quod visum placet (sesuatu yang menyenangkan bila dilihat). 



 

MANUSIA & KEINDAHAN | 159  
 

Masih banyak definisi-definisi lainnya yang dapt dikemukakan, tapi tampaknya takkan 
memperdalam pemahaman orang tentang keindahan, karena berlain-lainannya 
perumusan yang diberikan oleh masing-masing filsuf. Kini para ahli estetik umumnya 
berpendapat bahwa membuat batasan dari istilah seperti keindahan‘ atau ‗indah‘ itu 
merupakan problem semantik modern yang tiada satu jawaban yang benar. Dalam 
estetik modern orang lebih banyak berbicara tentang seni dan pengalaman estetis, 
karena ini bukan pengertian abstrak melainkan gejala sesuatu yang konkrit yang dapat 
ditelaah dengan pengamatan secara empiris dan penguraian yang sistematis. Oleh 
karena itu mulai abad 18 pengertian keindahan kehilangan kedudukannya. Bahkan 
menurut ahli estetik Polandia Wladyslaw Tatarkiewicz, orang jarang menemukan 
konsepsi tentang keindahan dalam tulisan-tulisan estetik dari abad 20 ini.  

 

Keindahan dan Nilai Estetis  

Istilah dan pengertian keindahan tidak lagi mempunyai tempat yang terpenting dalam 
estetik karena sifatnya yang makna ganda untuk menyebut pelbagai hal, bersifat 
longgar untuk dimuati macam-macam ciri dan juga subyektif untuk menyatakan 
penilaian pribadi terhadap sesuatu yang kebetulan menyenangkan. Orang dapat 
menyebut serangkaian bunga yang sangat berwarna-warni sebagai hal yang indah dan 
suatu pemandangan alam yang tenang indah pula. Orang juga dapat menilai sebagai 
indah sebuah patung yang bentuk-bentuknya setangkup, sebuah lagu yang nada-
nadanya selaras atau sebuah sajak yang isinya menggugah perasaan. Konsepsi yang 
bersifat demikian itu sulitlah dijadikan dasar untuk menyusun sesuatu teori dalam 
estetik. Oleh karena itu kemudian orang lebih menerima konsepsi tentang nilai estetis 
(aesthetic value) yang dikemukakan antara lain oleh Edward Bullough (1880-1934). 
Untuk membedakannya dengan jenis-jenis lainnya seperti misalnya nilai moral, nilai 
ekonomis dan nilai pendidikan maka nilai yang berhubungan dengan segala sesuatau 
yang tercakup dalam pengertian keindahan disebut nilai estetis. Dalam hal ini 
keindahan “dianggap” searti dengan nilai estetis pada umumnya. Apabila sesuatu 
benda disebut indah, sebutan itu tidak menunjuk kepada sesuatu ciri seperti 
umpamanya keseimbangan atau sebagai penilaian subyektif saja, melainkan 
menyangkut ukuran-ukuran nilai yang bersangkutan. Ukuran-ukuran nilai itu tidak 
terlalu mesti sama untuk masing-masing karya seni, bermacam-macam alasan, karena 
manfaat, langka atau karena coraknya spesifik. Yang kini menjadi persoalan ialah 
apakah yang dimaksud dengan nilai?. Dalam bidang filsafat, istilah nilai sering-sering 
dipakai sebagai suatu kata benda abstrak yang berarti keberhargaan (worth) atau 
kebaikan (goodness). Dalam Dictionary od Sociology and Related Sciences diberikan 
perumusan tentang value yang lebih terperinci lagi sebagai berikut: The believed 
capacity of any object to satisfy a human desire. The quality of any object which 
causes it to be of interest to an individual or a group. (Kemampuan yang dipercayai 
ada pada sesuatu benda untuk memuaskan suatu keinginan manusia. Sifat dari 
sesuatu benda yang menyebabkannya menarik minat seseorang atau suatu golongan). 

Menurut kamus itu selanjutnya nilai adalah semata-mata suatu realita psikologis yang 
harus dibedakan secra tegas dari kegunaan, karena terdapat dalam jiwa manusia dan 
bukan pada bendanya itu sendiri. Nilai itu oleh orang dipercaya terdapat pada sesuatu 
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benda sampai terbukti kebenarannya. Dalam bidang filsafat persoalan-persoalan 
tentang nilai ditelaah oleh salah satu cabangnya yang disebut axiology atau kini lebih 
sering disebut theory of value (teori nilai). Problem-problem pokok yang dibahas dan 
sampai sekarang masih belum ada kesatuan paham ialah mengenai ragam nilai (types 
of value) dan kedudukan metafisis dari nilai (metaphysycal status of value). Mengenai 
berbagai ragam dari nilai, ada pendapat yang membedakan antara nilai subyektif dan 
nilai obyektif. Pembedaan lainnya ialah antara nilai perseorangan dan nilai 
kemasyarakatan. Tapi penggolongan yang penting dari para ahli ialah pembedaan nilai 
dalam nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik. Nilai ekstrinsik adalah sifat baik atau bernilai 
dari sesuatu benda sebagai suatu alat atau sarana untuk sesuatu hal lainnya. Ini sering 
disebut instrumental (contributory) value, yakni nilai yang bersifat alat atau 
membantu. Sedang dengan nilai intrinsik dimaksudkan sifat baik atau bernilai dalam 
dirinya atau sebagai suatu tujuan ataupun demi kepentingan sendiri dari benda yang 
bersangkutan. Ini kadang-kadang disebut juga consummatory value, yakni nilai yang 
telah lenngkap atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang umumnya diakui sebagai 
nilai-nilai intrinsik itu ialah kebenaran, kebaikan dan keindahan. Akhirnya orang 
membedakan pula antara nilai positif (untuk sesuatu yang baik atau bernilai) dan 
lawannya, yakni nilai negatif. Persoalan tentang kedudukan metafisis dari nilai 
menyangkut hubungan antara nilai dengan kenyataan atau lebih lanjut antara 
pengalaman orang mengenai nilai dengan realita yang tak tergantung pada manusia.  

Persoalan ini dijawab oleh 2 pendapat yang dikenal sebagai pendirian subyektivisme 
dan pendirian obyektivisme. Pendirian yang pertama menyatakan bahwa nilai adalah 
sepenuhnya tergantung pada dan bertalian dengan pengalaman manusia mengenai 
nilai itu, sedang obyektivisme pada pokoknya berpendapat bahwa nilai-nilai 
merupakan unsur-unsur yang tersatupadukan, obyektif dan aktif dari realita metafisis.  

Dalam hubungannya dengan estetik, filsuf Amerika George Santayana (1863-1952) 
berpendapat bahwa estetik berhubungan dengan pencerapan dari nilai-nilai. Dalam 
bukunya The Sense of Beauty beliau memberikan batasan keindahan sebagai nilai 
yang positif, intrinsik dan diobyektifkan (yakni dianggap sebagai kwalita yang ada 
pada suatu benda). 

Dalam perkembangan estetik akhir-akhir ini, keindahan tidak hanya dipersamakan 
artinya dengan nilai estetis seumumnya, melainkan juga dipakai untuk menyebut satu 
macam atau kelas nilai estetis. Hal ini terjadi karena sebgian ahli estetik pada abad 20 
ini berusaha meyempurnakan konsepsi tentang keindahan, mengurangi sifatnya yang 
berubah-ubah dan mengembangkan suatu pembagian yang lebih terperinci seperti 
misalnya beautiful (indah), pretty (cantik), charming (jelita), attractive (menarik) dan 
graceful (lemah gemulai). Dalam arti yang lebih sempit dan rangkaian jenjang itu, 
keindahan biasanya dipakai untuk menunjuk suatu nilai yang derjatnya tinggi. Dalam 
rangka ini jelaslah sifat estetis mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada sifat 
indah karena indah kini merupakan salah satu kategori dalam lingkungannya. 
Demikian pula nilai estetis tidak seluruhnya terdiri dari keindahan. Nilai estetis selain 
terdiri dari keindahan sebagai nilai yang positif kini dianggap pula meliputi nilai yang 
negatif. Hal yang menunjukkan nilai negatif itu ialah kejelekan (ugliness). Kejelekan 
tidaklah berarti kosongnya atau kurangnya ciri-ciri yang membuat sesuatu benda 
disebut indah, melainkan menunjuk pada ciri-ciri yang nyata-nyata bertentangan 
sepenuhnya dengan kawalita yang indah itu.  
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Dalam kecenderungan seni dewasa ini, keindahan tidak lagi merupakan tujuan yang 
paling penting dari seni. Sebagian seniman menganggap lebih penting 
menggoncangkan publik daripada menyenangkan orang dengan karya seni mereka. 
Goncangan perasaan dan kejutan batin itu dapat terjadi, dengan melalui keindahan 
maupun kejelekan. Oleh karena itu kini keindahan dan kejelekan sebagai nilai estetis 
yang positif dan yang negatif menjadi sasaran penelaahan dari estetik filsafati.  

Dan nilai estetis pada umumnya kini diartikan sebagai kemampuan dari sesuatu benda 
untuk menimbulkan suatu pengalaman estetis. Estetika kadang-kadang dirumuskan 
pula sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan ―teori keindahan‖ (theory of 
beauty). Kalau definisi keindahan memberitahu orang untuk mengenali, maka teori 
keindahan menjelaskan bagaimana memahaminya.  

Teori obyektif berpendapat bahwa keindahan atau ciri-ciri yang menciptakan nilai 
estetika adalah (kwalita) yang memang telah melekat pada benda indah yang 
bersangkutan, terlepas dari orang yang mengamatinya. Pengamatan seseorang 
hanyalah menemukan atau menyingkapkan sifat-sifat indah yang sudah ada pada 
sesuatu benda dan sama sekali tidak berpengaruh untuk mengubahnya. Yang menjadi 
persoalan dalam teori ini ialah ciri-ciri khusus manakah yang membuat sesuatu benda 
menjadi indah atau dianggap bernilai estetis. Filsuf seni dewasa ini menjawab bahwa 
nilai estetis itu tercipta dengan terpenuhi asas-asas tertentu mengenai bentuk pada 
sesuatu benda (khususnya karya seni yang diciptakan oleh seseorang). Berlawanan 
dengan apa yang dikemukakan oleh teori obyektif, teori subyektif menyatakan bahwa 
ciri-ciri yang menciptakan keindahan pada sesuatu benda sesungguhnya tidak ada. 
Yang ada hanyalah tanggapan perasaan dalam diri seseorang yang mengamati sesuatu 
benda.  

Adanya keindahan semata-mata tergantung pada pencerapan dari si pengamat itu. 
Kalaupun dinyatakan bahwa sesuatu benda mempunyai nilai estetis, hal ini diartikan 
bahwa seseorang pengamat memperoleh sesuatu pengalaman estetis sebagai tanggapan 
terhadap benda itu. Estetika berasal dari kata Yunani Aesthesis, yang berarti perasaan atau 
sensitivitas. Itulah sebabnya maka estetika erat sekali hubungannya dengan selera 
perasaan atau apa yang disebut dalam bahasa Jerman Geschmack atau Taste dalam bahasa 
Inggris. Estetika timbul tatkala pikiran para filosuf mulai terbuka dan mengkaji berbagai 
keterpesonaan rasa. Estetika bersama dengan ethika dan logika membentuk satu kesatuan 
yang utuh dalam ilmu-ilmu normatif di dalam filsafat.  

Dikatakan oleh Hegel, bahwa: ―Filsafat seni membentuk bagian yang terpenting didalam 
ilmu ini sangat erat hubungannya dengan cara manusia dalam memberikan definisi seni 
dan keindahan (Wadjiz 1985: 10). Hampir semua kesalahan kita tentang konsepsi seni 
ditimbulkan karena kurang tertibnya menggunakan kata-kata ―seni‖ dan ―keindahan‖, 
kedua kata itu menjebak kita cara menggunakan. Kita selalu menganggap bahwa semua 
yang indah itu seni dan yang tidak indah itu bukan seni. Identifikasi semacam itu akan 
mempersulit pemahaman/apresiasi karya kesenian. Herbert Read dalam bukunya yang 
berjudul The Meaning of Art mengatakan: bahwa seni itu tidaklah harus indah (Read 1959: 
3).  

Sebagaimana yang telah diutarakan diatas, keindahan pada umumnya ditentukan sebagai 
sesuatu yang memberikan kesenangan atas spiritual batin kita. Misal: bahwa tidak semua 
wanita itu cantik tetapi semua wanita itu mempunyai nilai kecantikan, dari contoh tersebut 
kita dapat membedakab antara keindahan dan nilai keindahan itu sendiri. Harus kita 
sadari bahwa seni bukanlah sekedar perwujudan yang berasal dari idea tertentu, 
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melainkan adanya ekspresi/ungkapan dari segala macam idea yang bisa diwujudkan oleh 
sang seniman dalam bentuk yang kongkrit. 

Semakin banyaknya kita mendefinisikan cita rasa keindahan, hal itu tetaplah teoritis, 
namun setidaknya kita akan dapat melihat basis aktivitas artistik (estetik elementer). Ada 
tingkatan basis aktivitas estetik/artistik: 

1. Tingkatan pertama: pengamatan terhadap kualitas material, warna, suara, gerak sikap 
dan banyak lagi sesuai dengan jenis seni serta reaksi fisik yang lain.  

2. Tingkatan kedua: penyusunan dan pengorganisasian hasil pengamatan, 
pengorganisasia tersebut merupakan konfigurasi dari struktur bentuk-bentuk pada 
yang menyenangkan, dengan pertimbangan harmoni, kontras, balance, unity yang 
selaras atau merupakan kesatuan yang utuh. Tingkat ini sudah dapat dikatakan dapat 
terpenuhi. Namun ada satu tingkat lagi.  

3. Tingkatan ketiga: susunan hasil presepsi (pengamatan). Pengamatan juga 
dihubungkan dengan perasaan atau emosi, yang merupakan hasil interaksi antara 
persepsi memori dengan persepsi visual. Tingkatan ketiga ini tergantung dari tingkat 
kepekaan penghayat. 

Setiap manusia mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda tergantung relativitas 
pemahaman yang dimiliki. Tingkat ketajaman tergantung dari latar belakang budayanya, 
serta tingkat terlibatnya proses pemahaman. Oleh Pavlov, ahli psikologi, mengatakan 
bahwa tingkat pemahaman seseorang tergantung dari proses hibitution (ikatan yang selalu 
kontak). Sehingga pemahaman tergantung dari manusianya dalam menghadapi sebuah 
karya hasil ungkapan keindahan.  

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana seorang pengamat menanggapi 
atau memahami sesuatu karya estetika atau karya seni? Seseorang tidak lagi hanya 
membahas sifat-sifat yang merupakan kualitas dari benda estetik, melainkan juga 
menelaah dari karya-karya estetik, melainkan juga menelaah kualitas yang terjadi pada 
karya estetik tersebut, terutama usaha untuk menguraikan dan menjelaskan secara cermat, 
dan lengkap dari semua gejala psikologis yang berhubungan dengan keberadaan karya seni 
tersebut (The Liang Gie 1976: 51). 

Penghayat yang merasa puas setelah menghayati karya seni, maka penghayat tersebut 
dapat dikatakan memperoleh kepuasan estetik. Kepuasan estetik merupakan hasil 
interaksi antara karya seni dengan penghayatnya. Interaksi tersebut tidak akan terjadi 
tanpa adanya suatu kondisi yang mendukung dalam usaha menangkap nilai-nilai estetik 
yang terkandung di dalam karya seni; yaitu kondisi intelektual dan kondisi emosional. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam kondisi tersebut, apresiasi bukanlah proses pasif, 
tetapi merupakan proses aktif dan kreatif, yaitu untuk mendapatkan pengalaman estetik 
yang dihasilkan dari proses hayatan (Feldman, 1981). Penghayat yang sedang memahami 
karya sajian, maka sebenarnya ia harus terlebih dahulu mengenal struktur organisasi atau 
dasar-dasar dari susunan dasar seni rupa, mengenal tentang garis, shape, warna, teksture, 
volume, ruang dan waktu. Penghayat harus mengetahui secara pasti asas-asas 
pengorganisasian; harmonis, kontras, gradasi, repetisi, serta hukum keseimbangan, unity 
dan variaty. Seperti yang dikatakan Stephen. C Pepper dalam The Liang Gie, bahwa untuk 
mengatasi kemonotonan atau kesenadaan yang berlebihan dan juga aspek konfusi atau 
kekontrasan yang berlebihan, penyusun karya harus mampu dan berusaha untuk 
menampilkan keanekaan (variaty) dan kesatuan (unity) yang semuanya tetap 
mempertimbangkan keseimbangan (The Liang Gie, 1976).  
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Estetika dan Perkembangannya  

1. Pengertian Estetika  

Berdasarkan pendapat umum, estetika diartikan sebagai suatu cabang filsafat yang 
memperhatikan atau berhubungan dengan gejala yang indah pada alam dan seni. 
Pandangan ini mengandung pengertian yang sempit. Estetika yang berasal dari bahasa 
Yunani ―aisthetika” berarti hal-hal yang dapat dicerap oleh pancaindera. Oleh karena 
itu estetika sering diartikan sebagai pencerapan indera (sense of perception). 
Alexander Baumgarten (1714-1762), seorang filsuf Jerman adalah yang pertama 
memperkenalkan kata ―aisthetika‖, sebagai penerus pendapat Cottfried Leibniz 
(1646-1716). Baumgarten memilih estetika karena ia mengharapkan untuk 
memberikan tekanan kepada pengalaman seni sebagai suatu sarana untuk mengetahui 
(the perfection of sentient knowledge). 

Untuk estetika sebaiknya jangan dipakai kata filsafat keindahan karena estetika kini 
tidak lagi semata-mata menjadi permasalahan falsafi tapi sudah sangat ilmiah. Dewasa 
ini tidak hanya membicarakan keindahan saja dalam seni atau pengalaman estetis, 
tetapi juga gaya atau aliran seni, perkembangan seni dan sebagainya. Masalah dalam 
seni banyak sekali. Di antara masalah tersebut yang penting adalah masalah manakah 
yang termasuk estetika, dan berdasarkan masalah apa dan ciri yang bagaimana. Hal ini 
dikemukakan oleh George T. Dickie dalam bukunya ―Aesthetica‖. Dia mengemukakan 
tiga derajat masalah (pertanyaan) untuk mengisolir masalah-masalah estetika. Yaitu 
pertama, pernyataan kritis yang mengambarkan,, menafsirkan, atau menilai karya-
karya seni yang khas.  

Kedua pernyataan yang bersifat umum oleh para ahli sastra, musik atau seni untuk 
memberikan ciri khas genre-genre artistik (misalnya: tragedi, bentuk sonata, lukisan 
abstrak).  

Ketiga, ada pertanyaan tentang keindahan, seni imitasi, dan lain-lain.  

2. Estetika dan Filsafat  

Filsafat merupakan bidang pengetahuan yang senantiasa bertanya dan mencoba 
menjawab persoalan-persoalan yang sangat menarik perhatian manusia sejak dahulu 
hingga sekarang. Salah satu persoalan yang mendasari ungkapan rasa manusia adalah 
estetika, jika peranannya sebagai filsafat dan ilmu pengetahuan. The Liang Gie 
menyatakan ada enam jenis persoalan falsafi, yaitu:  

b. Persoalan metafisis (methaphysical problem)  

c. Persoalan epistemologis (epistemological problem)  

d. Persoalan metodologis (methodological problem)  

e. Persoalan logis (logical problem)  

f. Persoalan etis (ethical problem)  

g. Persoalan estetika (esthetic problem)  



 

MANUSIA & KEINDAHAN | 164  
 

Pendapat umum menyatakan bahwa estetika adalah cabang dari filsafat, artinya 
filsafat yang membicarakan keindahan. Persoalan estetika pada pokoknya meliputi 
empat hal:  

a. Nilai estetika (esthetic value)  

b. Pengalaman estetis (esthetic experience)  

c. Perilaku orang yang mencipta (seniman)  

d. Seni  

Menurut Louis Kattsof, estetika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan batasan 
rakitan (stucture) dan peranan (role) dari keindahan, khususnya dalam seni. 
Kemudian muncul pertanyaan: apakah itu seni? Apakah teori tentang seni? Apa 
keindahan dan teori tentang keindahan? Apakah keindahan itu obyektif atau 
subyektif? Apakah keindahan itu berperan dalam kehidupann manusia.  

3. Estetika dan Ilmu  

Estetika dan ilmu merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan , karena 
sekarang ada kecenderungan orang memandang sebagai ilmu kesenian (science of art) 
dengan penekanan watak empiris dari disiplin filsafat.. Dalam karya seni dapat digali 
berbagai persoalan obyektif. Umpamanya persoalan tentang susunan seni, anatomi 
bentuk, atau pertumbuhan gaya, dan sebagainya. Penelahaan dengan metode 
perbandingan dan analisis teoritis serta penyatupaduan secara kritis menghasilkan 
sekelompok pengetahuan ilmiah yang dianggap tidak tertampung oleh nama estetika 
sebagai filsafat tentang keindahan. Akhir abad ke-19 bidang ilmu seni ini di Jerman 
disebut ―kunstwissensechaft‖. Bila istilah itu diteterjemahkan ke dalam bahasa 
Inggris adalah ―general science of art‖. E.D. Bruyne dalam bukunya Filosofie van de 
Kunst berkata bahwa pada abad ke-19 seni diperlakukan sebagai produk pengetahuan 
alami. Sekarang dalam penekanannya sebagai disiplin ilmu, estetika dipandang 
sebagai ―the theory of sentient knowledge‖. Estetika juga diterima sebagai ―the 
theory of the beautiful of art” atau “the science of beauty‖. Sebagai disiplin ilmu, 
estetika berkembang sehingga mempunyai perincian yang semakin kaya, antara lain:  

- Theories of art,  

- Art Histories,  

- Aesthetic of Morfology,  

- Sociology of Art,  

- Anthropology of Art,  

- Psychology of Art,  

- Logic, Semantic, and Semiology of Art.  

Estetika merupakan studi filsafati berdasarkan nilai apriori dari seni (Panofsky) dan 
sebagai studi ilmu jiwa berdasarkan gaya-gaya dalam seni (Worringer). Berdasarkan 
kenyataan pendekatan ilmiah terhadap seni, dalam estetika dihasilkan sejarah 
kesenian dan kiritk seni. Sejarah kesenian bersifat faktual, dan positif, sedangkan 
kritik seni bersifat normatif. 
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Sejarah kesenian menguraikan fakta obyektif dari perkembangan evolusi bentuk-
bentuk kesenian, dan mempertimbangkan berbagai interpretasi psikologis. Kritik seni 
merupakan kegiatan yang subyektivitas pada suatu bentuk artistik juga moralnya 
sebagai pencerminan pandangan hidup penciptanya (seniman). Pertimbangan 
berdasarkan ukuran sesuai dengan kebenaran berpikir logis. Maka kiritk hampir selalu 
mengarah pada filsafat seni. Baik sejarah maupun kritik seni dituntut pengenalan 
sistem untuk mengenal seni dan kesenian.  

D. Estetika Klasik 

Plato menempatkan seni (yang sekarang dianggap sebagai suatu karya indah) sebagai 
suatu produk imitasi (mimesis). Karya imitasi (seni) tersebut harus memiliki 
keteraturan dan proporsi yang tepat. Aristoteles memandang estetika sebagai ―the 
poetics‖ yang terutama merupakan kontribusi terhadap teori sastra daripada teori 
estetika. Sebenarnya secara prinsip Aristoteles dan Plato berpandangan sama yaitu 
membuat konklusi bahwa seni merupakan proses produktif meniru alam. Aristoteles 
juga mengembangkan teori ―chatarsis‖ sebagai suatu serangan kembali terhadap 
pendapat Plato. Chatarsis, dalam bentuk kata Indonesia ―katarsis‖ adalah penyucian 
emosi-emosi menakutkan, menyedihkan dan lain-lain. 

E. Estetika Abad Pertengahan  

Abad pertengahan merupakan abad gelap yang menghalangi kreativitas seniman 
dalam berkarya senii. Agama Nasrani (Kristen) yang mulai berkembang dan 
berpengaruh kuat pada masyarakat akan menjadi ―belenggu‖ seniman.  

Gereja Kristen lama bersifat memusuhi seni dan tidak mendorong refleksi filosofis 
terhadap hal itu. Seni mengabdi hanya untuk kepentingan gereja dan kehidupan 
sorgawi. Karena memang kaum gereja beranggapan bahwa seni itu hanyalah/dan 
selalu mmemperjuangkan bentuk visual yang sempurna (idealisasi). Manusis 
merupakan pusat penciptaan. Segala sesuatu karya kembali kepada manusia sebagai 
subyek matternya. Hal ini dinamakan anthroposentris. Tokoh Renesans (dari kata 
Renaissance), Leon Battista mengatakan bahwa lukisan adalah penyajian tiga dimensi. 
Ia menekankan penggambaran yang setia dan konsisten dari subyek dramatik sebuah 
lukisan. Battista berpendapat pula bahwa seniman harus mempelajari ilmu anatomi 
manusia, dan kaidah-kaidah teknik senirupa yang lain. Dengan kata lain, seniman 
perlu mengikuti pendidikan khusus, selain mengembangkan bakat seninya. 
Pandangan ini pun diikuti para ahli lainnya dan para seniman di jaman initermasuk 
Leonardo dan Vinci. Istilah akademis dalam seni mulai tampak dirintis, karena ada 
usaha para seniman untuk mengembangkan ilmu seni secara rasional (teori yang 
berlandaskan kaidah seni klasik Yunani/Romawi). 

F. Estetika Pramodern  

Anthony Ashley Cooper mengembangkan metafisika neoplatoistik yang memimpikan 
satu dunia yang harmonis yang diciptakan oleh Tuhan. Aspek-aspek dari alam yang 
harmonis pada manusia ini termasuk pengertian moral yang menilai aksi-aksi 
manusia, dan satu pengertian tentang keindahan yang menilai dan menghargai seni 
dan alam. Keagungan, termasuk keindahan merupakan kategori estetika yang 
terpenting David Hume lebih banyak menerima pendapat Anthony tetapi ia 
mempertahankan bahwa keindahan bukan suatu kualitas yang objektif dari objek. 
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Yang dikatakan baik atau bagus ditentukan oleh konstitusi utama dari sifat dan 
keadaan manusia, termasuk adat dan kesenangan pribadi manusia. Hume juga 
membuat konklusi, meskipun tak ada standar yang mutlak tentang penilaian 
keindahan, selera dapat diobyektifkan oleh pengalaman yang luas, perhatian yang 
cermat dan sensitivitas pada kualitas-kualitas dari benda. Immanuel Kant, seperti 
Hume, bertahan bahwa keindahan bukanlah kualitas objektif dari objek. Sebuah benda 
dikatakan indah bila bentuknya menyebabkan saling mempengaruhi secara harmonis, 
diantara imajinasi dan pengertian (pikiran). Penilaian selera maknanya subjektif 
dalam arti ini. 

G. Estetika Kontemporer  

Bennedotte Croce mengemukakan teori estetikanya dalam sebuah sistem filosofis dari 
idealisme. Segala sesuatu adalah ideal yang merupakan aktivitas pikiran. Aktivitas 
pikiran dibagi menjadi dua yaitu yang teoritis (logika dan estetika), dan yang praktis 
(ekonomi dan etika).  

Menurut Croce, estetika adalah wilayah pengetahuan intuitif. Satu intuisi merupakan 
sebuah imajinasi yang berada dalam pikiran seniman. Teori ini menyamakan seni 
dengan intuisi. Hal ini jelas menggolongkan seni sebagai satu jenis pengetahuan yang 
berada dalam pikiran, satu cara menolong penciptaan kembali seni di alam pikiran 
apresiatoor. Filsuf Amerika, George Santayana, mengemukakan sebuah estetika 
naturalistis. Keindahan disamakan dengan kesenangan rasa, ketika indera mencerap 
obyek-obyek seni. Clive Bell memperkenalkan lukisan-lukisan Paul Cezanne dan 
seniman modern lainnya kepada publik Inggris. Menurut pendapatnya, bentuk sangat 
penting dan merupakan unsur karya seni yang bisa menjadikan karya itu bernilai atau 
tidak. 

H. Estetika Timur  

India merupakan negara dan bangsa yang memiliki pandangan seni (dan estetika) 
yang berbeda dalam beberapa hal dengan bangsa Eropa. Sebagai contoh,, 
penggambaran patung di Barat (Eropa) yaitu pada jaman Yunani, merupakan bentuk 
manusia ideal, atau mengutamakan keindahan bentuk. Di India patung tidak selalu 
serupa dengan manusia biasa, misalnya Durga, Syiwa dengan empat kepala, dan lain-
lain. Padahal temanya yaitu penggambaran patung dewa. Perbedaan ini akan lebih 
jelas, sebab seniman India harus mengikuti modus tertentu seperti yang diterangkan 
di dalam ―dyana‖ untuk menggambarkan macam-macam dewa Hindu atau Budha. 
Dyana berarti meditasi, merupakan proses kejiwaan dari seseorang yang berusaha 
untuk mengontrol pkiran dan memusatkan pada suatu soal tertentu yang akhirnya 
akan membawanya pada semadi. Sifat-sifat visual dari gambaran di atas (dalam 
semadi) kemudian di tulis dalam Silvasastra. Buku inilah yang menjadi pedoman 
berkarya selanjutnya. Elemen yang penting dalam senirupa adalah intuisi mental dan 
sesuatu hal yang dikonsepsikan dan personalitas seniman menyatu dengan obyek. 
Inilah hasil meditasi (dyana). Seni bukan merupakan imitasi dari alam. Teknik 
proporsi, perpektif, dsb diterangkan dalam Visudgarmottarapurna dan Chitra Sutra. 
Dalam Chitra Sutra penggambaran yang penting adalah kontinyuitas garis tepi yang 
harmonis, ekspresi, dan sikap yang molek. Di India juga mementingkan sikap dan 
bentuk yang simbolistis (perlambangan). Ada beberapa pendapat para ahli India di 
antaranya:  
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- Keindahan adalah sesuatu yang menghasilkan kesenangan. Seni diolah melalui 
proses kreatiff dari pikiran menuju pada penciptaan obyek yang dihasilkan oleh 
getaran emosi. Inti keindahan adalah emosi (ini pendapat Joganatha).  

- Pendapat lain mengatakan bahwa keindahan adalah sesuatu yang memberikan 
kesenangan tanpa rasa kegunaan.Yang menyebabkan rasa estetik adalah faktor luar 
dan faktor dalam (pendapat Rabindranath Tagore). Ia juga menerangkan untuk 
sebuah sajaknya,, bahwa ia tidak dapat menerangkan bekerjanya proses alamiah yang 
misterius itu, tetapi seolah-olah terjadi dengan sendirinya. Nampaknya ada sesuatu di 
atas kekuasaannya sendiri yang siap menuntun impulsinya dalam suatu jalan sehingga 
memungkinkan memberi bentuk pada pandangan intuisinya dari dalam.  

Jelaslah bahwa seniman yang menciptakan obyek keindahan atau seni adalah 
didorong oleh potensi teologis. 
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Tokoh-tokoh Filusuf Estetika Seni  

1. Tolstoy dalam Estetika Seni  

Berangkat dari sebuah pertanyaan tentang What is Art? Apakah pertanyaan seni itu 
tentang arsitektur, patung, lukis, puisi, musik dan semua bentuk seni yang lain. 
Apakah yang ia kerjakan, kenapa ia melakukan, untuk apa ia mengerjakan dan dimana 
letak kebenaran karateristik pada karya seni yang baik? Dengan jalan menjawab 
pertanyaan tersebut barangkali kita dapat mengatakan apakah fungsi seniman di 
masyarakat? apa arti seni bagi kita semua, dan tempat bagaimana yang harus 
diberikan kepada seni dalam masyarakat sosial kita.  

Apakah pertanyaan Seni itu berkaitan dengan seni arsitektur, Patung, Lukis, puisi dan 
musik, yang jelas semuanya merupakan suatu bentuk, pada umumnya jawaban 
seseorang, amatir seni atau bahkan seniman sendiri, membayangkan dan 
memperkirakan tentang bahan yang ditemukan itu sempurna dan mudah dipahami 
kebanyakan orang. Tetapi pada arsitektur, perlu dipertanyakan, bangunan mana yang 
bukan obyek seni, bangunan dengan rancang artistik mana yang tidak berhasil untuk 
tidak dipertimbangkan sebagai karya seni yang baik? Dimana ketidak kebenaran suatu 
karakteristik karya seni yang baik? Masalah tersebut diatas punya masalah yang sama 
pada seni patung, musik dan puisi. Seni merupakan bentuk yang dibatasi oleh sisi yang 
berlawanan yaitu kegagalan dan keberhasilan. Bagaimana seni itu diberi nama masing-
masing? Semua manusia yang mengenal dan merasakan sesuatu keindahan. tidak 
meragukan pada pertanyaan ini. Masalah tersebut telah ditemukan dikenal sejak dulu 
oleh senua orang. “Seni adalah aktivitas yang menghasilkan keindahan. Jika seni 
terkandung tersebut merupakan tari balet atau seni opera?.  

Dikatakan suatu tari balet itu baik atau suatu operet lemah gemulai adalah juga seni, 
sepanjang itu menunjukkan suatu keindahan atau kecantikan. Secara subyektivitas, 
kita menyebut keindahan semacam kesenangan. Keindahan merupakan sesuatu yang 
sempurna, dan kita mengakui bahwa keindahan merupakan sesuatu yang menyangkut 
kesempurnaan yang absolut dikatakan semacam kesenangan tertentu: sehingga 
definisi tersebut sebenarnya hanya pemikiran subyektif dengan pernyataan yang 
berbeda.  

Keindahan yakni resepsi atau semacam kesenangan; dan kita menyebut ―kecantikan‖. 
yang menyenangkan kita tanpa menimbulkan keinginan kita .... Keindahan adalah 
perlu untuk dipahami dan punya arti penting terhadap perasaannya; aktivitas tersebut 
dilakukan terutama diperlukan untuk menguji aktivitas itu sendiri. Keindahan dapat 
ditangkap tergantung dari kesan yang ditangkap, dan tidak semata-mata adanya 
hubungan dengan kesenangan kita untuk mendapatkan sesuatu dari keindahan itu 
sendiri. Jika kita berkata bahwa tujuan semua aktivitas semata-mata menggambarkan 
kesenangan itu sendiri, maka definisi tentang seni akan menjadi sulit dimengerti. 
Tetapi kenyataan yang terjadi bahwa seni merupakan usaha untuk menggambarkan 
sesuatu.  

Jika kita mempertimbangkan pertanyaan tentang makanan misalnya, bahwa tidak 
masuk akal untuk menyatakan pentingnya makanan hanya karena mengandung 
kesenangan, untuk menyantap makanan itu. Semua orang memahami bahwa 
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kepuasan rasa kita tidak bisa bertindak sebagai suatu dasar untuk definisi kita 
berkaitan dengan makanan, bahwa tidak mempunyai hak untuk menganjurkan kepada 
semua makan malam adalah dengan cabe merah yang pedas sekali, keju Limburg, 
alkohol, dan seterusnya. Secara garis besar makanan yang baik adalah bukan makanan 
yang menyenakan tetapi makanan yang baik untuk manusia. Begitu juga dengan 
keindahan, bahwa yang menyenangkan kita, tidak dapat digunakan sebagai dasar 
untuk definisi seni; juga bukan untuk semua obyek seni harus menyenangkan kita. 
Untuk memaksakan seni untuk mendapatkan kesenangan kita, adalah seperti 
kejahatan moral yang rendah. 

Untuk menggambarkan seni dengan tepat adalah pertama-tama harus berhenti untuk 
mempertimbangkan keindahan sebagai makna dari kesenangan, dan untuk 
mempertimbangkan itu seperti salah satu dari kondisi-kondisi hidup manusia. 
Mengamati keindahan dengan cara tersebut tidak bisa gagal mengamati seni itu 
merupakan salah satu dari makna hubungan antar manusia. Tiap-tiap karya seni yang 
baik menyebabkan penikmat mengalami hubungan batin dengan senimannya. Untuk 
menggambarkan seni dengan tepat adalah pertama-tama harus berhenti untuk 
mempertimbangkan keindahan sebagai makna dari kesenangan. Aktivitas seni adalah 
membangun pada diri sendiri merupakan sesuatu perasaan yang pernah dialaminya, 
dan setelah itu, dengan perantaraan gerakan, bentuk, warna, bunyi, atau bentuk-
bentuk yang diekspresikan dengan kata-kata, dapat mengubah peradaan tersebut 
sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mengalami hal yang sama.  

Seni adalah aktivitas manusia yang di dalamnya mengandung kenyataan tersebut, 
bahwa seseorang dengan sadar lewat pertolongan simbul-simbul eksternal tertentu, 
dengan menyatakan perasaan yang pernah dialaminya kepada orang lain dan bahwa 
orang lain tersebut lalu kejangkitan oleh perasaan tersebut dan juga mengalaminya. 
Derajat tingkat keterlibatan perasaan dalam seni tergantung pada kondisi-kondisi 
masing-masing. Tingkat pemindahan perasaan dalam seni tergantung pada tiga 
kondisi-kondisi: (1) semakin besar ciri khas pribadi lebih sedikit perasaan yang 
dipancarkan. (2) semakin besar ciri kerapian pribadi lebih sedikit perasaan 
dipancarkan. (3) Kejujuran seniman, yaitu kekuatan di mana seniman merasa emosi 
dipancarkan. Kekuatan individu perasaan dalam memancarkan, dapat diartikan 
sebagai sesuatu yang sudah dapat mengungkapkan sesuatu kepada penghayat. 
Totalitas merupakan sesuatu yang dapat diterima dan dirasakan oleh penghayat secara 
total. Seni bermakna sebagai komunikasi. Seni adalah seperti orang sedang berpidato. 
Seniman mengharapkan tidak hanya harus berhasil mengekspresikan perasaannya, 
tetapi juga memindahkan perasaannya. Seni untuk semua orang tanpa terkecuali. Seni 
mendapatkan sumbernya dari emosi yang dikumpulkan kembali dan 
dikontemplasikan sehingga sedikit demi sedikit timbul dan benar-benar merupakan 
ada didalam hati. Seni diharapkan dapat dimengerti dan dapat berkomunikasi dengan 
sempurna. Tujuan seni yang baik dan benar dan seni sangat penting bagi Individu 
masyarakat, karena merupakan makanan batin. Terutama untuk pertahanan diri dari 
segala sesuatu yang membahayakan kehidupan batin kita.  

2. Eli Siegel dalam Estetika Realisme  

Eli Siegel mengajukan 15 Pokok-pokok kesatuan dari hal-hal yang berbeda, antara lain 
tentang kebebasan dan keberaturan, Persamaan dan perbedaan,Kesatuan dan 
keragaman, Impersonal dan personal, alam semesta dan obyek, logika dan emosi, 
keserderhanaan dan kompleksitas, kontinyuitas dan diskontinyuitas, kedalaman dan 
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kedalaman, ketenangan dan energi, berat dan ringan, outline dan warna, gelap dan 
terang, kesantaian dan keseriusan, kebenaran dan imagi.  

a. Kebebasan dan Keberaturan, apakah setiap wujud keindahan yang terdapat 
pada alam dan yang dihadirkan oleh seniman memiliki sesuatu yang tidak terbatas, tak 
terduga, dan tak terkontrol? -- dan apakah keindahan di alam atau yang datang dari 
gagasan para seniman mempunyai juga suatu yang akurat, dapat di pertanggung 
jawaban secara logikal, pantas, dan dapat disebut keberaturan?  

b. Persamaan dan Perbedaan, apakah setiap karya seni menunjukkan hubungan 
antara sesuatu yang ditemukan dalam obyek-obyek dan semua realitas?--dan pada 
saat yang sama perbedaannya tidak nampak dan sangat berbeda, merupakan suatu 
perbedaan dimana seseorang dapat menemukan di antara benda-benda yang ada di 
dunia?  

c. Kesatuan dan Keragaman, apakah pada setiap karya seni merupakan sesuatu 
penampilan realitas sebagai satu-satunya, dan sebagai yang keragaman dan berbeda-
beda?-- haruskah setiap karya seni merupakan kehadiran yang silmultan dari kesatuan 
dan keragaman, unity dan variasi?  

d. Impersonal dan Personal, apakah setiap seni dan keindahan mengandung 
sesuatu yang berarti menyeluruh, semua benar realitas demikian pula yang di luar 
kebiasaan? --dan apakah setiap seni dan keindahan juga mengandung sesuatu yang 
berlaku buat seseorang, seseorang yang telah tersentuh (tergerak), pandangan 
seseorang sebagai pribadi yang orisinal?  

e. Alam Semesta dan Obyek, apakah setiap karya seni mempunyai ketepatan 
tertentu, ketepatan yang dikonsentrasikan secara khusus, suatu kualitas dari 
eksistensinya yang khusus? -- dan apakah setiap karya seni, sekalipun hadir dalam 
beberapa pengertian mengenai alam secara menyeluruh, sesuatu yang sugestif dari 
keberadaannya yang luas, merupakan sesuatu yang mempunyai kepentingan yang 
tidak terbatas melebihi fakta-fakta?  

f. Logika dan Emosi, apakah logika yang ditemukan dalam setiap lukisan dan pada 
setiap karya seni, suatu desain yang menyenangkan yang dapat diterima akal, detail-
detailnya terhimpun tanpa kesalahan, dalam suatu pertalian meliputi aransemen?--
dan apakah disini yang mengerakkan seseorang, mengerakkanya secara tak terbatas 
mencakup ketenangan serta kekosongannya atas realita, menyuguhkan emosi padanya 
dan menyebabkannya beremosi?  

g. Kesederhanaan dan Kompleksitas, adakah dalam semua seni kesederhanaan, 
suatu kedalaman yang naif, suatu kelangsungan kekangan diri, disertai mungkin oleh 
kelangsungan yang segar atau pengehamatan yang mengherankan? -- dan sedemikian 
kayakah, tidak bisa disimpulkan; sesuatu yang tersembunyi tiada kerumitan dan 
kesederhanaan yang utuh; kompleksitas yang bersifat olok-olok atas realitas yang 
dimediakan?  

h. Kontinyuitas dan Diskontinyuitas, adakah di setiap karya seni ditemukan 
kemajuan tertentu, kehadiran relasi tertentu yang tak bisa dipilahkan, suatu desain 
yang mengarah ke kontinyuitas? -- dan adakah juga ditemukan kelainan, 
individualitas, pemecahan suatu prinsip diskontinyuitas?  
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i. Dalam dan Permukaan, apakah lukisan sebagaimana seni itu sendiri merupakan 
presentasi yang ―top‖, jelas, langsung? -- dan apakah juga merupakan presentasi dan 
apakah konsekuensinya seni merupakan suatu interplay dari pada permukaan dan 
sensasi seperti ―ini‖, dan kedalaman serta pemikiran seperti ―semua itu‖?  

j. Diam dan Energik, apakah yang ada dalam lukisan merupakan efek yang muncul 
dari gabungan diam dan energik dalam pemikiran si seniman? -- dapatkah keduanya 
baik yang diam maupun yang energik terlihat pada garis, warna, bidang dan volume, 
permukaan dan kedalaman, detail dan komposisi lukisan? -- dan apakah efek yang 
benar daripada lukisan yang bagus pada diri penghayat, salah satunya membuat diam 
dan energik, kalem dan intens, tenang dan ribut?  

k. Berat dan Ringan, adakah pada semua seni, dan sedikit jelas pada patung 
kehadiran dari apa yang mengarah ke yang ringan, bebas, gembira? -- dan apakah 
kehadirannya membuat stabilitas, soliditas, keseriusan? -- apakah pertanyaan pikiran 
memebuat seni lebih berat maupun lebih ringan daripada yang biasanya?  

l. Outline dan Warna, apakah setiap contoh yang berhasil dari seni visual 
mempunyai kesatuan garis sebelah luar dan massa sebelah dalam serta warna? -- 
apakah harmoni dari garis dan warna dalam suatu lukisan menunjukkan suatu 
kesatuan dari pada kemandegan dan luapan, mengisi dan diisi, tanpa dengan dan 
dengan serta?  

m. Gelap dan Terang, apakah semua seni menghadirkan dunia sebagai yang 
nampak, berkilauan, berlaku seterusnya? -- apakah seni juga menghadirkan dunia 
nampak gelap, tersembunyi, mempunyai arti yang nampak lebih dari persepsi 
keseharian? -- dan apakah problema tehnis dari gelap dan terang dalam lukisan di 
kaitkan dengan persoalan realitas dari pada yang berkilauan dan tersembunyi?  

n. Longgar dan Serius, adakah di sini apa yang disebut suka main-main, kenakalan 
yang berharga, tak terkendali dan sportif dalam suatu karya seni? -- dan adakah di sini 
juga apa yang disebut serius, sungguh-sungguh, punya arti yang mnyeluruh, benar-
benar berharga? -- dan apakah kelonggaran dan sportifitas, keseriusan, dan yang 
penuh arti, interplay dan ketemu dimanapun dalam garis, shape, figure, relasi, dan 
masukan akhir dari pada duatu lukisan?  

o. Kebenaran dan Imaginasi, apakah setiap lukisan merupakan suatu campuran 
dari pikiran yang mudah menerima dari apa yang ada sebelumnya, dan dari pikiran 
yang bebas serta yang berharga yang menunjukkan apa yang lewat pemikiran 
menemukan sesuatu? -- apakah setiap lukisan karenanya merupakan suatu kesatuan 
dari apa yang terlihat sebagai item dan apakah nampak sebagai kemungkinan dari 
fakta dan wujud keseharian dan keasingan? -- dan apakah seseorang mewujudkan 
dalam lukisan obyektifitas dan subyektifitas?  

Pada dasarnya tulisan Eli Siegel sudah pernah disinggung oleh para filsuf masa 
lampau, hanya saja beliau-beliau itu belum merumuskan secara menyeluruh. Eli Siegel 
berpendapat bahwa seni adalah kehidupan; seni adalah hidup. Karya seni yang hidup 
menurutnya adalah kesatuan dari hal-hal yang saling bertentangan. Dari 15 
pertanyaan Eli Siegel tersebut, kita bisa merenungkan secara sederhana sebagai 
berikut: Kebebasan dan Order (keteraturan).  

Bahwasanya alam memiliki unsur kebebasan dan keteraturan dan bahwasanya 
keindahan memliki kebebasan dan keteraturan. Sebagai contoh ―Golden Section‖. 



 

MANUSIA & KEINDAHAN | 172  
 

Kesamaan dan perbedaan: Ada persamaan dan ada pula perbedaan; dan bahwasanya 
keindahan terjadi dari kesatuan hal-hal yang sama dengan hal-hal yang berbeda. 
Kesatuan dan keberagaman: Bahwasanya suatu karya seni yang merupakan kesatuan, 
memiliki pula variasi yan lain seperti: balance, repetisi dan sebagainya. Personal 
Impersonal: Pada dasarnya seorang seniman memaparkan suatu pandangan yang 
bersifat umum, dan tidak secara murni datang dari dirinya. Alam dan obyek (yang 
umum dan khusus): Bahwa seni memiliki sifat-sifat yang khas, namun ia juga memiliki 
sifat-sifat yang umum. Logika dan emosi: Karya seni memiliki sifat yang rasional tetapi 
juga memiliki sifat irasional, ia merupakan paduan pikir dan rasa yang kemudian 
sering dikenal dengan intuisi. Kesederhanaan dan kompleksitas: Seni merupakan 
suatu hakekat dari realitas yang rumit ia sendiri memiliki kompleksitas yang berupa 
perasaan akan nilai-nilai. Kontinyuitas dan diskontinyuitas: Suatu kelangsungan dapat 
terputus, tetapi dalam suatu kelangsungan akan melewati keterputusan. Di dalam 
suatu karya seni yang merupakan suatu kesatuan akan terdapat diskontinyuitas dalam 
kontinyuitasnya. Karya seni yang baik, dalam kontinyuitas ada diskontinyuitas; bila 
tidak, karya seni tersebut justru tidak baik. Kedalaman dan kedangkalan (dalam dan 
permukaan): Suatu karya seni nampak baik dari segi permukaan, nammun akan 
mengandung suatu kedalaman di dalam isinya. Ketenangan dan energi (diam dan 
bergerak): Suatu karya seni akan memperhitungkan kesatuan antara yang lemah dan 
yang kuat, antara yang diam dan yang bergerak (energik). Kesatuan antara yang kuta 
saja, atau yang energik saja, justru tidak menimbulkan keindahan; atau malah 
sebaliknya. Berat dan ringan: Suatu karya seni akan memperhitungkan kesatuan 
antara yang stabil dan tidak, yang berat dan ringan, yang serius dan yang gembira: 
Outline dan warna (kerangka dan warna): Kerangka dan warna, akan mampu 
menimbulkan suatu nilai terhadap suatu karya. Karena adanya warna, memunculkan 
kerangka, begitu sebaliknya. Justru perpaduan dari keduanya memberi makna. Kita 
tidak bisa menggambarkan shape tanpa warna, atau sebaliknya dalam suatu karya. 
Gelap dan terang: Dalam suatu karya seni, ada penggambaran seperti yang nampak, 
dan ada pula yang terselubung. Kesantaian dan keseriusan: Kenyataannya suatu karya 
seni mengandung sesuatu keseriusan, namun di lain pihak trkandung pula unsur 
main-main; atau sebaliknya. Kebenaran dan imagi: Suatu karya seni akan 
mengandung unsur subyektif dan obyektif. Suatu karya seni mengandung unsur fakta 
dan gejala.  

Seni dan kehidupan adalah komposisi yang menyeluruh sebagaimana individualitas; 
apa yang kita rasakan adalah hubungan yang serentak di antara sesuatu yang kita 
miliki. Saya adalah suatu komposisi yang menjadi suatu titik; hal ini merupakan suatu 
intergrasi yang dirasakan sebagai suatu kelangsungan dan keabadian. Saya 
kelihatannya satu, tetapi kita dapat melihat ada beberapa hal di situ. Kita mengatakan: 
saya mempunyai memori, saya mempunyai harapan, saya mempunyai kulit, saya 
mempunyai relasi, dan sebagainya. Saya berawal dari titik atau kesatuan menuju 
keragaman. Apabila saya menelusuri hubungan di antara sesuatu dalam suatu lukisan 
ke hal-hal yang ada padanya, kita akan melakukan seperti menelusuri saya ke hal-hal 
yang ada pada saya.  

Diri sendiri adalah yang mencakup sesuatu yang ada di situ, dan merupakan hasil dari 
sesuatu yang ada di situ. Ini merupakan suatu sebab dan efek pada suatu waktu. Relasi 
atau komposisi dalam suatu lukisan adalah Yang umum, yang tersebar, yang bervariasi 
menjadi sesuatu yang spesifik sebagaimana kehidupan terjadi. Kelahiran merupakan 
sesuatu yang luas yang menjadi spesifik. Suatu penciptaan dari banyak hal ke satu hal 
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adalah seperti kelahiran. Organisasi yang berupa kehidupan adalah sempurna dari 
organisasi yang biasa kita lihat. Keluasan yang menjadi spesifik adalah mewujudkan 
yang lebih kaya. Hidup adalah realitas yang merupakan pengorganisasian yang paling 
baik, paling estetik. Hal ini disebabkan karena kita adalah estetika itu sendiri, dimana 
kita cenderung membuat seni. Tetapi ego dapat menjurus ke organisasi yang lebih 
buruk, sebutlah suatu kepalsuan. Bilamana ego hanya sebuah wadah, seperti sebuah 
ember dari batu, organisasi menjurus ke sesuatu yang lebih jelek, dan adalam 
pengertian yang lebih luas, palsu. Apabila suatu relasi nampak di antara batu-batu 
yang lain daripada apa yang mau tak mau diberikan ember, di situ dapat mewujudkan 
organisasi jenis yang baik. Jenis organisasi pertama, sama halnya nemori yang tak 
punya daya, jenis yang kedua mencintai imaginasi. Apabila manusia itu seniman, ia 
sebagaimana kehidupan menghargai benar-benar, menunjukkan kehidupan yang 
paling hidup dengan memberikan kehidupan pada obyek. Prinsip bentuk atau 
komposisi adalah prinssip kehidupan. Ego dan kematian terpisah, keseluruhan diri 
dan kehidupan merupakan kebersamaan dengan perbedaan. Inilah alasannya bahwa 
seni yang paling baik ―mempunyai kehidupan‖ dan kehidupan yang paling baik bila 
―mempunyai seni‖. Hidup seperti halnya seni. Hidup adalah satu pembentukan dari 
diam dan gerak; bukan gerak sesungguhnya. Kesadaran dalam hidup merupakan 
aspek ketenangan hidup. Individualitas yang benar adalah ketenangan yang muncul 
dari relasi diri terhadap semua yang telah dilakukan dengannya. Individualitas yang 
buruk di dalamnya mempunyai perpecahan antara tindakan yang berada di luar dan 
kediaman yang datar yang ada didalam. Hidup kita adalah suatu kesatuan dari 
perbedaan dan kesamaan. Yang ada pada diri saya yang merupakan kehadiran dari 
beberapa hal yang sama sekali berbeda, dimana masing-masing hal berhubungan satu 
dengan lainnya. Seni adalah penjelmaan dari perbedaan dan kesamaan dalam diri kita 
sendiri. 

Yakni disintegrasi ego dan disintegrasi kematian. Dalam disintegrasi ego, kesatuan 
individual digunakan untuk menentang idea keanekaan dan kelainan; dalam kematian, 
kelainan, keanekaan kerja menentang individualitas, membuat jenis lain dari pada 
disintegrasi. Integrasi adalah kesatuan yang mengatasi perbedaan, tidak menentang 
perbedaan. Integrasi yang ada di dalam hidup ada didalam seni. Kehidupan adalah 
hasil dari realitas yang menunjukkan dirinya sebagaimana seni. Sesuai dengan idea 
kaum materialistis, hidup merupakan suatu pengorganisasian sesuatu; sebagaimana 
pikiran. Suatu persoalan menciptakan pemikiran. Dengan demikian pertanyaannya 
adalah bagaimana persoalan menciptakan pemikiran? Dalam istilah apa? Kaum 
materialis mengatakan bahwa persoalan adalah kemampuan dari organisasi yang tidak 
terbatas, dan apabila diorganisir dengan tertentu akan hidup, dapat memiliki 
pemikiran. Kaum materialistis karenanya menetapkan pentingnya organisasi; 
organisasi merupakan komposisi dalam aksi. Kaum idealitis atau non-materialis masih 
seperti halnya kaum materialis. Kaum idealis mengatakan bahwa prinsip organisasi 
menggunakan persoalan untuk menunjukkan dirinya bersamanya; kaum materialis 
cenderung mengatakan tak ada prinsip organisasi yang terlihat lepas dari persoalan. 
Bagaimanapun apakah prinsip organisasi ada dalam persoalan, atau menggunakan 
persoalan, prinsip organisasi yang seperti seni, adalah seni. Apakah membuat sesuatu 
yang individual menyadari dirinya, di dalam memiliki proses artistik. Seniman adalah, 
karena bersama dengan realitas adalah seni. Di sini pada realitanya yang dapat terlihat 
seperti menentang seni adalah prinsip perpecahan. Di dalam kehidupan, ada gerak 
yang merupakan hasil dari bagaimana kehidupan memandang dirinya. Hidup adalah 
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gerakan hasil dari terwujudnya sesuatu; yakni gerak dengan kesenangan dan kesakitan 
sebagai sebabnya. Ini adalah gerakan yang terpilih, terpilih oleh sesuatu yang 
individual. Gerakan ini harus bersama dengan apa yang kira-kira berupa benda dan 
benda itu sendiri; seseorang yang sedang melintasi lantai disuatu kamar yang penuh 
sesak, haruslah mengetahui benar lantainya, kamarnya, dan dirinya sendiri. Dimana 
pun suatu aksi yang berdasarkan lingkungan benar dan secara individual benar, kita 
memiliki awal mulanya seni. Bagi seni yang merupakan pandangan mengenai relasi di 
antara obyek-obyek, yang setia terhadap realitas, pengekpresian sikap sesuatu yang 
individuil, suatu kedirian. 

Apakah seseorang seniman melakukannya sebagaimana ia lihat pada obyek-obyek? Ia 
menemukan sesuatu relasi di antaranya. Relasi ini membawanya ke dalam kehidupan. 
Perubahan diri sejumlah obyek ke dalam suatu komposisi, adalah mewujudkan 
sesuatu dirinya. Dan perubahan dari yang bayak atau yang umum menuju yang 
tunggal, seperti halnya kelahiran. Relasi dalam seni adalah pemberian kehidupan pada 
obyek-obyek. Dari sini ia menghasilkan alam benda menjadi lebih hidup dari pada 
sekelompok singa dan penjinaknya. Seni menunjukkan bahwa sesuatu yang tak 
berjiwa kemudian menjadi hidup; dan kehidupan tanpa adanya relasi itu adalah mati. 
Kenyataan bahwa seni adalah kehidupan, adalah persoalan yang paling dalam dari 
kata hidup, dapat sedikit-demi sedikit dimengerti lewat statemen kritik. Dalam hal ini 
(Eli Siegel) menggunakan Great Pictures of Europe-nya Thomas Munro. Munro 
menulis tentang Hokusai‘s Rats and Capsicum Pods, dan kemudian mengatakan: 
Dengan gradasi yang pas dalam bayangan abu-abu, dan dengan variasi outline -- 
kadang-kadang tajam, kadang-kadang tidak teratur -- mewujudkan spontanitas, 
kualitas kehidupan sebagaimana dekorasi yang kurang mencukupi dalam printingnya 
Utamaro. Dalam hal ini Munro sedang mengatakan sesuatu yang tidak berjiwa -- 
―gradasi yang pas dalam bayangan abu-abu‖ dan ―outline yang divariasikan -- 
kadang-kadang tajam, kadang-kadang tidak teratur‖ -- ―suatu spontanitas, kwalitas 
kehidupan‖. Hal ini menimbulkan persoalan filosofis: Apakah kehidupan secara 
sederhana menunjukkan ―gradasi-gradasi‖ dan ―outline yang divariasikan‖ atau 
apakah ―gradasi-gradasi‖ dan ―ouline yang divariasikan‖ mendahului hidup? 
Adakah di sini sesuatu yang sedemikian berbeda, di dalam hal realita yang nampak 
sebagai kehidupan dari lukisan yang nampak sebagai kehidupan? Dalam ―gradasi-
gradasi‖ dan ―outline yang divariasikan‖ ada perbedaan realitas dan persamaan 
realitas. Adakah kehidupan merupakan perbedaan dan persamaan realitas, yang 
menunjukkan itu Realita adalah bersifat umum dan individual. Realita merupakan 
semuanya dan sesuatu. Semuanya menjadi sesuatu yang secara biologis menjadi 
kehidupan yang individual. Keseluruhan mengandung pengertian tunggal dan segala 
hal. Ketunggalan dan segala hal menjadi sesuatu seperti apa yang terjadi pada seni. 
Dalam hal ini kesatuan dan segala hal yang nampaknya bersama-sama mengarah ke 
sesuatu hal atau kebebasan. Kelahiran adalah sesuatu yang lepas dari kesatuan dan 
segala hal realita. Setiap lukisan adalah seunik kelahiran. 

Kenyataan bahwa kata kreasi terlalu banyak digunakan dalam seni perpecahan. 
Didalam kehidupan, ada gerak yang merupakan hasil dari bagaimana kehidupan 
memandang dirinya. Kreasi ada dalam kehidupan, tetapi ia merupakan bagian hidup 
daripada kehidupan; juga merupakan bagian yang pudar dan mati dari kehidupan. 
Setiap sesuatu yang hidup agaknya sama-sama hidup sebagaimana lain hal yang 
hidup, tetapi jelas dalam hal ini lebih hidup dari pada yang lain pada suatu saat. Ini 
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merupakan jenis kehidupan di mana seni mencari: pengesahan, peningkatan 
kehidupan. Hidup mencari peningkatan itu sendiri. Dua hal hadir dalam kehidupan, 
yang telah menjadi organisasi dan intensitas. Organisasi tanpa adanya intensitas yang 
cukup merupakan sesuatu yang kurang hidup; intensitas tanpa adanya organisasi juga 
merupakan sesuatu yang kurang hidup. Organisasi yang paling baik mengarah ke 
intensitas yang paling baik; intensitas yang paling baik mengarah ke organisasi yang 
paling baik; yaitu kehidupan yang paling hidup: yaitu seni. Hal ini sesuai dengan apa 
yang telah saya katakan bahwa potret seorang lelaki bisa menjadi lebih hidup daripada 
lelaki itu sendiri, lukisan pemandangan bisa membuat pemandangan lebih hidup; 
pada dasarnya seni bisa membuat lebih hidup, lebih unggul, lebih sopan daripada 
petinju kelas ringan. Pertanyaannya apakah seni merupakan kehidupan yang banyak 
melakukan dengan apa yang disebut idealisme itu benar. Idealisme dari sudut pandang 
estetika dapat digambarkan sebagai filsafat yang melihat dunia seperti suatu 
penjelmaan bentuk, atau bentuk (dan bentuk bisa, yang oleh kaum idelais religius 
disebut Tuhan). Apabila semua yang kita lihat, kita sentuh, kita cium, kita pukul, kita 
lempar, kita jumpai muncul dari bentuk, selanjutnya bentuk sebagai pendorong dari 
semua semangat material ini, kekuatan dan perbedaan, apakah sesuatu yang paling 
hidup di sini sebagai sebab dari kehidupan akan menjadi murni, tak terbatas, sama 
sekali tidak merupakan kehidupan yang melempem. Apabila ini merupakan suatu 
bentuk yang pada akhirnya adalah seni, tidakkah sedikit banyak memiliki hal-hal yang 
sangat disebabkan oleh hidup, oleh kemurnian, kehidupan yang bersih, yang lebih 
hidup daripada kehidupan sebagaimana yang kita lihat sehari-hari. Seni akan 
melangkah melampaui hidup sebagaimana agen yang agak dungu ataukah manifestasi 
atas hidup itu sendiri. Kita kemudian memperoleh apa yang disebutkan Shelley terlalu 
tajam, bergelora, kehidupan hidup! di dalam Prometheus Unbound. 

Kita mengetahui bahwa seni membawa kehidupan atas batu bata, batu, tanah, dan 
rumput di pekarangan belakang. Apakah ini kehidupan? Tidakkan ini hanya 
merupakan suatu kiasan artistik, sesuatu dimana masyarakat yang tertarik seni 
diperkenankan untuk mengatakannya karena tak ada penjelasan kesalahan yang 
dilakukan ? Ataukah ini merupakan suatu kelebihan ? Apabila yang abstrak dan yang 
kongkret merupakan bentuk, dan yang mana kita dapat menyentuh, yang semuanya 
real, kemudian kehidupan dalam seni dan kehidupan yang kita miliki dalam diri kita 
menyerupai yang sedikit banyak kelewat menonjol, melewati perbandingan yang 
disepakati. Kehidupan pada awalnya merupakan suatu interaksi dari pada kepadatan 
dan perluasan, kekerasan dan kelembutan, situasi dan perubahan, ketetapan dan 
keinginan, diam dan gerak. Seni menunjukkan kehidupan sebagaimana awalnya, 
seperti yang tidak dikuburkan oleh kedunguan psikologis dan sosiologis. Hal ini 
karena seni menghadirkan hidup sebelum keragu-raguan atau ketamakan ego dapat 
mencampurinya, bahwasanya seni seperti kehidupan, mengadakan kritik terhadap 
kehidupan sehari-hari. Kritik kehidupan oleh kehidupan adalah seni. Thomas Munro 
dalam menggambarkan atau menjelaskan The Three Marys at The Tomb karya Duccio 
mengatakan: Kelanjutan hidup ditambahi dengan kuatnya gelap terang yang kontras 
di antara figur-figurnya, dan di antara variasi bidang daripada makam dan 
pegunungan.  

Dengan demikian bagaimana melakukan ―kontras gelap terang yang kuat‖ 
menambah hidup? Kata-kata Munro akan hanya berlaku sebagai kiasan yang menarik 
kecuali kalau situasi di dalam seni mempunyai sesuatu yang dilakukan dengan 
bagaimana realitas itu bila menjadi hidup. Realitas menjadi hidup bila seperti halnya 
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seni, realita menunjukkan dirinya sebagai kehidupan. Kadang-kadang perlakuan ini 
melewati individual, lewat keartistikan, peristiwa kreatif yaitu kelahiran. Selanjutnya 
kehidupan menghadirkan realitas yang menemukan seni dimanapun, menemukannya 
di banyak cara. Sebagaimana mereka menemukan seni, mereka menemukan 
kehidupan. Implikasi yang pertama daripada seni adalah: Sesuatu yang dihubungkan 
memberikan kehidupan padanya. Implikasi yang kedua daripada seni adalah: Manusia 
dalam suatu posisi mengesahkan kehidupan dengan melihat dan mengesahkan 
relasinya dengan sesuatu; dan apabila hal itu dilakukan, kehidupan dibuat lebih hidup, 
bagi seni hal ini dimulai dengan sambutan deklarasi keindahan. 

3. Monroe Beardsley dalam Teori Kreativitas  

Sejak zaman Homer dan Hesiod, para seniman telah mempertahankan tentang 
sumber tenaga yang mendorong terciptanya benda-benda nyata dari sesuatu yang 
abstrak. Meskipun telah berjalan berabad-abad lamanya, dan beratus-ratus teori dan 
penafsiran dalam membahas hal itu, tetapi kenyataannya hingga kini masih tetap 
misterius. Walaupun demikian, sebanarnya masih banyak hal yang menarik kita 
bahas; misalnya dorongan apa yang membuat seorang seniman mencipta sebuah lagu, 
atau suatu tarian atau sebuah lukisan. Banyak jawaban yang kita dapatkan, tetapi ada 
dua jawaban utama yang menarik untuk dibahas. Pertama adalah karena ada 
dorongan kemanusiaan biasa; yaitu hasrat untuk mencapai kemashuran, uang, 
digandrungi, kekuasaan dan lain sebagainya. Dorongan-dorongan ini sebenarnya 
hampir berlaku bagi setiap orang, tetapi seniman memang mempunyai karakteristik 
sendiri yang perlu pengkajian lebih luas. Tentu sangat berbeda antar seniman yang 
baru mulai meniti karirnya dengan seniman kawakan yang telah terkenal. Demikian 
pula latar belakang, baik kebudayaan, sosial, ekonomi dan pendidikan sangat 
menentukan motivasi seseorang untuk melakukan kegiatannya. Kedua, adalah 
dorongan yang bersifat rohani; yaitu kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh 
rohaninya secara mendalam, bahkan mungkin tak disadari. Permasalahan diatas, kita 
tidak akan membahas bagaiman proses kreatif terjadi sejak coretan pertama sebuah 
kuas, atau kata pertama dari sebuah sajak. Tetapi kita akan membahas hal-hal yang 
mendahului proses kreatif, walaupun itu hanya berupa nuansa kecil saja dari suatu ide. 
Gagas awal ini kemudian nantinya berkembang menjadi sebuah gagasan yang utuh 
untuk kemudian ditransformasikan dalam bentuk karya-karya ungkapan. gagas awal 
ini sering kali ditafsirkan sebagai suatu sel, bibit, nucleus atau unsur dari suatu 
kelahiran penciptaan.  

Dorongan penciptaan atau daya kailhaman pada dasarnya muncul begitu saja pada diri 
seorang seniman, seperti halnya Mozart, atau Houzman ketika mengumandangkan 
nada konsertonya. Tetapi dorongan ini bisa pula karena pengaruh luar, seperti halnya 
sesuatu yang tidak sengaja, misalnya seekor kucing yang secara kebetulan lewat di atas 
tuts piano atau tumpukan tanah liat yang teronggok begitu saja di tepi selokan. Tetapi 
jika dorongan itu datangnya dari dalam, tentu sebelumnya telah ada di balik 
kesadaran, dan untuk memahaminya merupakan pekerjaan yang maha sulit. 

Pembahasan ke arah itu, sebenarnya harus pula dimulai dengan pengertian proses 
keratif itu sendiri. Proses kreatif adalah luasnya kegiatan mental dan fisik mulai dari 
dorongan awal hingga sentuhan terakhir; yaitu antara kita bermaksud mencapai 
sesuatu hingga karya seni itu selesai (Agus Sachari 1987:182). Pola proses kreatif 
menurut Monroe secara garis besar dapat dibagi atas beberapa kelompok: a. Pertama 
adanya karakteristik yang sama pada setiap seni apapun medianya; gejala ini tampak 
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karena hampir setiap karya seni selalu menggunakan topik utama. Dengan demikian 
pendekatan pola kreatif terutama karya-karyanya mempunyai hasil akhir akibat proses 
kreatif ynag sama pula. b. Kedua adanya analogi pengalaman estetis: gejala ini 
terbukti karena adanya apresiasi dan penghargaan untuk di nilai. Dengan demikian 
tentu ada pula pola kreatifitas yang dapat dipergunakan untuk mencapai hal itu. c. 
Ketiga adanya analogi antara satu kegiatan kretif dengan kegiatan kreatif lainnya. Hal 
ini diungkapkan secara klasik oleh Dewey dengan mencoba mengadakan penelitian 
bagaimana sebenarnya manusia berpikir (Agus Sachari 1987:183). Ada sumber utama 
yang dapat kita kaji, terutama berkaitan dengan pengalaman dan presepsi kreatif. 
Ketiga sumber itu adalah seniman, ahli psikologi atau ahli filsafat.  

Penggalian pertama adalah tanggapan terhadap seniman, misalnya Picasso pernah 
berkata pada C. Zervos: Ketika saya berjalan-jalan di rimba Faintainbleu, saya 
merasakan kejenuhan yang tiada tara dengan kehidupan disekeliling. Dan saya 
merasakan bahwa hal itu harus segera ditumpahkan diatas kanvas. Kemudian warna-
warna hijau menguasai lukisan-lukisanku. Pelukis seolah-olah didesak untuk 
mengeluarkan dirinya dari lingkup rasa dan penglihatannya........(Agus Sachari 
1987:183).  

Sebanyak karya-karya seniman seperti John Livingstone Lowes berjudul The Road to 
Xanadu, angka-angka komputer adalah hiasan yang merajalela di mana-mana, dan 
anehnya dianggap sebagi hiasan yang paling menarik dan membanggakan yang 
kemudian mengilhami para pelukis. Harry James dalam The Spoil of Poyton 
mengungkapkan bahwa sumber penyakit dari novelnya adalah suatu virus yang 
membangun jalan keluarnya sendiri, kemudia menerawang menceritakan seorang 
wanita tua bersama seorang anak laki-laki diantara himpitan perabot kuno. Akhirnya 
bahwa yang paling berharga dari peninggalan seorang seniman kreatif bukanlah 
terletak pada teori-teorinya, tetapi justru dari peninggalan prosesnya yang berbentuk 
sketsa-sketsa ataupun plot-plot tulisan. Catatan-catatan penulisan nada-nada 
Bethoven, juga sketsa-sketsa studi Guenica dari Picasso, kita mampu mengenal lewat 
metode kerja dan proses penegembangan karyanya (Agus Sachari 1987:184-187).  

Penggalian kedua pendapat-pendapat para ahli psikologi yang khusus mempelajari 
dorongan awal seorang seniman berkarya. Beberapa yang menarik adalah diantaranya 
teori tentang psikologi Gestalt, kemudian penelitian Rudolf Arnheim terhadap 
Guernica karya Picasso di Universitas Buffalo. Selain itu beberapa penemuan yang 
amat berharga oleh Catharina Patrick yang meneliti selama 30 tahun terhadap 55 
penyair dan 58 orang bukan penyair. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan (dengan 
mengutip Graham Wallas dalam The Art of thought) bahwa dalam berkarya seorang 
seniman akan melalui 4 tahap utama yaitu: tahap persiapan, tahap penetasan, tahap 
inspirasi dan tahap pengembangan. Tetapi dalam keempat tahapan itu kadang-
kladang bercampur baur dan berlangsung terus dalam keseluruhan proses kreatif 
(Agus Sachari 1987:187).  

Penggalian ketiga pendapat ahli filsafat umumnya mengungkapkan hubungan 
antara teori-teori umum dengan kedalaman berpikir seorang seniman. Homer, Hesiot 
dan Pinder cenderung memberikan jawaban sebagai sesuatu yang sulit dijelaskan oleh 
hukum alam. Di samping itu bermunculan pula teori-teori dalam versi Pantheistis 
yaitu segalanya bersumber dari Allah dan segalanya karena Allah. Teori Gropulsive 
menyatakan bahwa sesuatu yang mengendalikan proses kreatif yang sedang 
berlangsung merupakan bagian penting dari keseluruhan proses. Sedang teori 
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finallistis beranggapan bahwa segala sesuatu pengendalian kegiatan kreatif adalah 
merupakan hasil akhir dari tujuan proses. Kedua teori ini saling bertubrukan namun 
hal tersebut tidak perlu dipertajam. Sebagai pebanding ada beberapa teri yang kita 
gunakan, salah satunya adalah teori sebagi ekspresi dari R.G. Collingwood yang 
merupakan transformasi teori propulsive menyatakan:  

Bila seseorang hendak mengekspresikan emosinya maka sebenarnya timbul kesadaran 
bahwa ia mempunyai emosi, tetapi ia juga tidak mengerti dan tidak sadar apa 
sebenarnya emosi itu yang dirasakannya hanyalah desakan dan ketegangan yang 
berada di dalam dan tidak diketahui asal atau sebab-sebabnya......; sebelum emosi 
tersebut terungkapkan seorang seniman merasa dirinya tidak enak, kemudian jika ia 
berhasil mengungkapkannya, pikirannya terasa menjadi sangat ringan... dan tujuan 
atau harapannya ialah dapat mengerti dan menjelaskan emosinya (Collingwood dalam 
Agus Sachari 1987:189). Collingwood akhirnya menyimpulkan bahwa suatu emosi 
sebenarnya menyimpan identitas selama berlangsung proses kreatif, dan karya 
tersebut dapat dianggap Orsinil jika hal itu mendominasi proses kreatif. Kelemahan 
dalam teori ini adalah sulitnya menentukan prinsip identitas dari emosi yang telah 
berlangsung. Untuk meredam teorinya Collingwood kemudian menyatakan: Seorang 
seniman yang patut diperhitungkan adalah mereka yang hanya berekspresi 
berdasarkan emosi pertama dan berpegang teguh pada satu-satunya emosi yang di 
yakini ... saya merasakan emosi datang dan tak dapat terkatakan hingga hal itu 
terungkapkan dalam sebuah media (Collingwood dalam Agus Sachari 1987:190). 
Prinsip-prinsip finalistis menunjukkan gambaran proses kreatif sebagai pemecahan 
persoalan secara kualitatif berdasarkan prinsip John Dewye.  

Davit Ecker mengambil satu kalimat dari pematung Henry Moore: ... kadang-kadang 
saya harus mulai untuk menggambarkan sesuatu tanpa ada persoalan yang harus 
dipecahkan sebelumnya; hanya berniat untuk menggoreskan pensil di atas kertas dan 
membuat garis, nada dan bentuk tanpa tujuan atau tanpa disadari, tetapi setelah 
pikiran saya mencerna gambar-gambar itu muncullah beberapa ide yang kemudian 
mengkristal menjadi konsep-konsep gagasan. Pada saat itu baru timbul pengendalian 
dan kejelasan maksudnya ... kadang-kadang saya memulai dengan satu usaha untuk 
memecahkan satu persoalan di atas sebonglah batu, kemudian secara sadar mulai 
membangun sebuah bentuk (Jaac, XXI, 1963, halaman 284-290). Justru persoalan 
seorang seniman yang paling penting adalah apa yang harus mereka kerjakann 
selanjutnya. Persoalan ini sulit karena menyangkut rangsangan-rangsangan seniman 
untuk membuat karya. Terminologi finalistis di dalam seni sebenarnya diungkap 
sewaktu Ecker mengemukakan teori Finalistisnya berdasarkan kualitas sepihak dan 
kondisi persepsi tertentu. Yang menjadii pertanyaan kita adal;ah bagaimana seorang 
seniman dengan mengadalkan pandangannya akhirnya kemudian mengolah garis, 
warna dan teksture menjadi suatu karya.  

Vincent Tomas memberikan suatu kritik terhadap finalistis, yaitu bahwa kreatifitas 
seorang seniman adalah kegiatan perasaan yang tertuju kepada maksud tertentu, 
meskipun hasilnya belum tentu sukses. Secara tegas Vincent menekankan teori 
kreatifnya, yaitu bahwa proses kreatif adalah adalah suatu proses terus menerus 
dilakukan untuk membimbing ke arah tujuan. Yang paling penting bagi seniman 
sebenarnya, bahwa di dalam proses kreatif tidak hanya dorongan pertama yang harus 
diyakini sebagai suatu gagasan yang orisinil. Tetapi juga bagaimana mengolah 
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dorongan pertama itu menjadi suatu hasil akhir yang masih mencerminkan karakter-
karakter awal.  

Pada prakteknya banyak seniman melakukan kegiatan kreatifnya tidak terpakau oleh 
dorongan pertama seperti halnya pada teori propulsive, demikian juga tidak terpakau 
oleh target hasil akhir seperti halnya pada teori Finalistis. Tetapi berdasrkan 
pengamatan justru di situlah letak Kreatifitas; bebas, lentur dan penuh dinamika. Para 
ahli teori sebi hanya bisa menebak atau mengamati, tetapi tidak bisa merasakan 
bagaimana sebanarnya kreatifitas itu berlangsung. Monroe Beardsley dalam Problems 
in the Philosophy of Criticism yang menjelaskan adanya 3 ciri yang menjadi sifat-sifat 
membuat baik (indah) dari benda-benda estetis pada umumnya. Ketiga ciri termaksud 
ialah: a. Kesatuan (unity) ini berarti bahwa benda estetis ini tersusun secara baik atau 
sempurna bentuknya. b. Kerumitan (complexity) Benda estetis atau karya seni yang 
bersangkutan tidak sederhana sekali, melainkan kaya akan isi maupun unsur-unsur 
yang saling berlawanan ataupun mengandung perbedaan-perbedaan yang halus. c. 
Kesungguhan (intensity) Suatu benda estetis yang baik harus mempunyai suatu 
kualita tertentu yang menonjol dan bukan sekedar sesuatu yang kosong. Tak menjadi 
soal kualita apa yang dikandungnya (misalnya suasana suram atau gembira, sifat 
lembut atau kasar), asalkan merupakan sesuatu yang intensif atau sungguh-sungguh.  

4. De Witt H. Parker dalam Teori Bentuk Estetik  

Walaupun kini teori objektif tentang keindahan yang berdasarkan perimbangan, tidak 
lagi dapat dipertahankan lagi karena banyak segi keindahan yang mulai tidak lagi 
mengkaitkannya dengan proporsi bentuk, namun beberapa ahli estetik dewasa ini 
masih tetap mempertahankan; bahwa benda-benda masih mempunyai sisi yang 
menyenangkan. Oleh karenanya tetap mempunyai nilai estetik atau dapat disebut 
indah. Lebih-lebih untuk karya seni yang merupakan hasil ciptakan para seniman. Segi 
yang berkaitan dengan nilai estetik itu adalah bentuk estetik (aesthetic form) dari 
benda yang bersangkutan. 

Pembatasan seni--seni sebagai ungkapan atau ekspresi sementara ini sebenarnya 
terlalu luas, terlalu mencangkup hal-hal lain juga. Jelasnya bahwa meskipun tiap karya 
seni itu adalah suatu ungkapan, namun buka setiap ungkapan itu merupakan karya 
seni. Ungkapan emosi lewat naluri seperti berteriak, kesakitan, laupan kegembiraan 
tidaklah termasuk kesenian, bukan termasuk estetik. Kesenian adalah disengaja, 
dicipta, disusun, dan berkaitan dalam kebudayaan. Ungkapan-ungkapan praktis juga 
bukan bentuk kesenian, sebab hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, seperti 
aba-aba dalam barisan, omong-omong di pasar. Tujuan ungkapan seni dibuat, dicipta 
dan dinilai untuk dirinya sendiri, kita asyik didalamnya. Bandingkan saja umpamanya 
sajak cinta dengan pernyataan cinta. Sajak dinilai akan pengalaman emosi yang 
berirama yang ditimbulkan pada penulis maupun pembaca. Pernyataan cinta 
sekalipun dinikmati oleh yang menyatakan, sebaliknya nilai utamanya terletak pada 
akibatnya--makin cepat pernyataan itu selesai dan tujuannya tercapai. Sajak ditujukan 
pada diri sendiri, diulang-ulang, nanti, esok. Sedang pernyataan cinta merupakan alat 
untuk mencapai tujuan yang bukan dirinya sendiri, tidak ada artinya lagi untuk 
diulang setelah tujuanya tercapai.  

Kebebasan ungkapan seni sebenarnya hanyalah penebalan suatu sifat yang dapat 
dilihat pada tiap ungkapan. Pada dasarnya ungkapan itu menjanjikan kepuasan yang 
dengan mudah kita dapat melaksanakan. Perbedaan pokok tentang ungkapan untuk 
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ilmu pengetahuan dengan seni lukis misalnya: Seni lukis bukan merupakan benda 
semata, melainkan tanggapan seniman terhadap benda itu, perasaan ataupun 
emosinya disebabkan oleh adanya benda tersebut. Bagaimanapun juga tepat dan 
lengkapnya lukisan seorang ahli botani atau zoologi mengenai kehidupan tumbuh-
tumbuhan atau binatang bukanlah karya seni. Karya-karya itu mungkin memuaskan 
sebagai pengetahuan (alat peraga), tapi bukannya bersifat indah. Ada perbedaan 
tentang bunga oleh seorang penyair dan oleh ahli botani, atau di antara sketsa artistik 
dan suatu foto pada jenis yang pertama terdapat keindahan (De Witt H. Parkaer, 
1946:16). Ilmu pengetahuan itu obyektif menurut tujuannya, kering dan dingin kalau 
dilihat dari sudut temperamen seni. Suatu novel dan drama yang realistikpun 
berusaha untuk mengerjakan suatu gambaran kahidupan manusia yang benar-benar 
dapat menghilangkan segala komentar dan emosi pribadi pengarang yang tidak 
mungkin dapat membuang rasa dramatik yang dasar dalam bentuk simpatik 
kecemasan, keagamaan. 

Keharusan akan ungkapan nilai dalam seni, merupakan perbedaan pokok diantara 
seni dan ilmu. Bukan terbatasnya seni pada ungkapan suatu hal yang kongkrit dan 
individual serta terbatasnya ilmu pada ungkapan konsep seperti yang diungkapkan 
oleh sementara kaum pemikir. Hal tersebut disebabkan karena ilmu dapat 
mengungkapkan sesuatu yang individual dan sebaliknya seni dapat mengungkapkan 
konsep. Para ahli biologi/geografi melukiskan daerah tertentu dari permukaan bumi 
(dengan pet), ahli astronomi mempelajari bintang dan bulan, namun penyair seperti 
Shakespeare dan Goetha mengungkapkan konsep-konsep etika atau menafsirkan 
sesuatu yang paling universal.  

Karya seni adalah sarana kehidupan estetik, maka dengan karya seni kemampuan dan 
pengalaman estetik menjadi bertambah kental dan menjadi milik bersama sebagian 
dari nafas dan jiwa masyarakat. Demikian juga tiap karya seni menjadi pangkal 
eksperimen baru yang menyebabkan ungkapan seni dari kehidupan ke taraf semakin 
tinggi. Jelas bahwa suatu konsep yang lengkap tentang kesenian yang harus meliputi 
keawetan dan komunikasi ungkapan (De Witt H. Parker 1946: 17).  

Definisi tentang seni hanya akan terpenuhi jika ia mampu membuat kita untuk bisa 
mengungkapkan nilai seni. Satu sumber nilai adalah kenikmatan yang diberikan oleh 
medium ungkapan yang tersusun--warna, garis dan bentuk, bunyi kata atau nada, 
dengan irama dan hubungan-hubungan. Seperti yang telah dikemukakan; tidaklah ada 
ungkapan seni tanpa nilai sedikitpun.  

Selanjutnya, sumber yang nyata sekali bagi nilai seni adalah khayalan benda dan 
peristiwa yang biasanya menimbulkan kenikmatan. Berpangkal pada arti yang 
dikandung oleh bentuk medium, sensa, seniman dapat menganyam impian-impian 
bagi kita mengenai hal-hal yang kita senang mengamati. Kita semua menikmati 
pandangan bentuk manusia--maka seniman menyajikan sesuatu yang menyerupainya. 
Kita tertarik melihat lautan atau bunga--maka didapati visi arah mengenai itu pada 
Winslow Homer atau Van Gogh. Penyair itu juga seorang pandai sihir yang dapat 
merubah arti dari kata-kata menjadi impian berbahagia.  

Tiap pengalaman seni mengandung pertama sensasi yang merupakan media 
ungkapan. Dalam lukisan ada warna dan garis. Dalam komposisi musik ada bunyi 
dalam sajak ada suara dan kata. Kedua, bahan baku ini menimbulkan rasa samar-
samar. Seperti yang kita amati sebelumnya, bahwa teori ungkapan seni adalah lepas 
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sama sekali dari yang digambarkan, medium sensa itu sendiri mangungkapkan suatu 
warna, suatu suasana rasa. Demikian juga bunyi, suara dan kata; jika disusun berirama 
dan serasi. Pengalaman seni yang paling sederhana, seperti pada keindahan nada-nada 
atau warna-warna tunggal dalam musik itu sifatnya tidak lebih rumit dari itu.  

Hampir semua karya seni itu mengandung unsur lain lagi. Biasanya unsur-unsur sensa 
ini tidak ada pada dirinya sendiri saja, melainkan ada fungsi--untuk melambangi 
benda, peristiwa atau universal. Warna dan bentuk lukisan pemandangan alam itu 
memikat kita bukan hanya sebagai warna dan bentuk, melainkan juga sebagai 
lambang-lambang untuk pohon, awan, bukit, ladang dan sebagainya. Kata-kata suatu 
balada menarik dan memacu kita, bukan hanya dengan bunyinya, melainkan juga 
dengan kegiatan dan peristiwa yang mereka lukiskan dalam khayalan kita. Ini berarti 
gagasan-gagasan (konsep-konsep) tertentu--tentang pohon dan awan dalam lukisan, 
tentang manusia dengan perlakunya dalam sajak--itu bergandengan dengan unsur 
sensa dan merupakan arti. Gagasan suatu arti ini adalah unsur pengalaman estetik. 
Mereka ini juga menimbulkan emosi, tetapi emosi tersebut bukannya samar-samar 
seperti pada unsur sensa melainkan pasti seperti emosi yang dipacu oleh benda-benda 
dan peristiwa dalam kehidupan nyata. Misalnya karya Rembrant judul ―Pria dengan 
Helem Emas‖, tidak hanya menggetarkan kita secara samar-samar dengan kualitas 
irama, warna dan garisnya, disamping itu juga memacu rasa hormat dan memuji, 
seperti yang kita rasakan apabila prajurit itu nyata-nyata ada di depan kita.  

Kesatuan dalam kesenian itu dianggap sama dengan keindahan. Meskipun pandangan 
ini jelas sepihak, tidak seorangpun mampu meyakinkan bahwa sesuatu dapat indah 
tanpa kesatuan. Karena seni itu adalah ungkapan, maka kesatuan itu dengan 
sendirinya adalah bayangan satu kesatuan benda alam dan jiwa yang diungkapkan. 
Suatu syair lirik mencerminkan kesatuan suasana jiwa yang mengikat pikiran dan 
bayangan penyair. Drama dan novel mencerminkan kesatuan rencana dan tujuan dan 
perilaku dan urutan sebab dan akibat dalam tragedi kehidupan. Patung mencerminkan 
kesatuan organik pada bahan. Lukisan kesatuan organik secara visuil dalam ruang. 
Kesatuan dasar itu maksud dan tujuannya terbenam dalam struktur.  

Selain itu karena tujuan seni itu memang untuk memberikan kepuasan dalam 
khayalan tentang hidup, ia akan berusaha membuka semua kesatuan yang 
mengasyikan jiwa yang menjumpainya. Tujuan tersebut menutut seniman bukan 
hanya upaya menyajikan kesatuan hidup, melainkan upaya menyusun mediumnya, 
sehingga menjadi jiwa bagi yang mengamati. Komposisi unsur dalam lukisan 
bukannya sesuai dengan susunan unsur yang bagaimana yang sebenarnya dalam 
kondisi alam, melainkan sebagai tuntutan penglihatan. Susunan karya seni sebenarnya 
lebih komplek dari setiap kesan yang ditangkap dari setiap deskripsi, sebab kesatuan 
itu bukan hanya ada diantara unsur saja, melainkan juga di antara dua aspek pada 
setiap unsur dan secara keseluruhan--bentuk dan isi. Kesatuan diantara mendium, 
pikiran dan perasaan apapun yang menjelma padanya--inilah kesatuan pokok dalam 
segala macam ungkapan. Kesatuan di antara kata dan artinya, nada musik dan 
rasanya, warna dan kekuatannya, bentuk dan yang disajikan mereka. Jika seniman 
menggunakan unsur-unsur medium sebagai penjelmaan gagasan, maka ia harus 
memilih, bukan hanya sekedar mengantarkan sesuatu arti, melainkan juga untuk 
menyampaikan suasana rasa. Supaya pilihan itu sesuai, maka nada rasa dari bentuk itu 
harus identik dengannada rasa isi didalamnya yang dituangkan oleh seniman. 
Mendium sendiri masih harus mampu mengungkapkan lagi isi dan dengan hal itu 
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akan lebih memperkuat nilai didalamnya. Inilah yang disebut dengan harmoni, yang 
berbeda dan tidak sekedar kesatuan belaka dari bentuk dan isi.  

Secara tersirat kesatuan atau harmoni merupakan prinsip dasar dan cerminan bentuk 
estetis, terutama yang terkandung dalam karya seni. Kajian tentang bentuk estetis 
dalam karya seni Parker membagi dalam enam asas.  

a. The principle of Organic unity (asas kesatuan/utuh). Asas ini berarti bahwa 
setiap unsur dalam sesuatu karya seni adalah perlu bagi nilai karya itu dan karyanya 
tersebut tidak memuat unsur-unsur yang tidak perlu dan sebaliknya mengandung 
semua yang diperlukan. Nilai dari suatu karya sebagai keseluruhan tergantung pada 
hubungan timbal-balik dari unsur-unsurnya, yakni setiap unsur memerlukan, 
menanggapi dan menuntut setiap unsur lainnya. Pada masa yang lampau asas ini 
disebut kesatuan dalam keanekaan (unity in variety). Ini merupakan asas induk yang 
membawakan asas-asas lainnya.  

b. The principle of theme (Asas tema). Dalam setip karya seni terdapat satu (atau 
beberapa) ide induk atau peranan yang unggul berupa apa saja (bentuk, warna, pola 
irama, tokoh atau makna) yang menjadi titik pemusatan dari nilai keseluruhan karya 
itu. Ini menjadi kunci bagi penghargaan dan pemahaman orang terdapat pada karya 
seni itu. 

c. The principle of thematic variation (Asas variasi menurut tema). Tema 
dari suatu karya seni harus disempurnakan dan diperbagus dengan terus-menerus 
mengumandangkannya. Agar tidak menimbulkan kebosanan pengungkapan tema 
yang harus tetap sama itu perlu dilakukan dalam pelbagai variasi.  

d. The principle of balance (Asas keseimbangan). Keseimbangan adalah 
kesamaan dari unsur-unsur yang berlawanan atau bertentangan. Dalam karya seni 
walaupun unsur-unsurnya tampaknya bertentangan tapi sesungguhnya saliang 
memerlukan karena bersama-sama mereka menciptakan suatu kebulatan. Unsur-
unsur yang saling berlawanan itu tidak perlu hal yang sama karena ini lalu menjadi 
kesetangkupan, melainkan yang utama ialah kesamaan dalam nilai. Dengan kesamaan 
dari nila-nilai yang saling bertentangan terdapatlah keseimbangan secara estetis.  

e. The principle of evolution (Asas perkembangan). Dengan asas ini 
dimaksudkan oleh Parker yaitu proses yang bagian-bagian awalnya menentukan 
bagian-bagian selanjutnya dan bersama-sama menciptakan suatu makna yang 
menyeluruh. Jadi misalnya dalam sebuah cerita hendaknya terdapat suatu hubungan 
sebab dan akibat atau rantai tali-temali yang perlu yang ciri pokoknya berupa 
pertumbuhan dari makna keseluruhan.  

f. The principle of hierarchy (Asas tata jenjang). Kalau asas-asas variasi 
menurut tema, keseimbangan dan perkembangan mendukung asas utama kesatuan 
utuh, maka asas yang terakhir ini merupakan penyususnan khusus dari unsur-unsur 
dalam asas-asas tersebut. Dalam karya seni yang rumit kadang-kadang terdapat satu 
unsur yang memegang kedudukan memimpin yang penting. Unsur ini mendukung 
secara tegas tema yang bersangkutan dan mempunya kepentingan yang jauh labih 
besar daripada unsur-unsur lainnya. Demikianlah keenam asas diatas menurut Parker 
diharapkan menjadi unsur-unsur dari apa yang dapat dinamakan suatu logika tentang 
bentuk estetis (a logic of aesthetic form). 
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Rangkuman  

Keindahan dalam arti yang luas, merupakan pengertian semula dari bangsa Yunani, 
yang didalamnya tercakup pula ide kebaikan. Plato misalnya menyebut tentang watak 
yang indah dan hukum yang indah, sedang Aristoteles merumuskan keindahan sebagai 
sesuatu yang selain baik juga menyenangkan. Plotinus menulis tentang ilmu yang 
indah dan kebajikan yang indah. Orang Yunani dulu berbicara pula mengenai buah 
pikiran yang indah dan adat kebiasaan yang indah. Tapi bangsa Yunani juga mengenal 
pengertian keindahan dalam arti estetis yang disebutnya symmetria ntuk keindahan 
berdasarkan penglihatan (misalnya pada karya pahat dan arsitektur) dan ‘harmonia‘ 
untuk keindahan berdasarkan pendengaran (musik).  

Jadi pengertian keindahan yang seluas-luasnya meliputi: - keindahan seni, keindahan 
alam, keindahan moral, keindahan intelektual. Keindahan dalam arti estetika murni, 
menyangkut pengalaman estetis dari seseorang dalam hubungannya dengan segala 
sesuatu yang dicerapnya. Sedang keindahan dalam arti terbatas, lebih disempitkan 
sehingga hanya menyangkut benda-benda yang dicerap dengan penglihatan, yakni 
berupa keindahan dari bentuk dan warna secara kasat mata. Aristoteles memandang 
estetika sebagai ―the poetics‖ yang terutama merupakan kontribusi terhadap teori 
sastra daripada teori estetika. Herbert Read –dalam bukunya The Meaning of Art 
merumuskan keindahan sebagai suatu kesatuan arti hubungan-hubungan bentuk yang 
terdapat di antara pencerapan-pencerapan inderawi kita. Thomas Aquinas 
merumuskan keindahan sebagai suatu yang menyenangkan bila dilihat. Filsafat seni 
meliputi 6 (enam) persoalan utama, yaitu : (1) benda seni, (2) seniman, (3) publik seni, 
(4) konteks seni, (5) nilai-nilai seni, dan (6) pengalaman seni (Sumardjo, 1997:16).  

Dengan demikian pengalaman seni termasuk salah satu pokok kajian filsafati. Ada 
tingkatan basis aktivitas estetik/artistik: 1. Tingkatan pertama: pengamatan terhadap 
kualitas material, warna, suara, gerak sikap dan banyak lagi sesuai dengan jenis seni 
serta reaksi fisik yang lain. 2. Tingkatan kedua: penyusunan dan pengorganisasian 
hasil pengamatan, pengorganisasia tersebut merupakan konfigurasi dari struktur 
bentuk-bentuk pada yang menyenangkan, dengan pertimbangan harmoni, kontras, 
balance, unity yang selaras atau merupakan kesatuan yang utuh. Tingkat ini sudah 
dapat dikatakan dapat terpenuhi. Namun ada satu tingkat lagi. 3. Tingkatan ketiga: 
susunan hasil presepsi (pengamatan). Pengamatan juga dihubungkan dengan perasaan 
atau emosi, yang merupakan hasil interaksi antara persepsi memori dengan persepsi 
visual. Tingkatan ketiga ini tergantung dari tingkat kepekaan penghayat.  
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