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DUA MACAM PANDANGAN KEINDAHAN DALAM KARYA SENI 

Keindahan dalam karya seni merupakan suatu keharusan. Dengan kata lain 

keindahan melekat dan berpadu, atau bersifat inherent dalam karya seni. Dalam 

upaya tersebut, pemikiran pada umumnya bermula dengan pernyataan – 

pernyataan yang membuka persoalan secara beruntun sebagai berikut : 

1. Apakah kindahan itu ? 

2. Apakah keindahan terletak dalam subyek yang dipilih seniman, misalnya : 

seorang wanita cantik, matahari di kala mula terbit atau menjelang 

terbenam, atau setangkai bunga tanaman hias yang segar dan harum? 

3. Ataukah keindahan itu terletak di mana-mana, di batu-batu , sunggai-

sungai, hutan-hutan dan gunung-gunung, bahkan di pelimbahan sekali 

pun? Bahkan dalam hati pikiran manusia? 

Dalam hubungan ini salah seorang filosuf Yunani Kuno, Plato yang hidup kira-

kira 427-347 sebelum Isa Al Masih-berkeyaninan bahwa keindahan itu ada di 

dalam pernyataan gagasan dari pikiran yang murni, yang tak mungkin diharapkan 

ada atau muncul sepenuhnya di muka bumi atau alam semesta ini.  

Menurut Plato, keindahan itu mungkin saja berkilas paling jelas di dalam 

kebenaran – kebenaran yang ditemeukan melalui logika. Dengan demikian 

melalui ilmu yang penalarannya tersusun dengan amat baiknya. 
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Bagi Palto, pengalaman keindahan tidak pernah bergantung pada senang atau 

tidak senangnya seseorang atau pribadi-pribadi pada subyek artistic, melainkan 

terletak pada pemahaman intelektual terhadap subyek artisitik itu. Kemudian 

beberapa pemikiran Kristiani seperti St. Agustine (354-430) dan St. Thomas 

Aquinas (1225-1274) berkeyakinan seperti Plato bahwa kebenaran intelektual dan 

keindahan itu adalah sinonimus atau bersinonim. 

Menurut paham ini pengertian yang jelas terhadap kebenaran sejati akan 

membuahkan persepsi keindahan. Perkembangan selanjutnya kebenaran yang 

dimaksudkan dalam ciptaan budaya dan seni adalah kebenaran sebagai yang 

diwahyukan oleh Tuhan dalam ciptaannya. 

Keindahan disini terutama sebagai aplikasi dari dua buah kata konseptual dan 

theosofis yang sangat digemari ialah “instresa” dan “inscape”. Bagi Hopkins 

instress adalah pengaruh yang nyata dari tangan Tuhan terhadap cipta kreatifnya. 

Sedangkan inscape adalah pemahaman, kekuatan melihat segala sesuatu dengan 

hati dan pikiran sebagai suatu puncak realitas dalam melihat pola, irama, dan 

melodi benda-benda ciptaan berdasrkan kebenaran Tuhan (W.J. Grace, loc. 

Cit.:14). 

Para ahli dan kritikus kesenian kemudian menyatakan bahwa semakin tajam 

pemahaman seseorang terhadap kekhususan yang kongkrit dari benda-benda hasil 

karya seni, semakin tajam pula persepsi seseorang terhadap keindahan yang 

transcendental dan universal – yakni keindahan persepsional yang berada di luar 

batas pengetahuan praktis manusia, yang hanya bisa dicapai dengan intuisi. Intuisi 

adalah sesuatu proses kejiwaan/kerokhanian yang sulit dinalarkan tetapi terasa 

bagi jiwa dan perasaan yang halus akan manfaatnya yang abadi dan menyehatkan. 

Persepsi keindahan pada taraf tertentu dapat dibedakan antara persepsi seniman 

pencipta dalam proses penciptaan dan persepsi penghayat hasil karya. Bagi 

seniman yang sedang mencipta persepsi keindahan termasuk dalam konsep 

instress, sedangkan bagi penghayat hasil karya seni persepsi keindahan tergolong 

dalam konsep inscape. 

Di samping pandangan keindahan berdasarkan idea atau gagasan tersebut terdapat 

pandangan lain yang membiarkan emosi mempegaruhi idea atau gagasan 

keindahan. Gagasan bahwa suatu hasil karya seni menjadi indah jika ia 

menyajikan emosi yang penuh nafsu akan menghasilkan karya seni yang 

memungkinkan khalavak penikmat atau penghayatnya dapat berbagai perasaan-

perasaan demikian tanpa harus menanggung bahaya yang diakibatkannya. 
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Gagasan umum tentang apa sebenarnya indah itu seringkali bergantung pada 

seberapa jauh rakyat mengenal atau tahu banyak tentang konvensi-konvensi 

tertentu di bidang artistik. Acapkali apa yang disebut indah dalam seni yang pada 

umumnya paling dikenal rakyat. Gambar-gambar mempersona model busana 

merupakan contoh yang tepat. Akan tetapi jika kita menganalisisnya, akan 

tampaklah mode-mode tersebut tak berhubungan secara dekat dengan bentuk-

bentuk tubuh yang aktual yang telah diisi gagasan lebih mulia, lebih luhur, dan 

menakjubkan (baca : sublim). 

HUBUNGAN ANTARA KEINDAHAN DAN KONTEMPLASI 

Seni menurut wataknya akan berpadu dengan keindahan. Karena itu menurut 

logika deduktif dapat dikatakan bahwa keindahan dalam seni juga harus 

dikontemplasikan. Keseimbangan ini mengandung dua saran kemungkinan tafsir, 

pertama bahwa untuk dapat menciptakan keindahan dalam hasil karya seni 

terlebih dahulu harus ditempuh proses kontemplasi ; dan kedua keindahan yang 

berpadu dalam hasil cipta seni harus dikontemplasikan untuk menemukan rahasia 

dan nilai –nilai di balik keindahan formalnya.    

Bahwa keindahan dalam karya seni merupakan sesuatu yang harus 

dikontemplasikan untuk kepentingan keindahan iti sendiri, dan bukannya untuk 

tujuan yang lain. Dikatakan pula keindahan sering diartikan sangat sempit, jika 

hanya dimaksudkan untuk kegunaannya. (Misalnya keindahan dekoratif atau 

ornamental yang diupayakan untuk menarikselera pembeli. Atau perhiasan wajah 

dan tubuh untuk membangkit nafsu birahi). Pandangan ini sebenarnya berasal dari 

kaum humanis abad renaissance di Eropah (abad 14 sampai 16) yang gemar 

menautkan karya seni dengan nilai-nilai universal yang harus permanen. 

Bagi para seniman dan budayawan dalam mengupayakan terciptanya keindahan-

keindahan baru dan berkepribadian. Hal ini tak dapat lepaskan dari aktivitas 

peningkatan –peningkatan selera yang sangat diperlukan bagi umat manusia 

dalam mencapai martabat kemanusiaannya yang luhur dan universal berdasarkan 

lingkungan tertentu sebagai makhluk berbudaya yang menyadari kodratnya dalam 

hubungannya dengan sesamanya dan dengan Khaliknya. 

Demikianlah sebagai makanan yang diperlukan bagi kesehatan tubuh, kindahan 

yang hakiki diperlukan bagi kesehatan jiwa manusia, pribadi-pribadi dan 

masyarakat. 
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KEINDAHAN TRANSDENTAL, INTUITIF DAN EKSTASE 

Bagi orang-orang yang berada diluar aktivitas atau bidang penciptaan 

benda-benda budaya dan seni, keindahan ciptaan seharusnya menjadi 

sumbercpencarian nilai-nilai transcendental dan universal. Sebabnya ialah nilai 

transcendental itu keadaannyatidak didasarkan pengalaman atau penalaran. Nilai 

transcendental merupakan suatu yang bergerak diluar rentangan pengalaman 

manusia yang actual atau sehari-hari dan tidak juga berdasar pada penalaran dan 

kekuatan mendiskripsi. Nilai transdental tidak bisa dipahami melalui pengalaman 

praktis, tetapi diketahui melalui intuisi. Keindahan intuitif dengan nilai 

transendental budaya dan seni mula-mula dapat dikenali pada segi konotasinya 

yang umum sebagai suatu karakteristik sosok benda-benda hasil karya cipta. 

Misalnya karakteristik sosok keris, guratan-guratan pahatan dan sebagainya. 

Intuisi merupakan suatu kekhususan luar biasa dalam merasakan, 

memandang atau mensikapi sesuatu dengan penuh kecintaan, kebaktian, 

kepercayaan, dan penyerahan diri serta kebahagiaan jiwa. Jadi penghayatan 

keindahan secara intuitif merupakan suatu kemampuan untuk melihat dan meneliti 

kebenaran secara langsung tanpa diperlukan menempuh jalan bekerjanya otak 

secara teliti. 

Bentuk keindahan intuitif terjadi dalam proses penciptaan yang mungkin 

dalam gejalanya yang sangat ekstrim, yaitu suatu perasaan kebahagiaan spiritual 

yang membumbung tinggi. Disinilah individuasi dan keunikan cipta budaya seni 

memperoleh maknanya dalam bentuk yang organic. Hasil karya yang 

menghibahkan keindahan dalam bentuk yang organic dengan sendirinya memiliki 

derajat yang lebih tinggi disbanding semata-mata keindahan lahiriah atau 

permukaan (surface beauty). 

CARA MENANGKAP DAN MEMAHAMKAN NILAI KEINDAHAN 

TRANSDENTAL DAN INTUITIF 

Keindahan dalam karya budaya dan seni harus dikontemplasikan untuk 

menangkap dan memahamkan segala nilai yang mewujudkan keindahan. 

Masalahnya adalah bagaimana cara mempersepsi keindahan cipta budaya dan seni 

secara kontemplatif. Dan adakah pertimbangan-pertimbangan praktis yang dapat 

digunakan untuk menentukan keindahan suatu ciptaan. 

Sebelum berbicara tentang prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai 

pertimbangan, kita harus mengenal dulu tentang adanya dua kategori mahakarya 

atau masterpiece. Yaitu masterpiece non seni dan masterpiece seni. Masterpiece 

adalah sesuatu yang dibuat atau dikerjakan manusia dengan keterampilan yang 
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luar biasa baik dibidang seni maupun ilmu pengetahuan dan tata kehidupan 

praktis. 

Adapun karakteristik dari masterpiece adalah, antara lain : 

Karakteristik Masterpiece non seni adalah merupakan produksi pikiran dengan 

tugas utamanya memberikan analisis dan informasi; merupakan dokumen untuk 

pekerjaan praktis, dengan dampaknya pada pikiran-pikiran berikutnya; 

mengutamakan fungsi dan kegunaan dalam kehidupan praktis sehari-hari; 

merupakan pantulan gagasan social. 

Sedangkan karakteristik Masterpiece non seni adalah merupakan kreasi artistic 

yang memberikan insight dan intuisi kedalam dunia misteri dan dunia makna yang 

berdimensi ganda; selain sifatnya yang transenden juga karena individuasi 

(sesuatu yang berkaitan dengan cirri pribadinya yang tidak mungkin diduplikasi); 

bukan sebagai subyek yang semata-mata meminta penetrasi pikiran tetapi sebagai 

symbol yang memberikan makna transcendental; Keindahannya karena 

eksistensinya yang menuntut kecintaan (bukan karena fungsi atau tugas diluar 

dirinya). 

Jika kita berbicara tentang keindahan dan kontemplasi, maka kita 

berbicara tentang masalah masterpiece kategori budaya dan seni yang letaknya 

lebih pada intuisi yang terekspresikan dalam media yang mengandung image 

sebagai sesuatu yang menbawakan asosiasi mental yang banyak atau merembet 

luas. Setiap image tidak dibatasi oleh makna yang dikenal secara universal tetapi 

menyarankan berbagai kemungkinan dan terbedakan dari lain-lainnya oleh adanya 

suatu penagkapan berdimensi ganda pada realitas. 

Secara teknis, keindahan hasil karya budaya dan seni dapat dirasakan dan 

diterima dengan baik dengan mengenal tiga karakteristik wujud ciptaan, yaitu 

integritas; harmoni dan individuasi. 

Integritas adalah ketunggalan atau kesatuan yang padu dari semua unsur dan 

bagian-bagiannya, yang masing-masing berfungsi membangun wujudnya. 

Harmoni atau keselarasan dan keserasian; adalah proporsi dan hubungan atau 

pertalian yang tepat dari bagian-bagian. 

Individuasi; adalah suatu keunikan tertentu yang berarti bahwa keindahan cipta 

seni dan budaya tidak dapat dipertukar-tukarkan dengan ciptaan lainnya. Setiap 

karya cipta budaya dan seni memang mempunyai kesamaan kemanusiaan yang 

universal, tetapi kausal atau muasal bentuk kejadiannya adalah spesifik dan unik. 
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Kesimpulannya adalah keindahan itu harus menciptakan kecintaan tetapi 

kecintaan juga memperdalan persepsi kita terhadap keindahan. Keindahan tidak 

hanya dalam pengertian bahwa keindahan semata-mata sebagai ciptaan pikiran si 

pemandangnya tetapi keindahan selalu ada pada hasil cipta artistic atau obyek, 

baik memandang, menerima, menghayati atau tidak. Akan tetapi apresiasi 

terhadap keindahan pada diri setiap orang berbeda-beda karena ini berhubungan 

dengan cita rasa (taste) yang sebagian besar mungkin merupakan hasil dari 

konvensi atau lingkungan kita masing-masing daripada sebagai hasil persepsi 

yang aktual. 


