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ABSTRAK 

 

       Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai 

karakteristik karya mural Adi Gunawan. Jenis penelitian menggunakan teknik 

analisis isi (Content Analysis), yakni teknik penelitian yang digunakan untuk 

menganalisis obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini obyek yang akan dianalis 

isi adalah pesan dan teknik, ide/gagasan, kreativitas dan gaya yang dimiliki oleh 

Adi Gunawan dalam pembuatan mural. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

survei, penelitian survei merupakan metode riset dengan menggunakan kuesioner, 

wawancara dan dokumentasi sebagai instrumen pengumpulan data. Tujuannya 

untuk memperoleh informasi tentang karya Adi Gunawan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari (10) karya mural beraliran gaya pop surealis dan 

cenderung memiliki karakter dekoratif serta kebanyakan menggunakan perpaduan 

bidang diagonal, giometri, dan curva tak beraturan yang di beri warna-warna 

cerah dan kontras antara warna satu dengan yang lain dan dikombinasikan. 

 

Kata kunci : karakteristik, analisis, karya mural. 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to obtain accurate data regarding the characteristics of Adi 

Gunawan's mural works. This type of research uses content analysis techniques, 

namely research techniques used to analyze the object under study. In this 

research, the objects that will be analyzed are the messages and techniques, ideas / 

ideas, creativity and style that Adi Gunawan has in making murals. This research 

is a type of survey research, survey research is a research method using 

questionnaires, interviews and documentation as data collection instruments. The 

goal is to obtain information about Adi Gunawan's work. The results of this study 

indicate that (10) mural works of surreal pop style tend to have a decorative 

character and mostly use a combination of diagonal planes, giometry, and 

irregular curves which are given bright colors and contrast between one color and 

another and are combined. 

  

Keywords: Characteristics, analysis, murals



2 

 

 

 PENDAHULUAN 

Seni pada mulanya adalah 

suatu proses dari manusia, seni 

juga dapat diartikan dengan suatu 

yang diciptakan manusia yang 

mengandung unsur keindahan. 

Seni rupa adalah cabang seni 

dengan media yang bisa ditangkap 

mata dan dirasakan dengan 

rabahan. Kesan ini diciptakan 

dengan mengolah konsep titik, 

bidang, bentuk, volume, warna, 

tekstur, dan pencahayaan dengan 

acuan estetik. 

Karya seni yaitu suatu hasil 

yang diciptakan oleh seseorang 

yang mempunyai unsur keindahan 

dan terkandung ada yang bisa 

dimanfaatkan dan ada pula yang 

diciptakan hanya untuk pajangan. 

Karya seni itu terbagi jadi dua, 

yaitu karya seni terapan dan karya 

seni murni. Karya seni terapan 

adalah karya seni rupa yang 

dirancang untuk tujuan 

fungsional, yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan fisik dan psikologis 

(kejiwaan) manusia. Karya seni 

murni merupakan seni rupa yang 

tidak memperhatikan unsur paktis. 

Karya seni rupa murni diciptakan 

khusus berdasarkan kreativitas 

dan ekspresi pribadi pembuatnya. 

Dalam seni murni terdapat 

beberapa aliran gaya. Cabang-

cabang seni murni, di antaranya 

seni lukis, seni grafis, seni patung, 

dan seni kramik. 

Karya seni lukis 

mengekspresikan gagasan dan 

perasaan seorang seniman yang 

bertujuan menciptakan realistis 

baru dari kenyataan pengalaman 

nyata. Sedangkan bentuk seni 

merupakan realitas yang dihayati 

secara inderawi.  

Suatu fenomena di dalam 

dunia seni dan desain memang 

suatu yang cukup mencuri 

perhatian khalayak luas. Menyita 

berdetik-detik waktu orang-orang 

untuk melirik melihat, dan bahkan 

menikmati seni maupun desain 

dengan sudut pandang yang 

berbeda. Bahkan tidak jarang kita 

menjumpai suatu yang lain di 

jalanan yang memang dirasa 

berbeda dari apa yang kita jumpai 

saat melihat iklan, billboard, 

poster, lukisan, bahkan layar 

televisi, yaitu mural suatu seni 

yang tidak hanya menggunakan 

keindahan-keindahan seni, juga 

keluar dengan bebas dari aturan-

aturan desain, namun tidak jarang 

juga hal tersebut digabungkan. 

Pesan dalam mural 

disampaikan dalam bentuk visual 

yang sarat akan lambang, tanda, 

kode dan makna. Cara 

penyampaian pesan dalam 

komunikasi visual terdiri dari dua 

jenis, yaitu secara verbal namun 

visual. Gambaran verbal dalam 

mural adalah bahasa yang 

berwujud tulisan, sedangkan 

gambaran visual adalah bentuk 

dan warna yang disajikan dalam 

mural tersebut. Komunikasi visual 

tidak sertamerta hanya mampu 
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memberikan pemecahan terhadap 

permasalahan yang ada dan hanya 

berkaitan dengan eksekusi visual, 

namun juga mampu memilih 

media yang tepat dan relevan 

untuk membangun komunikasi 

dengan masyarakat. Mural adalah 

salah satu media yang efektif dan 

akhir-akhir ini dijadikan media 

penyampai pesan secara visual. 

Mural selain dilihat sebagai 

produk budaya massa, yang 

dikerjakan secara team work 

kemudian berkembang kepada 

pergerakan massa untuk 

menyampaikan pesan secara 

bersama-sama, juga dilihat dari 

konteks ekspresi budaya.  

Mural menurut Wikipedia 

Indonesia adalah cara 

menggambar atau melukis di atas 

media dinding, tembok, atau 

permukaan yang luas bersifat 

permanen lainnya. Berbeda 

dengan graffiti yang lebih 

menekankan hanya pada isi 

tulisan dan kebanyakan dibuat 

dengan cat semprot atau cat kayu 

bahkan pewarna apapun juga 

seperti kapur tulis atau alat lain 

yang dapat menghasilkan gambar. 

Beberapa seniman mural 

yang berdomisili di Makassar 

memiliki kemampuan dan 

tekniknya tidak kalah dengan 

seniman lain. Salah satu seniman 

yang memiliki karakter yang khas 

dalam mural adalah Adi 

Gunawan. Adi Gunawan adalah 

seniman kelahiran Sukadamai, 

Luwu Utara, Sulawesi Selatan, 8 

Januari 1994. 

Daya ekspresi manusia sangat 

luas dan hampir tidak mempunyai 

batas. Seniman tidak lagi harus 

terpaku dalam pemanfaatan media 

yang umumnya dipakai seniman 

lainnya. Setiap karya yang 

mengalami pembaharuan yang 

bertujuan untuk menghindari 

bentuk karya yang bernadakan 

sama, seperti teknik melukis 

diatas kanvas menggunakan cat 

akrilik atau minyak material 

konvensional (pabrikan). Media 

yang lebih menarik karena disana 

ada pengolahan yang lebih dan 

makna khusus di dalamnya, dan 

secara tidak lansung akan 

menguatkan karya tersebut. 

Dengan sikap yang seperti itu, 

Adi Gunawan mempunyai area 

berkesenian sendiri di area 

Makassar dan sekitarnya karena 

mempunyai keunikan yang khas 

(karakteristiknya). Adi Gunawan 

merupakan seniman yang sangat 

produktif berkarya setiap harinya, 

ketertarikan akan media yang 

sederhana dengan jumlah 

melimpah di sekitar 

lingkungannya, mendorong dia 

untuk terus melakukan eksplorasi 

pemanfaatan media baru yang 

diaplikasikan ke dalam karya 

lukisnya. Dari banyaknya karya 

tersebut peneliti mengambil (10) 

contoh (sampel) karya yang 

menunjukkan tawaran-tawaran 
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baru yang terlahir dari karya Adi 

Gunawan. 

Karya-karya Adi Gunawan 

lain dari karya-karya yang lain, 

penuh dengan pemikirannya 

tentang apa yang ingin 

dikomunikasikannya, yang 

mewakili apa yang ingin 

disampaikan lewat obyek tertentu 

agar mudah untuk dimengerti 

maksudnya, berdasarkan 

kreativitas dan imajinasinya. 

Pada penulisan skripsi 

berjudul “Karakteristik Mural 

Karya Adi Gunawan”, dengan 

harapan dapat menambah 

pemahaman pembaca dan 

wawasan pada umumnya 

khususnya tentang cara 

mengetahui karakteristik karya. 

Penelitian ini mencoba untuk 

mengangkat karakteristik mural 

karya Adi Gunawan, dengan 

harapan ditemukan ciri khas Adi 

Gunawan dalam berkarya mural 

yang menjadi pembeda dengan 

seniman mural lainnya. 

Penelitian ini pada dasarnya 

bertujuan untuk memperoleh data 

dan informasi yang lebih akurat, 

jelas dan benar atas masalah yang 

dirumuskan, sehingga dapat 

memberikan keterangan yang 

akurat. Secara terperinci tujuan 

penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Untuk mengetahui 

karaktarestik karya mural Adi 

Gunawan. 

 

 

 METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Menggunakan teknik analisis 

isi (Content Analysis), yakni 

teknik penelitian yang 

digunakan untuk menganalisis 

obyek yang diteliti. Dalam 

penelitian ini obyek yang akan 

dianalis isi adalah pesan dan 

teknik, ide/gagasan, kreatifitas 

dan gaya yang dimiliki oleh Adi 

Gunawan dalam pembuatan 

mural. 

Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian survei, penelitian 

survei merupakan metode riset 

dengan menggunakan kuesioner, 

wawancara dan dokumentasi 

sebagai instrumen pengumpulan 

data. Tujuannya untuk 

memperoleh informasi tentang 

karya Adi Gunawan. Survei 

dilakukan di kediaman Adi 

Gunawan beralamat Jl.Citra 

Sudiang Indah, Blok Y5, No.11, 

Sudiang, Kota Makassar. untuk 

mendapatkan data yang lebih 

banyak. 

B. Variabel dan Desain Penelitian 

a. Variabel Penelitian 

Penelitian ini 

dilakukan untuk memperoleh 

data tentang bagaimana 

Karakteristik Karya Mural 

Adi Gunawan. Dengan 

demikian  maka variabel 

penelitian ini adalah 

Karakterteristik Karya Mural 

Adi Gunawan. 
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b. Desain Penelitian 

Desain penelitian 

merupakan strategi dalam 

mengatur setting penelitian 

dan dibuat sebagai kerangka 

acuan dalam melaksanakan 

penelitian.  

C. Definisi Operasional Variabel  

Berdasarkan variabel di atas, 

maka perlu dilakukan 

pendefinisian operasional 

variabel guna menghindari 

terjadinya penafsiran yang 

keliru. Adapun definisi 

operasional variabel adalah 

sebagai berikut: 

1. Mural adalah lukisan 

dinding yang dibuat 

berdasarkan tema, keinginan 

dan merupakan  karya seni 

rupa. 

2. Karakteristik adalah 

menandai dan memfokuskan 

bagaimana mengaplikasikan 

nilai fitur pembeda antara 

karya seni yang satu dengan 

yang lain ( ciri khas ) dari 

karya seni mural yang 

membedakan dengan seniman 

mural lainnya. 

D. Sasaran Penelitian 

 Sasaran dari penelitian ini 

adalah karya mural yang dibuat 

oleh Adi Gunawan yang 

berjumlah 10 karya. Penelitian 

ini fokus pada karakteristik  

mural yang dibuat oleh Adi 

Gunawan. 

 

 

E. Sumber Data 

Sumber data yang diambil 

sebagai objek dari penelitian 

ini adalah karya mural Adi 

Gunawan. Dalam memecahkan 

masalah yang diteliti 

diperlukan data-data yang 

menunjang adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

   Merupakan data yang 

diperoleh secara langsung di 

lapangan atau objek  

penelitian yang diteliti. 

     2. Data Sekunder 

   Penelitian ini 

menggunakan data sekunder 

yang diperoleh dari sumber 

lain biasanya didapatkan dari 

berbagai jenis seperti 

publikasi, untuk mendukung 

data primer. Data Sekunder 

bisa diperoleh dari Sumber 

Pustaka, seperti buku, 

Dokumen dokumen pihak 

terkait seperti penelitian 

terkait dalam penunjang data 

penelitian agar akurat sesuai 

kenyataan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam 

pelaksanan  penelitian 

dilakukan dengan : 

1. Wawancara (interview) 

       Wawancara bertujuan 

untuk mendapatkan informasi 

yang tepat dari narasumber, 

adapun narasumber yang 

akan diwawancarai ialah Adi 

Gunawan  
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2. Obesrvasi  

  Teknik observasi 

merupakan metode yang 

digunakan dalam 

pengumpulan data dengan 

jalan mengamati secara 

langsung objek yang akan 

diteliti guna memperoleh data 

yang akurat. Dalam penelitian 

ini, observasi di lakukan dan 

mengamati kegiatan 

persiapan, pembuatan, sampai 

pada proses finishing karya 

mural Adi Gunawan. 

3. Dokumentasi 

   Dokumentasi diperlukan 

sebagai keabsahan penelitian 

yang dilakukan di kediaman 

Adi Gunawan beralamat 

Jl.Citra Sudiang Indah, Blok 

Y5, No.11, Sudiang, Kota 

Makassar. Dalam 

mengumpulkan data dengan 

teknik dokumentasi dilakukan 

dengan mengumpulkan data 

memalui pengambilan 

gambar (foto dan vidio) 

pembuatan mural oleh Adi 

Gunawan. 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang 

dibutuhkan pada penelitian 

ini terkumpul, kemudian data 

tersebut diolah dengan 

menggunakan interpretasi apa 

adanya sesuai fakta yang ada 

dilapangan berdasarkan 

wawancara dan dokumentasi 

yang ada. 

1. Tahapan menganalisis 

dokumentasi jenis Mural 

yang ada : menganalisis 

kegiatan Adi Gunawan 

berdasarkan jenis Mural yang 

dibuat guna menunjang 

pembentukan atau pembuatan 

Mural yang dapat 

menghasilkan hal yang baru. 

2. Tahapan selanjutnya 

menganalisis yaitu 

mengklasifikasi faktor 

pendukung dan  penghambat 

dalam pembuatan Karya 

Mural Adi Gunawan. 

Selanjutnya tahapan analisis 

pada data yang dianggap 

kurang mendukung yaitu 

mengadakan validasi serta 

pengambilan kesimpulan. 

 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 

Pada bab ini disajikan   hasil   

penelitian   yang   diperoleh   

melalui observasi  sebagai  

instrumen  dalam  pengumpulan  

data  sekaligus  jawaban tentang 

rumusan masalah yang 

dikemukakan pada bab 

sebelumnya. 

Obyek penelitian ini adalah 

karya mural Adi Gunawan yang 

juga dikenal sebagai nama pena 

“Benang Baja”. Alumni Program 

Studi Pendidikan Seni Rupa 

Fakulatas Seni dan Desain 

Universitas Negeri Makassar, 

Adi gunawan menjadi salah satu 

illustrator dan seniman visual 
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paling terkenal dari Makassar. 

Berpartisipasi dalam Makassar 

Bienalle 2015 dan 2017, 10 Artis 

Visual oleh Siasat Trafficking 

pada 2018, dan seterusnya. Pada 

2015 mendirikan Hujanbuatan 

bersama istrinya, sekelompok 

seniman ilustrator yang berfokus 

pada pekerjaan komersial. Dia 

sudah membuat banyak karya 

seni untuk film, sampul album, 

dan buku-buku seperti sampul 

yang di kerjakan ulang untuk 

Atambua 32C (2012), Athirah 

(2016), AADC 2 (2017 sebuah 

film karya Riri Riza yang 

dipamerkan di Festival Film 

Indonesia di Utrecht, Belanda 

2017. Kado (2018) oleh Aditya 

Ahmad, Sampul Album Kapal 

Udara, Lagaligo Visual Book, 

dan sebagainya. 

Selain itu, yang membuat 

penulis tertarik meneliti Adi 

Gunawan adalah selama 

berkarya ia telah mendapatkan 

penghargaan baik dari luar 

negeri maupun dari dalam negeri 

sendiri di antaranya sebagai 

berikut: Tahun 2019 Makassar – 

Rumata’ Art Space mengadakan 

pameran hasil perogram 

pertukaran seniman, tentang 

sejarah hubungan Australia-

Makassar. Program tersebut 

adalah kerja sama antara  

Rumata’ Art Space dangan 

Universitas Melbourne, 

Australia, yang didukung oleh 

Australia Indonesia Center. 

1. Karakteristik Karya Mural 

Adi Gunawan 

Berikut ini adalah karya-

karya mural yang diperoleh dari 

hasil survei di lapangan dan 

didokumentasiakan melalui 

pengumpulan dokumentasi foto 

(gambar mural) sebagai berikut: 

a) Mural Nomor 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Mural Nomor. 

1”Gadis Pimpong” Lokasi Jl. 

Bonto Tangnga No.1, SIKU 

Ruang Terpadu, Kota Makassar. 

(Dokumentasi. Reza, 14 

Mei 2019) 

 

Berdasarkan hasil 

penelitian dan dokumentasi 

gambar yang dapat diperoleh 

bahwa mural tersebut memiliki 

karakter tersendiri dibanding 

mural lainnya. Dengan tema 

“Gadis Pimpong”. Adapun 

mural tersebut berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan 

dalam penggarapannya condong 

pada gaya pop surealis dengan 

warna yang cemerlang serta 

teknik penggarapan yang dapat 

memperlihatkan kualitas artistik 



8 

 

 

tersendiri. Obyek pada gambar 

mural nomor.1 menggambarkan 

wanita yang sedang memegang 

bet dengan bagian tubuh obyek 

tersebut dihiasi oleh gambar tato 

seperti layaknya Yakusa 

(Sindikat terorganisasi di 

Jepang, atau mafia Jepang). 

Adapun dari segi pewarnaan 

pada mural nomor.1 tersebut 

lebih dominan menggunakan 

warna hijau dan orange. Selain 

hal tersebut, tehknik yang 

digunakan dalam penggarapan 

mural nomor.1 yaitu teknik 

manual yang dimana alat dan 

bahan yang digunakan antara 

lain kuas dan cat tembok merek 

mowilex. 

b) Mural Nomor 02 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Mural No. 2 “ 

Gopay Indonesia” Lokasi Jl. 

Pengayoman, Pasar Segar, Kota 

Makassar. 

(Dokumentasi. Reza, 11 

Mei 2019) 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan dokumentasi gambar yang 

dapat diperoleh di mural 

nomor.2 memiliki tema “Gopay 

Indonesia”. Adapun mural 

tersebut berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan 

dalam penggarapannya condong 

pada gaya pop surealis dengan 

warna yang cemerlang serta 

teknik penggarapan yang dapat 

memperlihatkan kualitas artistik 

tersendiri. Obyek pada gambar 

mural nomor.2 menggambarkan 

manusia dan berbagai jenis 

makanan dan minuman yang 

berdampingan dangan ekspresi 

wajah yang serupa. Adapun dari 

segi pewarnaan pada mural 

nomor.2 tersebut lebih dominan 

menggunakan warna hijau, biru 

dan orange. Selain hal tersebut 

teknik yang digunakan dalam 

penggarapan mural nomor.2 

yaitu teknik manual yang 

dimana alat dan bahan yang 

digunakan antara lain kuas dan 

cat tembok merek mowilex. 

c) Mural Nomor 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Mural No. 3 

“MAKERFEST MAKASSSAR” 

Lokasi Jl. Metro Tanjung bunga, 

Phinisi Point, Kota Makassar. 

(Dokumentasi. Asman, 13 

Oktober 2018) 
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Berdasarkan hasil 

penelitian dan dokumentasi 

gambar yang dapat diperoleh di 

mural nomor.3 memiliki tema 

“MAKERFEST MAKASSAR”. 

Adapun mural tersebut 

berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan dalam 

penggarapannya condong pada 

gaya pop surealis dengan warna 

yang cemerlang serta teknik 

penggarapan yang dapat 

memperlihatkan kualitas artistik 

tersendiri. Adapun obyek pada 

gambar mural nomor.3 

menggambarkan simbol-simbol 

budaya Makassar sebagai obyek. 

Adapun simbol-simbol yang 

diangkat antara lain kapal 

phinisi, monumen mandala, 

coto, jalangkote, dll. Selain dari 

itu segi pewarnaan pada mural 

nomor.3 tersebut lebih dominan 

menggunakan warna hijau. 

Teknik yang digunakan dalam 

penggarapan mural nomor.3 

yaitu teknik manual yang 

dimana alat dan bahan yang 

digunakan antara lain kuas dan 

cat tembok merek mowilex. 

d) Mural Nomor 04 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Mural No. 4 

“Long Live My Dream” Lokasi Jl. 

Jend Sudirman, Rabbids Cafe & 

Resto, Kota Palopo. 

(Dokumentasi. Adi Gunawan, 18 

Juni 2018) 

 

Berdasarkan hasil 

penelitian dan dokumentasi 

gambar yang dapat diperoleh di 

mural nomor.4 memiliki tema 

“Long Live My Dream”. 

Adapun mural tersebut 

berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan dalam 

penggarapannya condong pada 

gaya pop surealis dengan warna 

yang minimalis serta teknik 

penggarapan yang dapat 

memperlihatkan kualitas artistik 

tersendiri. Adapun obyek pada 

gambar mural nomor.4 

menggambarkan karakter-

karakter aneh dengan ekspresi 

yang serupa yakni bentuk mata 

bulat dan melotot dengan pose 

frountal pada bagian belakang, 

tampak obyek-obyek seperti 

rumah, pohon, dan obyek lain 

yang dibuat dengan teknik stilasi 

bentuk pada bagian kiri ada 

tulisan  “Long Live My Dream”. 

Selain dari itu segi pewarnaan 

pada mural nomor.4 tersebut 

lebih dominan menggunakan 

warna hitam yang dimana warna 

tersebut yang membentuk 

gambar. Selain hal tersebut 

teknik yang digunakan dalam 

penggarapan mural nomor.4 
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yaitu teknik manual yang 

dimana alat dan bahan yang 

digunakan antara lain kuas dan 

cat tembok merek mowilex. 

e) Mural Nomor 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Mural No. 5 

“Bantimurung Screen Printing” 

Lokasi Jl. Perintis kemerdekaaan 

KM 8, Screen Printing, Kota 

Makassar. 

(Dokumentasi. Adi Gunawan, 22 

Desember 2017) 

 

Berdasarkan hasil 

penelitian dan dokumentasi 

gambar yang dapat diperoleh di 

mural nomor.5 memiliki tema 

“Bantimurung Screen Printing”. 

Adapun mural tersebut 

berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan dalam 

penggarapannya condong pada 

gaya pop surealis dengan warna 

yang cemerlang serta teknik 

penggarapan yang dapat 

memperlihatkan kualitas artistik 

tersendiri. Adapun obyek pada 

gambar mural nomor.5 

menggambarkan tulisan 

Bantimurung dan diselingi 

obyek-obyek gunung, pohon, air, 

dan lain-lain yang telah di stilasi. 

Selain dari itu segi pewarnaan 

pada mural nomor.5 tersebut 

lebih dominan menggunakan 

warna kuning dan hitam. Selain 

hal tersebut teknik yang 

digunakan dalam penggarapan 

mural nomor.5 yaitu teknik 

manual yang dimana alat dan 

bahan yang digunakan antara 

lain kuas dan cat tembok merek 

mowilex. 

f) Mural Nomor 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Mural No. 6 

“Playing” Lokasi Jl. Aroeppala, 

Kedai Teman Bermain, Kota 

Makassar. 

(Dokumentasi. Adi Gunawan, 31 

Maret 2017) 

 

Berdasarkan hasil 

penelitian dan dokumentasi 

gambar yang dapat diperoleh di 

mural nomor.6 memiliki tema 

“Playing” adapun mural tersebut 

berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan dalam 

penggarapannya lebih 

menggunakan gaya pop surealis 

dengan warna yang cemerlang 

disetiap karyanya. Adapun 
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obyek pada gambar mural 

nomor.6 menggambarkan obyek 

berupa hewan. Pada bagian 

bagian kiri tampak obyek hewan 

berupa kucing, pada bagian 

tengah tampak juga bebek dan 

panda yang telah distilasi dengan 

gaya menyamping. Selain dari 

itu segi pewarnaan pada mural 

nomor.6 tersebut lebih dominan 

menggunakan warna acak 

sebagai background dan warna 

hitam yang membentuk gambar. 

Selain hal tersebut teknik yang 

dgunakan dalam penggarapan 

mural nomor.6 yaitu teknik 

manual yang dimana alat dan 

bahan yang digunakan antara 

lain kuas dan cat tembok merek 

mowilex. 

g) Mural Nomor 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Mural No. 7 “The 

solid” Lokasi Jl. Mallengkeri Raya, 

Fakultas Seni Dan Desain UNM, 

Kota Makassar. 

(Dokumentasi. Reza, 25 

Februari 2018) 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan dokumentasi gambar yang dapat 

diperoleh di mural nomor.7 memiliki 

tema “The solid”. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan dalam 

penggarapannya condong pada gaya 

pop surealis dengan warna yang 

minimalis berbekal hanya dengan 

menggunakan tiga warna yang padat. 

Adapun obyek pada gambar mural 

nomor.7 menggambarkan obyek 

wajah seorang perempuan. Pada 

bagian tengah tampak obyek manusia 

yang telah distalasi dengan gaya 

“berdoa”. Pada bagian kiri tampak 

juga obyek kepala dan mata. Selain 

dari itu segi pewarnaan pada mural 

nomor.7 tersebut lebih dominan 

menggunakan warna hijau dan hitam 

yang dimana warna tersebut yang 

membentuk gambar. Selain hal 

tersebut teknik yang di gunakan 

dalam penggarapan mural nomor.7 

yaitu teknik manual yang dimana alat 

dan bahan yang digunakan antara 

lain kuas dan cat tembok merek 

mowilex. 

h) Mural Nomor 08 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Mural No. 8 

“Have A Nice Sunday”  Lokasi 

Jl.Bangka Raya, To Madison 

Gallery, Kota Jakarta. 

 (Dokumentasi. Adi 

Gunawan, 3 Februari 2018) 
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Berdasarkan hasil penelitian 

dan dokumentasi gambar yang dapat 

diperoleh di mural nomor.8 memiliki 

tema “Have A Nice Sunday”. 

Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan dalam penggarapannya 

sering kali condong pada gaya pop 

surealis dengan warna  minimalis. 

Adapun obyek pada gambar mural 

nomor.8 menggambarkan karkater-

karakter yang aneh dangan ekspresi 

karakter yang serupa. Selain dari itu 

segi pewarnaan pada mural nomor.8 

tersebut lebih dominan menggunakan 

warna hitam yang dimana warna 

tersebut yang membentuk 

keseluruhan gambar. Selain hal 

tersebut teknik yang digunakan 

dalam penggarapan mural nomor.8 

yaitu teknik manual yang dimana alat 

dan bahan yang digunakan antara 

lain kuas dan cat tembok merek 

mowilex. 

i) Mural Nomor 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9. Mural No. 9 “Ayo 

sentuh Karya Seniku” Lokasi Jl. 

Profesor Ida Bagus Mantra No. 88A, 

Bentara Budaya Bali, Kabupaten 

Gianyar, Bali. 

(Dokumentasi. Adi Gunawan, 25 

Agustus 2019) 

 

Berdasarkan hasil 

penelitian dan dokumentasi 

gambar yang dapat diperoleh di 

mural nomor.9 memiliki tema 

“Ayo sentuh Karya Seniku”. 

Setelah proses pengamatan yang 

dilakukan dalam penggarapan 

yang sering kali digunakan yaitu 

gaya pop  surealis dengan warna 

minimalis, gaya yang diterapkan 

bisa disebut gaya dekoratif. 

Adapun obyek pada gambar mural 

nomor.9 menggambarkan dimana 

obyek utamanya ada dua orang 

wanita yang bersantai di atas 

sebuah kursi serta wajah besar dan 

ornamen-ornamen sebagai 

background. Selain dari itu segi 

pewarnaan pada mural nomor.9 

tersebut lebih dominan 

menggunakan warna hijau, kuning 

dan hitam yang telah 

dikombinasikan. Selain hal 

tersebut teknik yang digunakan 

dalam penggarapan mural 

nomor.9 yaitu teknik manual yang 

dimana alat dan bahan yang 

digunakan antara lain kuas dan cat 

tembok merek mowilex. 
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j) Mural Nomor 010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. Mural No. 10 

“KOI” Lokasi Jl. Printis 

Kemerdekaan No. 16, Arbor Biz 

Hotel, Kota Makassar. 

(Dokumentasi. Reza, 11 

November 2019) 

 

   Berdasarkan hasil 

penelitian dan dokumentasi 

gambar yang dapat diperoleh di 

mural nomor.10 memiliki tema 

“KOI”. Adapun mural tersebut 

berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan dalam penggarapannya 

condong pada gaya pop surealis 

dengan warna yang cemerlang 

serta teknik penggarapan yang 

dapat memperlihatkan kualitas 

artistik tersendiri. Adapun obyek 

pada gambar mural nomor.10 

menggambarkan sosok laki-laki 

dan perempuan yang merupai 

kolam untuk ikan koi dangan 

ekspresi wajah yang serupa. 

Selain dari itu segi pewarnaan 

pada mural nomor.10 tersebut 

lebih dominan menggunakan 

warna biru dan hijau. Teknik yang 

digunakan dalam penggarapan 

mural nomor.10 yaitu teknik 

manual yang dimana alat dan 

bahan yang digunakan antara lain 

kuas dan cat tembok merek 

mowilex. 

 

B. Pembahasan  

1. Karakteristik mural Adi 

gunawan 

Berikut ini diuraikan 

karakteristik karya mural Adi 

Gunawan. Dalam hasil penelitian 

Adi gunawan mendeskripsikan 

karya muralnya tersebut, untuk itu 

setiap karya akan di uraikan 

secara deskriptif tentang karakter 

mural karya Adi gunawan. Kita 

tahu bahwasanya karakeristik Adi 

Gunawan dalam hal berkesenian 

dengan bahasa ialah “bahasa 

tubuh”. Ada suatu hal 

fundamental yang diolah Adi 

Gunawan melalui karya-karyanya, 

yakni garis, ide atau gagasan, 

gaya, dan komposisi. 

1. Garis  

Garis dapat berupa goresan 

yang dibuat pada permukaan 

sebuah bidang, garis dalam seni 

lukis banyak berperan terhadap 

pembentukan suatu objek 

sehingga selain dikenal sebagai 

goresan, juga menjadi batas limit 

suatu bidang atau warna. Pada 

hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada karya Adi Gunawan 

memiliki garis outline yang 

berbeda yang dimana pada karya 

mural tersebut sedikit banyaknya 

unsur garis yang dikombinasiakan 

dengan adanya garis tebal tipis 
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bersifat vektorial yang 

menggunakan irama zig-zag, 

irama lengkung, irama titik, dan 

irama garis tebal tipis yang 

membentuk suatu gambar. 

2. Ide atau Gagasan 

 Beberapa faktor dapat 

mempengaruhi sebagian karya 

dari ide yang dihasilkan oleh Adi 

Gunawan, faktor tersebut bisa 

datang dari dalam maupun luar 

yang menjadikan motivasi bagi 

dirinya sendiri. Selain faktor dari 

dalam faktor dari luar pun 

menjadi alternatif bagi Adi 

Gunawan, faktor tersebut dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan 

sekitar itu berbeda, serta 

bagaimana dia menentukan objek-

objek yang ada dipikirannya 

sehingga menjadi suatu ide dan 

gagasan dalam berkarya. Dalam 

penciptaan karya mural ini, Adi 

Gunawan terinspirasi oleh 

kehidupan sekitar sama isu-isu 

kekinian, yang kemudian 

digabungkan sampai menjadi satu 

karya. Sedangkan untuk karya 

mural yang di ciptakan tidak 

terlepas dengan tema flat desain, 

kartun, dan karya-karya pop 

surealis, dimana visual yang 

dihasilkannya masih terpengaruh 

pada gaya Manga (kartun Jepang). 

3. Gaya 

 Penciptaan karya seni 

lukis merupakan kegiatan yang 

bersifat pribadi, dimana lukisan 

merupakan cerminan dari 

perasaan, aktivitas, individualis 

atau keperibadian pelukisnya, 

sehingga sehubungan dengan hal 

ini dalam seni lukis dikenal 

adanya istilah gaya pribadi. 

Terkait dengan pendapat ditatas, 

gaya lukisan ini pun menganut 

gaya perseorangan sendiri atau 

gaya pribadi yang didasari konsep 

gaya pop surealis, dimana setiap 

detail dari bidang gambar digarap 

sempurna dan bertujuan untuk 

mengias seindah-indahnya. Tidak 

ada bagian yang lebih menonjol 

atau difokuskan, karena semua 

memiliki penonjolan yang sama 

dan dengan insentas warna yang 

setara pula. Dalam upaya 

memperindah setiap detai, latar 

belakang dihias bentuk-bentuk 

dekoratif sesuai dengan gaya 

mural Adi Gunawan. 

4. Komposisi  

Dalam hal ini Adi 

Gunawan, merupakan seniman 

yang mempunyai karkaternya 

sendiri untuk membangun irama 

dan intonasi ke dalam ungkapan 

visual yang dipetik pada setiap 

karya-karyanya. Dalam 

penggunaan warna Adi Gunawan 

mengumbar warna-warna seperti 

orange dan hijau sehingga warna-

warna kontras seperti hitam justru 

merupakan kemampuan 

khususnya dalam menghidupkan 

situasi yang ia ciptakan. 

Dikemudian hari warna-warna 

seperti hijau, orange dan hitam 

tersebut makin sering digunakan. 

Hal ini tidak mengherankan sebab 
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mengenai pilihan warna-warna 

serta komposisinya, dari 10 karya 

mural di atas menunjukan  

bahwasanya Adi Gunawan 

menegaskan dirinya adalah aliran 

pop surealis. Dengan membaca 

sedikit tentang siapa dan bagai 

mana Adi Gunawan ini kita pasti 

sudah memiliki gambaran seperti 

apa karya mural Adi Gunawan.  

 

 KESIMPULAN 

Dari pembahasan yang 

dilakukan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Karakteristik mural Adi 

Gunawan memiliki karakter 

tersendiri, 10 karya mural 

beraliran pop surealis dengan 

warna-warna yang khas, gaya 

yang diterapkan bisa disebut 

gaya dekoratif dengan 

mengembangkannya sesuai 

gaya pribadi pelukis 

tersendiri, sedangkan bahan 

yang di gunakan antara lain 

kuas dan cat mowilex dengan 

teknik manual. 

2. Karya mural yang dibuat Adi 

Gunawan cenderung 

memiliki karkater dekoratif 

banyaknya unsur garis yang 

dikombinasikan dengan 

adanya garis tebal tipis 

bersifat vektoral yang 

menggunakan irama zig-zag, 

irama lengkung, irama titik, 

dan irama garis tipis yang 

membentuk gambar yang 

dibuat. 

3. Karya mural kebanyakan 

menggunakan perpaduan 

bidang diagonal, giometri, 

dan curve tak beraturan yang 

di beri warna-warna cerah 

dan kontras antara warna satu 

dengan yang lain dan 

dikombinasikan dengan 

warna outline berwarna 

hitam.  

4. Kesatuan karya mural Adi 

Gunawan kebanyakan 

menggunakan figur karakter 

emoticon senyum. 

menggunakan tiga poin 

penilaian yaitu dari segi bentuk, 

kebersihan, dan kerapian karya. 

Guru mata pelajaran tidak 

menggunakan banyak aspek-

aspek dalam menggambar 

bentuk ketika menilai karya 

siswa.  

 SARAN 

Sebagai implikasi dari hasil 

penelitian ini disarankan, 

sebagai berikut : 

1. Hendaknya penelitian ini 

dapat menjadi masukan bagi 

mahasiswa seni rupa untuk 

memperhatikan aspek-aspek 

dalam memilih karakter 

dalam teknik melukis karya 

mural. 

2. Untuk meningkatkan 

wawasan dalam melukis 

karya mural bagi mahasiswa 
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seni rupa atau seniman muda 

mudi. 

3. Lebih mematangkan lagi 

konsep mural agar bisa lebih 

sesuai dengan tampilan 

visualnya, mengembangkan 

karkater pada mural yang di 

buat serta menerapkan lebih 

banyak fungsi visual agar 

lebih variatif dan dapat 

menamah motifasi para 

khlayak umum. 

4. Berharap agar para seniman 

terutama mural dapat lebih 

mengembangkan kreatifitas 

dan ide-ide baru. 

5.  
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