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ABSTRAK 

Galeri seni rupa merupakan fasilitas berupa ruang atau gedung yang dirancang 

dan difungsikan untuk kegiatan seni rupa. Pemahaman tentang galeri tidak 

terlepas dari kata “seni rupa”, sebagai penunjang pemahaman, bahwa galeri yang 

dimaksud menunjukan tempat atau sarana berupa bangunan yang berisikan benda-

benda seni rupa.Permasalahan kurangnya sarana seni rupa menjadi hambatan 

sekaligus tantangan bagi para seniman untuk mencari suatu jalan penyelesaian. 

Seniman dituntut bukan hanya mampu menciptakan karya kreatif saja, namun 

harus mampu bepikir dan bersikap kreatif pula. Dari pemikiran kreatif para 

seniman seni rupa di Bandung ini, bangunan atau infrastruktur seni rupa mulai 

dibangun meskipun tanpa bantuan dari pemerintah. Tujuan dalam penelitian ini 

adalah mengungkapkan peranan galeri seni rupa dalam upaya mengembangkan 

kreativitas seniman di Kota Bandung tahun 1990 – 2000.Alasan penelitian ini 

yakni adanya daya tarik potensi wisata seni rupa di Kota Bandung berdasarkan 

kajian historis. Untuk mendeskripsikan sejauh mana peran galeri terhadap 

kreativitas seniman, peneliti menggunakan metode historis dan teknik yang 

digunakan adalah studi literatur dan wawancara.  Peran galeri seni rupa tahun 

1990 – 2000 diawali dengan kemunculan galeri seni rupa yang didirikan oleh 

Barli Sasmitawinata. Perkembangan pendirian galeri di Bandung selanjutnya 

didirikan oleh seniman-seniman lain, diantarnya  Sunaryo, Jeihan Sukmantoro, I 

Nyoman Nuarta, dan Popo Iskandar. Dibangunnya galeri seni rupa di Bandung, 

menjadi sarana  penunjang perkembangan kegiatan kreatif para seniman seperti 

menghidupkan karya seni, pembinaan orientasi seni, dokumentasi karya, dan 

pengembangan kreativitas.  
Kata kunci: Galeri, Seni Rupa, Kreativitas, Seniman 

 

ABSTRACT 

Art gallery is like the form of a room or building facilities designed and 

functioned for art activities. A comprehension of gallery can not be separated 

from the word "art", as supporting the understanding, that the gallery is showing 

a place or means a building that contains objects of art. Lack of sufficient sense of 

art become an obstacle and challenge for artists to seek a path of resolution. 

Artists demanded not only able to create a creative work, but should be able to 
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think with and be creative as well. From the creative mind of artists in Bandung, 

the building or the art infrastructure was built even without help from the 

government. The purpose of this research is revealing the role of an art gallery in 

an effort to develop the creativity of artists in the city of Bandung in 1990 - 2000. 

The reason for this research that is the attraction of tourism potential of art in the 

city of Bandung based on historical studies. To describe the extent to which the 

role of the gallery for the creativity of artists, researchers used historical methods 

and techniques used are literature studies and interviews. The role of an art 

gallery in 1990 - 2000 begins with the emergence of an art gallery founded by 

Barli Sasmitawinata. Development establishment in Bandung next gallery 

established by other artists, among which Sunaryo, Jeihan Sukmantoro, I Nyoman 

Nuarta, and Popo Iskandar. The built of art gallery in Bandung, became a means 

of supporting the development of creative activity as artists turned works of art, 

the art of coaching orientation, documentation of the work, and the development 

of creativity. 

Keywords: Gallery, Arts, Creativity, Artist. 

 

PENDAHULUAN 

Seni rupa di Indonesia 

merupakan salah satu bentuk ekspresi 

kebudayaan masyarakatnya. Ilmu seni 

rupa di Indonesia terus berkembang 

sejalan dengan daya pikir dan 

kesadaran masyarakat akan seni yang 

semakin maju. Hal tersebut 

berdampak pada hasil karya seni rupa 

menjadi lebih modern. Dalam bidang 

seni, khususnya seni rupa, pengertian 

modern bisa juga diartikan sebagai 

suatu seni yang baru, yang didasari 

pola penciptaan yang baru dengan 

sikap dan watak para seniman yang 

kreatif. 

Perkembangan kreativitas para 

seniman dapat ditunjukan berupa 

aktivitas-aktivitas yang berkaitan 

dengan ilmu seni rupa. Kreativitas 

seniman terus berkembang mengikuti 

perkembangan zaman dan perubahan 

pasar. Para seniman di Kota Bandung 

terus mengembangkan potensi yang 

dimilikinya dengan terus berinovasi,  

sehingga dapat bersaing secara positif 

diantara seniman dalam negeri 

maupun internasional.  Aktivitas 

seniman bukan lagi diterapkan hanya 

sebatas melukis dan menghasilkan 

karya seni saja, melainkan aktivitas 

para seniman dalam mengenalkan 

kepada masyarakat mengenai ilmu 

seni rupa. Dari sebuah tempat yang 

disebut galeri seni rupa, para seniman 

mempunyai suatu fasilitas yang dapat 

dijadikan sebagai tempat bertemunya 

para seniman dan masyarakat. Dari 

hal tersebut secara langsung dapat 

menjadi sebuah ajang peningkatan 
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apresiasi masyarakat terhadap ilmu 

seni rupa. 

Permasalahan di bidang seni 

rupa khususnya di Kota Bandung 

yakni,  seringkali kurang mendapat 

sorotan yang positif dari masyarakat 

umum dalam memaknai 

perkembangan ilmu seni rupa. Hal 

tersebut disebabkan oleh kurangnya 

suatu fasilitas dan sarana yang 

memadai berupa ruang atau tempat 

bertemunya antara seniman dan 

masyarakat di Kota Bandung. 

Pembangunan fasilitas untuk 

menampung kegiatan seni rupa 

sebelum tahun 1990 belum dapat 

ditemui di Kota Bandung. Kendati 

demikian, Kota Bandung merupakan 

kota  yang mempunyai banyak 

potensi akan karya seni yang beragam 

dan memiliki banyak peminatnya, hal 

itu membuat para seniman di Kota 

Bandung terus bergerak  dalam 

memajukan kualitas seni rupa di Kota 

Bandung.  

Tujuan dalam penelitian ini 

adalah  mengungkapkan peranan 

galeri seni rupa dalam upaya 

mengembangkan kreativitas seniman 

di Kota Bandung tahun 1990 – 2000. 

Adapunrincian tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan latar 

belakang dibentuknya galeri seni rupa 

di Kota Bandung, memberikan 

penjelesan mengenai  maraknya 

pendirian galeri seni di Kota Bandung 

1998 – 2000, dan memaparkan upaya 

seniman di galeri seni rupa Kota 

Bandung dalam meningkatkan 

kreativitas  tahun 1990 – 2000. 

Penunjang tulisan jurnal ini, 

diperoleh dari temuan kajian pustaka 

atau sumber tertulis yang relevan 

dengan judul yang dikaji yakni 

mengenai galeri seni rupa dan 

kreativitas seniman. Sumber tertulis 

yang digunakan ialah karya ilmiah 

yang berisikan hasil penelitian  lain  

yang telah dilakukan sebelumnya.  

Temuan kajian pustaka ini guna 

membandingkan tulisan sebelumnya 

dengan penulisan jurnal ini. Adapun 

penulisan penelitian terdahulu, 

sebagai berikut: 

Pertama,  skripsi yang 

berjudul Galeri Seni Rupa di Medan, 

yang ditulis oleh Yudistira Ahmad 

Dilianzia, pada tahun 2012. Dalam 

skripsi ini, dapat dijadikan sebagai 

suatu referensi,  karena berkaitan 

dengan perkembangan dan teori-teori 

tentang galeri seni rupa. Namun 

perbedaan dengan skripsi yang ditulis 

oleh Yudistira,  terletak pada wilayah 
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penelitiannya, dengan begitu 

pemahaman yang lebih luas dapat 

dilihat dari penelitian selanjutnya. 

Kedua, tugas akhir yang 

ditulis oleh Nisa Anggraeni (2005) 

dengan judul Galeri Seni Lukis. 

Penulisan ini berisikan mengenai 

konsep tata ruang galeri dilihat dari 

ilmu arsitektur bangunan. Beberapa 

galeri seni swasta dan milik 

pemerintah dibahas dalam penulisan 

ini.  Dari penulisan ini, dapat 

diketahui konsep tentang galeri seni 

lukis.  

Ketiga, seminar desain interior 

yang ditulis Rd Mochammad Faisal 

Reza dengan judul Selasar Sunaryo 

Art Space. Dari penulisan ini dapat 

diketahui kajian terlebih dahulu 

mengenai Selasar Sunaryo baik dari 

sejarahnya hingga tata ruang dari 

galeri ini. Secara keseluruhan dalam 

karya tulis ini lebih membahas dalam 

aspek tata ruang galeri dengan 

landasan ilmu arsitektur. Kendati 

demikian, penelitian ini bisa menjadi 

satu referensi berkaitan dengan galeri 

seni rupa yang dibahas dalam 

penelitian selanjutnya. 

Keempat, karya tulis dalam 

bentuk jurnal, yakni Jurnal seni, edisi 

khusus Oktober 1993 yang berjudul 

“Quo Vadis Pendidikan Calon Guru 

Seni Rupa Kita”  yang ditulis oleh 

Soedarso Sp. dan  diterbitkan pada 

bulan Oktober tahun 1992. Dalam 

karya tulis ini, tertuliskan megenai 

kriteria ideal calon pendidik seni 

rupa. Di bagian awal penulis 

memaparkan mengenai kondisi 

perkembangan  pendidikan seni rupa 

di Indonesia. Selanjutnya pada sub 

bab pertama dituliskan mengenai 

tujuan utama dalam mendidik seni 

rupa. 

Penelitian-penelitian terdahulu 

dijadikan sebagai bahan acuan dalam 

penulisan jurnal ini. Dari beberapa 

hasil karya tulis terdahulu, dapat 

dijadikan referensi yang relevan bagi 

penuliasan jurnal ini. Selain itu, 

perngguanaan sumber yang relevan 

dapat menunjukan bahwa penulisan 

jurnal ini dibuat berdasarkan kaidah 

keilmuan.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang 

digunakan ialah metode penelitian 

sejarah. Adapun tahap-tahap dari 

metode penelitian sejarah 

sebagaimana yang dijelaskan Ismaun 

(2005, hlm. 48-50) diantaranya 

sebagai berikut : 
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Pertama, heuristik merupakan 

langkah pertama dalam melakukan 

penelitian sejarah. Heuristik adalah 

upaya penelitian yang mendalam 

untuk menghimpun jejak-jejak 

sejarah atau mengumpulkan 

dokumen-dokumen agar dapat 

mengetahui segala bentuk peristiwa 

atau kejadian-kejadian bersejarah di 

masa lampau. Tahap heuristik ini 

penulis melakukan pencarian dan 

pengumpulan sumber-sumber 

maupun data-data yang dinilai relevan 

terhadap penelitian yang peneliti kaji.  

Dalam tahap ini, peneliti mencari 

sumber ataupun data  dalam bentuk 

mendia cetak maupun non-cetak, 

seperti buku-buku, jurnal, skripsi atau 

penelitian terdahulu, dan internet. Hal 

ini dapat peneliti peroleh dari 

berbagai lokasi, seperti perpustakaan 

UPI, perpustakaan ITB, perpustakaan 

di Museum Barli, Ruang Baca Popo 

Iskandar Bandung, Nu-Art, Studio 

Jeihan dan lain-lain.  

Kedua, kritik adalah proses 

analisis terhadap sumber yang telah 

diperoleh, apakah sesuai dengan 

masalah penelitian, baik tertulis 

maupun lisan. Pada tahap ini 

dilakukan penyeleksian, baik kritik 

eksternal maupun internal sehingga 

akan memperoleh data dan fakta 

mengenai Peranan Galeri Seni Rupa 

dalam Upaya Mengembangkan 

Kreativitas Seniman di Kota 

Bandung, (Kajian Historis Tahun 

1990 – 2000). 

Ketiga, Interpretasiyaitu 

penafsiran akan makna fakta dan 

hubungan antara satu fakta dengan 

fakta lain. Penafsiran atas fakta harus 

dilandasi oleh sikap obyektif. Tahap 

tersebut dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan 

interdisipliner. Pendekatan 

interdisipliner merupakan pendekatan 

yang menggunakan disiplin ilmu 

sosial secara berimbang, tanpa ada 

yang dominan. Oleh karena itu, 

penelitian ini memerlukan ilmu bantu 

atau auxilliary sciences atau sister 

disciplines (Ismaun, 2005, hlm. 62). 

Ilmu bantu yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu  ilmu seni 

rupa, ilmu sosial, dan budaya, dimana 

peranan dari ilmu bantu tersebut 

yaitu: 

a. Ilmu seni rupa, kajian dalam 

skripsi ini difokuskan pada 

peranan galeri seni rupa 

sebagai upaya meningkatkan 

kreativitas seniman di Kota 

Bandung. Pandangan ilmu 
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seni rupa dapat dikaitkan 

dengan bentuk indikator 

kreativitas seniman dan 

dapat membantu pula dalam 

mengetahui perkembangan 

ilmu seni rupa dari berbagai 

periode. 

b. Ilmu sosial dan budaya, 

bahasan dalam skripsi ini 

berkaitan dengan ilmu sosial 

karena, membahas tentang 

upaya seseorang dan 

sekelompok seniman secara 

bersama-sama membuat 

kegiatan kreatif dengan 

memadukan unsur budaya 

yang diselenggarakan di 

galeri seni rupa. 

 

Tahap terakhir metode 

penelitian ini, yaitu laporan penelitian 

atau historiografi.  Tahap ini 

merupakan langkah terakhir dari 

keseluruhan prosedur penelitian, yang 

merupakan kegiatan intelektual dan 

cara utama memahami sejarah ( 

Sjamsuddin, 2007, hlm. 121). Pada 

bagian ini penulis menyajikan hasil 

temuan-temuan dari berbagai sumber 

yang didapatkan selama proses 

penelitian, hasil temuan tersebut 

kemudian dianalisis dan diseleksi 

kemudian direkonstruksi menjadi 

sebuah penulisan sejarah. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Corak seni rupa Indonesia yang 

mulai mengalami perkembangan 

terdapat pada zaman baru atau 

modern. Istilah “modern” dalam seni 

rupa di Indonesia pada umumnya 

yaitu bentuk dan perwujudan seni 

yang terjadi akibat dari pengaruh 

kaidah seni Barat/ Eropa. Dalam 

perkembangannya sejalan dengan 

perjuangan  bangsa Indonesian untuk 

melepaskan diri dari penjajahan 

(Marthasanjaya, 2010, hlm. 12). 

Melihat perjalanan seni lukis modern 

Indonesia sebagai periode 

kesenirupaan perlu dikenal tahapan 

perkembangan dan perjalanan 

sejarahnya.  

Seni rupa modern di Kota 

Bandung dimulai bersamaan awal 

abad baru, yakni abad ke-20 yang 

juga ditandai dengan sejumlah 

perubahan mendasar dalam 

perkembangan sosial-politik sejak 

masa Pemerintahan Hindia-Belanda. 

Hal tersebut juga diungkapkan  

Supriyanto (2004, hlm.72),  bahwa: 

“Kedatangan sejumlah pelukis 

asal Eropa ke negeri ini 
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bersamaan dengan peluang 

pendidikan bagi Bumiputera 

sebagai perwujudan “trilogi” 

Politik Etis telah ikut 

melahirkan nama pelukis 

Abdullah Surio Subroto 

(1878-1941), Mas Pirngadi 

(1865-1936), dan Wakidi 

(1890-1979).”  

Kehidupan mereka sebagai 

seniman profesonal juga 

dimungkinkan oleh munculnya bagi 

lukisan-lukisan ataupun karya-karya 

seni yang mereka hasilkan. 

Kegemaran mereka pada lukisan 

pemandangan Hindia yang molek ini 

berkaitan dengan pemandangan 

gunung, sawah, dan desa yang serba 

tenang dan damai, hal itu adalah 

sebuah gambaran yang ideal dan 

romantis tentang kondisi yang ada di 

Kota Bandung. 

Permasalahan yang dilanda 

pada akhir abad ke-20 yakni masih 

terbatasnya sarana untuk 

mengembangkan ilmu seni rupa. 

Jumlah galeri di Indonesia masih 

sangat kurang, terutama yang di 

kelola secara profesional. 

“Betapa sulitnya bagi seniman 

dalam menembangkan 

profesinya jika tidak tersedia 

museum, pusat kesenian atau 

galeri seni rupa, tidak tersedia 

jurnal seni dan tidak pernah 

ada kritik seni, semua fasilitas 

yang dapat membantu proses 

peningkatan profesi 

keseniman” (Yudiseputro, 

1995, hlm 8-9). 

Untuk menjawab tantangan 

tersebut peranan pribadi seniman 

sangat menentukan untuk selalu 

berada dalam kondisi kreatif dan 

menggalang perintisan secara 

kesinambungan.  

Pertumbuhan infrastruktur 

seni rupa di Bandung tidak terlepas 

dari peran para seniman senior 

Bandung yang mengenyam 

kesuksesan pada era booming seni 

rupa Indonesia sejak 1980-an. 

Sebelum berdirinya ruang-ruang itu, 

perupa Barli telah membuka Museum 

Barli pada tahun 1992. 

Selanjutnyapembukaan Selasar Seni 

Sunaryo di kawasan Dago Pakar pada 

bulan September 1998 yang menandai 

perkembangan baru. Pada bulan dan 

tahun yang sama, perupa senior 

lainnya, Jeihan, juga membuka Studio 

Jeihan di Jalan Padasuka, Bandung. 

Griya Seni Popo Iskandar menyusul 

dibuka pada tahun 1999 dengan 

sebuah pameran besar koleksi lukisan 

Popo Iskandar dan peluncuran buku. 

Di atas tanah seluas 3 hektar di 

kawasan Setra Sari, Bandung, 

pematung Nyoman Nuarta juga 

mendirikan Nu-Art Sculpture Park 
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dan meresmikannya pada tahun 2000. 

Secara umum, fokus kegiatan ruang-

ruang ini memang tidak terlepas dari 

misi para pendirinya untuk 

mendirikan semacam ‘museum’ 

untuk karya-karya mereka. Pendiri 

ruang-ruang itu menandai munculnya 

model patronase baru seni rupa yang 

digagas oleh seniman-seniman mapan 

(Ardjo, 2011, hlm. 490). 

Perkembangan seni rupa di 

Kota Bandung selanjutnya adalah 

hasil upaya dari program kegiatan 

yang diselenggarakan oleh galeri-

galeri seni rupa. Kegiatan kreatif para 

seniman dalam mengembangkan ilmu 

seni rupa dapat direalisasikan dalam 

galeri ini. Sebuah ruang yang dikelola 

oleh seniman ini nantinya akan 

dijadikan tempat kegiatan seni rupa 

berkumpul. Adanya kegiatan-kegiatan 

kreatif ini, nantinya seniman akan 

lebih mudah menjalin relasi baik 

antar sesama seniman, ataupun 

masyarakat luas. Dengan demikian 

perkembangan seni rupa akan terus 

bergerak dan menjadi suatu langkah 

baru bagi para seniman dalam 

mengembangkan ilmu seni rupa di 

Kota Bandung. 

Tanpa campur tangan 

pemerintah, seni rupa Indonesia telah 

menjadi kuat dan mandiri. Tekad 

yang kuat dari para seniman seni rupa 

untuk mengembangkan ilmu seni rupa 

mulai terwujud dalam pembangunan 

ruang-ruang seni, atau yang dikenal 

dengan galeri seni rupa. Para seniman 

ini memulai usahanya dengan 

bermodalkan  hasil penjualan karya 

seninya. Tidak sedikit upaya dari para 

seniman ini berkembang baik dan 

sangat memberikan manfaat di waktu 

kemudian hari.  Walaupun demikian, 

bidang ini masih belum dapat bisa 

memajukan negeri dan 

mensejahterakan rakyat. Sudah 

waktunya pemerintah mengulurkan 

tangan untuk mempercepat seni rupa 

mencapai tujuan tersebut. 

Pembangunan galeri seni rupa 

yang dibuat oleh pribadi atau swasta 

memiliki hubungan kerjasama dengan 

pihak-pihak tertentu, hal ini 

dikarenakan galeri seni rupa yang 

didirikan tentu harus memiliki sistem 

pengelolaan yang baik. Mengingat 

modal yang cukup besar dalam proses 

pendirian galeri seni rupa, seniman 

dan tim pengelola galeri harus cermat 

mengenai perkembangan seni di 

masyarakat. Dengan dasar sistem 

pengelolaan yang cermat dan peka 

terhadap perubahan dan permintaan 
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pasar, maka akan banyak keuntungan 

yang diperoleh dari galeri seni rupa. 

Sistem kerja galeri tidak 

semata–mata atas keinginan seniman 

atau pendiri galerinya saja. Galeri 

seni yang baik harus memiliki tim 

pengelola kegiatan atau administrasi 

yang menjadi syarat utama galeri seni 

memiliki kualitas yang baik. Hal itu 

pula yang akan mengelola galeri seni 

ini dapat mampu bersaing dengan 

sesama galeri seni yang terdapat di 

Kota Bandung.Galeri seni rupa harus 

memiliki stuktur manajemennya. 

Menurut Anggraeni (2005, 

hlm.8 ) dapat diketahui, bahwa dalam 

suatu galeri seni memiliki struktur 

manajemennya tersendiri. Seniman 

tidak bekerja sendiri, melainkan ada 

orang–orang ahli yang dibutuhkan 

dalam mengelola galeri seni rupa. 

Setelah pembuatan galeri seni rupa, 

seniman harus memilih staf yang 

bekerja dalam bidangnya, antara lain 

Direktur Pelaksanaan, Kurator, dan 

Tata Pameran. Dengan demikian 

galeri seni rupa memiliki struktur 

organisasi yang jelas dengan memiliki 

program kerjanya masing–masing.  

Berdasarkan hasil penelitian 

dari galeri seni rupa di Bandung, 

munculnya galeri seni rupa dimulai 

pada tahun 1992. Galeri seni rupa 

yang menjadi awal perkembangan 

seni rupa di Kota 

Bandung.Keberhasilan Barli 

Sasmitawinata dalam membangun 

galeri seni rupa pribadinya menjadi 

prionir bagi seniman-seniman lain 

mengikuti langkahnya dalam 

mengembangkan ilmu seni rupa yang 

ia miliki. Dalam usanya mendirikan 

sebuah galeri seni rupa tentu dengan 

cara yang tidak mudah. Sejarah dalam 

perjalanan Barli di bidang seni rupa 

ditempuh dengan upayanya 

memperdalam ilmu seni, sehingga ia 

bisa menciptakan suatu karya yang 

memiliki nilai estetika yang berharga 

cukup tinggi.  

Karya-karya yang tercipta 

melalui kreativitas dan ketekunan 

Barli selama hidupnya, dikemas 

secara apik dalam sebuah museum 

dengan nama Museum Barli. Museum 

Barli terletak di Jalan Prof. Ir. Sutami 

Nomor 91, Sukasari, Bandung. 

Museum Barli, diresmikan oleh 

Bapak Soesilo Sudarman, Menteri 

Pariwisata dan Telekomunikasi, pada 

tanggal 26 Oktober 1992. Dalam 

kesempatan itu Pak Barli 

mengemukakan bahwa, Museum 

Barli didirikan dengan tujuan untuk 
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menyimpan dan melestarikan karya-

karya terbaiknya agar bisa dinikmati 

oleh masyarakat luas (Atin, 

wawancara pada tanggal 17 Juni 

2015). 

Peran Museum Barli dalam 

dunia seni rupa bukan hanya sebagai 

ruang pamer atas karya-karya dari 

tokoh seniman Barli Sasmitawinata 

saja, melainkan sebuah sarana 

edukatif mengenai budaya yang 

terlukis dari karya-kaya beliau, 

seperti yang diungkapkan oleh 

Nakisbandiah dalam bukunya yang 

berjudul Kehidupanku Bersama Barli, 

adalah sebagai berikut:  

“Kepentingan itu tidak 

hanya terletak pada fungsi 

Museum Barli sebagai 

tempat penyebaran nilai-

nilai budaya yang 

mengaitkan masa lalu 

dengan masa kini, tetapi 

juga berfungsi sebagai studi 

sekaligus aset wisata” 

(Nakisbandiah, 2004,  hlm. 

87). 

Pembangunan Museum ini 

tidak terlepas dari visi dan misinya. 

Visi dari Museum Bari yakni, pusat 

kajian, penelitian, pendidikan non 

formal berbasis senirupa dalam 

rangka mempertahankan nilai-nilai 

kemanusiaan dan nilai-nilai budaya 

Indonesia pada umumnya, Jawa Barat 

dan Bandung pada khususnya.  Dan  

Misi Museum Barli ialah, terus 

melakukan kegiatan secara simultan 

baik di tempat maupun jemput bola, 

sebagai wadah dalam membangun 

kreatifitas. 

Berdasarkan wawancara 

kepada Bu Atin dari bagian humas 

Museum Barli, berdirinya Museum 

Barli merupakan salah satu upaya dari 

Barli dalam mengenalkan seni lukis 

di masyarakat umum. Guna sarana 

edukasi,  Museum ini tidak mematok 

harga yang terlalu tinggi, dengan 

harapan dapat terjangkau oleh setiap 

lapisan masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan tujuan utama Barli 

mendirikan Museum Barli yakni 

sebagai sarana ataupun fasilitas yang 

mendukung berkembangnya ilmu seni 

rupa di Kota Bandung dan umumnya 

bagi siapa saja yang ingin mengetahui 

lebih banyak tentang karya-karya 

Barli (Atin, wawancara pada tanggal 

17 Juni 2015). Untuk mengunjungi 

dan melihat koleksi-koleksi dari karya 

Barli Sasmitawinata, pengunjung 

tidak dipungut biaya. Hal ini 

berdasarkan tujuan awal Barli 

membangun Museum Barli yakni 

sebagai sarana edukasi.  



FACTUM 

Volume 5, Nomor 1, April 2016 

 

39 

 

Setelah diawali dengan 

kemunculan galeri seni rupa yang 

didirikan oleh Barli Sasmitawinata, 

beberapa seniman di Kota Bandung 

mulai mengapresiasikan karya 

seninya dalam sebuah galeri seni 

rupa. Adapun seniman yang turut 

mendirikan galeri seni rupa 

pribadinya yakni Sunaryo, Jeihan 

Sukmantoro, I Nyoman Nuarta, dan 

Popo Iskandar. Dari masing-masing 

tokoh seniman yang membangun 

galeri seni rupa, memiliki latar 

belakang dan visi-misi yang berbeda 

dalam pembangunan galerinya. 

Kendati demikian, pendirian galeri 

seni rupa di Kota Bandung menjadi 

awal perkembangan kreativitas para 

seniman di bidang seni rupa. 

Kemunculan galeri-galeri 

telah memberi kesempatan kepada 

para seniman untuk memamerkan 

karya-karya mereka, sementara 

perusahaan-perusahaan terus 

mendukung pameran-pameran dan 

memesan karya seni untuk gedung 

mereka. Secara serentak lingkaran 

kolektor perorangan meluas. Semua 

ini menyebabkan seniman dan 

pengayom bekerja bersama dalam 

memperkenalkan seni modern di 

Indonesia. 

Peranan galeri seni yang 

merupakan tempat bertemunya antara 

seniman dan para pemburu seni 

(kolektor seni), dari sinilah 

pengenalan masyarakat akan  seni 

rupa mulai tumbuh.  Seperti yang 

diungkapkan oleh Soemantri (2002, 

hlm. 129) bahwa, kemunculan galeri-

galeri telah memberikan kesempatan 

pada para seniman untuk 

memamerkan karya mereka, 

sementara perusahaan terus 

mendukukung pameran-pameran dan 

memesan karya seni untuk gedung 

mereka. Secara serentak lingkaran 

kolektor perorangan meluas. Semua 

ini menyebabkan seniman dan 

pengayom bekerja bersama dalam 

memperkenalkan seni modern di 

Indonesia. Kehadiran galeri-galeri di 

Indonesia sangat tampak sejak awal 

tahun 1990.  Perkembangan seni rupa 

mulai didukung dengan pendirian 

galeri-galeri yang berperan sebagai 

tempat penjualan lukisan dan patung 

kontenporer. 

Setiap ada penambahan galeri 

baru, tentu dapat disambut dengan 

gembira karena memang dunia seni 

rupa masih membutuhkannya. 

Fenomena akhir-akhir ini 

menunjukan bahwa jumlah kolektor 
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baru tumbuh dengan pesat. Mereka 

tentu membutukan karya seni yang 

layak di koleksi, yang sebagian dibeli 

dari galeri seni. Pengelola galeri harus 

mengerti benar apa yang ditawarkan 

kepada kolektor terkait kualitas karya, 

seniman, dan harga karya tersebut. 

Galeri bukan untuk menutupi sesuatu 

yang akan merugikan kolektor. Galeri 

yang hanya menjual berdasarkan apa 

saja asal laku di pasaran bukanlah 

galeri, melainkan art-shop. 

Selain Museum Barli, galeri 

seni rupa yang dikaji dalam penelitian 

ini antaralain; Selasar Sunaryo Art 

Space (SSAS), Nu-Art, Griya Seni 

Popo Iskandar, dan Studio Jeihan. 

Galeri-galeri tersebut dipilih karena 

dibangun dari bentuk kreativitas 

tokoh seniman, dan dibangun atau 

remsi dibuka sekitar tahun 1990-

2000. Adapun penjelasan mengenai 

galeri seni rupa tersebut, sebagai 

berikut: 

Pertama, Selasar Sunaryo Art 

Space (SSAS) adalah sebuah ruang 

dan organisasi nirlaba yang bertujuan 

mendukung pengembangan praktik 

dan pengkajian seni dan kebudayaan 

visual di Indonesia. Dididirikan pada 

tahun 1998 oleh Sunaryo, SSAS aktif 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 

yang berorientasi pada edukasi 

publik. Dengan arahan dan dukungan 

dari Yayasan Selasar Sunaryo, fokus 

utama SSAS adalah pada 

penyelenggaraan program-program 

seni rupa kontemporer, melalui 

pameran, diskusi, residensi dan 

lokakarya (Selasar Sunaryo.com, 

2015). 

Kedua, Studio Jeihanmerupakan 

tempat senimanmenempatkankarya-

karyanyadanjugatempatmembuatkary

a-karyanya. Terletak di Jalan 

Padasuka 143-145 Cicaheum, 

Bandung.Galeri ini terdiri 

atas3lantaidibukauntuk umumsejak 

tahun 1998.  Studio ini tidak terlepas 

dari peran tokoh seniman yang 

bernama Jeihan Sukmantoro, yang 

membangun dan mengisi galeri seni 

ini dengan karya-karyanya. Galeri 

seni ini dibangun dari hasil swadaya 

senimannya sendiri. Untuk jam 

operasional dibuka pada hari Senin – 

Sabtu pukul 09.00 – 17.00 WIB.   

Ketiga, Nu-Art merupakan 

galeri seni yang dibangun di taman 

seluas 3 ha secara khusus dirancang 

dan dikembangkan untuk pecinta 

seni. Menawarkan sumber tak 

terbatas bagi mereka yang mencari 

pengetahuan dalam seni dan desain. 
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Dengan bangunan Nu-Art sebagai 

landmark taman, Nuarta telah 

menciptakan tempat yang sangat 

istimewa bagi seniman, desainer dan 

art-penonton lain untuk memenuhi, 

berdiskusi dan berbagi kepentingan 

bersama mereka. Nu-Art Sculpture 

Parkjuga menawarkan ruang bagi 

mereka yang ingin memamerkan 

karya mereka. Tim profesional dari 

kurator akan membantu dan 

membimbing para seniman selama 

proses tersebut (Nuarta Company 

Profile,2000). 

Keempat, Griya Seni Popo 

Iskandar (GSPI) memang salah satu 

wujud dari kecintaan Popo Iskandar 

terhadap dunia seni, terutama seni 

rupa. GSPI menjadi sebuah museum 

yang memajang koleksi karya Popo 

Iskandar dan juga galeri seni rupa 

yang dijadikan tempat untuk ruang 

pameran galeri temporer. Popo 

Iskandar mulai berencana membuat 

galeri seni rupa di Indonesia 

semenjak kunjungannya ke luar 

negeri, terutama tahun 1970-an. Dia 

mendapat inspirasi dari kunjungannya 

ke negara seni Eropa seperti Perancis 

dan Belanda. Dia melihat banyak 

museum sederhana dan kecil namun 

produktif (wisatabandung.com). 

Dari beberapa galeri seni rupa 

yang dikaji dalam penelitian ini, 

selalu dikaitkan dengan kegiatan-

kegiatan kreatif dari para senimannya. 

Kegiatan seniman seni rupa 

merupakan rangkaian usah dalam 

berbagai bentuk acara yang 

diselenggarakan seniman. Para 

seniman memiliki berbagai cara 

kreatif guna mengumpulkan pundi-

pundi Rupiah. Seniman tidak bisa 

menunggu lama agar karyanya dapat 

laku dipasaran, tapi seniman juga 

harus mencari cara lain untuk 

memasarkan karyanya selain itu 

membuka berbagai acara seminar atau 

diskusi antar seniman agar 

kemampuan seni lukis yang dimiliki 

terus berkembang, dan seniman terus 

up-date tentang trend terbaru yang 

lebih modern dalam bidang ilmu seni 

rupa.  

Program atau jenis-jenis 

kegiatan dalam bidang ilmu seni rupa 

yang diselenggarakan dalam galeri 

seni diungkapkan dalam Fatmasari 

(2010, hlm. 2), sebagai berikut: 

1. Menggarap, memelihara,  

menghidupkan, 

menyebarluaskan dan  

memanfaatkan seni / kegiatan 

yang dijabarkan dalam bentuk 
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pagelaran,  pameran, pekan 

lomba, pentas seni, 

sayembara-sayembara, wisata 

seni  ceramah sarasehan dan 

diskusi. 

2. Pembinaan orientasi, wawasan 

dan apresiasi seni rupa yang 

meliputi laboratories, 

lokakarya, pameran,  

pagelaran, peragaan, study 

perbandingan, lomba dan 

festival. 

3. Penyelamatan karya seni 

dalam bentuk dokumentasi 

dan pengumpulan. 

4. Peningkatan kreatifitas atau 

pengembangan, meliputi  

pendirian organisasi, pameran, 

pagelaran, lomba, dan 

ceramah. 

Kegiatan-kegiatan kreatif yang 

diselenggarakan di galeri seni rupa 

memiliki fungsi evaluasi kinerja. 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

tersebut menjadi penilaian dari 

perkembangan kualitas maupun 

kuantitas berbagai hal dari suatu 

galeri seni rupa. Misalnya dalam 

kegiatan pameran seni rupa, 

masyarakat dari berbagai latar 

belakang melihat secara langsung 

hasil karya dari para seniman. 

Kegiatan ini nantinya akan dibuat 

suatu pengukuran baik dari hasil 

pelelangan karya seni, jumlah 

pengunjung, ataupun dari respon 

masyarakat terhadap pameran seni 

rupa yang diselenggarakan di galeri 

seni tersebut. Hasil dari kegiatan 

inilah yang akan dijadikan bahan 

pertimbangan untuk kegiatan-

kegiatan selanjutnya. Dengan 

demikian pengelolaan galeri seni rupa 

akan terus bergerak dan 

mengoptimalkan hasil kerjanya.   

SIMPULAN 

Pendirian galeri seni rupa oleh 

para seniman merupakan langkah 

awal dalam meningkatkan kualitas 

karya-karya dari para seniman. 

Keinginan untuk meningkatkan taraf 

hidup di profesinya sebagai seniman, 

galeri seni rupa merupakan salah satu 

investasi terbaik dalam memasarkan 

karya-karya seni. Galeri-galeri ini 

mulai bermunculan di Kota Bandung 

sekitar tahun 1990-an, galeri seni rupa 

tersebut diantaranya; Museum Barli, 

Selasar Sunaryo Art Space, Studio 

Jeihan, Nu-Art Sculpture Park, dan 

Griya Seni Popo Iskandar.  

Maraknya pembangunan galeri 

seni rupa di Kota Bandung, 

merupakan upaya para seniman dalam 
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mengembangkan kreativitas. Guna 

menghadapi mobilitas ekonomi yang 

terus berubah, para seniman dituntut 

untuk dapat kreatif menggunakan 

alternatif cara lain untuk 

mengembangkan seni rupa tanpa 

harus khawatir dengan permasalahan 

ekonomi. Para seniman yang berhasil 

menjadi tokoh seniman yang mampu 

berkontribusi dalam mengembangkan 

seni rupa di Kota Bandung. 

Upaya yang dilakukan oleh 

seniman di galeri seni rupa, ialah 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 

bertemakan seni rupa. Kegiatan para 

seniman ini memiliki tujuan yang erat 

dengan pengembagan kreativitas 

seniman dan dari kegiatan-kegiatan 

inilah seniman bisa mendapatkan 

dana yang digunakan untuk 

kebutuhan sehari-hari ataupun untuk 

modal mengembangkan usaha di 

bidang seni rupa. Kegiatan yang 

dilakukan oleh para seniman antara 

lain: pameran seni rupa, diskusi, 

lokakarya seni rupa, kursus singkat 

seni rupa, lomba seni rupa, 

dokumentasi karya seni, dan 

pementasan seni. 
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