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NUSANTARA

Nusantara?



“
Menurut KBBI, Nusantara adalah sebutan

(nama) bagi seluruh wilayah kepulauan
Indonesia



“
Nama Nusantara berasal dari dua kata 

bahasa Sanskerta, yaitu nusa yang berarti
“pulau” dan antara yang berarti “luar”. 

Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-
pulau di luar Majapahit (Jawa). 



PETA NUSANTARA

“Jika telah mengalahkan nusantara, saya (baru akan) melepaskan
puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, 

Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah
saya (baru akan) melepaskan puasa”



“
Menurut KBBI, Indonesia adalah nama
negara kepulauan di Asia Tenggara yg

terletak di antara benua Asia dan benua
Australia; 2 bangsa, budaya, bahasa yg ada di 

negara Indonesia;



PETA INDONESIA

Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, 
dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di 
Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, 

Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar
di India.



KONSEP KESENIAN 

NUSANTARA



Kesenian Nusantara merupakan 
pengembangan kesenian tiap 

daerah sesuai dengan latar sosial-
budaya masing-masing.



“
Ragam hias hidup di kawasan Nusantara. 

Jarang dijumpai bidang kosong dalam
kesenian Nusantara, semuanya diisi yang 

kadang tampak berlebihan. Perupaan
dekoratif dalam kesenian nusantara pada
umumnya melalaui pengubahan bentuk

tergayakan (stilasi) & bernilai hias.



PENGERTIAN & FUNGSI ORNAMEN
Fungsi & pengertian adalah dasar
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“
Ornamen atau Ragam Hias adalah

Komponen produk seni yang ditambahkan
atau sengaja dibuat untuk tujuan sebagai

hiasan,yang bersifat estetis.
(Gustami, 1978)



“
Sehingga fungsi utama dari ornamen adalah

untuk memperindah benda produk atau
barang. Benda produk tadi mungkin sudah
indah, tetapi setelah ditambahkan ornamen

diharapkan menjadi semakin indah.



“
Penambahan ornamen pada sebuah produk
pada umumnya membuat penampilan lebih
menarik dan oleh karena itu menjadi lebih
bernilai. Hal tersebut dapat meningkatkan

penghargaan terhadap produk tersebut.



Gambar Gapura

Dua ekor naga berbelitan yang dibaca dwi naga rasa tunggal
(Sumber : Aryo Sunaryo,2009) 



“
Seperti contoh gambar sebelumnya, jika

dilihat, benda tersebut memiliki
penghargaan baik secara material maupun

spiriual. Tak jarang pula ornamen yang 
ditambahkan pada suatu produk memiliki

nilai simbolik tertentu sehingga dapat
meningkatkan status sosial kepada

pemiliknya. 



Gambar Rumah Kayu Jawa

Lihat perbadingannya, bagaimana status sosial kedua pemilik
bangunan ini?

Sumber : google image



Gambar Pamor Keris

Pamor yang ada pada keris juga menunjukan siapa dan status 
kepangkatan si pemiliknya.

Sumber : goedangdjadoel.com



PERKEMBANGAN ORNAMEN NUSANTARA
belajar sejarah ornamen nusantara
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“Nenek moyang bangsa Indonesia berasal
dari Yunan, daratan Cina. Pada zaman

neolitikum, nenek moyang bangsa indonesia
sudah mulai menetap tempat tinggalnya, 

sehingga banyak menciptakan benda yang 
memiliki ornamen khas. Benda tersebut

memiliki fungsi untuk membantu kegiatan
sehari-hari, tetapi juga untuk tujuan irasioal

misal mencari perlindungan atau
bersahabat dengan kekuatan tertentu.



GAMBAR KAPAK PERUNGGU

Kapak perunggu yang merupakan salah satu hasil produk masa
neolitikum yang memiliki ornamen khas.

(Sumber : Aryo Sunaryo,2009) 



“
Unsur alam yang dianggap memiliki

kekuatan magis, mempengaruhi kehidupan
nenek moyang bangsa indonesia di dalam
segala karya yang diciptakan. Unsur hias
yang bermotif unsur alam seperti pohon

hayat, binatang , gunung, sungai,matahari, 
bintang, dll.



CORAK PRASEJARAH 
INDONESIA

 Corak Monumental
 Corak Dongson
 Corak Chou

Ketiga corak ini menjadi corak khas indonesia 
pada zaman prasejarah.



“
Ornamen pada jaman awal masa sejarah di 

Indonesia dipengaruhi oleh kerajaan-
kerajaan yang berkembang pada saat itu. 
Mulai masa dari Budha, Hindu, dan Islam. 
Masa kerajaan ini juga dipengaruhi dari

negara luar seperti cina, india, arab karena
hubungan persahabatan antar kerajaan.



GAMBAR MOTIF KALA

Berbagai motif Kala yang merupakan binatang setengah raksasa
yang ada dicandi-candi di Indonesia.

(Sumber : Aryo Sunaryo,2009) 



“
Pada masa klasik akhir atau setelah kerjaan
islam, ornamen yang berkembang banyak

berbentuk floratif.



GAMBAR CORAK FLORATIF

Contoh beberapa ornamen floratif



MOTIF & POLA ORNAMEN NUSANTARA
Berbagai bentuk pola ornamen nusantara
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“
Motif, tema, atau ide dasar sebuah ornamen

dapat dikenali sebab perwujudan motif 
padaumunya merupakan gubahan atas

bentuk di alam yang kasat mata. Tetapi ada
pula yang merupakan hasil khayalan atau
imajinasi yang biasa disebut motif abstrak.



“
Dalam ornamen, bentuk pengulangan motif 
secara struktural dipandang sebagai pola. 

Sebuah pola yang merupakan susunan
motif, dapat diulang-ulang sehingga dapat

menjadi pola baru.



GAMBAR MOTIF & POLA BATIK

Pola Kawung yang dirubah menjadi pola yang baru lagi.
Sumber : http://batikdan.blogspot.co.id



MOTIF ORNAMEN NUSANTARA

Pengolongan motif nusantara secara
sederhana dibagi menjadi 2

• Ornamen geometris
• Ornamen non geometris



MOTIF ORNAMEN NUSANTARA

Pengolongan motif nusantara juga dapat
digolongkan secara detail yaitu

• Motif geometris
• Motif manusia
• Motif binatang
• Motif tumbuhan
• Motif benda alam
• Motif benda teknologis & kaligrafis



THANKS!

Any questions?


