
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesenian Islam merupakan salah satu unsur dari kebudayaan Islam yang 

telah banyak menghasilkan hasil karya seni, dan salah satunya adalah seni rupa 

Islam. Seni dalam artiannya merupakan sebuah keindahan. Adapun menurut Oloan 

Situmorang dalam bukunya, “Kesenian adalah merupakan segala hasil daya cipta 

atau buah pikir manusia yang bersifat indah”.1 Jadi, apa saja yang merupakan hasil 

ungkapan pikiran dan daya cipta itu asalkan ia yang berbentuk, memiliki sifat 

keindahan disebut seni. 

Dalam perkembangan seni rupa Islam, yang terlihat paling menonjol adalah 

dalam bidang seni arsitektur, seni kerajinan, seni hias atau dekorasi, seni lukis 

miniatur, seni keramik dan seni tulis kaligrafi. Namun, dalam perkembangannya, 

salah satu bukti ciptaan seni rupa Islam yang telah lama ada dan terus berkembang 

hingga saat ini adalah seni tulis kaligrafi. 

Kaligrafi ialah suatu corak atau bentuk seni menulis secara indah. Menurut 

harfiahnya, kata kaligrafi berasal dari kata kalligraphia, yakni dari dua kata kalios 

yang berarti indah, dan graphia yang berarti coretan atau tulisan.2 Dengan 

demikian, kaligrafi adalah coretan atau tulisan yang indah, dan kaligrafi Islam 

merupakan jenis tulisan Arab yang indah. 

                                                           
1 Oloan Situmorang. Seni Rupa Islam: Pertumbuhan dan Perkembangannya (Bandung: 

Penerbit Angkasa, 1993), hlm. 8. 
2 Ibid., hlm. 67. 



 

 

Sebagai sebuah tulisan indah, kaligrafi merupakan salah satu jenis seni rupa 

Islam yang memiliki popularitas tinggi dalam perkembangan seni budaya Islam. 

Seni kaligarfi adalah sebuah seni menulis indah atau dalam bahasa Arab biasa 

disebut khat yang menggunakan tulisan Arab. 

Kaligrafi memiliki nilai keindahan dilihat dari tulisan Arab. Sebagaimana 

dijelaskan oleh C. Israr bahwa tulisan Arab tersebut bukan hanya susunan sejumlah 

huruf sebagai alat, akan tetapi huruf itu sendiri mempunyai nilai-nilai estetika dan 

mengandung sari keindahan yang tersendiri. Tulisan Arab mempunyai bentuk-

bentuk yang penuh irama yang dituliskan sejalan dengan penyaluran rasa di ujung 

jari, bukan hanya merupakan coretan yang hampa.3 

Berbagai jenis tulisan kaligrafi tersebut terus berkembang mulai dari awal 

penciptaan kaligrafi pada awal masa Islam atau masa klasik Islam, berlanjut pada 

masa pertengahan dan hingga masa modern dalam dunia Islam saat ini. Adapun 

jenis-jenis tulisan kaligrafi atau khat sesuai dengan kaidahnya, sebagaimana 

dijelaskan dalam bukunya Misbahul Munir, yaitu khat Naskhi, khat Tsuluts, Khat 

Muhaqqoq, khat diwani, khat farisi (ta’liq), khat Riq’ah, khat Koufi, khat Diwani 

Jali, khat Ijazah (Raihani), khat Harf Taj, dan khat Thughra.4  

Semua jenis tulisan kaligrafi tersebut disebut sebagai kaligrafi murni, 

sebagaiman kaligrafi di dinding-dinding masjid. Disamping itu, disebutkan pula 

oleh Situmorang, bahwa disamping seni kaligrafi Arab murni, terdapat lukisan 

kaligrafi Arab yang memiliki corak kaligrafi dalam bentuk lukisan dengan penuh 

sapuan warna-warna. Seniman lukis kaligrafi Indonesia yang banyak menciptakan 

                                                           
3 C. Israr. Sejarah Kesenian Islam Jilid 2. (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1978)., hlm. 

23-24. 
4 Misbahul Munir. Mengenal Kaidah Kaligrafi Al-Qur’an: Dilengkapi dengan 313 

Contoh & Ornamen Islami. (Semarang: Binawan, 2004)), hlm. 6-77. 



 

 

karya-karya di bidang ini adalah AD. Pirous, Amri Yahya, Ahmad Sadali, Saiful 

Adnan, dan lainnya.5 Semenjak munculnya para pelukis kaligrafi tersebut maka 

para pelukis lain pun banyak yang mulai berkarya di bidang lukis kaligrafi. 

Oloan Situmorang menjelaskan bahwa lukisan kaligrafi adalah suatu 

bentuk atau corak seni kaligrafi Arab yang penggubahannya dalam bentuk lukisan, 

yaitu dengan tulisan-tulisan yang terkombinasi dengan warna-warna. Huruf dan 

tulisan Arab memiliki gaya atau corak yang bebas dan lepas dari kaidah-kaidah 

sebagaimana yang telah digariskan dalam kaligrafi Arab yang baku, artinya setiap 

penggubah atau pencipta lukisan kaligrafi tersebut memiliki kebebasan dalam gaya 

tulisan, sehingga membentuk suatu kesatuan bentuk lukisan yang sesuai dengan 

keinginan pelukisnya.6 

Karya-karya pelukis terkenal seperti Ahmad Sadali, A.D. Pirous, dan Amri 

Yahya dengan kekhususan tekniknya masing-masing mampu mencuatkan nilai 

baru dalam seni lukis kaligrafi Islam di Indonesia. Huruf Arab yang hadir pada 

karya-karya mereka menjadi unsur yang lebur dalam ungkapan seni, unsur-unsur 

garis, bentuk dan warna yang hadir sebagai media ekspresi.7 

Seni lukis kaligrafi terus berkembang hingga saat ini. Telah banyak pasar 

seni yang mulai menjual beragam jenis kaligrafi baik itu di toko ataupun di pinggir 

jalan. Banyak pasar seni yang diadakan atau pun diselenggarakan di Indonesia. 

Banyak para pecinta seni atau para seniman yang kemudian menyelenggarakan 

pasar seni sebagai lahan untuk menjual berbagai karya seninya. Tidak hanya itu, 

                                                           
5 Oloan Situmorang. Op,cit., hlm. 67. 
6 Oloan Situmorang. Ibid., hlm. 99. 
7 Wiyoso Yudoseputro. Pengantar Seni Rupa Islam Indonesia. (Bandung: Penerbit 

Angkasa, 1986), hlm. 157. 



 

 

pasar seni pun sering digelar sebagai sebuah acara yang sering diadakan oleh suatu 

lembaga, seperti lembaga pendidikan dan lainnya. 

Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk 

melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang yang diperjualbelikan. Pasar 

seni adalah tempat yang menjual banyak jenis karya seni dalam berbagai macam 

bentuk karya seni. Semua karya seni yang merupakan hasil cipta karsa manusia 

diperjualbelikan di tempat tersebut. Pasar seni tidak hanya bertujuan menjual 

berbagai jenis barang seni namun juga untuk memperkenalkan serta memamerkan 

berbagai jenis karya seni yang perlu dihargai sangat tinggi. 

Salah satu wilayah pasar seni yang terkenal menjual karya seni adalah 

Braga di wilayah Bandung, yang menjual berbagai jenis karya seni termasuk 

lukisan kaligrafi. Tempat ini bisa disebut sebagai pasar seni lukis kaligrafi karena 

di tempat ini lah banyak diperjualbelikan beragam karya seni lukisan kaligrafi. 

Karya-karya seni lukis kaligrafi ini pun banyak dikembangkan oleh para pelukis 

yang berada di jalan Braga. Semua jenis karya seni lukis kaligrafi yang mereka 

buat tersebut dibuat diatas kanvas menggunakan mix media dengan beragam 

karakter yang berbeda. Semua hasil karya seni ini pun diperdagangkan di toko-

toko lukisan di Braga. Banyak seniman kaligrafi yang terus aktif menghasilkan 

karya lukisan kaligrafi dan memamerkannya di jalan Braga.  

Braga adalah sebuah wilayah yang sangat menggambarkan Bandung tempo 

dulu, karena dapat dilihat pada bangunannya yang masih tetap utuh hingga saat ini. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Iwan Hermawan, Braga adalah sebagai pusat 

perdagangan Bandung tempo dulu. Semenjak akhir abad ke-19, kawasan Braga 

yang awalnya bernama Karrenweg telah berkembang menjadi kawasan komersial 



 

 

yang paling bergengsi di Bandung. Selanjutnya, karena dianggap sudah tidak tepat 

lagi, lambat laun nama Karrenweg menghilang dan nama Jalan Braga (Bragaweg) 

pun muncul sebagai penunjuk Karrenweg sesuai dengan nama Tonil Braga yang 

didirikan oleh Pieter Sijthoff pada tanggal 18 Juni 1882.8 

Braga ketika itu disebut sebagai kawasan komersial, karena letaknya yang 

strategis dapat menghubungkan Jalan Raya Pos dengan wilayah Bandung bagian 

utara yang merupakan kawasan pemukiman warga keturunan Eropa. Pada 

awalnya, jalan Braga adalah jalan yang menghubungkan gudang kopi milik 

Andries de Wilde, tempat yang kini digunakan Kantor Wali Kota Bandung.9 Braga 

juga disebut sebagai pusat perdagangan Bandung tempo dulu, karena di sepanjang 

jalan Braga terdapat banyak toko-toko yang menjual berbagai barang kebutuhan 

masyarakat Eropa di Bandung. Hampir semua toko-toko dan bangunan yang ada 

di jalan Braga menggunakan gaya arsitektur Eropa, sehingga tak dapat dipungkiri 

bahwa Jalan Braga bisa menarik banyak perhatian masyarakat di luar Bandung dan 

para wisatawan asing lainnya. Selanjutnya toko-toko yang ada di Braga mulai tutup 

setelah kemerdekaan karena disebabkan oleh krisis moneter dan banyaknya pusat 

perbelanjaan baru yang mulai berdiri. Hingga akhirnya Braga menjadi sepi dan 

hanya tinggal bangunan yang menghias Braga. 

Namun, pada perkembangan selanjutnya Braga diramaikan oleh para 

pelukis dan selanjutnya muncul toko-toko lukisan di Braga. Hingga saat ini jalan 

Braga dikenal sebagai tempat seni yang menjual banyak karya lukisan. Maka tak 

heran, jika banyak para pengunjung dan wisatawan asing yang mengunjungi 

                                                           
8 Naniek Th. Harkantiningsih. Perdagangan dan Pertukaran: Masa Prasejarah-Kolonial 

(Jatinangor: Alqaorint, 2010), hlm. 164-165. 
9 Her Suganda. Jendela Bandung: Pengalaman Bersama KOMPAS. (Jakarta: KOMPAS: 

Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 166. 



 

 

tempat ini. Tidak hanya sebagai tempat wisata berjalan-jalan dan berfoto ria, tapi 

jalan Braga juga diramaikan dengan lukisan-lukisan sebagai alat cuci mata yang 

menarik hati para pengunjung atau wisatawan Braga. 

Banyak seniman tidak hanya cenderung pada lukisan abstrak dan jenis 

lukisan lainnya, melainkan mulai menenggelamkan dirinya dalam dunia seni lukis 

kaligrafi. Selain itu, masyarakat terus terkait dan menjadikan dirinya 

membutuhkan seni lukis kaligrafi dalam kehidupan sosial, sehingga telah 

menciptakan peningkatan karya lukisan kaligrafi, seperti dilihat pada jenis-jenis 

kaligrafi di beberapa toko di jalan Braga. 

Tidak hanya banyak toko-toko lukisan yang menjual kaligrafi, namun 

adapun para pelukis dan pedagang lainnya yang berjualan karya kaligrafi di pinggir 

jalan Braga. Dengan demikian, jalan Braga pun ramai dengan pajangan lukisan di 

setiap pinggir jalan, sehingga setiap orang yang melewatinya pun akan tertarik 

untuk melihat banyaknya lukisan tersebut.  

Tidak hanya lukisan abstrak atau realis yang diperjualbelikan, namun karya 

seni lukis kaligrafi adalah salah satu jenis lukisan yang saat ini banyak diminati 

para pelanggan. Hingga saat ini pesanan karya seni lukis kaligrafi terus meningkat, 

baik dari wisatawan dan konsumen berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, 

Cina, dan wilayah lain di luar Bandung, seperti dari Sumatera, Lampung, Bangka, 

Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya. Karya seni lukis kaligrafi di jalan 

Braga ternyata sangat populer di kalangan rakyat Malaysia, karena pesanan 

kaligrafi dari Malaysia sangat banyak. Selain itu, para pelukis yang banyak 

berkarya di bidang seni kaligrafi juga mulai bertambah. Banyak para seniman 

lukisan abstrak atau realis mulai terjun berkreasi di bidang kaligrafi. 



 

 

Berbagai lukisan kaligrafi dibeli oleh para konsumen untuk kebutuhan 

mereka. Bahkan tidak hanya itu, adapun para pembeli yang membeli lukisan 

kaligrafi untuk dijual kembali. Semua jenis lukisan kaligrafi dijual dengan harga 

yang berbeda. Harga jual kaligrafi dari setiap toko pun berbeda, begitupun dengan 

pendapatan yang didapat dari setiap toko pun berbeda.  

Pasar seni lukis kaligrafi ini berperan sebagai tempat menjual karya lukisan 

kaligrafi, mempromosikan lukisan kaligrafi, memudahkan konsumen untuk 

mendapatkan apa yang dibutuhkannya, menyediakan beberapa bahan lukis yang 

dibutuhkan, dan berperan sebagai tempat yang mampu melestarikan kebudayaan 

seni lukis kaligrafi Islam serta sebagai tempat berkumpulnya komunitas pelukis 

kaligrafi di Braga. 

 Untuk itu, dengan adanya skripsi ini, ingin mengetahui lebih lanjut sejak 

kapan Braga menjadi pasar seni lukis kaligrafi yang menjual hasil karya seni lukis 

kaligrafi di beberapa toko lukisan, dan bagaimana perkembangan jenis karya 

lukisan kaligrafi yang dikembangkan oleh komunitas pelukis Braga dan yang mulai 

diperkenalkan dan diperjualbelikan di wilayah Braga. 

Adapun penelitian ini termasuk pada sejarah seni budaya, karena hal dari 

pembahasan ini adalah mengenai pasar seni kaligrafi yang ada di Braga. Seni lukis 

kaligrafi dalam perkembangannya adalah sebagai seni budaya Islam yang terus ada 

dan berkembang hingga saat ini, dan memiliki peran serta manfaat tertentu dalam 

budaya Islam. Dengan bukti bahwa saat ini pelukis kaligrafi semakin banyak 

bermunculan mengembangkan karya-karya lukisan kaligrafinya. 

Penelitian ini pun dilakukan untuk mengetahui sejarah pasar seni lukis 

kaligrafi dan berbagai jenis kaligrafi yang diperkenalkan di jalan Braga. Adapun 



 

 

beberapa alasan penulis untuk menuliskan kajian penelitian ini, diantaranya adalah 

penelitian ini termasuk manageable topic, lebih mudah dijangkau oleh kemampuan 

pengetahuan yakni mengenai sejarah seni, juga terjangkau atas biaya untuk proses 

penelitian dan pembukuan skripsi ini, serta waktu penelitiannya. 

Selain itu, kajian penelitian ini termasuk pada interesting topic, bahwa 

kajian ini menarik untuk dikaji karena pembahasannya adalah mengenai pasar seni 

lukis kaligrafi yang berada di jalan Braga. Selain itu, sangat menarik pula untuk 

dikaji karena seni lukis kaligrafi yang dipamerkan di Braga ini mulai mendominasi 

pada awal-awal masa kini, sebelumnya, Braga dikenal sebagai pusat perdagangan 

di wilayah Bandung yang memiliki banyak toko di sepanjang jalan Braga menjual 

berbagai kebutuhan bangsa Belanda di Bandung, hingga akhirnya perdagangan 

tersebut hilang dan toko-toko mulai tutup. Selanjutnya toko-toko yang tutup 

tersebut diganti oleh pasar seni dengan toko-toko yang menjual karya seni lukis 

termasuk lukisan kaligrafi yang  diperdagangkan  di Braga saat ini.  

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk 

menyusun skripsi ini dengan judul: “Pasar Seni Lukis Kaligrafi Islam di Jalan 

Braga Bandung Tahun 1999 – 2013”. 

B. Perumusan Masalah 

Karya seni lukis kaligrafi merupakan salah satu jenis seni rupa Islam yang 

telah mengalami perkembangan pesat dalam dunia seni budaya Islam. 

Perkembangannya terus mengalir hingga dunia modern saat ini, terutama terlihat 

pada berbagai jenis kaligrafi yang dipamerkan di Jalan Braga di Bandung. 



 

 

Dari pernyataan tersebut maka tersirat beberapa hal yang harus 

dipertanyakan sebagai rumusan masalah pada pembahasan skripsi ini. Adapun 

rumusan masalah tersebut, diantarnya yaitu :  

1. Bagaimana sejarah eksistensi Braga sebagai pasar seni lukis kaligrafi 

Islam? 

2. Bagaimana perkembangan pasar seni lukis kaligrafi Islam di Jalan Braga 

Bandung tahun 1999 – 2013? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui sejarah eksistensi Braga sebagai pasar seni lukis kaligrafi 

Islam. 

2. Mengetahui perkembangan pasar seni lukis kaligrafi Islam di Jalan Braga 

Bandung tahun 1999-2013. 

 

D. Langkah-Langkah Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode historis atau metode 

sejarah. Metode sejarah merupakan proses pengujian dan analisis kesaksian sejarah 

untuk menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas 

berbagai data menjadi sebuah kisah sejarah yang dapat dipercaya.10 

Adapun tahapan yang perlu ditempuh dalam penelitian ini meliputi 

penentuan sumber data, pengumpulan data serta pengolahan data. Hal tersebut 

                                                           
10 Louis Gottschalk. 2008. Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: 

Universitas Indonesia Press (UI-Press)., hlm. 24.  



 

 

dapat diproyeksikan kepada kelompok kegiatan, yaitu tahapan heuristik, tahapan 

kritik, tahapan interpretasi dan tahapan historiografi. 

1. Tahapan Heuristik 

Pada tahapan pertama ini, merupakan sebuah tahapan untuk 

mengumpulkan berbagai sumber primer dan sumber sekunder sebagai penunjang 

proses penelitian dan sebagai fakta sejarah. Pada langkah pertama ini, penulis 

mendapatkan beberapa sumber yang diperoleh dari beberapa tempat. Berbagai 

tempat tersebut diantaranya adalah: 

a. Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora di UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung (menyimpan buku-buku sejarah dan skripsi),  

b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 

c. Perpustakaan Batu Api di Jatinangor Bandung (menyimpan buku sejarah), 

d. Perpustakaan Fakultas Seni Rupa di Institut Teknologi Bandung (ITB) 

Bandung, 

e. Perpustakaan Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung, 

f. Badan Perpustakan Daerah (BAPUSDA) di Jl. Kawaluyaan Bandung 

(menyimpan berbagai jenis buku, koran dan majalah), 

g. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) di Jl. 

Kawaluyaan Bandung (menyimpan beberapa foto dan video visual 

Bandung tempo dulu), 

h. Perpustakaan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jl. Asia Afrika Bandung 

(menyimpan buku Bandung dan tokoh pelukis kaligrafi), 

i. Kantor Redaksi Pikiran Rakyat Jawa Barat, Bandung (menyimpan koran 

atau surat kabar tentang kajian penelitian), 



 

 

j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung di Jl. Ahmad Yani 

(menyimpan arsip atau foto bangunan di Braga), 

k. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung di Jl. 

Wastukencana Bandung (menyimpan foto-foto Braga dan kegiatan Wali 

Kota Bandung di Braga), 

l. Museum Braga di ruang bawah tanah Rumah Seni Ropih Jalan Braga,  

m. Sumber di lapangan yaitu di lingkungan Jalan Braga Bandung, dan 

beberapa toko seni lukis kaligrafi di Jalan Braga Bandung. 

Selain itu juga, penulis melakukan wawancara kepada beberapa seniman 

kaligrafi yang berada di wilayah Jalan Braga Bandung, serta beberapa pedagang 

yang menjual berbagai karya seni lukis kaligrafi, baik di toko atau galeri lukisan 

dan juga para pedagang di pinggir jalan Braga. 

Selanjutnya dalam tahapan ini, penulis mengklasifikasikan sumber menjadi 

dua bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder11. Setelah dilakukan 

pemilahan, maka ada beberapa sumber yang dijadikan acuan pokok dalam 

penulisan penelitian ini diantaranya berbentuk: 

a. Sumber Primer 

1) Sumber benda:  

1. Bangunan-bangunan tua yang masih tetap utuh di Braga hingga saat ini 

sebagai toko-toko yang menjual berbagai jenis lukisan kaligrafi. 

                                                           
11 Sumber primer adalah sumber atau data sejarah baik sumber benda, tulisan dan lisan 

yang didapat dari pelaku atau saksi sejarah yang sezaman, dan sumber sekunder adalah sumber 

atau data sejarah yang didapat dari saksi sejarah yang tidak sezaman dan sebagai sumber 

pendukung sejarah. 



 

 

2. Bangunan Braga No.29, yang saat ini dalam proses pembangunan, dulunya 

pernah digunakan sebagai konter-konter penjualan lukisan kaligrafi. 

3. Bangunan toko Art Galery Tatarah di Braga No. 77, yang berdiri pada tahun 

1930 hingga saat ini masih terus berdiri sebagai toko penjual lukisan 

termasuk lukisan kaligrafi. 

4. Berbagai jenis karya lukisan kaligrafi yang mengisi seluruh toko lukisan 

dan di pinggir Jalan Braga. 

 

2) Sumber tertulis:  

Sumber surat kabar: 

1. Harian Analisa. Senin, 29 Juli 2013. Pameran Kaligrafi. Oleh: Agus 

Bebeng, Antara. 

2. Harian Bandung Ekspres. Minggu, 28 Juli 2013. Pameran Kaligrafi Islam. 

3. Harian Radar Bandung. Senin, 29 Juli 2013. Pameran. Oleh: Rizki Dwi. 

Halaman: 7. 

4. Inilahkoran.com. Dari Bandung Untuk Indonesia. Selasa, 30 Juli 2013. 

18:55 WIB. Serba-Serbi: 8 Pelukis Braga Unjuk Gigi di Pameran 

Kaligrafi. Oleh: Astri Agustina. 

5. Inilahkoran.com. Dari Bandung Untuk Indonesia. Selasa, 30 Juli 2013. 

20:15 WIB. Pameran Kaligrafi 2013, Tata Usung Asmaul Husna. Oleh: 

Astri Agustina. 

6. Inilahkoran.com. Dari Bandung Untuk Indonesia. Selasa, 30 Juli 2013. 

21:29 WIB. Serba-Serbi: Pameran Diharapkan Dorong Perkembangan 

Kaligrafi. Oleh: Astri Agustina. 



 

 

7. PEWARNA.NET. Selasa, 30 Juli 2013. Pameran Kaligrafi 2013, Tata 

Usung Asmaul Husna. 

Sumber surat kabar online: 

1. http://www.republika.co.id/home-ramadhan-kabarramadhan/Pelukis-

Braga-Ramaikan-Ramadhan-dengan-Pameran-Kaligrafi/Republika-

Online.htm. REPUBLIKA. Kamis, 01 Agustus 2013, 21:30 WIB. Pelukis 

Braga Ramaikan Ramdhan dengan Pameran Kaligrafi. Redaktur: Didi 

Purwadi, sumber: Antara/ Agus Bebeng. Diambil pada Kamis, 25 

Muharram 1435 / 28 November 2013. 

2. http://photo.sindonews.com/view/3422/pelukis-braga-pameran-karya-

seni-kaligrafi. SINDONEWS, Selasa/30 Juli 2013- 21.38 WIB. Ramadhan: 

Pelukis Braga Pameran Karya Seni Kaligrafi. Fotografer: Adam Erlangga. 

Diambil pada Kamis, 25 Muharram 1435 / 28 November 2013. 

3. http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/35065/pameran-

kaligrafi. ANALISA. 28 Juli 2013. Pameran Kaligrafi. Antara/ Agus 

Bebeng. Diambil pada Kamis, 25 Muharram 1435 / 28 November 2013. 

4. http://www.pikiran-rakyat.com/node/244845. PR- PIKIRAN RAKYAT 

Online. Selasa, 30 Juli 2013- 12.57 WIB. Pameran dan Bursa Kaligrafi 

2013. Krishna Ahadiyat/PRLM. Diambil pada Kamis, 28 November 2013 

05:29:27 PM. 

5. http://ramadhan.antaranews.com/berita/388673/8-pelukis-braga-isi-

ramadhan-dengan-pameran-kaligrafi. ANTARANEWS. Kamis, 1 Agustus 

2013- 22:36 WIB. Ramadhan: 8 Pelukis Braga Isi Ramadhan dengan 

http://www.republika.co.id/home-ramadhan-kabarramadhan/Pelukis-Braga-Ramaikan-Ramadhan-dengan-Pameran-Kaligrafi/Republika-Online.htm
http://www.republika.co.id/home-ramadhan-kabarramadhan/Pelukis-Braga-Ramaikan-Ramadhan-dengan-Pameran-Kaligrafi/Republika-Online.htm
http://www.republika.co.id/home-ramadhan-kabarramadhan/Pelukis-Braga-Ramaikan-Ramadhan-dengan-Pameran-Kaligrafi/Republika-Online.htm
http://photo.sindonews.com/view/3422/pelukis-braga-pameran-karya-seni-kaligrafi
http://photo.sindonews.com/view/3422/pelukis-braga-pameran-karya-seni-kaligrafi
http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/35065/pameran-kaligrafi.%20ANALISA.%2028%20Juli%202013
http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/35065/pameran-kaligrafi.%20ANALISA.%2028%20Juli%202013
http://www.pikiran-rakyat.com/node/244845
http://ramadhan.antaranews.com/berita/388673/8-pelukis-braga-isi-ramadhan-dengan-pameran-kaligrafi
http://ramadhan.antaranews.com/berita/388673/8-pelukis-braga-isi-ramadhan-dengan-pameran-kaligrafi


 

 

Pameran Kaligrafi. ANTARA FOTO/ Agus Bebeng. Diambil pada 

Kamis, 28 November 2013. 

6. http://www.klik-galamedia.com/jalan-braga-kehilangan-sejarahnya. 

GALAMEDIA. Kabar Bandung. Kamis, 4 Juli 2013- 01:09 WIB. Jalan 

Braga Kehilangan Sejarahnya. Oleh: Wastukancana. Diambil pada 

Kamis, 28 November 2013. 

 

3) Sumber Visual: 

1. Foto-foto lukisan kaligrafi dari tahun 2005 hingga 2013 dan kegiatan 

pameran lukisan kaligrafi di Braga milik pelukis Tata Sutaryat 

berbentuk file JPEG image. 

2. Klise foto-foto lukisan kaligrafi tahun 2000 hingga 2004 milik pelukis 

Tata Sutaryat, yang belum dicetak. 

3. Foto-foto Braga Festival koleksi Dinas Komunikasi dan Informatika, 

Pemerintah Kota Bandung. 

4. Arsip bangunan di Braga No. 29 dan 77 tahun 2005, dari bahan draft 

Peraturan Daerah tentang Bangunan Bersejarah Kota Bandung, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. 

5. Tulisan atau teks tentang pendirian Toko Art Gallery Tatarah, yang 

dipajang di toko Tatarah. 

6. Video Dokumenter tentang Bandung tempo dulu. Bandoeng 1910-

1940. Netherlands Filmarchief. Arsip Koloniaal Instituut, Amsterdam. 

A Film by Www.Mahanagari.com. Subtitled by Ombenben. 

4) Sumber Lisan:  

http://www.klik-galamedia.com/jalan-braga-kehilangan-sejarahnya
http://www.mahanagari.com/


 

 

1. Tata Sutaryat, laki-laki, usia 36 tahun, seorang pelukis kaligrafi di Rumah 

Seni Ropih Jalan Braga No. 41. Pada hari Minggu, 17 November 2013. 

2. Teddy S, laki-laki, usia 51 tahun, sebagai pelukis kaligrafi dan penjual 

lukisan di trotoar Jalan Braga, asal Jl. Suryani, Bandung. Pada hari Minggu, 

17 November 2013. 

3. Iyan Irawan, laki-laki, usia 33 tahun, seorang pelukis kaligrafi di Braga, 

dan pemilik toko Firdaus Art, Jalan Braga No. 37. Pada 1 Desember 2013. 

4. Jo Soheyr, laki-laki, usia 48 tahun, sebagai pekerja atau seniman seni lukis 

grafis di Braga, asal Bandung, bergabung di Sanggar Seni Rupa Bandung 

Studio Jeihan. Pada hari Minggu, 1 Desember 2013. 

5. Maman Junaedi, laki-laki, usia 42 tahun, sebagai penjual lukisan dan 

pemilik  toko Zullu Jalu Art, Jl. Braga No. 41, Bandung. Pada hari Minggu, 

1 Desember 2013. 

6. Ropih Amantubillah, laki-laki, usia 54 tahun, sebagai seniman lukis dan 

pemilik toko Rumah Seni Ropih di Jalan Braga No. 43, Bandung. Pada hari 

Rabu, 4 Desember 2013. 

7. Maksum, laki-laki, usia 53 tahun, sebagai penjual di Toko Tatarah Art & 

Galery, di Jl. Braga No. 77, Bandung. Pada hari Rabu, 4 Desember 2013. 

8. Gunawan, laki-laki, usia 37 tahun, pelukis kaligrafi dan penjual lukisan 

kaligrafi di trotoar Jalan Braga. Pada hari Rabu, 18 Desember 2013. 

9. Ujang, laki-laki, usia 68 tahun, sebagai pedagang lukisan berfigura pertama 

di Braga sejak 1980-an. Pada hari Rabu, 18 Desember 2013. 

10. Muhammad Ramdhan, laki-laki, usia 22 tahun, pelukis kaligrafi di Rumah 

Seni Ropih Braga, asal Bandung. Pada hari Selasa, 28 Januari 2014. 



 

 

11. Iin Solihin, laki-laki, usia 44 tahun, pelukis kaligrafi dan pedagang lukisan 

kaligrafi di trotoar Jalan Braga. Pada hari Senin, 7 Juli 2014. 

12. Yani Cahyani, perempuan, usia 35 tahun, pedagang lukisan kaligrafi dan 

pemilik toko Anni Lorong Gallery. Pada hari Senin, 7 Juli 2014. 

13. Aep Saepudin, laki-laki, usia 52 tahun, pedagang lukisan dan pemilik toko 

Galery Blueberry di Jalan Braga No. 41. Pada hari Senin, 7 Juli 2014.  

14. Dada Rosada, laki-laki, usia 67 tahun, mantan Wali Kota Bandung Periode 

2003-2008 dan Periode 2008-2013. Pada hari Kamis, 10 Juli 2014. 

b. Sumber Sekunder 

1) Sumber tertulis: 

1. PIKIRAN RAKYAT. Sabtu, 26 Maret 2005, 15 Safar 1426 H. Dada, 

“Pengusaha Ikut Menjaga Seni Budaya!”. Oleh: Diro Aritonang. Hal. 24. 

2. PIKIRAN RAKYAT. Kamis, 9 Juni 2005, 2 Jumadil Awal 1426 H. Sorot: 

Braga: Revitalisasi Kawasan Braga Perlu Sinergisitas: Diarahkan pada 

Pengembangan Industri Pariwisata, Perdagangan dan Jasa. Oleh: Ibnu 

Sofwan dan Diro Aritonang. Halaman 4. 

3. PIKIRAN RAKYAT. Jumat, 15 September 2006, 22 Syaban 1427 H. 

Bandung Raya: B’Art Festival, Pergelaran di Braga. A-73, A-154. 

Halaman: 10. 

4. PIKIRAN RAKYAT. Senin, 4 September 2006, 11 Sya’ban 1427 H. 

Bandung Raya: B’Art Festival Diisi Orasi Budaya. A-73. Halaman: 9. 

5. PIKIRAN RAKYAT. Selasa, 6 November 2007,  25 Syawal 1428 H. Opini: 

Kolom: Braga “Ngabaraga”. Oleh: Diro Aritonang. Halaman: 20. 



 

 

6. PIKIRAN RAKYAT. Kamis, 27 Desember 2007, 17 Zulhijah 1428 H. 

Bandung Raya: “Ngabaraga”, Braga-Naripan & Braga-Asia Afrika 

Ditutup. A-73. Halaman: 18. 

7. PIKIRAN RAKYAT. Jumat, 27 Juli 2007, 12 Rajab 1428 H. Gaya Hidup: 

Lukisan, Investasi, dan Gengsi. Oleh: Ahda Imran. Halaman: 21. 

8. PIKIRAN RAKYAT. Jumat, 4 April 2008, 27 Rabiul Awal 1429 H. Opini: 

Braga. Oleh: Soni Farid Maulana. Halaman: 20. 

9. PIKIRAN RAKYAT. Selasa, 2 Desember 2008, 4 Zulhijah 1429 H. 

Features: Revitalisasi Kawasan Wisata Kota Tua Bandung: Menghidupkan 

Kembali Raga Jalan Braga. Oleh: Ridwan Hutagalung. Halaman: 14. 

10. PIKIRAN RAKYAT. Selasa, 30 Desember 2008, 2 Muharam 1430 H. 

JALAN BRAGA: Ikon Kota Bandung sebagai Kawasan Pedestrian: 

Upaya Mengembalikan Kejayaan. Oleh: Catur Ratna Wulandari, Ag. Tri 

Joko Her Riadi, dan Eva Fahas. Halaman: 19. 

11. PIKIRAN RAKYAT. Rabu, 24 Desember 2008, 26 Zulhijah 1429 H. 

Opini: Menelusuri Jalan Braga. Oleh: Nia Kurniawati. Halaman: 21. 

12. PIKIRAN RAKYAT. Sabtu, 26 Desember 2009. 9 Muharam 1431 H. Kris 

Syandi Kurnia: Bangun Citra Braga. Oleh: Diro Aritonang. Halaman: 28. 

13. PIKIRAN RAKYAT. Senin, 26 Oktober 2009. 7 Zulkaidah 1430 H. 

Features: Helarfest 2009: Merayakan Kreativitas Bandung. Oleh: Maulana 

Yudiman dan Seterhen Akbar. Halaman: 14. 

14. PIKIRAN RAKYAT. Minggu, 20 Desember 2009, 3 Muharram 1431 H. 

Bandung Raya: “Braga Festival” Menutup 2009. A-188. Halaman: 2. 



 

 

15. PIKIRAN RAKYAT. Minggu, 18 September 2011, 19 Syawal 1432 H. 

Khazanah: Berharap pada Braga Festival. Oleh: Ahda Imran. Hal: 20. 

16. PIKIRAN RAKYAT. Selasa, 13 Desember 2011, 17 Muharam 1433 H. 

BRAGA, Jantung Parijs van Java. Halaman: 30. 

17. PIKIRAN RAKYAT. Jumat, 13 September 2013, 7 Zulkaidah 1434 H. 

Opini: Braga, “Urang” Bandung, dan Wali Kota. Halaman: 28. 

18. PIKIRAN RAKYAT. Rabu, 12 Juni 2013, 3 Sa’ban 1434 H. Opini: Braga 

di Usia 131 Tahun. Halaman: 28. 

2) Sumber Buku: 

1. Her Suganda. 2007. Jendela Bandung: Pengalaman Bersama KOMPAS. 

Jakarta: KOMPAS: Penerbit Buku Kompas. 

2. Tendy K. Somantri dan Rahim Asyik. (Editor). Pemimpin Redaksi: H. 

Budhiana Kartawijaya. 2010. 200 Ikon Bandung: Ieu Bandung, Lur!. 

Bandung: PT. Pikiran Rakyat Bandung. 

3. Oloan Situmorang. 1993. Seni Rupa Islam: Pertumbuhan dan 

Perkembangannya. Bandung: Penerbit ANGKASA. 

4. Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. 1995. Mengenang Perintis Seni 

Rupa Indonesia : Sjafe’i Soemardja, Achmad Sadali, Edie Kartasubarna, 

Mochtar Apin, Angkama Setjadipradja, But Muchtar. Jakarta: PT Astra 

International.  

5. Buku Pameran: Muhibah Seni Rupa ’91, Bandung- Kuala Lumpur. 

“Pameran ini Disajikan dalam Rangka Ulang Tahun Perdana Braga 

Gallery. 1990-1991. Bandung. 



 

 

6. Kenneth M. George. 2012. Melukis Islam: Amal dan Etika Seni Islam di 

Indonesia. Mizan, Khazanah Ilmu-Ilmu Islam. Serambi Pirous. 

7. Buku Pameran Lukisan, Kaligrafi dan Mesjid di Aceh. 1981. Museum 

Negeri Banda Aceh. Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Nasional ke-12. 

8. Philip Yampolsky. 2006. Perjalanan Kesenian Indonesia Sejak 

Kemerdekaan: Perubahan dalam Pelaksanaan, Isi, dan Profesi. Jakarta: 

Equinox Publishing. 

2. Tahapan Kritik 

Pada tahapan kritik ini merupakan tahap penelitian, pengujian atau 

penyeleksian. Tahapan ini yaitu menguji sumber dengan penyeleksian, dan mampu 

membuktikan bahwa data itu bisa dijadikan fakta. Pada tahapan ini dikenal dua 

macam kritik yaitu kritik ekstern dan intern. 

a. Kritik Ekstern 

Dalam kritik ekstern12 ini dilakukan kritik terhadap beberapa sumber 

primer dan sekunder yang didapat. 

1) Sumber Primer 

Adapun untuk sumber primer13 dari penelitian ini, penulis memfokuskan 

pada keaslian atau keadaan dari sumber tersebut. Baik itu dari tanggal, jenis tinta, 

kertas, tulisan tangan, dan lain-lain. Sumber tertulis pada sumber primer tersebut 

penulis klasifikasikan seperti sumber aslinya. Hal ini terlihat dari tulisan yang ada 

                                                           
12 Merupakan tahapan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber yang diuji 

berdasarkan keaslian sumber (otentisitas). Kritik ekstern dilakukan dengan melihat sisi luar 

sumber sejarah untuk mengetahui keasliannya. (lihat juga pada Louis Gottschalk, Mengerti 

Sejarah, 2008: hlm. 95). 
13 Merupakan sumber sejarah yang memberikan informasi yang diperoleh secara 

langsung dari pelaku sejarah atau orang yang terlibat dalam sejarah. 



 

 

dalam arsip, buku, sumber visual ataupun lainnya, yang terlihat sama dengan 

tulisan aslinya, walaupun di foto copy dan berwarna hitam putih. Adapun kritik 

terhadap sumber lisan sebagai sumber primer adalah para informan yang 

memberikan informasi, sebagaimana mereka adalah pengkisah yang terlibat dalam 

peristiwa sejarah tersebut. Kritik ekstern yang dilakukan terhadap sumber primer 

adalah: 

a) Sumber benda:  

Bahwa pada sumber benda ini merupakan sebuah sumber primer, karena 

seluruh bangunan yang berada di Jalan Braga merupakan bangunan yang masih 

kokoh yang telah dibangun sejak zaman Hindia Belanda. Beberapa bangunan 

tersebut ada yang digunakan sebagai sebuah toko lukisan yang menyimpan 

berbagai jenis karya seni lukis kaligrafi. Semua toko tersebut pun masih 

mencirikan khas Belanda karena tidak pernah dilakukan renovasi, adapun hanya 

melakukan pengecatan dinding dan ruangan. 

Bangunan tersebut merupakan bangunan-bangunan tua yang masih tetap 

utuh di Braga hingga saat ini sebagai toko-toko yang menjual berbagai jenis lukisan 

kaligrafi. Terdapat bangunan Braga No.29, yang saat ini dalam proses 

pembangunan, dulunya pernah digunakan sebagai konter-konter penjualan lukisan 

kaligrafi. Adapun bangunan toko Art Gallery Tatarah di Braga No. 77, yang berdiri 

pada tahun 1930 hingga saat ini masih terus berdiri sebagai toko penjual lukisan 

termasuk lukisan kaligrafi. 

Selain itu, dalam sumber benda, berbagai jenis lukisan kaligrafi yang 

dipajang di setiap toko lukisan tersebut menjadi sebuah sumber primer. Lukisan 



 

 

tersebut berisikan kaligrafi dengan ragam bacaan bertuliskan tulisan Arab yang 

dipadu dengan warna halus dan indah pada media kanvas dengan bahan berbeda. 

b) Sumber tertulis:  

Sumber tertulis yang dijadikan sebagai sumber primer adalah beberapa 

jenis koran atau suarat kabar dan juga surat kabar online yang berkaitan dengan 

penelitian. Berbagai jenis surat kabar ini didapat dari Pelukis Tata Sutaryat yang 

juga mengoleksi koran atau surat kabar yakni dalam bentuk file. Adapun  berbagai 

jenis surat kabar online didapat dari internet dan dijadikan sebagai sumber primer, 

karena merupakan sebuah surat kabar yang memberitakan suatu peristiwa dalam 

layanan online yang berangka tahun sesuai dengan peristiwa. Selain itu, tercantum 

pula waktu terbit dan penulis surat kabar tersebut. 

c) Sumber Visual: 

Sumber visual yang didapat dan dijadikan sumber primer pada penelitian 

ini adalah berupa foto-foto jenis-jenis lukisan kaligrafi sebagai karya pelukis 

kaligrafi di Jalan Braga, yang berbentuk  file JPEG image, yaitu mulai dari tahun 

2005 hingga tahun 2013. Adapun terdapat klise foto lukisan kaligrafi yang belum 

dicetak mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2004. Foto-foto tersebut didapat dari 

Tata Sutaryat sebagai jenis koleksi yang dimilikinya, begitupun dengan klise foto 

tersebut merupakan koleksi milik pribadi Tata Sutaryat. Adapun sumber foto-foto 

Braga Festival adalah berupa file JPEG image yang didapat dari bagian Dinas 

Komunikasi dan Informatika dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Kemudian 

arsip yang berisi bangunan Braga adalah koleksi bahan draft bangunan bersejarah 

di kota Bandung, yang didapat dari bagian Seni Budaya, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata. Adapun arsip tersebut hanya difoto sehingga dalam bentuk file JPEG 



 

 

image, yang dijadikan sumber primer karena hasil foto tetap memperlihatkan 

keasliannya sesuai dengan arsip asli tersebut. Terdapat juga sebuah teks atau 

tulisan mengenai pendirian toko Tatarah yang dipajang di dalam toko dijadikan 

sebagai sumber primer karena ditulis langsung oleh para pengurus toko tersebut. 

Adapun video dokumenter yang menceritakan Braga yang didapat dari koleksi 

Arsip Nasional dan dijadikan sebagai sumber primer yang menunjukkan adanya 

wilayah Braga. Keadaan gambar yang ditampilkan dalam video ini masih terlihat 

jelas dengan latar gambar hitam putih. 

d) Sumber Lisan:  

Beberapa orang yang diwawancari untuk penunjang skripsi ini adalah 

termasuk pada sumber primer, karena orang yang diwawancarai adalah seorang 

pelukis kaligrafi, pedagang lukisan kaligrafi, dan Wali kota Bandung yang 

merupakan seorang pelaku sejarah yang ikut terlibat dan andil dalam pasar seni 

lukis kaligrafi di Braga. Mereka dijadikan sebagai sumber primer karena memiliki 

kondisi fisik yang masih sehat dan ingatan yang masih kuat sehingga mampu 

memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai penunjang penelitian ini. 

Beberapa orang tersebut dibagi pada pelukis dan pedagang kaligrafi. 

Adapun beberapa pelukis yang andil sejak tahun 1999 adalah Tata Sutaryat, Iyan 

Irawan, Ropih Amantubillah. Pelukis sejak tahun 2006 adalah Jo Soheyr, 

Gunawan, Muhammad Ramdhan, Teddy Sulaiman dan Iin Solihin. Kemudian para 

pedagang penjual lukisan kaligrafi sejak tahun 1999 adalah Bapak Ujang dan 

Maksum, serta pedagang lukisan kaligrafi mulai 2005 adalah Maman Junaedi, 

Teddy. S, Iim Solihin, Aep Saepudin, dan Yani Cahyani, serta Dada Rosada 

sebagai pelaku yang meresmikan toko Jalu di Braga tahun 2007. 



 

 

2) Sumber Sekunder 

Selain itu, adapun kritik ekstern terhadap sumber sekunder14 juga sama 

memfokuskan seperti halnya sumber primer yaitu untuk memperoleh keabsahan 

dari sumber tersebut, namun yang membedakannya adalah bahwa sumber sekunder 

itu sudah mengalami penurunan berdasarkan kredibilitas dan otentisitas sumber 

tersebut. Hal ini terlihat dari tanggal, jenis tinta, kertas, tulisan tangan dan lain-lain 

yang tidak sama dengan bentuk aslinya yaitu telah mengalami penulisan ulang atau 

lainnya. Adapun berbagai buku, teks dan beberapa surat kabar sebagai pendukung 

dan pedoman untuk penelitan ini sehingga sumber ini pun termasuk pada sumber 

sekunder. Adapun secara terperinci, kritik terhadap sumber sekunder adalah: 

a) Sumber tertulis: 

Beberapa sumber surat kabar adalah surat kabar Pikiran Rakyat yang 

didapat langsung dari kantor Redaksi Pikiran Rakyat yakni dalam bentuk file PDF 

yang sesuai dengan bentuk asli surat kabar yang diterbitkan. 

b) Sumber Buku: 

Sumber buku yang dijadikan sebagai sumber sekunder ini adalah buku yang 

didapat dari perpustakaan BAPUSDA Bandung. Buku tersebut adalah buku; (1) 

Jendela Bandung: Pengalaman Bersama KOMPAS; (2) buku 200 Ikon Bandung: 

Ieu Bandung, Lur!; dan (3) Seni Rupa Islam: Pertumbuhan dan 

Perkembangannya. Adapun buku lainnya adalah didapat dari Perpustakaan 

Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung, yaitu; (1) Mengenang Perintis 

                                                           
14 Merupakan sumber sejarah yang menghasilkan kisah dan eksposisi tangan-kedua 

sejarawan-sejarawan lain untuk memperoleh pengetahuan mengenai latar belakang yang 

diperlukan guna mengenal lebih mendalam dokumen-dokumen sezaman. (lihat juga pada Louis 

Gottschalk, Mengerti Sejarah, 2008: hlm. 93). 



 

 

Seni Rupa Indonesia : Sjafe’i Soemardja, Achmad Sadali, Edie Kartasubarna, 

Mochtar Apin, Angkama Setjadipradja, But Muchtar; (2) Buku Pameran: Muhibah 

Seni Rupa ’91, Bandung- Kuala Lumpur. “Pameran ini Disajikan dalam Rangka 

Ulang Tahun Perdana Braga Gallery; (3) Melukis Islam: Amal dan Etika Seni 

Islam di Indonesia; dan  (4) Perjalanan Kesenian Indonesia Sejak Kemerdekaan: 

Perubahan dalam Pelaksanaan, Isi, dan Profesi. Serta buku didapat dari 

perpustakaan Konferensi Asia Afrika (KAA) adalah Pameran Lukisan, Kaligrafi 

dan Mesjid di Aceh. 

b. Kritik Intern 

Dalam penelitian ini, maka dilakukan kritik intern15 terhadap sumber yang 

didapat baik sumber primer ataupun sumber sekunder.  

1) Sumber Primer 

Dalam kritik intern sumber primer, penulis mengelaborasi informasi 

sejarah dari sumber benda, kemudian pada sumber tertulis yaitu buku dan surat 

kabar, serta sumber lisan dan visual. Kritik intern terhadap sumber-sumber primer 

diantaranya: 

a) Sumber Benda: 

Sumber benda yang dijadikan sebagai sumber primer disini adalah 

beberapa benda yang telah ada sejak zaman pemerintahan Hindia-Belanda, yang 

hingga kini terus berdiri dengan tidak menghilangkan nilai-nilai sejarahnya, 

                                                           
15 Kritik intern adalah kegiatan kritik yang dilakukan terhadap sumber sejarah dilihat 

pada isi atau konten dari sumber tersebut sehingga dapat dilihat keabsahannya. Dalam Louis 

Gottschalk (Mengerti Sejarah: 2008, hlm. 112), disebutkan bahwa kritik intern dilakukan sebagai 

analisis daripada dokumen untuk memperoleh detail yang kredibel untuk dicocokkan kedalam 

sesuatu hipotesis atau konteks.  



 

 

sehingga dapat membuktikan sebuah peristiwa sejarah yang terjadi. Adapun 

beberapa sumber benda yang ditemukan adalah: 

1. Bangunan-bangunan tua yang masih tetap utuh di Braga hingga saat ini 

sebagai toko-toko yang menjual berbagai jenis lukisan kaligrafi. Bangunan 

yang digunakan sebagai toko lukisan ini pada awalnya adalah toko yang 

menjual berbagai jenis barang pada masa Braga sebagai pusat perdagangan 

Bandung tempo dulu. Bangunan tersebut sebagian besar dibangun pada 

tahun 1920an. Beberapa toko penjual lukisan adalah Braga 37, Braga 41, 

Braga 43, Braga 77. 

2. Bangunan Braga No.29, yang saat ini dalam proses pembangunan, dulunya 

adalah toko Jalu Braga (Jajanan Lukisan Braga) yang digunakan sebagai 

konter-konter penjualan lukisan kaligrafi. Selain itu di Braga 29 sudah 

diresmikan sebagai toko penjual lukisan ketika itu oleh Walikota Bandung 

yaitu Dada Rosada. Namun akhirnya bangunan Braga 29 diambil alih 

kembali oleh pemiliknya. 

3. Bangunan toko Art Gallery Tatarah di Braga No. 77, yang berdiri pada 

tahun 1930 hingga saat ini sebagai toko penjual lukisan termasuk lukisan 

kaligrafi. Toko ini terus berdiri karena terus dipertahankan sebagai toko 

lukisan tertua di Braga. Toko ini pada awalnya didirikan dan dipegang oleh 

orang Belanda, lalu akhirnya diserahkan kepada orang pribumi pada tahun 

1965 dan akhirnya terus berkembang hingga saat ini. 

4. Berbagai jenis lukisan kaligrafi di seluruh toko lukisan di Jalan Braga dan 

juga di pinggir Jalan Braga. Semua toko lukisan di Braga memiliki koleksi 

lukisan kaligrafi berkualitas dan berbeda. Semua lukisan yang terpajang 



 

 

tersebut adalah karya para pelukis kaligrafi yang berada di Braga, dan 

beberapa diantaranya dari pelukis luar Braga. 

 

b) Sumber tertulis:  

Sumber tertulis yang dijadikan sebagai sumber primer disini diantaranya 

adalah surat kabar Harian Analisa, Harian Bandung Ekspres, Harian Radar 

Bandung, Inilah.com dan Pewarna.Net, yang seluruhnya adalah mengenai 

“Pameran Seni Lukis Kaligrafi” yang diadakan di Rumah Seni Ropih di Braga pada 

tanggal 27 Juli hingga 17 Agustus 2013. Bahwa didalamnya dipamerkan 19 lukisan 

kaligrafi yang merupakan karya 8 pelukis kaligrafi. Selain itu, adapun surat kabar 

online diantaranya adalah: 

1. Republika, Kamis, 01 Agustus 2013, 21:30 WIB. Pelukis Braga Ramaikan 

Ramdhan dengan Pameran Kaligrafi. Surat kabar ini memberitakan 

tentang kegiatan para komunitas pelukis kaligrafi di Braga, yaitu sebuah 

pameran kaligrafi yang diselenggarakan pada bulan Juli hingga Agustus 

tahun 2013. Didalamnya diberitakan mengenai delapan orang pelukis yang 

meramaikan pameran kaligrafi di bulan Ramadhan, dengan 19 karya 

lukisan kaligrafi. 

2. SINDONEWS, Selasa/30 Juli 2013- 21.38 WIB. Ramadhan: Pelukis Braga 

Pameran Karya Seni Kaligrafi. Surat kabar ini pun memberitakan tentang 

pameran kaligrafi yang didalamnya adalah karya-karya delapan orang 

pelukis kaligrafi yang dipamerkan di Braga. 

3. ANALISA. 28 Juli 2013. Pameran Kaligrafi. Dijelaskan didalamnya 

bahwa pengunjung memperhatikan lukisan dalam pameran Kaligrafi, yakni 

http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/35065/pameran-kaligrafi.%20ANALISA.%2028%20Juli%202013


 

 

terdapat delapan Pelukis Braga di Galeri Rumah Seni Ropih, Sabtu, 27 Juli 

2013. Dijelaskan bahwa pameran ini merupakan pengenalan khasanah seni 

kaligrafi yang berkembang di Indonesia kepada khalayak luas. 

4. Pikiran Rakyat Online. Selasa, 30 Juli 2013- 12.57 WIB. Pameran dan 

Bursa Kaligrafi 2013. Bahwa dalam surat kabar ini diperlihatkan seorang  

pengunjung mengamati salah satu karya kaligrafi berjudul Asmaul Husna 

pada Pameran di Ruang Pamer Bawah Tanah Rumah Seni Ropih.  

5. ANTARANEWS. Kamis, 1 Agustus 2013- 22:36 WIB. Ramadhan: 8 

Pelukis Braga Isi Ramadhan dengan Pameran Kaligrafi. Dijelaskan bahwa 

pada Pameran Kaligrafi, pengunjung memperhatikan lukisan. Oleh Bebeng 

dari ANTARA menjelaskan bahwa Pameran sejumlah karya kaligrafi dari 

berbagai media ini merupakan pengenalan khasanah seni kaligrafi yang 

berkembang di Indonesia kepada khalayak luas. 

c) Sumber Visual: 

1. Foto-foto lukisan kaligrafi dari tahun 2005 hingga 2013 merupakan 

berbagai jenis karya lukisan kaligrafi yang dibuat oleh Pelukis Tata 

Sutaryat, Iyan Irawan, Muhammad Ramdhan dan lainnya. Dari semua jenis 

foto koleksi lukisan kaligrafi tersebut sebagian besar sudah terjual dan ada 

beberapa yang masih terpajang di Rumah Seni Ropih. 

2. Klise foto-foto lukisan kaligrafi tahun 2000 hingga 2004 pemilik pelukis 

Tata Sutaryat, yang belum dicetak. Semua klise tersebut pun menyimpan 

berbagai jenis foto karya lukisan kaligrafi yang merupakan karya Tata 

Sutaryat. Ketika itu belum memiliki kamera digital untuk 

mendokumentasikan karyanya sehingga tersimpan dalam bentuk klise. 



 

 

3. Foto-foto Braga Festival didalamnya memperlihatkan keadaan Festival di 

Braga juga dikunjungi oleh Bapak Dada Rosada, Wali Kota Bandung. 

4. Arsip bangunan bersejarah, didalamnya terlihat keadaan bangunan Braga 

No.29 dan Braga No.77 merupakan toko lukisan Jalu dan toko Tatarah. 

5. Teks bertuliskan pendirian toko Tatarah dan para pengurusnya dijadikan 

sebagai sumber primer karena didalamnya terkandung sejarah toko Tatarah 

sebagai toko menjual lukisan sejak zaman Belanda tahun 1930. 

6. Video Dokumenter tentang Bandoeng 1910-1940. Yakni merupakan film 

yang diedit dari dua buah film yang diedarkan oleh Netherlands Filmarchief 

berdasarkan Arsip Koloniaal Instituut, Amsterdam. Menggambarkan 

suasana wilayah Braga dengan keasriannya serta adanya: Autotocht Door 

Bandoeng, Langs societeit en warenhuis de Vries, Mooi Bandoeng door, 

dan bangunan lainnya. 

d) Sumber Lisan:  

1. Tata Sutaryat adalah pelukis kaligrafi yang sudah membuat banyak karya 

lukisan kaligrafi dengan berbagai ragam tekstur dan tema berbeda. Semua 

karyanya didokumentasikan dalam bentuk file foto, sehingga ia dikatakan 

sebagai sumber primer. Selain itu, ia adalah seorang pelukis yang memiliki 

karya lukisan kaligrafi terbanyak dibanding yang lainnya. Ia juga menjadi 

pelaksana pameran kaligrafi di Braga pada bulan Ramadhan 2013. 

2. Teddy S adalah pelukis kaligrafi abstrak dan seorang penjual lukisan kaki 

lima termasuk lukisan kaligrafi di trotoar jalan. 

3. Iyan Irawan merupakan seorang seniman kaligrafi kreatif berlatar belakang 

pesantren. Ia juga dijadikan sumber primer, karena Iyan Irawan bersama 



 

 

keluarganya adalah yang menjajakan dan menjual lukisan pertama kali di 

Jalan Braga pada tahun 1999, setelah Braga redup dan kehilangan pamor. 

4. Jo Soheyr adalah pelukis abstrak yang karyanya berada di Braga. Ia baru 

membuat karya seni lukis kaligrafi ketika mengikuti pameran lukisan 

kaligrafi di Braga. Oleh karena itu, ia dijadikan sebagai sumber primer. 

5. Maman Junaedi adalah seorang penjual lukisan termasuk lukisan kaligrafi 

yang pada awalnya sempat menempati Braga No. 29 sebagai konter penjual 

lukisan dan akhirnya pindah ke Braga No. 41. 

6. Ropih Amantubillah adalah pelukis terkenal di Braga yang memiliki 

Rumah Seni Ropih. Informasi dari beliau dijadikan sebagai sumber primer 

karena beliau adalah orang yang merangkul banyak pelukis dan pedagang 

lukisan untuk menempati Braga No. 29 sebagai toko Jalu Braga. 

7. Maksum adalah penjual di Toko Tatarah sebagai toko seni tertua di Jalan 

Braga. Ia pemilik toko Tatarah yang ke-2 setelah ayahnya (pemilik Tatarah 

generasi kedua setelah diserahkan langsung oleh Belanda). 

8. Gunawan adalah pelukis kaligrafi yang menjual karya seni lukis kaligrafi 

di trotoar Jalan Braga, yaitu di seberang Rumah Seni Ropih. 

9. Ujang adalah penjual lukisan berfigura pertama kali di jalan Braga sejak 

tahun 1980-an, dan kini menjual lukisan di seberang toko Sarinah, Braga. 

10. Muhammad Ramdhan adalah seorang pelukis kaligrafi di Rumah Seni 

Ropih yang juga ikut berpartisipasi dalam pameran kaligrafi tahun 2013. 

11. Iim Solihin adalah seorang pelukis kaligrafi dan pedagang lukisan di trotoar 

Jalan Braga yang juga bergabung dengan toko Firdaus Art. 



 

 

12. Yani Cahyani adalah seorang penjual lukisan termasuk lukisan kaligrafi 

dan pemilik toko Anni Lorong Gallery sehingga dijadikan sumber primer. 

13. Aep Saepudin adalah penjual lukisan dan sebagai sumber primer karena 

merupakan pemilik toko Galery Blueberry di Jalan Braga No. 41. 

14. Dada Rosada adalah mantan Wali Kota Bandung dan dijadikan sumber 

primer karena pada masa jabatannya sempat meresmikan toko Jalu Braga 

sebagai toko lukisan pada tahun 2007. 

 

2) Sumber Sekunder 

Selain itu, kritik intern juga dipergunakan dalam menganalisa sumber 

sekunder, terhadap sumber tulisan (buku, teks, ataupun visual). Sumber tulisan 

tersebut, penulis mendapatkannya dalam bentuk fotocopy serta dalam bentuk foto, 

di dalamnya berisi tentang informasi penunjang penelitan, dan mengalami sedikit 

ketidakotentikan. Hal ini dikarenakan adanya penurunan bentuk yang di fotocopy 

dan bukan bentuk aslinya, serta para penulisnya bukanlah orang yang langsung 

terlibat dalam peristiwa sejarah.  

Adapun kritik intern untuk sumber sekunder, diantaranya adalah: 

a) Sumber tertulis: 

Semua sumber surat kabar Pikiran Rakyat dijadikan sebagai sumber 

sekunder karena didalamnya memberikan informasi mengenai Jalan Braga dan 

bahwa dijelaskan bahwa di Braga memiliki nilai seni budaya karena banyaknya 

penyelenggaraan kegiatan seni seperti pada festival Braga dan juga pameran 

lukisan termasuk pameran lukisan kaligrafi. 

b) Sumber Buku: 



 

 

1. Buku Jendela Bandung: Pengalaman Bersama KOMPAS, disebut sebagai 

sumber sekunder karena didalamnya terdapat informasi yang dibutuhkan, 

yaitu tulisan mengenai Braga dari sejarahnya sebagai pusat perbelanjaan 

hingga akhirnya meredup, dan selanjutnya ramai kembali dengan adanya 

lukisan-lukisan karya pelukis ternama dipajang di toko Galeri Tatarah. 

2. Buku 200 Ikon Bandung: Ieu Bandung, Lur!, didalamnya terdapat 

informasi mengenai keadaan Braga tempo dulu, mulai sebagai pusat 

perdagangan hingga banyaknya toko-toko di Braga yang tutup. 

3. Buku Seni Rupa Islam: Pertumbuhan dan Perkembangannya, didalamnya 

dijelaskan mengenai lukisan kaligrafi dan tokoh kaligrafer terkenal di 

bidang lukisan kaligrafi, sebagaimana yang terdapat di Jalan Braga. 

4. Buku Mengenang Perintis Seni Rupa Indonesia : Sjafe’i Soemardja, 

Achmad Sadali, Edie Kartasubarna, Mochtar Apin, Angkama 

Setjadipradja, But Muchtar. Adalah berisi biografi Achmad Sadali sebagai 

salah satu tokoh pencetus lukisan kaligrafi dan berbagai karyanya. 

5. Buku Pameran: Muhibah Seni Rupa ’91, Bandung- Kuala Lumpur. Berisi 

biografi AD. Pirous, pencetus lukisan kaligrafi dan hasil karyanya. 

6. Buku Melukis Islam: Amal dan Etika Seni Islam di Indonesia. Didalamnya 

berisi penjelasan lukisan kaligrafi serta karya-karya AD. Pirous. 

7. Buku Pameran Lukisan, Kaligrafi dan Mesjid di Aceh. Berisi biografi AD. 

Pirous beserta karya lukisan kaligrafi. 

8. Buku Perjalanan Kesenian Indonesia Sejak Kemerdekaan: Perubahan 

dalam Pelaksanaan, Isi, dan Profesi. Berisi penjelasan tentang lukisan 

kaligrafi dan perkembangannya di Indonesia yang dibahas oleh AD. Pirous. 



 

 

 

1. Tahapan Interpretasi 

Pada tahapan interpretasi16 ini, berbagai fakta yang ditemukan 

dirangkaikan menjadi satu kesatuan yang harmonis, sehingga menghasilkan suatu 

gambaran mengenai peristiwa masa lalu berdasarkan fakta-fakta yang berhasil 

ditemukan, yang akhirnya akan menghasilkan sebuah penulisan sejarah yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Sejarah dengan pendekatan seni budaya sangat efektif untuk menganalisa 

hal yang melatarbelakangi munculnya peristiwa sejarah adanya karya seni lukis 

kaligrafi yang diperjualbelikan di Braga Bandung saat ini. Karya seni lukis 

kaligrafi merupakan salah satu bentuk seni rupa Islam yang tentunya merupakan 

bentuk kebudayaan Islam yang terus  berkembang. Dalam ilmu budaya dasar, seni 

rupa merupakan kegiatan apresiatif dari manusia yang dianugerahi pikiran, 

perasaan, dan kemauan secara naluriah yang memerlukan pranata budaya untuk 

menyatakan rasa seninya, baik secara aktif dalam kegiatan kreatif, maupun pasif 

dalam kegaiatannya. Dalam kegiatan apresiatif, pendekatan seni rupa dalam 

budaya menjadikan manusia seolah-olah memasuki suatu alam rasa yang kasat 

mata. Perwujuduan seni rupa sebagai karya yang kasat mata merupakan suatu 

wadah pembabaran ide yang bersifat batiniah.17 

Maka pada penelitian ini pun akan dipaparkan penjelasan adanya sebuah 

pasar seni di jalan Braga yang menjual berbagai karya lukisan kaligrafi dan jenis 

kaligrafi lainnya. Untuk itu, dalam pembahasannya akan digunakan sebuah teori 

                                                           
16 Merupakan tahapan kegiatan menafsirkan fakta-fakta untuk memberi makna serta 

menghidupkan kembali (reliving) peristiwa yang terjadi di masa lalu. 
17 Ahmad Mustofa. IBD: Ilmu Budaya Dasar (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 

41. 



 

 

seni budaya. Adapun menurut Edi Sedyawati, bahwa dalam kerangka luas kajian 

kebudayaan, masalah estetika merupakan salah satu dari aspek atau unsur 

kebudayaan. Demikian halnya ketika membahas kesenian maka berkaitan dengan 

nilai estetikanya yang berhubungan satu sama lain dengan berbagai aspek lainnya. 

Untuk itu, kesenian dalam kajian kebudayaan perlu memiliki batasan permasalahan 

yang berkenaan dengan estetika atau kesenian pada umumnya.18 

Estetika dalam ungkapan lain dapat dikatakan “teori kesenian”, “filsafat 

seni”, atau “teori keindahan”, adalah bagian usaha dari keseluruhan pranata 

kesenian, dan pranata tersebut dapat dilihat sebagai suatu keterpaduan sistemik. 

Dalam bahasan mengenai sistem kesenian dapat dirinci unsur-unsur pembentuk 

sistem tersebut. Apabila sistem kesenian diidentikkan dengan pranata kesenian, 

kompenen-komponen pembentuknya adalah: (1) perangkat nilai-nilai dan konsep-

konsep yang merupakan pengarah bagi keseluruhan kegiatan berkesenian baik 

dalam membuat maupun menikmatinya; (2) para pelaku dalam urusan kesenian, 

mulai dari seniman perancang, seniman penyaji, pengayom (dalam arti luas 

termasuk produser), dan penikmat; (3) tindakan-tindakan terpola dan terstruktur 

dalam kaitan dengan seni, seperti kebiasaan berlatih, berkarya, membahas karya 

seni, publikasi karya seni beserta segala persiapannya, dan lain-lain; dan (4) benda-

benda yang terkait dengan proses berkesenian, baik yang digunakan sebagai alat 

maupun dihasilkan sebagai (bagian dari) karya seni.19  

Kajian estetika pada dasarnya berkenaan dengan komponen pertama, yaitu 

perangkat nilai dan konsep pengarah, yang dikatakan sebagai komponen inti dalam 

                                                           
18 Edi Sedyawati. Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), hlm. 124. 
19 Edi Sedyawati. Ibid., hlm. 125-126. 



 

 

pranata kesenian. Sumber data mengenai ini dapat berupa teks-teks yang pernah 

ditulis oleh para pelaku seni yang bersangkutan; dapat pula data mengenai estetika 

itu dihimpun dan direkonstruksi atas dasar sejumlah wawancara dengan tokoh-

tokoh pelaku seni dalam masyarakat yang dijadikan sasaran kajian. Komponen lain 

dari pranata kesenian itu dikaji sebagai subsistem yang utuh, misalanya tentang 

para pelaku urusan kesenian. Kajian seperti itu dapat menganalisis peranan dari 

masing-masing pihak dan bagaimana hubungan di antara berbagai golongan itu. 

Komponen ketiga, berupa sistem pola tindakan, dapat dilihat keterkaitannya 

dengan sistem pelaku. Adapun komponen keempat, yaitu sistem benda-benda 

dapat dilihat kebermaknaannya dalam kaitan dengan komponen pertama, yaitu 

kaidah-kaidah seni. Benda-benda yang digunakan atau dihasilkan adalah wujud 

simbolik yang tak dapat dilepaskan dari konsep keindahan yang menjadi landasan 

karya seni.20 Dengan demikian, kaligrafi merupakan seni yang memiliki nilai 

estetika tinggi.  

Dalam teorinya, Koentjaraningrat menyebutkan bahwa terdapat tiga wujud 

kebudayaan, yaitu; (1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, 

gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya; (2) wujud kebudayaan sebagai 

suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat; 

dan (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.21 Disamping 

itu, disebutkan pula bahwa terdapat tujuh unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem 

pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata 

pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.22  

                                                           
20 Edi Sedyawati. Ibid., hlm. 126-127. 
21 Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: 2009), hlm. 150. 
22 Koentjaraningrat. Ibid., hlm. 165. 



 

 

Berdasarkan teori Koentjaraningrat, seni lukis kaligrafi merupakan sebuah 

kebudayaan yang diwujudkan dalam bentuk seni, baik dari ide dan gagasan 

berseni, aktivitas seni, serta berbagai hasil karya seni. Seni lukis kaligrafi termasuk 

pada wujud seni kebudayaan manusia yang berkaitan dengan unsur kebudayaan 

lainnya.  

Dipandang dari sudut cara kesenian sebagai ekspresi hasrat manusia akan 

keindahan itu dinikmati, maka ada dua lapangan besar, yaitu; (a) seni rupa, atau 

kesenian yang dinikmati oleh manusia dengan mata; dan (b) seni suara, atau 

kesenian yang dinikmati oleh manusia dengan telinga.23 Dengan demikian, seni 

lukis kaligrafi termasuk pada seni budaya pada lapangan seni rupa yang memiliki 

nilai estetika tinggi. 

Disebutkan pula bahwa unsur kesenian ini dapat berwujud gagasan, ciptaan 

pikiran, ceritera dan syair yang indah. Kesenian juga dapat berwujud tindakan-

tindakan interaksi berpola antara seniman pencipta, seniman penyelenggara, 

sponsor kesenian, pendengar, penonton, dan konsumen hasil kesenian. Selain itu, 

semua kesenian juga berupa benda-benda indah, candi, kain tenun yang indah, 

benda kerajinan, dan sebagainya.24 Demikian, berbagai bentuk karya seni dapat 

dinikmati tidak hanya oleh pencipta tapi juga para konsumen. Hal ini diperlihatkan 

pada perkembangan pasar seni sebagai tempat interaksi seniman dan konsumen. 

Untuk itu, saat ini terdapat banyak pasar seni yang diselenggarakan di 

Indonesia. Pasar seni merupakan suatu tempat yang menjual jenis karya seni dalam 

berbagai bentuk, didalamnya terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. 

                                                           
23 Koentjaraningrat. Ibid., hlm. 298. 
24 Koentjaraningrat. Ibid., hlm. 166. 



 

 

Salah satunya adalah Jalan Braga yang kini ramai dikunjungi banyak orang dan 

wisatawan. Mereka yang berlalu lalang di jalan Braga tentu menikmati pajangan 

lukisan-lukisan, termasuk lukisan kaligrafi yang kini marak dijual. 

Maka pada pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai sejarah Braga 

menjadi sebuah pasar seni lukis, yang didalamnya terdapat para pelukis Braga yang 

telah menghasilkan karya seni lukis kaligrafi serta menjual karyanya di toko 

lukisan yang ada di Braga dan di pinggir jalan Braga. Cara atau proses dalam 

melukis kaligrafi berserta berbagai bahan dan alat-alat dalam pembuatannya akan 

diketahui melalui sumber wawancara yang didapat. Dalam hal ini, seni lukis 

kaligrafi merupakan salah satu bentuk kesenian yang memiliki nilai estetika Islam 

sehingga dalam pembahasannya pun terkait dengan seni rupa Islam. Karya seni 

lukis kaligrafi bukan hanya sebagai suatu karya hasil cipta karsa manusia, namun 

juga memiliki makna tersendiri terutama dalam mengagungkan asma Allah dan 

Rasul-Nya, beserta ayat-ayat suci yang terkandung dalam Al-Quran.  

Selain itu, pada tahapan ini, ada beberapa hal penting sebagai suatu hal 

menarik dalam penelitian ini dengan merujuk pada judul: “Pasar Seni Lukis 

Kaligrafi di Jalan Braga Bandung Tahun 1999 – 2013”, yaitu bahwa sebagaimana 

dinyatakan oleh Iwan Hermawan, Braga adalah sebagai pusat perdagangan 

Bandung tempo dulu. Semenjak akhir abad ke-19, kawasan Braga yang awalnya 

bernama Karrenweg telah berkembang menjadi kawasan komersial yang paling 

bergengsi di Bandung. Selanjutnya, nama Karrenweg menghilang dan nama Jalan 



 

 

Braga (Bragaweg) pun muncul sebagai penunjuk Karrenweg sesuai dengan nama 

Tonil Braga yang didirikan oleh Pieter Sijthoff pada tanggal 18 Juni 1882.25  

Braga ketika itu disebut sebagai kawasan komersial dan disebut sebagai 

pusat perdagangan Bandung tempo dulu, karena di sepanjang Jalan Braga terdapat 

banyak toko-toko. Selanjutnya toko-toko yang ada di Braga mulai tutup setelah 

kemerdekaan karena disebabkan oleh krisis moneter dan banyaknya pusat 

perbelanjaan baru yang mulai berdiri. 

Setelah sekian lama Braga hening dengan tutupnya toko perbelanjaan, 

kemudian Braga hidup kembali dengan adanya pelukis yang menjajakan lukisan di 

Braga. Pelukis terkenal ketika itu adalah Afandi yang menorehkan cipta karsanya 

pada karya lukisan. Selain itu, tahun 1930 terdapat toko lukisan “Tatarah” yang 

menjual lukisan karya Afandi dan pelukis terkenal lainnya.  

Pada tahun 1999, terdapat beberapa pelukis menjajakan lukisan di Jalan 

Braga, hingga akhirnya banyak para pelukis lainnya yang menjual lukisan. Pada 

awalnya cara menjual lukisan hanyalah dengan cara menjajakannya. Bahkan tidak 

jarang mereka berlari-lari mengejar para wisatawan untuk menjual lukisannya. 

Selanjutnya, dengan menyewa toko Braga No. 29, para pelukis mulai menjual 

lukisan di tempat tersebut dan dibukalah sekitar empat belas konter-konter penjual 

lukisan dan toko tersebut bernama toko Jalu (Jajanan Lukisan) Braga. Namun, 

selanjutnya Braga No. 29 diambil alih kembali oleh pemiliknya, sehingga para 

pelukis dan pedagang lukisan mulai berpencar. Beberapa diantaranya dapat 

membuka toko lukisan sendiri dengan menyewa toko-toko di Braga. Seperti Braga 

                                                           
25 Naniek Th. Harkantiningsih. Perdagangan dan Pertukaran: Masa Prasejarah-

Kolonial (Jatinangor: Alqaorint, 2010), hlm. 164-165. 



 

 

No. 37 menjadi toko Firdaus Art, Braga No. 41 menjadi toko Zullu Jalu Art dan 

Galery Blueberry, Braga No. 43 menjadi Rumah Seni Ropih dan Anni Lorong 

Galery, dan Braga No. 77 yang merupakan toko lukisan pertama yaitu toko 

Tatarah. Selain itu, adapun para pelukis dan pedagang lainnya yang meninggalkan 

Bandung dan adapula yang bertahan berjualan di pinggir Jalan Braga, sehingga 

saat ini dapat dilihat bahwa terdapat enam toko lukisan yang menjual lukisan 

kaligrafi dan beberapa masih berjualan di pinggir jalan Braga. Ternyata berbagai 

karya yang dijual di Braga dapat meramaikan dan menghidupkan Braga kembali. 

Sebagai pasar seni lukis kaligrafi, berbagai lukisan kaligrafi yang dijual di 

Braga memiliki harga berbeda mulai dari yang terendah dalam nilai ratusan ribu 

rupiah hingga jutaan rupiah. Begitupun dengan pendapatan yang berbeda dari 

setiap penjualnya serta jumlah lukisan yang dikeluarkan tiap hari atau tiap 

bulannya pun berbeda dari setiap toko dan penjual di pinggir jalan Braga. 

Tidak hanya lukisan abstrak atau realis yang diperjualbelikan, namun karya 

seni lukis kaligrafi adalah salah satu jenis lukisan yang saat ini banyak diminati 

para pelanggan. Hingga saat ini pesanan karya seni lukis kaligrafi terus meningkat 

dari berbagai negara dan daerah di Indonesia dan yang paling banyak adalah dari 

Malaysia. Selain itu, para pelukis yang banyak berkarya di bidang seni kaligrafi 

juga mulai bertambah. Banyak para seniman lukisan abstrak atau realis yang mulai 

terjun untuk berkreasi di bidang kaligrafi. 

Dalam bukunya, Oloan Situmorang menyatakan bahwa terdapat dua jenis 

kaligrafi yaitu kaligrafi Arab murni dan kaligrafi Arab lukisan. Lukisan kaligrafi 

adalah suatu bentuk atau corak seni kaligrafi Arab yang penggubahannya dalam 

bentuk lukisan, yaitu dengan tulisan yang terkombinasi dengan warna-warna. 



 

 

Huruf dan tulisan Arab memiliki gaya atau corak yang bebas dan lepas dari kaidah-

kaidah kaligrafi Arab yang baku.26 

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa karya seni lukis kaligrafi 

merupakan salah satu jenis kebudayaan Islam yang terus ada hingga saat ini. 

Dilihat pada berbagai karya seni lukis kaligrafi yang dilukiskan oleh para pelukis 

Braga dan dijual di berbagai toko lukisan dan di pinggi Jalan Braga. 

2. Tahapan Historiografi 

Pada tahapan ini, dalam penulisan sejarah diperlukan proses menguji dan 

menganalisa secara kritis. Bahwa fakta yang sudah terkumpul lalu direkonstruksi 

sehingga menjadi rangkaian yang harmonis. Maka dalam penulisan ini dibutuhkan 

kemampuan menyusun fakta-fakta yang bersifat fragmatis tersebut kedalam suatu 

uraian yang sistematis, utuh dan juga komunikatif. Maka pada tahapan akhir ini 

menjadi sebuah penyampaian hasil rekonstruksi yang sesuai dengan data yang 

didapat oleh penulis. Dalam tahapan ini unsur subjektif dan objektif telah 

dimasukkan kedalamnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut: 

BAB I. Bahwa pada tahapan awal ini, merupakan sebuah bab sebagai 

pendahuluan, didalamya terdiri dari latar belakang masalah sebagai pengantar awal 

penelitian untuk pembahasan pada bab selanjutnya. Kemudian rumusan masalah 

sebagai pokok permasalahan dalam pembahasan, dan tujuan penelitian sebagai 

jawaban dari rumusan masalah. Serta langkah-langkah penelitian yang dilakukan 

yang terbagi pada langkah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. 

                                                           
26 Oloan Situmorang. Seni Rupa Islam: Pertumbuhan dan Perkembangannya (Bandung: 

Penerbit Angkasa, 1993), hlm. 99. 



 

 

BAB II. Akan dibahas mengenai pembahasan awal dari hasil penelitian 

adalah mengenai eksistensi jalan Braga sebagai pasar seni lukis kaligrafi Islam 

yang terbagi pada beberapa sub bahasan tentang seni lukis kaligrafi Islam, sejarah  

jalan Braga tempo dulu, Braga Parijs van Java menjadi pasar seni lukisan, dan 

eksistensi jalan Braga sebagai pasar seni lukis kaligrafi Islam. 

BAB III. Akan dijelaskan mengenai perkembangan seni lukis kaligrafi di 

Jalan Braga Bandung. Juga terbagi pada beberapa sub bab yang mencakup tentang 

perkembangan pasar seni lukis kaligrafi Islam di Jalan Braga tahun 1999-2006, 

toko Jalu (Jajanan Lukisan) di Braga tahun 2007-2009, perkembangan pasar 

lukisan kaligrafi Islam tahun 2010-2013. Serta mengenai pelukis kaligrafi Islam 

dan hasil karyanya di Braga mencakup pelopor lukisan kaligrafi Islam, para pelukis 

kaligrafi Islam di jalan Braga, media dan metode melukis kaligrafi Islam, dan 

pameran kaligrafi di Rumah Seni Ropih. 

BAB V. Pada bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian, yang kemudian akan dilengkapi dengan daftar sumber, dan 

berbagai lampiran yang mendukung penelitian ini. 

 


