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Dipandang dari perkembangan seni rupa Indonesia, seni patung dan seni kriya di masa lalu 
mempunyai mutu seni yang klasik. 
Seni patung adalah bahasa bentuk tiga dimensional, dapat dilihat, diraba, utuh, kongkrit, dan tidak 
ada satu sudut pun yang tidak dapat disentuh oleh pandangan mata penikmatnya. Kedalaman rasa 
seni patung terletak pada vitalitas yang dipancarkan oleh patung itu sendiri. 
Seni kriya adalah bahasa kerajinan yang mempunyai kedalaman fungsi dan arti dalam bentuk pera
botan, peralatan rumah tangga, hiasan, perhiasan dengan ujud benda dua dimensional atau tiga di· 
mensional. 

Sejarah seni patung di masa lalu memang mengalami pasang-surut. Pada masa pra·sejarah sifat 
seni patung yang monolith, magis, penuh arti simbolis. Sedangkan pada masa Hindu-Budha di Jawa 
Tengah dan Bali patungnya bergaya lemah gemulai, luwes dan klasik. Di Jawa Timur gaya patungnya 
statis, kaku, meskipun diciptakannya. patung itu masih dalam kurun waktu zaman Hindu- Budha. 
Pada waktu kebudayaan Islam masuk ke Indonesia, seni patung mengalami kemunduran. Setelah In· 
donesia mengalami kemerdekaan seni patung mulai tumbuh dan berkembang kembali. 

Perguruan Tinggi seni yang mempunyai pendidikan seni patung seperti: ITB, FSRD lSI Yogya
karta,·IKJ, UNS Surakarta memberikan andil yang besar terhadap kelahiran seni patung Indonesia 
modern. 
Kecenderungan gaya seni patung modern Indonesia dewasa ini adalah abstrak yang berorientasi cipta· 
annya pada penyederhanaan bentuk·bentuk geometrik dan bentuk yang murni dari ide kreatif pen
ciptanya. 
Lahirnya seni patung abstrak memang tidak dapat lepas dari proses belajar·mengajar pada pendidikan 
tinggi seni, di mana mahasiswa dilatih untuk menghayati kualitas bentuk yang murni atau geometrik. 
Kecenderungan lain dalam pertumbuhan seni patung modern adalah adanya corak gabungan antara 
modern dan tradisional. Dan juga patung·patung untuk monumen yang terkait dengan arsitektur ada· 
lah bukti nyata bahwa patung di zaman kemerdekaan dapat berkembang dengan bahan olahannya 
adalah batu, kayu, logam, perunggu, bahan plastik/resin. Perkembangan seni patung dewasa ini terus 
didorong, baik pemerintah atau swasta agar kehadirannya dapat disejajarkan seni patung modern 
dunia. 

Seperti halnya seni patung, maka seni kriya bila ditinjau dari sejarah seni kriya mempunyai usia 
yang tua. Dari zaman pra-sejarah, zaman Hindu-Budha, zaman Islam/madya seni kriya hadir dengan 
segala corak dan ragamnya dengan media batu, emas, perak, bambu, logam, textiel, tanah liatltembi· 
kar, kulit, dan lain-lain, bahan yang jumlahnya banyak sekali . 

Perkembangan seni kriya dewasa ini secara kuantitas sangat menggembirakan, kriya dapat tum· 
buh di mana-mana di negara Republik Indonesia. Sentra-sentra kerajinan dibina oleh pemerintah, 
pusat-p'usat prod uk kriya yang saat ini handal yaitu ukir kayu di Jepara, Bali, Irian Jaya (Asmat) Seni 
tenun di NTT, NTB. Anyaman di Tasikmalaya, Batik di Jawa Tengah dan Jc:iwa Tirriur. ·Perak di 
Yogyakarta dan Kendari Sulawesi. Secara kuantitas jumlah produk yang ada di pusat-pusat kerajinan 
mampu mencukupi kebutuhan konsumen dalam negeri, bahkan sekarang dipacu, agar produk kerajin
an dapat di-export ke manca negara. 
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