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PENDAHULUAN: 
       Ketika saya pertama kali mempertimbangkan untuk menulis 
sebuah buku Seni, saya bertanya kepada diri sendiri, "Apa yang 
paling diminati para pembaca, terkait dengan kehidupan saya 
sebagai seorang rohaniawan, Penulis dan sebagai seorang 
seniman (pelukis)?" Setelah mempertimbangkan beberapa 
pertimbangan, saya memutuskan bahwa faktor yang paling 
penting bagi saya adalah hanya untuk berbagi dan menulis 
tentang pengalaman saya, terutama kegemaran dan 
pengalaman melukis sejak masa kecil dan bagaimana 
kekuatan warna-warni berbagai medium lukis, budaya serta 
lingkungan alam dimana saya berada dan beraktivitas itu 
mempengaruhi kehidupan saya. Penciptaan sebuah karya 
lukisan yang baru, proses belajar-mengajar seni dari tingkat 
sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, cerita 
tentang perjalanan dalam dunia seni lukis, atau pengamatan 
terhadap kehidupan budaya tradisional lokal, kehidupan rohani 
dan gaya hidup modern di mana saya berada sejak masa kecil 
sampai sekarang–semuanya, juga merupakan pertimbangan 
saya sebelum menulis buku yang berjudul “Impressionis Papua.”  
       Buku mini berjudul Fundraising Campaign ini hanya 
merupakan salinan atau kopian dari penulisan buku utama   
berjudul “Impressionist Papua” yang sementara dalam 
penyusunan dan pengeditan. Kopian atau salinan ini 
merupakan proposal untuk bantuan dana menunjang 
pencetakan buku tersebut. Selebihnya dari dana bantuan 
tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pameran lukisan 
hasil-hasil karya yang tercantum dalam buku tersebut.   Bagi 
semua orang yang peduli terhadap seni budaya, sejarah, 
agama, satwa dan alam lingkungan dimana mereka berada 
pasti akan tertarik untuk memiliki buku berjudul Impressionist 
Papua itu setelah membaca buku mini ini.  

Saya harap apa yang Anda baca di sini akan menjadi 
pandangan yang informatif, menarik, dan inspirasional 
terhadap kehidupan seorang seniman tanpa 
mempertimbangkan dan menilai latar belakang budaya, etnis 
dan agama. Atas perhatian, respon dan dukungannya saya 
ucapkan terimakasih.  

Sorong, 27 Oktober 2018 
Penulis 
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Title  : Self Portrait of Me 
Demension  : 40 X 50 cm 
Medium  : Oil on Canvas Board 
Website  : https://1-jason-sentuf.pixels.com/featured/self-portrait-of-me-jason-
sentuf.html 
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Pengalaman Berkarya 
       Saya sangat tertarik dengan alam ciptaan-Nya dan 
lingkungan budaya dimana saya hidup, dididik dan berkembang 
menjadi remaja, pemuda dan bekerja. Sejak usia 12 tahun, saya 
telah meninggalkan desa, merauntau ke beberapa kota besar 
seputar Papua, menuntut ilmu dan akhirnya bertugas sebagai 
pegawai negeri (Guru) di Jayapura selama 23 tahun.  

Guru Kesenian.  

      Profesi utama saya adalah sebagai Guru Agama Kristen pada 
SD Neg. Inpres Kotaraja sejak tahun 1976 s/d 1999; namun 
tidak membatasi saya dalam melukis, sebab melukis adalah 
bakat alamiah saya sejak usia tujuh tahun. Setiap ada 
kesempatan, saya membuat kartu-kartu Natal dan Idulfitri yang 
dipesan oleh para siswa maupun orang tua murid. Berhubung 
seni merupakan salah satu bidang studi dalam Kurikulum 
Sekolah Dasar, dan belum ada guru khusus dalam bidang studi 
tersebut, sayapun diangkat dan ditetapkan sebagai guru seni rupa 
merangkap tugas utama sebagai guru agama. Saya juga diminta 
untuk menjadi guru honorer mata pelajaran Seni Rupa (Khusus 
seni Lukis) di beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 
di Jayapura. Kebanyakan pengajaran yang disajikan kepada 
siswa bersifat teori belaka, karena pada masa itu sulit 
menemukan alat-alat lukis di Jayapura seperti cat minyak, 
akrilik, cat air, cavas, linseed oil atau poppyseed oil, kuas, pisau 
palet, easel atau sandaran dll… Alat-alat semacam ini hanya 
dijumpai di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, 
Yogyakarta dan Denpasar…  
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Pendeta. 

Selain sebagai guru, saya banyak terlibat dalam kegiatan-
kegiatan rohani dalam sebuah gereja di Jayapura. Tahun 1999, 
saya mengajukan permohonan pensiun dini sebagai Pegawai 
Negeri Sipil, dan beralih tugas menjadi pendeta untuk melayani-
Nya penuh waktu. Mei 1999 diutus sebagai misionari dan 
melayani selama 16 tahun di Kalimantan Selatan.   Disini saya 
bisa melayani Tuhan dengan leluasa dan sambil 
mengembangkan hoby saya di watu-waktu luang.  

Hobby Ministry 
(Pelayanan Bakat) 

       Karena berdekatan dengan Kota Jakarta, Surabaya dan 
Yoyakarta, saya mudah menjangkau kota-kota tersebut dari 
Banjarmasin dengan pesawat atau kapal laut yang relatif murah 
tiketnya untuk membelajakan alat-alat lukis. Selain melukis, 
saya juga sebagai penulis dan penterjemah buku-buku rohani 
berbahasa Inggris ke Bahasa Indonesia yang dicetak di beberapa 
perusahan percetakan di Yogyakarta. Juga, beberapa kali telah 
membuat kalender tahunan bergambar penuh warna hasil karya 
lukis saya sendiri. Semua hasil karya tulis, lukis dan pembuatan 
kalender digunakan sebagai sarana kampanye pengumpulan 
dana untuk menunjang pelayanan, membangun gedung gereja 
serta tempat kediaman kami di Banjarbaru – Kalimantan 
Selatan. Bersama Spencer Scrutton dari Australia kami juga 
telah membangun sebuah web site www.jalansuci.com atau  
www.jalansucipapua.com  berbahasa Indonesia dan Inggris. 
Sebagian besar dari karya-karya saya telah terakses dalam situs 
ini. Bagi setiap orang yang ingin menambah referensi penulisan 
karya tulis di bidang kerohanian dapat mengunjunginya dan 
mengkopi atau print buku-buku rohani dengan bebas tanpa 
bayar online atau tanpa credit card.  
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Visi  

November 2015, kami sekeluarga kembali dan menetap di 
Sorong – Papua Barat, melayani sebagai pendeta, tetap 
mengembangkan bakat sebagai pelukis dan menulis. Visi saya 
adalah:  

1. Ingin mewariskan bakat saya di bidang seni lukis kepada 
generasi muda yang ada di lingkungan di mana saya 
berada. 

2. Membentuk sebuah komunitas pelukis alam tropis 
terbuka di kota dan kawasan di mana saya bermungkim.  

3. Membangun sebuah galeri untuk memajang dan 
menyimpan karya seni lukis karena sebagian besar 
karya-karya saya bertemakan sejarah dan kebudayaan 
tradisional Papua yang semakin hilang, alam dan satwa 
liar Papua khususnya dan Indonesia umumnya yang 
hampir musnah. 
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Proyek Unggulan: 
1. Karya Tulis Buku Seni 

       Proyek unggulan saya adalah menulis sebuah buku, berjudul 
“Impressionist Papua” yang seluruh isinya adalah karya lukis 
penuh warna, sketsa-sketsa serta ilustrasi gambar yang disertai 
keterangan dan uraian-urain singkat dan akurat. Beberapa dari 
karya lukis dan sketsa gambar (drawing) yang tersusun dalam 
buku tersebut mewakili ekspresi yang keluar dari perpaduan 
antara pikiran batin dan emosi dengan dunia fisik dimana saya 
dilahirkan, hidup, bertumbuh dewasa dan berkarya, terutama di 
masa-masa transisi kebudayaan tradisional kepada kebudayaan 
moderen.  

       Semua peristiwa budaya lokal dimaknai sebagai Allah ikut 
terlibat di dalamnya. Allah adalah Maha Pencipta alam semesta, 
Maha Pelindung Yang Agung atas karya ciptaan-Nya.  Allah 
ikut terlibat dalam penanganan perkembangan dan perubahan 
peradaban dan budaya umat manusia. Dia adalah sutradara 
Agung yang tidak pernah berhenti dalam menata dan mengatur 
seluruh drama kehidupan mahluk ciptaan-Nya – terutama 
MANUSIA sebagai mahluk ciptaan-Nya yang termulia. Seluruh 
peristiwa bersejarah yang unik dan kebudayaan lokal telah 
menghilang ditelan waktu tanpa meninggalkan jejak sejarah 
yang tertulis dan kesan visual  bagi generasi mendatang 
berhubung di era 1950-an sampai 1960-an tak ada media cetak 
maupun elektronik modern yang meliput, merekam dan 
mendokumentasikannya pada masa itu. 

       Namun demikian sebagian dari peristiwa tersebut telah 
disaksikan, diamati, didokumentasikan dan direkam secara baik 
ke dalam imajinasi dan ide saya – lalu dituangkannya kembali 
dengan menggunakan pencil, tinta india ke dalam buku sketsa 
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gambar dan kemudian dilanjutkan melalui permainan cat air, 
acrylic, dan cat minyak di atas media kertas dan kanvas. 
Semuanya telah dilakukan dengan cermat diwaktu – waktu 
luang disamping tugas utama saya sebagai pendeta selama 17 
tahun di Negeri Seribu Sungai (Kalimantan Selatan). Sekarang, 
memasuki usia yang tidak muda lagi, saya tetap masih kuat, 
bersemangat dan penuh energy untuk menuangkan semua 
rekaman itu melalui karya lukis dan tulisan. Saya berharap, 
generasi seusia saya maupun di atas saya dapat memberi ide, 
pandangan, arahan dan nasehat positif sebelum mencetak buku 
tersebut.  

        Buku ini akan disajikan dengan indah dalam bentuk 
hardback dan akan banyak memusatkan perhatian pada proses 
kreatif saya. Buku ini terdiri dari 200-an halaman dalam bentuk 
kertas glossy, menampilkan lukisan-lukisan, sketsa-sketsa 
gambar; tulisan-tulisan sejarah kebudayan, aktivitas kehidupan 
masyarakat desa di era 1950-an s/d 1970-an – juga dilengkapi 
beberapa foto- foto hitam-putih zaman pemerintahan Belanda – 
terutama aktifitas tansi (asrama) kepolisian Ayamaru dan 
Teminabuan.  Juga akan dilengkapi dengan beberapa komentar, 
saran, pendapat serta diskusi-diskusi berkwalitas dari beberapa 
Seniman dan Fotographer Internasional yang tergabung dalam 
komunitas www.fineartamerica.com (FAA). Saya akan bekerja 
sama dengan salah satu dari beberapa perusahaan percetakan, 
yang pernah menerbitkan empat kalender dan buku-buku rohani 
saya sebelumnya di Yoyakarta, sehingga Anda dapat yakin 
dengan kualitas profesionalnya.  

 

Penjelasan singkat Judul Buku “Impressionist Papua” 

       Impressionist atau Impresionis adalah istilah populer bagi 
para pelukis beraliran impresionisme yang sasaran objek 
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lukisnya di alam terbuka dengan mengandalkan rumus cahaya. 
Arah pergerakan cahaya matahari merupakan faktor utama 
dalam mempengaruhi perasaan, kosentrasi atau fokus para 
pelukis beraliran ini. Mereka melukis apapun yang dirasakan 
atau dilihat oleh mata baik di alam terbuka, gerakan-gerakan 
dalam tarian, even-even budaya, dan lain-lain sehingga obyek 
lukisnya lebih sederhana, tidak seperti dengan gaya atau aliran 
naturalisme maupun Realisme. Ketepatan bentuk dan detail 
melukis tidak terlalu penting. Bagi mereka, getaran cahaya dan 
atmosfer sudah cukup menciptakan berbagai motif dan warna-
warni yang metakjubkan. Perhatikan para pelukis Impresionisme 
Eropa seperti Claude Monet asal Prancis yang hasil karyanya 
sangat mahal dan banyak diburu oleh para kolektor dunia. 1) 
Seluruh karya lukis saya dipengaruhi gaya Impresionisme. 
Itulah sebabnya penulisan buku ini diberi Judul “Impressionist 
Papua” (yang berarti “pelukis beraliran impresionisme asal 
Papua).  

 

2. Gallery Online 
       Sebagai pelukis autodidak, saya bangga dengan apa adanya 
saya saat ini. Lebih dari itu, saya patut mengucap syukur kepada 
Tuhan atas talenta khusus yang telah dikaruniakannya kepada 
saya.  Beberapa pengamat seni maupun konsultan seni membuat 
perbedaan yang menyolok antara seniman berpendidikan seni 
formal dan yang autodidak. Namun demikian, kita harus setuju 
dan mendukung semua posisi para seniman terutama, dalam hal 
ini, para pelukis dalam berbagai level dan alirannya – tetapi kita 
juga harus sadar dan yakin bahwa semuanya ini berkaitan 
dengan kemampuan membangun komunikasi antar para seniman 
dan memiliki kemampuan membangun jaringan serta pemasaran 
seni yang cerdas. Sejauh ini, saya telah melihat para pelukis 
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berpendidikan seni resmi maupun yang autodidak menjadi 
sukses karena memiliki kemampuan mempromosikan hasil 
karyanya dan mempunyai strategi pemasaran yang bersasaran 
dan memiliki gaya arstetik serta ketrampilan komunikasi yang 
baik dengan semua pihak lewat berbagai media masa. Saya 
dalam hal ini, telah memenuhi sedikit dari persyaratan itu. 
Melalui web site www.fineartamerica.com saya telah 
mempromosikan hasil karya saya secara online dan sampai pada 
saat menulis buku ini, telah lebih dari 29.000-an pemirsa dari 
seluruh dunia telah berkunjung ke gallery online saya dalam 
website tersebut sejak tahun 2011 – memberi suport, ide, 
tanggapan dan komentar.  Dengan demikian, secara tidak 
langsung saya telah mempromosikan sebagian dari lingkungan 
alam, satwa, sejarah, gaya hidup dan kebudayaan Papua 
khususnya dan Indonesia pada umumnya ke seluruh dunia.  
FINE ART AMERICA (FAA) adalah sebuah situs seni terbesar 
dan yang sangat terkenal secara global yang beranggotakan 
ratusan ribu Para Seniman (Pelukis) dan Photographer, pemilik 
galeri dan para kolektor seni dari seluruh dunia.  Inspirasi saya 
berasal dari alam yang indah dan kebudayan daerah Papua, 
tetapi saya juga sangat terinspirasi oleh alam dan kebudayaan 
Kalimantan, yang saya coba refleksikan dalam karya seni.  

 

       Dalam halaman-halaman selanjutnya dari buku 
“Fundraising Compaign ini, akan ditampilkan beberapa sampel   
karya lukis dan sketsa-sketsa gambar yang telah dimuat dalam 
buku berjudul Impressionist Papua itu, disertai dengan komentar 
-komentar singkat dari beberapa anggota yang tergabung dalam 
situs Fine Art America (www.fineartamerica.com).  

(Sebagian dari judul lukisan beserta diskripsinya dalam bahasa 
Inggris akan diterjemahkan dan disusun dalam buku ini sedangkan 
setiap komentar dari para pengunjung sengaja tidak diterjemah ke 
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dalam Bahasa Indonesia demi mempertahankan gaya penulisannya 
dan keaslian komentar para pengunjung ketika mengunjungi gallery 
online saya dalam website tersebut:) 
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Kebudayaan Tradisional 
Maybrat dan Sawiat –Papua Barat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title : Sbiah Baah (rumah pesta transaksi kain Timor) 
Demension :  65 X 49 cm 
Medium :  Acrylic on Canvas 
Website :  https://1-jason-sentuf.pixels.com/featured/sbiah-baah-jason-
sentuf.htm 
 
 
 
         “Sbiah Baah” atau Samu Baah berarti Rumah Pesta yang 
dibangun untuk penyelenggaraan “Festival transaksi Kain 
Timor” (Mbrat: msiit baah). Festival tradisional ini berlangsung 
pada tahun 1967 sekitar satu kilometer dari desa Mefkajim (ibu 
kota KPS Ayamaru)- ketika saya masih duduk di bangku kls V 
SD. Penyelenggaranya adalah Romoo’ Bless, sosok yang 
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dikenal sebagai “raa bobot” (Ind. orang kaya) dalam status 
sosial tradisional suku Maybrat. “Msiit Baah” adalah sebuah 
festival tradisional bergengsi bagi suku Meibrat dan Sawiat pada 
masa itu.   Atraksi-atraksi festival menajubkan itu telah terekam 
dalam imajinasi saya karena saya menyaksikan secara langsung 
dan saya harus menuangkan di atas kanvas dan memulai 
melukisnya dengan menggunakan medium cat acrylic. Sebanyak 
530-an pemirsa dari berbagai negara telah menyaksikannya   
ketika berkunjung ke gallery online saya di FAA dan 83 di 
antaranya mengomentari lukisan ini. Lebih detail sejarah festival 
ini telah disusun dan diuraikan dalam buku “Impressionist 
Papua disertai beberapa komentar anggota FAA.  

Tersusun berikut ini 8 dari 83 komentator lukisan berjudul 
“Sbiah Baah” yang ditransfer dari situs seni rupa Amerika - 
www.fineartamerica.com (FAA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otis L Stanley 
Woodbridge, VA 
Peace Sbiah, I appreciate you sharing your culture. Lookiing 
forward To reading about this fest soon. Peace, O 

Lianne Schneider 
Strykersville, NY 
 What a delightful and beautiful remembrance of your 
cherished heritage. I'm so happy that you have shared this 
with us and that you have the talent to make it come alive! 
Wonderful style and color. F/V 
March 15th, 2012 

Anne-Elizabeth Whiteway 
Smithfield, VA - United States 
Jason, I agree with your other admirers. This is a wonderful 
painting, with interesting details and great colors. I also 
enjoyed reading the description. "Shine On". 
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Heiko Koehrer-Wagner   
Kiel – Germany 
A wonderful painting of the traditions of your homeland, Jason! ... 
F/V ... Heiko and Helga 

Constantinos Charalampopoulos   
Athens, Athens – Greece 
Great artwork Jason! You gave the spirit of festival with 
nice colors and composition! F/v 

Belinda Low  
 Singapore, SG – Singapore 
Wow Jason! A lot of activity going on, and what a story you have! 
August 5th, 2013 

Therese Alcorn 
Oakey, Queensland – Australia 
Jason, thank you for sharing your heritage through your 
paintings. What a gift you have for painting from your 
memories! V/F 
March 21st, 2012 
 

Dawn Senior-Trask  
What a richly realized cultural treasure! The painting is 
glorious, and I look forward to reading all about it when 
your book comes out! v/f 
March 26th, 2012 
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Title : Hariit ( rumah pohon ) 
Demension :  40 X35 cm 
Medium :  Oil on Canvas 
Website :  https://1-jason-sentuf.pixels.com/featured/hariet-jason-sentuf.html 
 
 
            "Hariit" berasal dari bahasa Maybrat - Ayamaru yang 
berarti rumah di atas pohon atau Rumah Gantung, yang 
merupakan salah satu jenis rumah tradisional milik penduduk 
asli Papua. Ada berbagai jenis rumah pohon dengan kerangka 
dasar kayu – kayu bulat berfariasi   ditemukan di Papua. Jenis 
Rumah pohon seperti pada lukisan ini banyak dijumpai di 
kalangan masyarakat suku Maybrat dan Sawiat di semenanjung 
kepala burung Papua Barat. Pada umumnya rumah pohon jenis 
ini dibangun jauh dari desa, yang posisi letaknya berada di 
lereng bukit, sekitar 10 sampai 45 meter tingginya dari 
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permukaan tanah, tidak jauh dari perkebunan keladi dengan 
maksud selain digunakan sebagai tempat peristirahatan, tetapi 
digunakan juga oleh pemilik kebun untuk menjaga dan 
mengawasi kebunnya dari serangan hama babi hutan dan 
pencurian.  

 

  

 

 

 

Tersusun berikut, 7 dari 174 komentator lukisan ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jane Small 
Glastonbury, Somerset - United Kingdom 
Wow! This is just so amazing ! What an incredible tree 
house!! Gorgeous trees. 
 And magnificent clouds to top it all !!! v/f     March 15th, 
2013 

Anneke Hut 
Amsterdam, NH - Netherlands 
 What a romantic little cottage, Jason! And so wonderfully 
painted! The background is awesome too!! 
October 8th, 2012 

Carla Parris  
This painting is so soft and lovely. I would love to see the original. I 
bet it is even more stunning in person! 
April 1st, 2012 

Sebanyak 1.146 pemirsa dari seluruh 
dunia telah menyaksikannya   ketika 
berkunjung ke gallery online saya di 
FAA dan 174 di antaranya 
mengomentari lukisan ini. Lebih detail 
keterangan lukisan ini, baik teknik 
membangunnya maupun ketrampilan 
dan cara mengumpulkan bahan secara 
tradisional telah disusun dan diuraikan 
dalam buku “Impressionist Papua” 
disertai beberapa komentar anggota 
FAA dari berbagai Negara. 
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BBrandy Favorite  
Bowie, Maryland - United States 
This is absolutely stunning!!!! I am IN LOVE with the autumn 
in the country feel.  Absolutely amazing!! :) 
June 3rd, 2015 
 

Frederick Luff 
Redondo Beach, CA - United States 
 "Beautiful painting, I love the colors and texture of the sky 
and house on the tree becoming one! 
August 10th, 2012 

Beth Arroyo  
Englewood, FL - United States 
Jayson This your grandfathers HARIET -is in a gorgeous spot 
what a way to live where the birds fly ,we should all have a 
hariet ,for the peace and contemplation it must bring , 
Thank you for sharing this wonderfully simple way of 
life.Love your art. October 31st, 2013 

Xafira Mendonsa  
Mumbai, MH - India 
What a talent and awesome work of art. Love this too much 
and the colours. I can only imagine how attractive a home 
would look having this pinned to the wall. You are blessed 
Jason. And may God continue blessing you and your family 
!! 
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Description 

This is the kind of a big hidden house built as fortress on the hill 
during the tribal wars going on! 
 
Terjemahan 
Dekripsi: 
Ini adalah salah satu bentuk rumah besar  tersembunyi yang dibangun 
di bukit sebagi benteng pertahanan selama perang suku berlangsung! 
 

       Kisah selanjutnya yang berkaitan dengan tema lukisan ini sedang 
disusun – saya sangat mengharapkan saran dan pendapat dari setiap 
orang, terutama yang sesuku dengan saya (Maybrat) untuk 
menambah referensi penulisan buku tersebut selama kampanye ini 
berlangsung.  

Title : The Big Hidden House (rumah persembunyian besar) 
Dementions : 65 X 49 cm 
Medium : Oil Color on Canvas (cat minyak di atas canvas).  
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Sketsa-Sketsa Gambar terkait dengan lukisan ini: 
Traditional Barter Siytem (Sistem Barter Tradisional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Di masa lalu, komunitas Maybrat, Sawiat dan Tehit yang 
mendiami wilayah Barat Daya semenanjung kepala Burung 
Papua pernah menggunakan sistem barter, tetapi setelah sekian 
lama kebiasaan tersebut menjadi usang seiring perubahan zaman 
dan mengikuti perkembangan sistem perdagangan dunia 
modern. Hingga saat ini, beberapa daerah terpencil di Papua 
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masih memberlakukan sistem perdagangan tradisional ini, tetapi 
sangat sedikit, karena sekarang semua materi dagangan sudah 
dinilai dengan mata uang. Pertukaran barang untuk pembelian 
barang tidak lagi berarti. 

       Mereka yang sampai duluan di suatu tempat yang sudah 
disepakati bersama sebelumnya – seperti yang nampak pada 
sketsa gambar ini, mereka berasal dari desa-desa yang jauh dari 
sekitar danau Ayamaru. Mereka membawa talas, ubi jalar, ubi 
kayu, sayur-sayuran, buah-buahan, telur maleo, babi panggang 
atau kanguru panggang, tuak dalam bambu atau dalam kendi 
labu yang sudah dikeringkan. Sementara mereka yang mendiami 
pesisir danau membawa ikan mas, ikan gabus, ikan sepat, udang, 
ikan lele. Disinilah akan terjadi transaksi system barter. Sistem 
ini dalam bahasa Maibrat disebut “‘nirit oon” yang berarti “pele 
janji.” 

       Beberapa sketsa gambar yang dimuat disini belum 
semuanya dipindahkan ke kanvas untuk dilukis. Saya 
merencanakan untuk melukisnya dengan oilcolor (cat minyak) 
atau acrylic dalam ukuran satu sampai dua meter persegi, jika 
saya telah memiliki studio lukis yang lebih besar. Ratusan sketsa 
gambar hasil coretan tangan saya puluhan tahun lalu masih 
disimpan dan dirawat dengan baik dalam buku sketsa gambar 
maupun dalam file-file computer di Banjarbaru – Kalimantan 
Selatan. Semuanya mengandung makna sejarah tradisional 
Papua dan Kalimantan  
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       Mengapa saya melakukan ini? Kita harus sadar dan 
mengakui bahwa secanggih apapun kamera digital moderen 
zaman sekarang tidak akan mampu merekam kejadian-kejadian 
masa lalu secara utuh, merekam spirit kebersamaan orang tua 
kita dalam aktivitas sehari-harinya jika dibandingkan dengan 
hasil rekaman batin dan imajinasi para saksi sejarah seusia 60-an 
tahun ke atas yang masih hidup sampai sekarang. Saya 
bersyukur kepada Tuhan karena saya ditakdirkan-Nya untuk 
lahir ditepi sebuah danau terpencil, sebuah danau yang 
melimpah dengan mata air jernih yang memancar dari celah-
celah perbukitan hijau…dibesarkan dan berada di antara para 
penghuninya yang gaya hidup dan budayanya sangat unik… 
Melalui karya-karya lukis, saya akan menceritakan sebagian dari 
keunikan gaya hidup, budaya, sejarah,  dan  alam yang pernah 
saya saksikan, raba dengan tangan, rasakan dan mengalaminya 
sendiri kepada generasi penerus. 

“Gio Hewiat” (Birthday Festival) = Pesta Ulang Tahun Anak 
Medium: Watercolor on paper 
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Title              : Taro Garden of Papua (kebun keladi Papua) 
Demension :  100 X 60 cm 
Medium      : Oil on Canvas 
Website      : https://1-jason-sentuf.pixels.com/featured/taro-garden-of-papua-
jason-sentuf.html 
 
 
       Lukisan yang berjudul “Taro Garden of Papua” (Kebun 
Keladi Papua) ini dilukis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 
Mei 2013 - merupakan karya yang murni lahir dari rekaman 
imajinasi yang kuat dalam pikiran saya sejak masa kanak-kanak 
di desa. Pemandangan kebun keladi semacam ini biasanya 
ditemui di lembah-lembah, di celah-celah perbukitan dan di 
lereng-lereng perbukitan dataran tinggi Ayamaru. Ketika 
memulai mengerjakan lukisan ini, saya mencoba menerapkan 
teori percampuran warna versi Diane Mcclary untuk 
menemukan warna hangat (warm colors) dan warna sejuk (cool 
colors). Saya memilih cat minyak “winsor & newton (Winton) 
dan menggunakan warna biru dan kuning sebagai warna dasar 
utama yang dikombinasikan dengan warna-warna senada 
lainnya dan ditambah sedikit warna komplementer dan putih 
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(Titanium white) sebagai warna netral sehingga membuat 
lukisan ini terkesan hangat-sedang. 
 
Ada sekitar 460 permisa dari berbagai negara  telah menyaksikannya 
dan 29 diantaranya memberikan komentar pada lukisan ini, antara 
Lain:   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belinda Low  
Singapore, SG - Singapore 
Wow Jason - I like this very much! The way you have 
texturized it with your brush strokes! Looks more like a 
paradise to me. f/v 
September 19th, 2013 

 Carlin Blahnik 
I recognized the lovely taro plants in your painting right away. You 
captured them perfectly. It seems every part of the taro is useful. 
Cooked Taro root rolled in Taro leaves with coconut milk sauce is so 
yummy! The large leaves can be used as plate, bowl, wrapper....many 
uses and edible! 

Madina Kanunova 
Dushanbe, Tajikistan – Tadjikistan 
 
Awesome, magic Garden! L/F 
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Title : Taro Harvest = Panen talas 
Medium :   pencil, pen on paper=  pensil, pena  diatas kertas 
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Title : My Homeland (Tanah Kelahiranku) 
Demention : 65 X 49 cm 
Medium : Acrylic on Canvas 
Website : https://1-jason-sentuf.pixels.com/featured/my-homeland-jason-
sentuf.html 
 
Description 
The another part of Ayamaru lake. This is my homeland, the place 
where I was born and growing - a plateau area on Bird's Head 
Peninsula of West Papua - Indonesia. A lake that surrounded by 
sacred green hills full of brooks of water, of fountains spring out to 
the valleys. We can drink fresh water directly from its sources found 
of the rocky hillsides .  . The morning white fogs usually come down 
slowly from mountain cover the whole land for one to three hours. We 
just returned from two weeks of Gospel Mission trip and visiting 
several villages around the lake.I spent a few second use my digital 
camera and take some of its wonderful landscapes that would be 
painted at home, This is one of them that still being in processing.  
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Deskripsi 
 
Sebagian dari danau Ayamaru. Ini adalah tanah asal saya, tempat 
saya dilahirkan dan bertumbuh – sebuah wilayah dataran tinggi di 
Semenanjung Kepala Burung Papua Barat - Indonesia. Sebuah danau 
yang dikelilingi perbukitan hijau suci penuh dengan aliran air, yang 
mengalir  ke lembah. Kita bisa minum air tawar langsung dari 
sumbernya yang terdapat di lereng bukit berbatu. Kabut putih di pagi 
hari biasanya turun perlahan dari gunung menutupi seluruh wilayah 
ini selama selama satu sampai tiga jam lamanya. Kami baru kembali 
dari dua minggu perjalanan Misi Penginjilan dan mengunjungi 
beberapa desa di sekitar danau. Saya menghabiskan beberapa detik 
menggunakan kamera digital saya dan mengambil beberapa 
pemandangan indah yang akan dilukis di rumah.  
 

Lukisan ini dilukis pada 
Februari 2012 di Banjarbaru 
– Kalimantan Selatan (South 
Borneo), ditranfer dari foto, 
hasil bidikan saya ketika 
kami mengadakan pelayanan 
gereja di beberapa desa yang 
berada di sekeliling Danau 
Ayamaru.  
 

Dari 29.000-an pengunjung gallery online saya di fineartamerica.com, 
256 di antaranya telah mengomentari lukisan berjudul “My 
Homeland” ini. Hanya delapan dari para komentator saya cantumkan 
dalam buku kampanye ini dan selebihnya telah dimuat   dalam buku 
“Impressionist Papua.” 
 

 

 

 

 

 

Cheung KING MAN 
 Hi Jason , Very gorgeous painting artwork , so beautiful your 
homeland and fantastic composition . Wonderful brush strokes , great 
done ! My best wishes on you and your family too ! 
February 28th, 2012 

Linda Nielsen 
Sequim, WA 
 I can see how much you must love your homeland Jason by how you 
represent it in painting it so beautifully. 
March 6th, 2012 
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Jenny Rainbow 
Prague, Czech Re 
You have a beautiful homeland, Jason, its not a surprise this natural 
beauty is a great inspiration for you! Wonderful dreamy panorama! 
April 6th, 2012 

Carola Ann-Margret Forsberg 
Annelund, Ljung, Sweden 
A beautiful landscape painting! I especially like the cloudy sky. I read 
your biography with great interest, always nice to see what other 
people create and show on this site. This is the painting I like best of 

Angeles M Pomata 
Nijar, Spain 
Great detail and beautiful color composition to create an intimate 
scene from so an open landcape. Love how you combine and treat 
colors, and by the way, a wonderful place to live! 
December 16th, 2013 

Darice Machel McGuire 
Lahaina, Hi 
What a beautiful tribute to your homeland. Your painting and 
description makes me want to visit. 
July 16th, 2014 

Marilyn McNish 
Manigotagan, MB - Canada 
Hello Jason; Your homeland is breath taking and you have captured it 
very well on canvas. Your very fortunate to have such beautiful 
scenery around you! Blessings! Marilyn 
May 29th, 2012 

 Katrin Aster 
Dniepropetrovsk, Ukraine 
Jason, it's so nice. At first sight it's like some landscapes in my 
country (houses, river, trees on the right...) But when I looked 
closely... palm trees, interesting forms. And your birds! are so 
beautiful and exotic. I've never seen before.... 
March 29th, 2015 
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Title : The Church In My Village ( Gereja di desaku) 
Demention : 60 X 40 cm 
Medium : Winton Oil Color 
Website : https://1-jason-sentuf.pixels.com/featured/the-church-in-my-village-
jason-sentuf.html 
 

Deskripsi: 
 
Pada tanggal 5 Februari 1855 dua misionaris asal Jerman tiba di 
Barat Laut Papua Barat. Mereka merupakan utusan Misi 
Gossner. Pada tahun 1862, Utrechtische Zendingsvereeining 
dari Gereja Reformed di Belanda mengambil alih pekerjaan 
Misi tersebut. Misionaris Belanda dibantu oleh guru-guru dan 
para penginjil dari pulau-pulau bagian Timur Indonesia lainnya 
seperti Maluku, Minahasa, dan Sanger. Pekerjaan Misi terkesan 
berjalan lambat. Namun, ada kebangunan rohani besar-besaran 
terjadi selama tahun 1907, dan ribuan orang dari agama primitif  
bertobat menjadi Kristen. Misi tersebut menyebar ke seluruh 
pulau Papua. Periode antara tahun 1907 dan 1942 merupakan 
perkembangan bertahap. 
 Tidak pernah diadakan persidangan gereja selama invasi Jepang 
di Papua. Sidang Sinode yang paling besar diadakan pada tahun 
1956 dan 7 tahun kemudian misionaris Belanda meninggalkan 
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pulau West Papua New Guinea  akibat status politik yang telah  
berubah. Denominasi GKI adalah organisai gereja terbesar di 
Papua dimana sekitar 30% penduduknya berada di dalamnya. 
[1]. Tema utamanya   diambil dari Efesus 5: 8 “Memang dahulu  
kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di 
dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang.” 
Gereja- Kristen   Injili memainkan peranan penting di bidang 
hak asasi manusia dan politik di Papua.  Gereja ini memiliki 
model sinode presbiterian, dan sinode merupakan lembaga 
pemerintahan tertinggi dalam gereja ...  
 
       Gedung gereja  dalam lukisan ini adalah sumbangan   
almarhum Dr. Jacobus Solossa, gubernur Papua Barat sejak 
tahun 2000 - 2005, dipersembahkan sebagai hadiah di desanya, 
Mefkajim, sebuah kota kecil terpencil yang terletak dekat 
dengan danau Ayamaru di semenanjung Kepala Burung Papua 
Barat.  
 
Komentar anggota FAA: 
 

Freda Lade-Ajumobi  
Welwyn Garden City, Hertfordshire - United Kingdom 
I like your work and style Jason and I pray God to bless you and 
increase you more and more. Thanks for your comment on my work 
"Love is from God". God bless the work of your hands. Beautiful 

artwork! 
March 15th, 2012 
 

Chris and Wally Rivera 
 Blessings Pastor Just Beautiful thank you Jesus for ALL that you do and 
your gifts from God. 
October 7th, 2015 

 

Geeta Biswas  
Bhubaneswar, Odisha - India 
Great work and the trees on right side with red flowers remind me of 
Gulmohar in India,                                          love the way you have 
depicted !v/f  August 24th, 2012 
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Steve Buckenberger  

Canton, OH - United State 
Wonderful, Jason! Love your colors and your very cool composition. V+ 
F 

August 25th, 2012 
 

Cory and Adenike Brewington 
 Great painting of the church in your village. Love the colors in this 
painting. This is great work. 
October 24th, 2017 
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SORONG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title              : Berlin Wall (Tembok Berlin) 
Demention  : 23 X 15 Inches  
Medium       : Winton Oil Color 
Website       : https://1-jason-sentuf.pixels.com/featured/berlin-wall-jason-
sentuf.html 
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Shubhra Saha  
Hyderabad, Telangana - India 
Wow! Lovely painting. 
June 26th, 2018 

 
 
Teresa White 
 Wow L/F 
June 26th, 2018 

 
 
Chris PrintsProject  
Absolutely stunning! Excellent work Jason ❤❤ l/f 
June 27th, 2018 

 
 

Greta Corens 
Peekskill, NY - United State 
 Love the colors, and the story, as well as the startling 
name, for far away yet so close to Berlin. L/F June 28th, 

2018 
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Title : Green Coconut Café. 
Demention : 60 X 40 cm 
Medium : Classico Oil Color 
Website : https://fineartamerica.com/featured/2-green-coconut-cafe-jason-
sentuf.html 
 
Description: 

This Green coconuts cafe found along the "Berlin Wall", at 
Western part of Sorong city - crowded whole day visit by 
townsfolk, especially by morning sport lovers around 06:00 to 
08:00 AM. The coconut traders are generally coming from  
indigenous Papua women  who inhabited several islands infront 
of Sorong city, including  Sop and Buaya Islands. Every family 
on these island has coconut plantation either on their home yard 
or on the large grounds. Every morning at about 05.00 AM they 
arrange the coconuts on the Berlin Wall. "Berlin" is short word 
for "Berlindung". We usually call it " Tembok Berlin" (Berlin 
Wall) which means "Protection Wall". The Wall have been build 
by Sorong municipal government to protect the coastal from the 
lapping of Pacific ocean waves that raged in irregular seasons. 
Sometime I stopping by such a favorite place   after one hour of 
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morning sport, I stop here for a moment to drink and rest. . 
While enjoying your coconut drink, you can also enjoy the 
beautiful beaches. Many old, young and kids coming to spend 
an hour swimming and sunning in the morning sunshine along 
the beach. From hence, you can see the world-famous Raja 
Ampat archipelago with its beauty of the marine park and dives. 
There are several Hotel just close this place. This painting was 
sketched directly by me in 2016, and waited for the right time to 
transfer over the canvas. Right on April 27, 2018, I started 
working with Classico oil. This is the first time I use this oil 
medium. 

 

Terjemahan: 

Warung Kelapa Muda 
Kafe atau warung 
kelapa muda ini 
ditemukan di sepanjang 
"Tembok Berlin", di 
bagian barat kota 
Sorong – selalu ramai 
dikunjungi sepanjang 
hari oleh warga kota, 

terutama oleh pecinta olahraga pagi sekitar pukul 06.00 - 08:00. 
Para pedagang kelapa muda ini umumnya terdiri dari perempuan 
asli Papua yang mendiami beberapa pulau yang terbentang di 
depan kota Sorong, termasuk Pulau Sop dan pulau Buaya. Setiap 
keluarga di pulau ini memiliki kebun kelapa baik di halaman 
rumahnya maupun di lahan yang luas. Setiap pagi sekitar pukul 
05.00 mereka mengatur buah kelapa di Tembok Berlin. "Berlin" 
adalah singkatan dari kata "Berlindung". Kami biasa 
menyebutnya "Tembok Berlin" (Bhs. Indonesia) yang berarti 
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"Tembok Perlindungan". Tembok ini dibangun pemerintah kota 
Madya Sorong untuk melindungi pesisir pantai dari deburan 
ombak laut Pasifik yang mengamuk secara musiman. Kadang-
kadang saya mampir ke tempat favorit ini setelah satu jam 
olahraga pagi, saya berhenti sejenak di sini untuk minum dan 
beristirahat.. Sambil menikmati minuman kelapa, Anda juga 
dapat menikmati keindahan pantainya. Orang tua, muda dan 
anak-anak datang untuk menghabiskan satu jam berenang dan 
berjemur di bawah sinar matahari pagi di sepanjang pantai. Dari 
sini, Anda dapat melihat kepulauan Raja Ampat yang terkenal di 
dunia dengan keindahan taman laut dan davingnya 
(penyelamannya). Ada beberapa Hotel berdekatan dengan 
tempat ini.  

 Lukisan ini diawali dengan pembuatan sketsa secara langsung 
di tempatnya pada tahun 2015, dan menunggu waktu yang tepat 
untuk mentransfernya di atas kanvas. Tepat pada tanggal 27 
April 2018, saya mulai melukisnya di atas kain kanvas dengan 
menggunakan cat minyak Classico. Ini adalah pertama kalinya 
saya menggunakan media cat minyak bermerek tersebut – yang 
merupakan cat minyak berkwalitas tinggi, mahal dan dapat 
bertahan hingga ratusan tahun. 
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Naike Jahgan   
Paris - France 
Thank you for the thrill of peace,sea breeze,nice colors,light,good 

perspective, nice composition! l/f 
 

Robert Bales   
Very colorful and a great painting with nice composition and color!! v/f/t 
 

Patty Strubinger 
Collinsville, IL - United States 
Fantastic oil painting! You have a beautiful gallery! L/ 

 

Florescu Dora  
You can rework it again... It's a good direction to take. Great progression I 
see.. The subject and colours are great. 
June 4th, 2018 

 
Jason Sentuf Hello Florescu Dora,,, Yes, the painting is still in 
prosses !! I deliberately uploaded this painting to my gallery so 
early that can be observed, criticized, corrected and the opinions 
from other artists is really needed - Its a colors study-...  June 4th, 

2018 
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Title : Warung Kelapa Muda 
Medium : pencil, ink on paper. 
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Title : Tanjung Kasuari Sorong .. 
Medium : Pencil, ink on paper 
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Title : Western Part of Sorong Town (Kota Sorong – Barat) 
Demention : 60 X 40 Cm 
Medium : Winton  Oil Color on Canvas 
Website : https://1-jason-sentuf.pixels.com/featured/western-part-of-sorong-
town-jason-sentuf.html 
 
      Sebagian dari kawasan Kampung Baru, Sorong Barat; 
dibidik dengan kamera pada tahun 2011 kemudian dilukis tahun 
2016 dengan cat minyak bermerk “Winton & Newton Oil Color- 
salah satu medium berkwalitas dan mahal. Di depannya 
terbentang pulau Salawati dan Bantata diantara perairan Selat 
Dampir dan Samudra Pasifik. Dari sini, kita dapat melihat 
kepuluan Raja Ampat, bila cuaca cerah. Selat Dampir, (seperti 
dalam lukisan ini) merupakan alur perairan yang sangat ramai 
dilayari kapal-kapal Besar maupun kecil. Baik kapal Pelni, 
Pesiar, kontiner (kapal gudang), tengker, tongkang yang 
berlayar dari pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia maupun 
dari Luar Negeri ke Papua – harus melawati satu-satunya Selat 
Sagawin. Selat Sagawin sendiri merupakan selat yang diapit 
oleh Pulau Batanta dan Salawati, yang terkenal dengan istilah 
populernya “Pintu Masuk Tanah Papua”. 
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Description 
Copied from FAA 
Sorong is the second largest city in Papua, after Jayapura, the 
capital of West Papua Province. The city is known as the Oil 
City, where Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij 
(NNGPM) began to conduct petroleum drilling activities in 
Sorong since 1935.  
Sorong is a strategic city because it is the entrance of all ships 
and aircraft transit to other cities throughout the Land of 
Papua. Sorong is also known as industrial city, trade and 
services, thus opening up opportunities for domestic and foreign 
investors to invest their capital. 
 
Deskripsi 
Dikopi dari FAA 
Sorong adalah kota terbesar kedua di Tanah Papua, setelah 
Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Kota ini dikenal sebagai 
Kota Minyak, di mana Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum 
Maatschappij (NNGPM) mulai melakukan kegiatan pengeboran 
minyak di Sorong sejak 1935. Sorong adalah kota yang strategis 
karena merupakan pintu masuk semua kapal dan pesawat 
transit ke kota-kota lain di seluruh Tanah Papua. Sorong juga 
dikenal sebagai kota industri, perdagangan dan jasa, sehingga 
membuka peluang bagi investor domestik dan asing untuk 
menanamkan modalnya. 
 
Komentar: 
 

Aurorah Kelevh-Beard   
Pitman, NJ - United States 
Beautiful piece. Your use of colors always captures me. 

 

Marvin Spates  
Tampa, FL - United States 
Wow such amazing work! LF 
August 23rd, 2017 
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Shubhra Saha 
Hyderabad, Telangana – India 
Beautiful painting.Very captivating! 
 

Elizabeth Robinette Tyndall 

Your work is so colorful and alive! F/V Thank you for stopping by to leave a 
comment on my work. 

Keep up the great work!   June 11th, 2018 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rufei – Sorong Barat  
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JAYAPURA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title               :  The Central Taxi Terminal of Jayapura 
Demention   : 40 X 40 Cm 
Medium       : Winton Oil Color on Canvas 
Website       : https://1-jason-sentuf.pixels.com/featured/the-central-taxi-terminal-
in-jayapura-jason-sentuf.html 
 
Deskripsi 
       Ini adalah Terminal Taksi Sentral di Jayapura, ibukota 
provinsi Papua, Indonesia. Semua penumpang taksi dari segala 
arah seperti dari Abepura, Kotaraja, Entrop, dan tempat-
tempat jauh lainnya di luar kota harus transit di sini dan naik 
taksi hijau atau biru lainnya ke kota Jayapura. Sementara 
bangunan besar dengan kubahnya yang megah berdiri di atas 
bukit sekitar 200 meter dari terminal adalah Gereja Betel 
Indonesia. Gedung gereja tersebut nampak seperti sebuah 
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Masjid yang dilihat dari kejauhan. Tetapi semakin Anda 
mendekatinya, Anda akan melihat ada empat salib yang 
dipasang di atas empat menara di setiap sudut gedung, 
sementara salib yang terbesar berdiri dengan meggah di 
puncak kubah. 
 
       Sebagian besar bangunan gereja di Papua telah dibangun 
seperti gaya tersebut. Beberapa pendeta Papua terilhami 
dengan tipe bangunan ini setelah mereka mengunjungi 
beberapa bangunan gereja bergaya  
…….. Timur Tengah seperti yang dijumpai di Bethlehem, Jericho, 
Nazaret, Yerusalem dan tempat-tempat lain setelah mereka 
melakukan wisata rohani di Mesir, Jordania dan Israel. 
Bangunan tua bergaya Baroque Eropa secara bertahap 
menghilang dari Papua dan diganti dengan bangunan gereja 
bergaya Timur Tengah.  
 

 

 

 

 

 

Sketsa Terminal Sentral Entrop - Jayapura 

 

   Sambil menunggu penumpang taksi lain, saya mengeluarkan 
buku sketsa kecil dan pensil dari kantong plastik sambil 
menyorat-nyoret apa yang saya saksikan di depan mata saya. 
Saya memilih duduk di kursi depan bersama supir taksi yang 
arah tujuannya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Papua 
dan Kantor Gubernur Dok Dua – Jayapura. Saat ini saya dan 
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istri sedang berada dalam sebuah taksi berwarna hijau di 
Terminal texi Entrop, dengan tujuan RSUD Dok Dua. Saya 
harus didampingi istri selama tiga bulan untuk menjalani 
perawatan di Jayapura. Hampir setahun lamanya, saya menjalani 
perawatan phisio terapi di poli sharaf RSUD sorong dan 
Jayapura berhubung tangan kanaan saya mengalami 
penyempitan sel darah. Tangan kanan saya tidak bisa digerakan 
untuk melakukan hal-hal penting selama beberapa waktu…Saya 
dianjurkan dokter untuk selain berolah raga ringan, saya harus 
menggunakan beberapa menit untuk melatih tangan saya dengan 
aktivitas ringan seperti menulis atau mengetik.  Melukis dan 
menggambar (drawing) atau membuat sketsa pemandangan 
alam, manusia, hewan dan lain sebagainya adalah pilihan saya 
yang tepat karena kegiatan ini tidak terlalu berat dan menguras 
tenaga – sebab kegiatan membuat sketsa gambar dan melukis 
menolong kita belajar memegang pensil, kuas, dan pisau palet 
dalam mengatur gerakan tangan, serta menstimulasi koneksi 
otak kita di waktu yang bersamaan, sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan koordinasi. Menggambar atau 
Melukis juga menolong orang-orang lanjut usia dalam 
memperkuat kemampuan motorik mereka. 
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Tanaman Penghijau  
Kota Jayapura 

 
       Tiga Tanaman Penghijau utama yang mendominasi kota 
Jayapura adalah pohon Matoa, pohon Pinang dan pohon 
Ketapang. Jenis pohon tersebut selain merupakan tanaman 
penghias, atau penghijauan, juga memiliki manfaat yang luar 
biasa bagi masyarakat kota Jayapura dan sekitarnya. Pohon 
Matoa dengan buahnya yang terkenal manisnya dan mahal 
harganya, Pohon pinang dengan buahnya sebagai lambang 
pengikat kesatuan ketika dikunyah secara bersama disaat 
berlangsungnya musyawarah adat…dan pohon ketapang selain 
buahnya bisa dimakan, juga dimanfaat sebagai tempat 
perteduhan dan pertemuan-pertemuan khusus bila cuaca panas 
dan teriknya matahari. Di mana-mana, baik dalam kota, di 
pekarangan rumah masyarakat, di halaman kantor pemerintah 
maupun swasta, Anda akan menyaksikan ketiga jenis pohon hias 
ini bertumbuh dengan megah.    
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Title : Red Fruit 
Demension : 40 x 50 cm 
Medium : Acrylic and oil on canvas board 

 

Title : Matoa Fruit = Buah matoa 
Demension  _= 40 X40 Cm 
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Buah merah yang dalam bahasa ilmiahnya Pandanus conoideus 
adalah buah yang tumbuh di wilayah Papua, terutama di daerah 
pegunungan Jayawijaya, Ayamaru, Timika, Nabire, Manokwari, 
dan kini semakin tumbuh dengan subur di pekarangan rumah 
penduduk, baik dalam kota maupun di pinggiran kota Jayapura, 
Abepura, Sentani dan sekitarnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Title: Sago hamlet in Maribu village ( Dusun Sagu di Desa Maribu) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sketsa Pohon Sagu 
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3. Pameran  
Ratusan sketsa gambar yang masih ada dalam buku gambar 
dan file-file computer direncanakan akan dipindahkan dan 
dilukis pada kain kanvas dalam ukuran yang lebih besar. 
Saya merencanakan membuat lukisan berukuran setidak-
tidaknya satu sampai tiga meter persegi – terutama untuk 
karya lukis yang bernilai sejarah, budaya tradisional di era 
1950-an sampai 1960-an, dan tempat-tempat wisata 
potensial. Semua lukisan jadi atau yang sudah selesai 
direncanakan akan  dipamerkan pada kesempatan ada even-
even penting tertentu. Jika memiliki Dana yang cukup, saya 
merencanakan mengadakan pemeran bersama berskala 
Nasional maupun internasional dengan para seniman lain 
yang tergabung dalam Grup Seniman “Faa Gallery for All 
Painters.” 2) . Grup ini dibentuk atas ide saya sendiri dalam 
komunitas Fine Art Amerika – dan sampai sekarang yang 
sudah terdaftar menjadi anggota grup ini telah mencapai 278 
orang yang terdiri dari para pelukis dalam berbagai alirannya 
dari  seluruh dunia.  

   Faa Gallery For All Painters 
Administrator: Jason Sentuf  

https://fineartamerica.com/groups/faa-gallery-for-all-painters.html 

About This Group 
Welcome to our fun, uplifting, 
inspirational group. This FAA gallery 
home only for painters of all differences 
style in Oils, Watercolors, Pastels, 
Acrylics, Drawing, and sketching, no 
photographs, no digital art. Please open 
your own discussion - Introduce 
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Yourself, Your Art, tell us about yourself with us. Meet fellow artists 
from all over the globe..post your Art Blogs, links to your Artist 
Websites and Social Media networks such as Face Book, Twitters,or 
Pinterests - discuss your stories and interests, share Art News and 
Events..  

 

Note: all nudist images will be deleted from this group 

Terjemahan: 
 

Galeri Faa Untuk Semua Pelukis 
Administrator: Jason Sentuf 
 
Tentang Grup Ini 
 
Selamat datang di grup kita yang menyenangkan, menggembirakan, dan 
inspirasional. Galeri FAA ini hanya untuk para pelukis dari berbagai 
gaya seni lukis yang berbeda dalam Cat minyak, Cat air, Pastel, Akrilik, 
Menggambar, dan Sketsa. Foto, dan karya seni digital tidak diterima. 
Silakan mulai dengan membuka diskusi Anda sendiri - Perkenalkan Diri 
Anda, Seni Anda, berceriteralah dengan kami tentang diri Anda. 
Temuilah sesama artis dari seluruh dunia .. kirimkan Blog Seni Anda, 
tautkan ke situs Seniman Anda dan jaringan media sosial seperti 
Facebook, Twitters, atau Pinterests - diskusikan kisah dan minat Anda, 
berbagilah Berita dan Peristiwa-peristiwa Seni.. 
 
Catatan: semua gambar nudis (telanjang) akan dihapus dari grup ini. 
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Banjarmasin – Banjarbaru 
Kalimantan Selatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Title               :  Foating Market ( Pasar Terapung) 
Demention   : 28 x 18 inches 
Medium       : Winton Oil Color on Canvas 
Website       : https://1-jason-sentuf.pixels.com/featured/floating-market-
jason-sentuf.html 
 
Deskripsi 

       Banjarmasin adalah ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, 
resmi didirikan pada 1526,. Peninggalan arsitektur yang unik, 
kemegahan alami dari pasar terapung yang berwarna-warni telah 
menjadikan kawasan ini sebagai kawasan liburan bahari sungai 
yang sangat menawan. Lokasi kuncinya di dekat persimpangan 
sungai Martapura dan sungai Barito membuat Banjarmasin 
menjadi pelabuhan perdagangan strategis sepanjang era kolonial 
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dan menjadikan kota ini sebagai julukan “Kota Sungai”. 
Wilayah ini secara publik dikenal sebagai "tanah seribu sungai". 
". Bahkan, seluruh wilayah Kalimantan Selatan berawa dan 
datar. Banyak aliran kecil mengalir dan bermuara ke sungai 
Barito. Ada beberapa lokasi pasar terapung yang terkenal yang 
ditemukan di Banjarmasin seperti: Lok Baintan dan Muara 
Kuin. Keduanya merupakan pasar tradisional di atas Jukung 
(perahu) yang menjual berbagai barang dagangan, seperti 
produksi pertanian / perkebunan dan kesibukan pasarnya tidak 
terlalu lama, hanya sekitar tiga hingga empat jam kegiatan di 
sepanjang sungai. Untuk membeli buah dan sayuran segar, Anda 
harus berangkat dari rumah pukul 04.00 pagi.  Anda harus 
sampai di sana sebelum semua orang tiba. Salah satu karakter 
yang luar biasa dari pasar wisata sungai ini adalah "jukung" atau 
"klotok". .Jukung adalah nama perahu kayu tradisional di 
Banjarmasin. Klotok adalah perahu kayu "jukung" yang telah 
dimodifikasi dengan mesin motor. Cara hidup tradisional di 
Kalimantan Selatan masih mengandalkan jalur air dan gaya 
hidup tepi sungai. Menjelajahi wilayah ini melalui kehidupan 
sungai adalah pengantar yang bagus untuk budaya dinamisnya 
 
Komentar:  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Anne-elizabeth Whiteway 
This is a fascinating painting, with many interesting details to 
see. I'm glad I found your site on FAA this morning. I hope all 
is well with you. Anne in VA, USA December 9th, 2011 

Xueling Zou  
 
This is a very nice expression, I love the way how you created 
this piece! Many thanks for your nice feedback on my work, I 
really appreciate it!! 
January 5th, 2012 

Usha Shantharam  
Very nice painting. I like the angles of the parked boats. 
December 20th, 2011 
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             Women on Jukung                                           Klotok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Title             : The Teak Garden (Kebun Jati) 
Demention: 60 X 40 Cm 
Medium     : Acrylic on Canvas 
Website      :  https://fineartamerica.com/featured/the-teak-garden-
jason-sentuf.html 

Yelena Rubin Wow! a great perspective and composition, 
Jason, i like the light, water effects and the story behind it! 
February 13th, 2012 
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Sketching, Drawing , Figurative Painting 
Sketsa, Gambar, Lukisan Wajah 

 
Sketsa & Gambar 

 
Sebelum melukis, saya biasanya memulai dengan 

membuat sketsa gambar. Membuat sketsa gambar merupakan 
kebiasaan saya sejak masa kecil sebelum melukis. Sebab sketsa 
merupakan penjelajahan awal untuk sebuah lukisan. Dengan 
membuat sketsa atau gambar (drawing) pelukis dapat mengubah 
– ubah komposisi objek secara langsung maupun yang terdapat 
dalam foto asli, mengembangkan gagasan atau obyek ke dalam 
suatu fondasi untuk gambar atau lukisan jadi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hutan Mangrove dan Sagu 
 

Pohon sagu tidak hanya dijumpai dan dijadikan sebagai makanan 
pokok di daerah kepulauan Maluku dan Papua. Tetapi pohon sagu juga 
banyak di temukan di Kalimantan Selatan. Di sepanjang tepi sungai-sungai 
kecil dan besar maupun di persawahan rakyat berjejer pohon sagu dan hutan 
mangrove yang akarnya sangat kuat dalam menahan abrasi arus sungai. 
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Tepung sagu Kalimantan Selatan sangat putih dan bersih bila dibandingkan 
dengan daerah-daerah lain di Indonesia dan enak jika dibuat kue. Ada 
berbagai macam kue sagu dijumpai di pasar-pasar di kota Banjarmasin – 
Banjarbaru – Martapura dan kota-kota lainnya di seluruh Kalimantan 
Selatan. 

 
Pada saat membuat sketsa gambar, tangan saya menjadi 

fleksibel dalam membuat coretan halus dan garis tebal, 
merekayasa komposisi dan perspektif sesuai perintah imajinasi 
pikiran saya ke atas lembaran kertas kosong buku sketsa. 
Terkadang sketsa yang dibuat hanya berupa beberapa garis tipis 
yang menangkap hal-hal penting dari obyek tertentu dan kadang 
kala sketsa juga bisa mengandung lebih banyak informasi, dan 
memberi inspirasi baru, termasuk detail dari pada arah cahaya 
dan bayangan, tekstur dan catatan warna. Itulah sebabnya 
membuat sketsa gambar merupakan tradisi saya sebelum 
melukis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerbau Rawa – Kalimantan Selatan 
 

Selain dikenal dan dijuluki sebagai “Negeri Seribu Sungai,” Kalimantan 
Selatan juga terkenal dengan peternakan kerbau rawa. Peternakan kerbau 
rawa kebanyakan dijumpai di sekitar kota Amuntai, ibu kota kabupaten Hulu 
Sungai Utara – Kalimantan Selatan. Kandang-kandang kerbau sebagian 
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besar dibangun oleh para peternak di atas danau-danau kecil atau lahan 
berawa yang sarat dengan air terutama di musim hujan. Bentuk kandangnya 
seperti panggung terbuka yang dibangun di tengah-tengah lapangan hijau 
yang bermil-mil luasnya. Pesona alamnya, termasuk aktivitas petani, 
peternak, dan para nelayan rawa danau sangat memikat perhatian setiap 
orang yang baru pertama kali melewati kawasan ini. Setiap kali mengadakan 
pelayanan gereja ke desa Ipumea – Kabupaten Barito Timur-Kalimantan 
Tengah, kami harus singgah dan beristirahat sejenak di sekitar kawasan ini 
untuk makan siang – sebab perjalanan dengan menggunakan mobil Kijang 
(Inova) dari Banjarbaru ke desa Ipumea menghabiskan waktu empat sampai 
lima jam lamanya. Sebelum tiba di desa tersebut, kami harus mampir sejenak 
di kota Tamiyang Layang – ibu kota kabupaten Barito Timur- Propinsi 
Kalimantan Tengah untuk bertemu beberapa anggota jemaat kami di sana. 
Sebagian besar mahasiswa yang berada dalam pembinaan rohaninya oleh 
kami selama kami melayani di Kalimantan Selatan berasal dari Kabupaten 
Barito Timur - Kalimantan Tengah dan Pegunungan Meratus – Kalimantan 
Selatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klotok 
Media: pensil dan tinta diatas kertas 

 
Description 
South Kalimantan mostly known as peatland that cause fire disaster once a 
year. A solution to prevent such natural disaster is to make canals. There are 
so many canals found in South Kalimantan built by the villagers. In addition 
to preventing forest fires, the canals could be used as a transportation lines by 
using boat (klotok). Klotok or usually called Getek is a boat that can 
accommodate approximately 10 people which is used as a daily 
transportation needs of both passengers or transporting goods. There is also a 
small boat called by local people "Jukung". Jukung is used as a means of 
transportation and traditional trade as well as equipment of catching fish in 
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the rivers, lakes or in the marshes. South Borneo is known as a thousand 
rivers land. Geographical conditions of South Borneo was filled with the 
rivers both large and small rivers. These rivers are very useful as important 
communication infrastructure and transportation by local people. 
 
Terjemahan: 
Deskripsi 
Kalimantan Selatan lebih dikenal sebagai lahan gambut yang menyebabkan 
bencana kebakaran sekali setahun. Solusi untuk mencegah bencana alam 
semacam itu adalah dengan cara membuat saluran atau kanal. Ada banyak 
kanal yang ditemukan di Kalimantan Selatan yang dibangun oleh penduduk 
desa. Selain mencegah kebakaran hutan, kanal-kanal tersebut bisa digunakan 
sebagai jalur transportasi dengan menggunakan perahu (klotok). Klotok atau 
biasanya disebut Getek adalah perahu bermotor yang dapat menampung 
kurang lebih 10 orang yang digunakan sebagai kebutuhan transportasi 
penumpang maupun untuk mengangkut barang. Ada juga perahu kecil yang 
disebut oleh penduduk lokal "Jukung." Jukung digunakan sebagai alat 
transportasi dan perdagangan tradisional serta peralatan menangkap ikan di 
sungai, danau atau di rawa-rawa. Kalimantan Selatan dikenal sebagai negeri 
seribu sungai. Kondisi geografis Kalimantan Selatan dipenuhi dengan 
sungai baik sungai besar maupun kecil. Sungai-sungai ini sangat berguna 
sebagai infrastruktur komunikasi dan transportasi penting oleh masyarakat 
setempat. 

 
 

Beberapa anggota FAA berkomentar: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aurelio Zucco 
Terrific drawing, Jason!! So detailed...L/F 
December 16th, 2015 

Nicole Jean-Louis 
Fine drawing artwork Jason! Very informative description! L/F 
February 26th, 2016 

Michael Mrozik 
Wonderful drawing Jason love all the detail in this nice work ☺ fav and 
like and follow…May 3rd, 2016 
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Vincent Autenrieb 
Jason, I thoroughly enjoyed visiting your galleries today and 
learning of your culture. Your art and story are very inspiring. - 
Following. 
August 21st, 2016 

Marsha Heiken 
Jason,This is amazing. I wish I could draw like you. Great artwork. 
Marsha FV 
December 15th, 2016 
Ryn Shell 
Excellent, Jason. Great atmosphere to this work. Cheers, Ryn 
Shell. 
July 7th, 2017 

Heidy Blaney Spenard 
Nice work! The line is a pleasure to follow! :) 
August 24th, 2017 

Lenore Senior CONGRATULATIONS, Jason! You are the 
featured artist for three weeks in the fine art group, Our 
World Gallery. I love this excellent pen drawing! v/f/feature, 
tw pin promotion! November 25th, 2018 

Hello Lenore..Thanks again for featured this work in Our 
WorldGallery group! I am glad you love this pen drawing! 
v/f/feature, pin, tw and promote it...Kindly Regard! 
November 25th, 2018 

Yuri Lev The line, detail and tonality of this drawing is awesome. 
F/L 
17 Hours Ago 
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Sketsa dan Gambar Wajah 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diane Mcclary, asal Amerika adalah mentor saya di 
bidang seni lukis. Dari video yang dikirimnya, saya mendapat 
pengajaran seni lukis tentang cara pencampuran cat minyak, air 
dan cat akrilik sehingga menghasilkan warna sejuk (cool color) 
warna hangat (warm color) dan warna sedang (medium color). 
Wajahnya disket langsung dari DVD berjudul “Plain Air 
Painting – Palm Trees” ….dengan menggunakan media pensil 
dan pena di atas kertas. Jika mampu berbahasa Inggris, Anda 
dapat mengunjungi websitenya www.dianemcclary.com . 
Pelukis berusia 70-an tahun ini terkenal dengan lukisan 
impresionisme di seluruh Amerika dan beberapa negara di Asia 
dan Eropa. 

 

Diane Mcclary – Pelukis 
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Isteri Nonton TV 

Sementara asik menyaksikan vonis terakhir hukuman dua tahun 
penjara Gubernur Jakarta (Ahok) yang ditayangkan lewat TV, saya 
secepatnya mengambil pensil dan buku sketsa gambar kemudian 
menyekets secara langsung wajah isteri yang lagi serius menyaksikan 
peristiwa yang sempat menggemparkan dunia itu. Mengapa memulai 
menyeket dari wajah dan kepalanya? Karena kepala merupakan 
organ tubuh manusia yang selalu bergerak dan berubah-ubah dengan 
cepat betapapun tanpa sadar…dan ini akan mempersulit seorang 
sketser atau pelukis pemula yang sedang belajar berkarya. Wanita 
cantik yang dijadikan sebagai model lukisan selalu ditawari 
kesediaannya oleh sang pelukis untuk duduk tenang, meluangkan 
waktu berjam-jam, matanya terfokus pada satu titik agar mudah 
dilukis secara langsung oleh sang pelukis. Namun ini tidak terjadi 
pada isteri saya. Setiap kali ditawari untuk disket wajahnya, ia selalu 
menolak karena kuatir wajahnya yang disket tidak akan tepat atau 
cocok yang pada akhirnya menjadi bahan ejekan dan tertawaan kami 
berdua. Satu-satunya kesempatan bagi saya menjadikan isteri sebagai 
model pelatihan ketepatan dan kecepatan sketing adalah ketika ia 
sedang tidur nyenyak atau duduk santai, nonton TV, mencuci pakaian 
tanpa pemberitahuan dari saya. 
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Istri saya sedang tidur 
Media : pensil di atas kertas 

Menyeket atau menggambar suatu obyek atau pemandangan 
alam bukan sekedar rekaman bentuk fisiknya tetapi bagaimana 
menyederhanakannya sehingga yang muncul adalah esensi serta 
merasakan ke-Agungan kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. 
Dalam menyeket atau menggambar, seorang pelukis tidak sekedar 
melatih mata untuk mampu mengamati dan menghayati struktur fisik 
suatu obyek bergerak maupun yang tidak bergerak melaingkan lebih 
dari itu, ia mampu mengungkapkan karakter dari obyek itu. Untuk 
mengungkapkan karakter dari suatu obyek, kita harus dekat, 
menghayati, mendalaminya sehingga obyek tersebut menyatu. 
Kedekatan, atau keakraban ini menjadi jembatan ekspresi untuk 
mengungkapkan karakter dari sebuah obyek. Rasa sayang, gembira, 
lembut, syahdu, marah, tegas, kuat dapat diungkapkan melalui karya 
sketsa dengan bahasa garis, karena unsur garis yang menentukan nilai 
dan kwalitas obyek yang dilukis. Ada berbagai bentuk garis yang 
diperagakan para sketser pada saat berkarya, misalnya: garis sejajar, 
garis saling menyilang, manutul (titik-titik), dan garis acak. Garis-
garis itu dibuat dengan alat atau materi sederhana misalnya, pensil, 
pena, fulpen di atas kertas. 
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Unlimited Love 2 (Kasih yang tak terbatas) 
Media : pensil di atas kertas 

Pengalaman saya dalam membuat sketsa atau menggambar 
obyek manusia, bukan kemiripan yang dicapainya, tetapi bagaimana 
mengungkapkan karakternya, sedangkan kemiripan merupakan urutan 
yang kesekian bagi saya. Menyekets atau menggambar isteri dan 
ibuku sendiri, atau teman dekat, berbeda dengan menyekets seorang 
pejabat, polisi ataupun tentara. Sebab dalam menyeket orang orang 
terdekat telah terjalin hubungan kedekatan rasa ataupun suasana yang 
akrab. Apalagi jika menyekets isteri – terasa cinta dan ke dekatan 
batin semakin menyatu – yang menyebabkan mengalirnya inspirasi 
baru tentang Tuhan dan Manusia. 
 

 

 

 

 

 

 

Deborah A Andreas Awesome drawing! I love their smiles. 
Fave 
September 24th, 2015 

Francine Spagnuolo Your drawings and paintings are 
lovely and warm. I am enjoying your work very much. 
July 13th, 2016 

Jean Walker Lovely drawing Jazon...you can feel the Love 
and Happiness in this work.... L 
July 29th, 2016 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amani Al Hajeri You are talented indeed! 
August 5th, 2016 

Danny Lowe I am so happy to see a sketch like this that 
speaks of love and inner peace. Great talent! 
August 8th, 2017 

Chava Silverman Very lovely drawing, Jason! 
December 14th, 2017 
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Portrait and Figurative Paintings 
Lukisan Portret dan Wajah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title               :  My Wife  (Istri Saya ) 
Demention   : 75 X 100 Cm 
Medium       : Winton Oil Color on Canvas 
Website       : https://1-jason-sentuf.pixels.com/featured/my-wife-jason-sentuf.html 
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Title  : Unlimited Love 
Demention  : 40 X 40 Cm 
Medium  : Winton Oil Color on Canvas 
 

Kasih Kristus yang tak terbatas telah mempersatukan 
kita sehingga tak ada perbedaan lagi antara ras Indonesia dan ras 
Melanesia. Putri saudara sepupu saya dan isteri saya asal 
Sulawesi Utara merupakan simbol Kasih yang tak Terbatas 
(Unlimited Love) itu. Kasih yang sempurna menghilangkan 
perbedaan rasial. Lukisan ini sangat cocok dipajang di kamar 
seorang gadis, di kantor kesehatan, lobi anak-anak atau di ruang 
kantor perlindungan anak. 
 
Hanya 10 dari 95 komentator lukisan ini ditampilkan di sini. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carol Cavalaris Expressive and very beautiful paintings. l/f 
July 10th, 2016 

Elizabeth Briggs Delightful! This painting makes me smile! l/f 
....Elizabeth 
July 26th, 2016 
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Misuk Jenkins Special quiet moment is presented with grace and 
style!!! 
September 3rd, 2016 

Michel Verhoef 
Touching scene... I like the balance due to the overall reddish tints ! 
August 5th, 2016 

Misuk Jenkins Special quiet moment is presented with grace and 
style!!! 
September 3rd, 2016 

Holly Carmichael Oh, this is just scrumptious! Well done. :) 
September 11th, 2016 

Jacob Padrul Love this work. Very expressive. Also love 
narratives behind this and other paintings. Thank you for sharing 
these fascinating stories.. 
December 27th, 2016 

Malanda Warner Wonderfully warm and touching painting, Jason! 
December 28th, 2016 

Rusty Gladdish I love this image! The limited palette helps to 
convey the warmth and the undying love a mother has for her 
child. A powerful and universal symbol beautifully expressed. 
July 9th, 2017

Andra Green Jason Sentuf you are a awesome artist the unlimited 
Love is my favorite and thanks for the wonderful compliment 
September 27th, 2017 
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Title : Irene 
Demention : 40 X 40 Cm 
Medium : Winton Oilcolor on canvas 
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Title : Yanti 
Medium : Watercolor on paper 
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Title : Three Stalks Of Lilies Blooming 
Medium : Watercolor on paper.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Title : In the middle of Brushwoods 
Medium : Watercolor on paper.. 
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Title : Orchiid 
Medium : Watercolor on paper.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Title : Blooming at Night 
Medium : Watercolor on paper.. 
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Bird Lovers Group 
Kelompok Pencinta Burung 

 
Burung merupakan topic dan sasaran lukis paling 

menarik bagi saya karena merupakan salah satu hasil karya Sang 
Maha Pencipta yang unik dan sangat indah bila dibandingkan 
dengan hewan – hewan lain di planet kita ini. Keunikan dan 
keindahannya terlihat pada warna – warni bulunya, karakteristik, 
sifat, gaya terbangnya, dan indahnya berbagai ragam suaranya 
yang khas. Sebagai seorang pelukis, alangkah sulitnya bagi saya 
melukis jenis spesies ini secara langsung dalam jarak yang jauh 
karena spesies ini termasuk benda atau obyek BERGERAK 
CEPAT yang olehnya para pelukis menemukan kesulitan 
komposisi dan perspektifnya pada saat berkarya. Satu-satunya 
cara termudah adalah membidiknya dengan menggunakan 
kamera langsung dari alam terbuka kemudian diupload dan 
disimpan dalam file di komputer untuk dilukis kembali di rumah 
atau di studio lukis bila ada kesempatan untuk berkarya.  

 
Berhubung photography bukanlah profesi saya, maka 

cara untuk mendapat objek lukis ini adalah berusaha mencari 
dan menemukannya dari Internet, atau buku-buku. Para 
photographer baik yang professional maupun amatir telah 
membidiknya secara akurat dan diupload ke berbagai media 
elektronik maupun media cetak untuk dijadikan sebagai sumber 
bahan penilitian bagi para ahli observasi hutan, hewan, pecinta 
alam dan lingkungan hidup . Internet merupakan media 
elektronik informatif yang fantatis dan tercanggih yang saya 
gunakan selama ini. Setiap kali menemukan objek burung tropis 
Nusantara yang menarik untuk dilukis, saya harus menghubungi 
sosok photographer atau perusahan penerbitan buku, sebagai 
pemegang hak ciptanya, untuk memohon ijin melukis hasil 
bidikannya. Kebanyakan dari mereka dengan senang hati 
memberi ijin dan menyarankan agar hasil lukisan saya perlu 
dipamerkan demi membangkitkan hasrat kasih sayang dan 
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kepedulian para pengunjung untuk menjaga dan memelihara 
habitat hutan, terutama kepedulian terhadap perlindungan 
berbagai ragam spesies burung tropis yang semakin punah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Title : Kollared Kingfisher 
Medium : Watercolor on Paper 
 

Saya telah membentuk sebuah grup baru berjudul 
'Pecinta Burung' secara online di situs www.fineartamerica.com 
- dan yang telah terdaftar dan bergabung dalam grup saya ini 
berjumlah 77 anggota sejak buku “fundraing campaign” mini ini 
disusun. Semua anggota grup tersebut terdiri dari para pelukis 
dan fotograper dari berbagai negara di dunia. Forum diskusi 
secara umum di antara para anggota juga telah dibuka melalui 
situs seni terbesar ini. Saya termotivasi untuk 
mengkampanyekan spesies menakjubkan ini melalui karya seni 
... dan mengundang semua orang yang peduli dan mencintai 
spesies ini untuk bergabung dan mendukung saya dengan 
memberi ide, saran, yang nantinya dijadikan sebagai referensi 
untuk menambah dan melengkapi penulisan saya dalam buku 
berjudul “Impressionist Papua.” Topik tetang spesies burung 
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telah dan sedang disusun dalam buku tersebut. Dalam forum 
diskusi secara umum itu saya memulai mengajukan sebuah 
pertanyaan demikian: 
 
Why do birds deserve our Love and Protection? ( Ind. Mengapa 
burung layak mendapatkan Kasih dan Perlindungan kita?) 
Pertanyaan ini tentu saja ditanggapi dan membuka ruang diskusi 
panjang dari setiap anggota grup. Tidak semua diskusi anggota 
grup saya cantumkan disini. 
 

Mengapa burung layak mendapatkan Kasih 
dan Perlindungan kita? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Title : Nandur of Papua 
Medium : Watercolor on Paper 
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Burung layak mendapat kasih dan perlindungan dari kita karena: 
1.  Burung adalah indikator sensitif dari kekayaan biologis 

dan kesehatan lingkungan kita. 
2.  Burung memainkan peran penting dalam ekosistem alami 

kita. 
3.  Burung itu indah dan inspirasional, sumber kebahagiaan 

dan kesenangan bagi orang di mana-mana. 
4.  Burung kaya dengan bulu berwarna-warni ... sangat 

berguna bagi pelukis untuk belajar mencampur warna 
yang terinspirasi dari spesies indah ini sebagai subjek 
karya seni mereka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Title : Paradise Bird 
Medium : Watercolor on Paper 
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Beberapa Tanggapan Anggota Grup: 
 
Tanggapan dari Abbie Shores 

Saya pikir saya setuju dengan semua alasan Anda. Kami 
memiliki banyak spesies yang mengunjungi kebun saya di 
Inggris. Sayangnya kami juga memiliki kucing tetangga 
yang masuk dan menguntit mereka. Ketika saya mengeluh 

kepada teman saya, pemiliknya…. kami hampir bertengkar ketika dia 
mengatakan saya memberi makan burung untuk menarik perhatian 
kucingnya. Dia tidak mengerti mengapa saya lebih suka burung-
burung di kebun daripada kucingnya. Saya sekarang telah 
menambahkan Holly ke celah pagar untuk membantu mencegah 
kucingnya masuk/ keluar. Masalahnya adalah, saya punya landak. 
Landak membutuhkan celah untuk melakukan perburuan di malam 
hari. 
 
Tanggapan Saya: 

Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya dengan 
secepatnya ... Saya senang jika Anda memiliki kebun di 
halaman yang mengundang berbagai jenis spesies untuk 

dikunjungi. ... Itu mengingatkan saya kembali ke masa lalu, ketika 
kakek saya membangun rumah pohon dekat kebunnya, jauh dari desa 
kami .. Kami ada tiga bersaudara, kadang-kadang bergabung dengan 
orang tua dan kakek-nenek kami, menghabiskan malam Sabtu di 
rumah ini. Kami tidur lebih nyenyak ketika hujan deras mengalir di 
atap rumah sederhana itu sepanjang malam dan bangun pagi-pagi 
dan menikmati berbagai jenis burung liar di sekitar rumah pohon, 
menjelang fajar. Kami sering duduk saling bersandar badan satu 
sama lain di teras karena cuaca pagi yang sangat dingin sambil 
menonton atraksi burung yang terbang dari gunung ke gunung 
berhutan tropis lainnya sebelum matahari terbit. Sepertinya kami 
sedang menonton dan menikmati konser musik dan paduan suara 
burung yang bernyanyi di alam terbuka ... Pemandangan luar biasa 
yang tidak pernah terlupakan!! Tapi pemandangan yang menakjubkan 
seperti itu telah hilang – sebab begitu banyak manusia moderen 
dengan bebas membawa senapan angin mereka berburu dan 
menghancurkan semua burung yang indah ini untuk tujuan bisnis. . 
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Kejahatan lingkungan alam semacam itu harus segera dicegah oleh 
semua pihak pecinta burung secara global. 
 
Tanggapan Susan Willemse dari Australia 

Halo Jason, cara saya melihat kebutuhan untuk melindungi 
burung adalah mereka mengajarkan sifat kemanusiaan 
kepada manusia, karena seseorang yang tidak bisa 

memelihara dan menghargai hewan kecil yang tak berdaya adalah 
seseorang yang tidak mampu menjaga hubungan manusia dan 
lingkungan. Burung-burung mengajarkan cara merawat dan 
mencintai sesuatu lebih dari diri kita sendiri, mereka mengajarkan 
kesetiaan dan persahabatan, komunitas, keseimbangan di alam dan 
banyak lagi. Memberi lebih besar daripada mengambil dan tentu saja 
memberikan momen-momen khusus bagi mereka yang mengawasinya, 
karena itu kita tidak boleh menghancurkan mereka tetapi harus 
melindunginya, memahaminya secara khusus :) Semoga mereka 
mengajarkan kita semua tentang kedamaian, kebahagiaan, dan 
hormat kepada orang lain sehingga keserakahan dapat dihindari di 
dunia ini. Susan 
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Title : Red Parrot of Papua 
Medium : Watercolor on paper.. 

 
Komentar dari anggota FAA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jane Small 
Glastonbury, Somerset - United Kingdom 
I really enjoy looking at your colourful gallery Jason!! Must go or I'll 
be here all day. Thank you so much for showing me Indonesia so 
movingly and beautifully. Love this bird in his sparkling green leafy 
setting !! v/f 

Tara Krishna 
Tokyo, Japang 
Beautiful painting with lovely colors and scene, Jason !! L/F/following. 

Heidi Smith 
Beautiful colors and light , Jason. I love seeing the individual brush strokes 
for the leaves. Very nice! f 
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Title : White-bibbed Fruit Dove 
Medium : Watercolor on Paper 

 
Semua referensi spises burung yang dihimpunkan dari 

berbagai media ini merupakan obyek terfokusnya saya untuk 
melatih cekatan dan kemampuan dalam membuat sketsa gambar 
secara cepat. Oleh karena itu, buku sketsa selalu tidak jauh dari 
komputer atau laptop saya. Untuk menghilangkan kecapaian dan 
kejenuhan dari pekerjaan pengetikan buku-buku rohani, saya 
biasanya menggunakan waktu beberapa menit untuk membuat 
sketsa. Kadang-kadang saya menghabiskan dua atau tiga jam di 
luar rumah, mencari objek alam yang menarik untuk dibuat 
sketsa gambar. Selain buku sketsa, kamera juga merupakan 
sarana penting yang harus dibawa untuk membidik 
pemandangan alam terbuka yang tidak sempat digambar. Hasil 
bidikan ini kemudian di pindahkan ke buku sketsa gambar yang 
kemudian dipindahkan dan diperluas lagi dengan skala yang 
lebih besar di atas kanvas, yang selanjutnya dilukis dengan 
menggunakan cat akrilik atau cat minyak kapan saja bila ada 
kesempatan untuk berkarya. Kegiatan semacam ini kebanyakan 
dilakukan selama 16 tahun ketika saya bertugas sebagai pendeta 
di Kalimantan Selatan. Semua sketsa dan hasil bidikan 
pemandangan alam Kalimantan Selatan masih tersimpan dengan 
baik dalam buku sketsa maupun di dalam hardiks komputer 
sampai sekarang. Sebagian kecil telah dilukis di atas kanvas 
tetapi sebagian besar belum. 
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Catan Akhir dan Penghargaan 
 

Biografi : 
 
Lahir 28 Oktober 1954–bertumbuh, berkembang di 

lingkungan tansi (asrama) polisi–nama asli saya yang 
sebenarnya sesuai akte kelahiran Octovianus Sentuf… namun 
nama itu diubah sejak usia tujuh tahun menjadi Jason Sentuf 
sampai sekarang. Kata seorang politiechef (kepala polisi) 
berkebangsaan Belanda – nama itu berhubungan dengan seorang 
pelukis terkenal Amerika Jackson yang tersohor ditahun 1930an 
sampai 1950an.  Di masa kanak-kanak saya senang menyendiri, 
menyorat-nyoret dinding, lantai rumah dengan kapur berwarna, 
arang kayu bakar, menggambar di atas tanah sehingga pakaian 
yang dipakai menjadi kotor. Seperti yang terlihat dalam foto ini, 
saya (berbadan telanjang) dengan celana tali morat-marit berdiri 
di depan ayah saya berseragam polisi militer Belanda yang baru 
saja kembali dari satu bulan beroperasi di dearah-daerah 
pedalaman Aitinyo dan Aifat. ITULAH Saya yang sekarang 
menjadi Pendeta, Penulis dan Pelukis.  
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Mobil dengan plat hitam, bertulisan WNG (West New Guinea??) no. 
28 ini adalah satu-satunya mobil milik kepolisian Teminabuan – 
Ayamaru yang pertama kalinya masuk ke Ayamaru setelah 
pemerintah kerajaan Belanda berhasil membuka isolasi jalan raya dari 
Teminabuan ke Ayamaru. 

 

4. Pembuatan Kalender: 
Saya telah tiga kali berhasil mempromosikan karya lukis saya 
lewat pembuatan kalender tahunan, masing-masing pada tahun 
2010, 2013 dan 2015. Ada beberapa simpatisan yang 
membelinya malah lebih dari harga standar per ekseplar. 
Terimakasih banyak bagi mereka yang pernah terlibat dalam 
membelinya. Kali ini saya bersemangat membuat kalender 
penuh warna dan berkwalitas untuk tahun depan. Bentuk 
kalendernya adalah “kalender gantung” dengan halaman glossy, 
menampilkan sejumlah lukisan besar dan ukuran kecil di 
bawahnya. Saya akan bekerja sama dengan perusahaan 
percetakan yang sama yang pernah menerbitkan tiga kalender 
tahunan saya sebelumnya, sehingga Anda dapat yakin dengan 
kualitas profesional yang sama! Pembuatan kalender merupakan 
bagian dari kampanye penggalangan dana untuk menunjang 
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penyelenggaraan Pameran Seni Lukis dan Pencetakan buku seni 
berjudul “Impressionist Papua” – dan batuan serta dukungan 
Anda sangat dihargai.  

 
5. Reward ( Penghargaan):  

       Untuk mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang 
menikmati karya  saya dan telah mendukung saya selama 
kampanye ini berlangsung, saya akan dapat menawarkan barang 
dan hadiah tambahan di samping  pembuatan buku! Buku ini 
akan disajikan dengan indah dalam bentuk hardback dan akan 
banyak memusatkan perhatian pada proses kreatif saya - sesuatu 
yang sering diminta oleh anggota grup saya di FAA dan oleh 
pengikut saya di FB…. Buku ini kebanyakan memuat  koleksi 
karya saya yang komprehensif, termasuk karya seni eksklusif 
yang dibuat khusus untuk itu, dan beberapa karya saya yang 
sedang dalam proses. Penghargaan yang diberikan sebagai 
Tanda Ucapan terimakasih adalah sebagai berikut: 

1. Penghargaan Untuk Penyumbang Dalam Negeri. 

 Setiap orang yang menyumbang lebih di atas Rp 
100.000, akan diberikan penghargaan satu buah 
Kalender umum.  

 Setiap orang yang menyumbang lebih di atas Rp 
500.000, akan diberi dua buah kalender dan diberi 
undangan khusus setiap kali diadakan Pameran 
Seni Lukis. 

 Setiap pribadi, instansi, atau  perusahaan yang 
menyumbang lebih dari Rp. 5.000.000 akan diberi 
tiga buah kalender, dan dihargai dengan sebuah 
buku berjudul “Impressionist Papua”  dan 
diberikan undangan resmi untuk mengikuti setiap 
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kali diadakan upacara pembukaan pameran Seni 
Lukis. 

 Setiap pribadi, Instansi, atau perusahaan yang 
menyumbang lebih dari Rp. 10.000.000 akan diberi 
kalender sejumlah yang dibutuhkan, dua buku 
berjudul ”impressionist Papua” – diminta  kesan 
tertulis dan tanda tangan untuk dicantumkan dalam 
buku  sebelum dicetak, serta diberikan undangan 
istimewa setiap kali diadakan pameran.  

 

2. Penghargaan Untuk Penyumbang dari Luar Negeri. 

 Setiap anggota Grup “ Faa Gallery for All 
Painters” dan “Bird Lovers” serta setiap anggota 
FAA yang menyumbang lebih dari US $ 10.00 
akan diberi penghargaan dengan dikirimnya kartu 
ucapan terimakasih yang sudah disediakan FAA 
langsung ke alamat penyumbang. 
 

 

 

 Setiap anggota Grup “ Faa Gallery for All 
Painters” dan “Bird Lovers” serta setiap anggota 
FAA yang menyumbang lebih dari US $ 50.00 
akan dikirim salah satu dari beberapa penghargaan 
seperti pilihan di bawah ini: 

 

 

 

Spiral Notebooks   Mugs   Dhraw Pillow 
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Semua penghargaan ini sudah disediakan FAA dan 
akan dikirim langsung ke alamat penyumbang. 
 

 Setiap anggota Grup “ Faa Gallery for All 
Painters” dan “Bird Lovers” serta setiap anggota 
FAA yang menyumbang lebih dari US $ 100.00 
akan dikirim salah satu dari beberapa penghargaan 
seperti pilihan di bawah ini: 

 

 

 

 

Canvas Prints  Weekender Tato Bag 

Semua penghargaan ini sudah disediakan FAA dan 
akan dikirim langsung ke alamat penyumbang. 
 
Masih banyak lagi penghargaan yang di sediakan 
Fine Art Amerika (FAA). 
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Endnotes 
 

Arti Singkatan: 

- FAA = Fine Art America (Ind. Senirupa America ) 
- L/F   = Love/Like – Favorite (Ind. Senang, favorit ) 
- F/V = Favorite – Voted (Ind. Favorit, terpilih) 
- FB  = Face Book 

 

Referensi: 

1) = Internet: ( https://hot.detik.com/art/3352846/rekor-
lukisan-claude-monet-terjual-rp-14-triliun  .    

2) = Internet : https://fineartamerica.com/groups/faa-
gallery-for-all-painters.html 



~s~ 

rundlai/in9 Campai9n 
Kampanye Penggalangan Dana 

untuk 
Pameran Sen; Lukis dan Pencelakan Buku 


