
Basuki Resobowo, 
Cap Go Meh, 1990, 

89 x 79 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

Karena situasi politik yang berkembang di tahun 1965, Basuki Resobowo terdampar di Negeri 
Belanda dan tidak bisa pulang kembal i. Seperti lukisan monumental karya S. Sudjojono yang 
berjudul Cap Go Meh, karya Basuki berjudul sama, menggambarkan suasana pesta rakyat , 
kemeriahan dan suka eita warga dalam menyambut hari raya. Meskipun terpisah dalam jarak 
waktu lama, Basuki masih menunjukkan teknik melukis dalam semangat PERSAG I, sebuah 
perkumpulan di mana ia pernah menjadi anggotanya. la melukiskan kemeriahan suasana 
dalam garis spontan dan warna-warna primer yang dinamis. Penggambaran suasana Cap Go 
Meh dilLikiskan dengan tampilan naga yang diarak serta kostum yang dikenakan merefleksikan 
karnaval yang meriah . 
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Koentjaran i ngrat , 
Anak-anak Sasak, 1990, 

69 x 48, 5 em, 
Cat minyak di at as karlVas 

PERJALANAN SE N I LUKIS IND ONESIA 

Sebagai seorang antropolog, Koentjaraningrat kerap melakukan penelitian ke pedalaman . 
Setiap melakukan perjalanan ia selalu merekam dengan kamera, apapun yang menarik yang 
ia temui . la juga merekam dalam matahatinya tentang ban yak hal, menyangkut kehidupan 
masyarakat yang ia datangi. Tak jarang pula ia mengerjakan karya sketsa di sana. Dan 
sesungguhnya karya-karya lukisnya itu merupakan wujud ekspresi pengalaman batinnya 
bertemu dengan kehidupan nyata masyarakat yang ia kenal i dan akrabi. Terbantu oleh 
kemampuannya dalam mengolah setiap objek lukisannya seeara ·realis , lukisan seperti Anak
anak Sasak ini tampak ekspresif dan berjiwa. 



8asoeki Abdullah , 
3erjemur di Matahari, 1990, 

120 x 80 em, 
at minyak di at as kanvas 

Pelukis ini merupakan anak kedua pelukis pemandangan Abdullah Suriosubroto, adik pelukis 
Sudjono Abdullah , dan kakak Tridjata Abdullah. Dari ke luarga ini , yang semuanya berprofesi 
sebagai pelukis, nama Basoeki lebih meneorong karena karya-karyanya berupa potret, 
lanskap, flora fauna, dan beberapa tema lain, sangat menonjol dalam hal penguasaan teknis 
melukis realistis . Lukisan ini menggambarkan keelokan dan kesentosaan sesosok perempuan 
seeara realistis fotog rafis, teknik yang menjad i identitas personal Basoeki dan menjadikannya 
pelukis kesayangan Bung Karno. Perempuan yang terlentang di lukis dengan mengejar 
perfeksi bentuk, memperhatikan anatomi, gelap-terang , volume, sebagaimana kekuatan karya
karyanya. Sementara itu dalam pembentukan kain, Basoeki gemar mengoleskan sapuan
sapuan warn a yang bersifat sketsais dan lebih ekspresif. 
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SSudjojono, 
Gerilya, 1990, 
250 x 40 em, 

Cat minyak di atas kanvas 
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Keindahan alam pegunungan dengan udara sejuk dan dingin. Oi sudut halaman rumah yang 
terlindung oleh banyak pepohonan, sepasang suami-istri beserta anak perempuan mereka 
tengah bereanda dengan si bungsu. Sementara itu dua lelaki yang terlibat dalam kegembiraan 
itu tampak tegang dan terlihat dalam posisi siaga. Merekalah para gerilyawan semasa revolusi, 
yang dilukiskan seeara real is oleh Sudjojono. Oengan warna-warna berat dan gelap, karya 
yang digarap dengan penjiwaan yang baik dan kuat, meneiptakan suasana yang temaram dan 
menyentuh. 





SEJUMLAH 

K OLEKS I, 

SEPOTO NG 

SEJARAH, DAN 

PER U BAHAN 

BAMBANG BUJONO 

DELAPAN lukisan koleksi Bentara Budaya mengingatkan kita pad a "Pernyataan Desember 

Hitam 1974". Ketika itu , akhir Desember 1974, Pameran Besar Seni Lukis Indonesia 1974 
ditutup, dan dewan juri mengumumkan lima pemenang. Sejumlah pelukis muda memrotes 
pilihan dewan juri, menyampaikan pernyataan tersebut beserta satu karangan bunga 

bertuliskan: "Ikut berduka cita atas kematian seni lukis kita." Menurut Moeryoto Hartoyo, 
salah seorang pemrotes, kelima lukisan pemenang semuanya saja "Iukisan dekoratif," dan 
karena itu "seolah-olah seperti ada pengarahan atas perkembangan kebudayaan ke arah 

tertentu." Kelima lukisan terpilih itu karya Abas Alibasyah, AD Pirous, Aming Prayitno, Irsam, 
dan Widayat. (Sebenarnya karya Pirous merupakan karya kaligrafi huruf Arab) . Kedelapan 

lukisan koleksi Bentara yang dimaksud di antaranya adalah karya pelukis yang menang di 
Pameran Besar tersebut: Abas Alibasyah , Irsam. (Enam yang lain , karya Soedibio , Suparto , 

Mulyadi W, Arief Soedarsono, Batara Lubis, Suhadi.) 

Apa sebenarnya yang diprotes oleh para pelukis muda itu7 Yang waktu itu merangsang 

debat antarpelukis, dan langsung atau tak langsung menjadi salah satu pendorong lahirnya 
Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia-peristiwa seni rupa Indonesia terpenting setelah 

dibubarkannya Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) sehubungan dengan peristiwa Gerakan 
30 September 1965 dan dibentuknya Persagi (1937)7 

Menurut para pelukis muda itu pili han dewan juri tidak mencerminkan kreativitas dalam 
seni rupa kita sampai waktu itu . Pad a karya pemenang tidak meyakinkan adanya kebaruan . 
(Pasal 3 dari lima pasal protes itu berbunyi seperti ini: "Bahwa kreativitas adalah kodrat 

pelukis, yang menempuh berbagai cara untuk mencapai perspektif-perspektif baru bagi seni 
lukis Indonesia.") 

Padahal , sesungguhnya, pada karya dekoratif mengandung hal-hal yang sebenarnya 

sudah mengambil jarak dengan "manifesto" Persagi yang dinyatakan oleh S Sudjojono: 

bahwa kesenian adalah "jiwa keto/(' (Iihat Seni Loekis, Kesenian dan Seniman, Indonesia 
Sekarang, Yogyakarta, 1946). Pad a karya dekoratif, emosi perupa mesti dikendalikan karena 

pada karya corak ini sudah masuk unsur desain. Meminjam deskripsi Sanento Yuliman (Seni 
Lukis Indonesia Baru -Sebuah Pengantar), dalam lukisan dekoratif "bentuknya digayakan, 
dipolakan ... (karena tiap bentuk dirumuskan dengan jelas), irama-berulang (karena 

pengulangan atau penjajaran bentuk berpola), serta susunan yang tertib dan teratur ... 
Dengan perkembangan ini gaya hias [dekoratif] memperlihatkan jalan lain." 

Dari sisi ini pilihan Dewan Juri Pameran Besar Seni Lukis tersebut termasuk "maju". 
Sudah tak lagi bertolak dari "jiwa keto/('. Namun, sampai tahun 1974 itu-sekitar 30 tahun 

setelah Kartono Yudokusumo melukis pemandangan dengan corak dekoratif serta Hendra 
Gunawan melukis figur-figur yang gepeng dan terasa benar motif baju serta kebaya figur itu 

merupakan ragam hias, bahkan ram but kaki dibuat melengkung bak ornamen

perkembangan seni lukis dekoratif tak memberikan inspirasi bahwa corak ini bisa merintis ke 
arah "jalan lain" . Hal ini terutama terlihat dari perkembangan karya-karya. Kalau kita 

bandingkan karya-karya dekoratif tahun 1970-an, karya pilihan dalam Pameran Besar itu 
misalnya, dan karya-karya 1980-an serta 1990-an karya dekoratif koleksi Bentara Budaya dari 

pelukis yang sama, sinyalemen tahun 1970-an bahwa seni lukis dekoratif tak mampu 
memperlihatkan "jalan lain" nyata adanya. 

Karya Irsam misalnya, antara Matahari di Atas Taman yang terpilih oleh Dewan Juri 

Pameran Besar 1974 itu dan Wajah (1983) koleksi Bentara Budaya, tak bisa disebutkan karya 
yang kemudian itu mengandung perkembangan berarti. Padahal, jarak antara Matahari dan 
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Wajah, kurang lebih 10 tahun. Bahkan karya Abas Alibasyah pada Pameran Besar yang 

adalah lukisan batik, jauh lebih dekoratif dibandingkan Ratu Bunga yang dibuatnya pada 1993 
yang dikoleksi oleh Bentara Budaya. Ratu Bunga masih menyisakan "efek batik", namun 
unsur "memolakan bentuk" dan "susunan yang tertib dan teratur"-katakanlah unsur 

desain-tak lagi dominan. Justru, Abas seperti hendak kembali ke "jiwa ketok." 

Sedangkan karya-karya Hendra kemudian, selama dan sesudah ia keluar dari penjara 

(Hendra ditahan 1965-1978, akibat dari peristiwa politik, Gerakan 30 September 1965) terasa 
tak berubah secara esensial. Warna-warna pada karya Hendra periode ini hingga ia 
meninggal pada 1983 lebih cerah , namun figur tetap gepeng, profil figure bak wajah wayang 

kulit, dan pada kulit figur-figurnya seperti berhiaskan tato sebagaimana karya-karyanya 
terdahulu. Bahkan lukisan Hendra sejak pertengahan 1960-an lebih memberikan aksentuasi 

pada sapuan "jiwa ketok"-setidaknya ia tak mengembangkan kedekorativannya
sebagaimana terlihat pad a dua karya Hendra dalam koleksi Bentara Budaya, Topeng dan 

Gerobak Wayang. 

Akan halnya Kartono Yudokusumo, ia tak sempat mengembangkan karyanya karena 
keburu meninggal pad a satu kecelakaan sepeda motor di tahun 1957. 

Tapi, pad a tempatnyakah membandingkan suatu karya dalam koleksi , yang belum tentu 
merupakan karya-karya representatif dari pelukisnya maupun zamannya, dengan karya-karya 

beberapa tahun sebelumnya yang merupakan pili han suatu Dewan juri? Dalam konteks protes 
para pelukis muda tersebut, pada hemat saya perbandingan itu bisa dilakukan untuk 

menunjukkan kecenderungan umum bahwa lukisan dekoratif tak berkembang. Dari sisi 
penulisan seni lukis pun tak ada esei atau artikel yang melihat seni lukis dekoratif sebenarnya 

memberikan "jalan lain" , selain kesenian sebagai "jiwa ketok". 

Apa yang terjadi? Baik pelukis maupun para penulis seni rupa masih berada dalam 

atmosfir "jiwa ketok" , termasuk pelukis dekoratif. Agaknya pengaruh pemikiran Sudjojono 
begitu kuat. Seni lukis dekoratif yang mengambil ragam hias Nusantara sebagai pokok 

lukisan, lebih didorong semangat mencari corak keindonesiaan daripada eksperimen mencari 
estetika baru . Bahwa "menghias" , menyusun bentuk-bentuk berpola bisa juga menjadi "isi" 
lukisan agaknya kurang disadari. Akibatnya, seni lukis dekoratif mandek. 

Bukan hanya pada Hendra Gunawan, juga pada generasi sesudahnya. Abas Alibasyah , 

misalnya, mentok di motif celengan dan batik, kembali menghadirkan sapuan dan goresan 
liris. Yang tetap setia pada corak awal karirnya-misalnya Arief Soedarsono, iviulyadi W, 
Suparto, Suhadi-tetap juga "setia" pada "pakem" karya awalnya, lebih kurang . (Tapi tak lalu 

berarti lukisan-Iukisan mereka ini buruk. Topeng Mulyadi W. koleksi Bentara Budaya 
termasuk salah satu lukisan dekoratif yang kuat. Juga Flora dan Fauna Suhadi) . 

Bahkan karya Mulyadi W, yang membawakan corak dekoratif dalam rasa modern 
("motif" dan "warna"nya), tak menjadi inspirasi munculnya karya dekoratif baru atau karya 

yang bertolak dari perpaduan ini. Eksperimen Batara Lubis, menghadirkan ragam hias Batak 
berlatar belakang bidang geometris ala Mondrian pad a awal 1970-an, tak juga berlanjut

baik pada diri Batara sendiri, maupun pelukis lain . Batara Lubis (1927-1986) seolah hanya 

bertamasya sejenak ketika ia menghadirkan ragam hias Batak yang dipadu dengan kotak 
Mondrian sebagai latar belakang itu . la kembali ke corak lukisan semula-orang-orang, 
gerobak, rumah adat dalam bentuk yang dibagankan (Iebih diambil bentuk luarnya tanpa 

volume dan perspektif)-seperti bisa dilihat pad a Gerobak Yogya koleksi Bentara Budaya. 

Juga Widayat, pelukis dekoratif yang menurut saya paling jauh mengeksploitasi 



berbagai kemungkinan "menghias" dan kreatif menciptakan ornamen, tak sampai 
memercikkan nyala untuk menerangi "jalan lain" itu . Tentu , bisa juga sebaliknya yang terjadi , 
kita tak melihat percikan itu . Atau, tercermin dari tiadanya juga penulisan seni rupa yang 

melihat seni lukis dekoratif sebenarnya menunjukkan "jalan lain", kita memang tak melihat 

percikan itu . 

(Bila ada seni lukis dekoratif yang menarik perhatian dan baru dimasyarakatkan di 
tengah seni lukis Indonesia modern adalah lukisan-Iukisan Masmundari, seorang ibu yang 

tinggal di Gresik, Jawa Timur, yang mencari nafkah dengan membuat semacam lampion 
model Gresik yang dilukisi-lihat koleksi Bentara Pesta Nikah II. Tapi Masmundari terpencil 

dari gerak seni rupa I ndonesia, dan baru menjadi perhatian ketika harian Kompas 
menyeponsori pameran tunggalnya di Jakarta, 1987, ketika usianya sudah 80-an tahun. 
Terang , karya-karya Masmundari yang mengembangkan "Iukisan damar kurung" yang sudah 

ada di Gresik pada abad ke-17, tak berpengaruh pad a perkembangan seni rupa modern . Ini 

merupakan karya tersendiri , yang unik.) 

II 
ALHASIL sebenarnya pilihan dewan juri dalam Pameran Besar 1974 tersebut berwawasan ke 

depan. Tapi waktu itu para pelukis muda tak tertarik menekuni dan mengembangkan seni 
lukis dekoratif lebih dikarenakan tak melihat sisi desain yang berpola dan tertib itu , dan juga 
tak ada penulis atau kurator yang berupaya mengangkat seni lukis corak ini sebagai tawaran 

untuk melepaskan diri dari "jiwa keto/(' . Dengan lain kalimat, sebenarnya yang dimusuhi para 
pelukis muda itu secara implisit mengandung yang mereka ingin capai : alternatif terhadap 

karya-karya seni lukis kita yang mulai membosankan. Di tahun 1972, kritikus Dan 
Soewarjono yang pada tahun 1950-an produktif menulis kritik seni rupa, sudah jarang 

menu lis. Kepada saya ia bilang , "bosan dengan pameran yang itu-itu juga. " 

Dan ini ternyata menjadi berkah . Para pelukis muda terdorong mencari terobosan baru . 

Agustus 1975 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 11 perupa memamerkan karya-karya yang 
mereka sebut sebagai karya Seni Rupa Baru Indonesia. Di antara yang sebelas itu adalah 
para pemrotes "Desember Hitam 1974". Yang lain, perupa lulusan Seni Rupa'ITB. Pameran 

ini dan konsepsi yang mendasarinya, dirumuskan antara lain oleh Jim Supangkat dari Seni 
Rupa ITB, jelas-jelas menyajikan alternatif dari "jiwa keto/(' Sudjojono. 

Paling gamblang adalah penjelasan Sanento Yuliman, yang menulis ihwal Seni Rupa 

Baru ini di katalogus. Melihat pameran ini, tutur Sanento dalam diskusi yang diselenggarakan 
di tengah berlangsungnya pameran, tak mungkin satu demi satu karya kita amati 

sebagaimana kita mengamati lukisan selama ini, kita amati sapuan dan goresannya yang liris, 
kita nikmati komposisi warna dan bentuknya. 

Kenapa? Karya Seni Rupa Baru tak lagi sebatas bidang dua dimensi untuk lukisan, atau 
bentuk tiga dimensi untuk patung. Pameran ini antara lain menghadirkan benda sebagai 

unsur seni rupa. Misalnya, perabotan sehari-hari. Sebuah karya terdiri dari meja dan 
seperangkat kursi betulan, dan di meja terletak sebuah piring . Judul karya Jim Supangkat ini 

Sarapan. Mengapa menjadi sebuah karya seni? 

Salah satu cara membuat sebuah karya menjadi karya seni di luar "jiwa keto/(' adalah 
dengan mengguncangkan hubungan elemen-elemen yang membentuk karya tersebut. Dan 
guncangan itu berakibat sedemikian rupa hingga "menghentikan" fungsi sehari-hari masing

masing elemen tersebut. Pada Sarapan guncangan itu terjadi antara meja-kursi-piring 
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sebenarnya dan yang ada di piring : di piring itu bukan nasi atau sayur melainkan potongan 
tangan. 

Singkat kata Seni Rupa Baru membuka cakrawala seni rupa Indonesia untuk 
berkembang ke arah mana saja. Oari titik tolak inilah "pameran yang itu-itu saja" kat a dan 

Soewarjono, ditembus. Ketika "jiwa keto/(' masih mengisi atmosfir dunia seni rupa kita, 
seolah hanya ada satu atau beberapa cara berkarya. Sesudah Seni Rupa Baru, seluruh 
penjuru menantang untuk ditempuh. 

Oari pameran tahun 1975 inilah seni rupa Indonesia makin kaya. Antara lain, muncul 
"realisme baru", atau "realisme fotografis ". Mengambil contoh dari koleksi Bentara Budaya, 

adalah karya Oede Eri Supria, Anak-anak di Ibu Kota. Pada sosok-sosok figur itu tak ada lagi 
rasa liris sebagaimana realisme "jiwa keto/(' . Oede melukis seperti pelukis reklame 

menggambar. Yang membedakannya dengan gam bar-gam bar reklame, Oede 
mengguncangkan elemen-elemen dalam karyanya. Pada Anak-anak di Ibu Kota misalnya, 

anak-anak itu berderet di depan gedung-gedung, namun di belakang anak-anak adalah pagar 
kampung dari bilah bam bu. Lalu, di mana sebenarnya anak-anak itu. Gambar kerangka 
aluminium biru yang mestinya membingkai kaca-misalnya untuk etalase-menyeruak di 

tengah anak-anak itu. Dan nun di kiri belakang mobil-mobil parkir-tapi mobil kecil -kecil , 
seperti mobil mainan. 

Realisme Baru yang lain seperti pada karya Bambang Pramudianto, Blue Car in the 

Blues. Hanya sepotong pokok lukisan yang diambil, dibesarkan dan dilukis lebih "persis" 
daripada aslinya. Oi sini , sudut pandang dan pembesaran pokok lukisan serta realisme 
fotografisnya yang membedakannnya dengan gam bar reklame. 

Lalu karya Yuswantoro Adi , pelukis yang menjadikan realisme untuk berbicara tentang 
dunia anak-anak dan uang. Oalam koleksi Bentara Budaya, Menukik berupa wajah seorang 

anak perempuan dan mengambang di sisi kanan kepalanya burung-burungan terbuat dari 

uang kertas. Ini bukan karya terbaik Yuswantoro. Salah satu karya terbaiknya adalah yang 
memenangkan hadiah utama Philips Morris ASEAN Award 1997: sekelompok anak-anak 
berbaju uang dilihat dari atas, seolah pelukisnya terbang . 

Corak lain buah "kebebasan" itu adalah lahirnya karya-karya yang dekat dengan komik. 

Lukisan itu menggambarkan satu ad egan sebagaimana komik-komik menggambarkannya, 
namun figur-figur dan suasana digarap sedemikian rupa untuk tak sekadar menyampaikan 

cerita. Pada koleksi ini antara lain itu terlihat dari karya Yusron Mudakhir, Save Your Brain, 
karya 2002. Sosok-sosok telanjang , antre untuk menjual otaknya ke seseorang yang duduk di 
belakang meja. 

Ke dalam corak ini bisa juga dimasukkan karya Alfi Junaldi , Lahirnya Seorang Narsis. 
Pelukis penting yang mengangkat bentuk komik, tak ada pada koleksi Bentara Budaya, adalah 

Popok Tri Wahyudi. Adegan-adegan dalam karyanya benar-benar sebuah action, dilukis 
dengan warna-warna mencolok. 

Corak lain lagi, adalah kanvas-kanvas yang bercerita dengan gemuruh dengan lokasi 
seperti tak di alam nyata-dan iniah yang membedakan gaya bercerita Otto Ojaya, misalnya, 

atau Hendra Gunawan yang dekoratif itu . Oi kanvas bisa saja figur manusia bertemu dengan 
makhluk berkepala binatang, atau bertemu wayang . Tak jarang pula seluruh kanvas menjadi 
karya non-figuratif karena bentuk-bentuk melebur hanya menjadi sapuan dan torehan . Karya 

Hamzah, Ufuk Barat yang Merah, dalam koleksi Bentara Budaya mewakili corak bercerita 
dengan gemuruh ini. Juga lukisan Nasirun, Barong. 



Karya-karya 1990-an koleksi Bentara Budaya beberapa di antaranya-selain yang sudah 
disebutkan-bisa dikatakan sebagai buah "kebebasan" yang dicanangkan oleh seni Rupa 
Baru Indonesia di tahun 1975. 

Buah yang lain, yang kemudian memunculkan istilah "seni kontemporer" belum 

terkoleksi oleh Bentara. Itulah karya-karya seni rupa instalasi dan seni rupa pertunjukan. Tapi 
dua jenis seni rupa kontemporer ini memang tak mudah dikoleksi. Seni rupa instalasi , seolah 
memang menampik dibeli dan dikoleksi , merupakan perlawanan terhadap kecenderungan 

komersialisasi seni rupa. Kolektor seni instalasi tak hanya perlu cukup uang, juga tempat 
menyimpan. Karya seni "bongkar-pasang" ini lazimnya memang memerlukan ruang yang 
leluasa. Sedangkan seni rupa pertunjukan, sebagaimana sajian seni pertunjukan, habis begitu 

sampai di akhir "adegan". Kecuali , ada rekaman foto , atau video . Juga, seni rupa video, 
belum terkoleksi oleh Bentara Budaya. 

III 
TAK lalu berarti "jiwa keto/(' habis sudah. Dan tak juga bisa dikatakan bahwa "jiwa keto/(' tak 

memungkinkan dikembangkan. Karya Sriyani, Nashar, Zaini dalam koleksi ini termasuk ke 
dalamnya. 

Perkembangan cukup berarti dari "jiwa keto/(' adalah munculnya seni lukis surealistis. 

Yang ada dalam koleksi Bentara Budaya adalah karya Amang Rahman , Koeboe Sarawan, 
Lucia Hartini. Dua karya Lucia, Wajan Mendidih di Samudera dan Perpisahan itu 

Menyakitkan, cukup mewakili. Perupa perempuan ini bergulat dengan tema-tema perempuan, 
mung kin itu kesepian , perpisahan , kemarjinalan. Masalah yang menjadi obsesinya lalu ia 

tuangkan dalam bahasa surealistis: suatu alam yang bukan nyata, mungkin mimpi , dengan 
penampilan visual yang khas. 

Yang mengembangkan gaya pribadi bertolak dari "jiwa keto/(' ini adalah Srihadi 

Sudarsono. Bertolak dari keterampilannya membuat sketsa-sketsa di zaman revolusi , belajar 
melukis kubistis di Seni Rupa ITB, Srihadi termasuk "pelopor" seni rupa abstrak atau 

nonfiguratif di tahun 1960. Tapi kemudian ia lebih asyik dengan corak miripyang di Amerika 
disebut ekspresionisme abstrak. Itulah "horison-horison"nya. 

Yang penting dicatat, pada pameran Grup 18 ITB di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 

1971 , kembali Srihadi menghadirkan bukan saja figur, melainkan cerita. la tak hanya 
mengandalkan kekuatan sapuan dan bentuk, juga ide: pokok lukisan yang ia hadirkan 

membawa karya itu lebih jauh karena makna yang terkandung. Umpamanya, lukisan Raden 
Saleh dan Toga-toga Hijau. Secara piktorial dua karya ini memang kuat. Ditambah, sosok itu 

bernama Raden Saleh yang bukan sembarang nama (pelukis Indonesia atau Jawa pertama 
yang diakui oleh kalangan Eropa karena kepiawaiannya melukis secara "Barat"). Lalu barisan 

dosen bertoga hijau itu? Secara tak langsung ini kritik sosial di masa itu: penggunaan 
kekuasaan untuk mengendalikan kampus. 

Tapi mengapa Dan Soewarjono bosan dan menyatakan seni rupa Indonesia tak 

berkembang , "pameran yang itu-itu juga"? Sampai dibukakannya jendela lebih luas, atau 
mungkin dibukanya semua jendela yang mungkin kita punyai, oleh pameran Seni Rupa Baru, 

perkembangan itu melingkar-lingkar dalam rumusan bentuk, warna, garis, obyek dalam 
olahan guna merekam emosi pelukisnya. Sejauh apa pun perkembangan itu, rupanya proses 

penciptaan masih seperti itu, dan cara pandang para penulis dan kritikus seni rupa juga yang 
masih seperti itu. 
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Jendela Seni Rupa Baru seperti memberikan kacamata baru , dan tiba-tiba terpancar 
berbagai hal yang selama ini tak terlihat atau tak disadari . Tentu saja ini tak berarti karya itu 
sendiri berubah. Yang terjadi, referensi baru itu membukakan kemungkinan cara pandang 
yang lain. Ibarat kamar yang hanya diterangi lampu 15 watt, lalu lampu ditambah satu 

berdaya 25 watt, tentulah pemandangan pun berubah . Ada hal baru terlihat, ada yang lama 
dan tak berubah , ada yang lama terlihat lebih bersih , sebaliknya ada juga yang terlihat lebih 

kotor, dan sebagainya. 

Sing kat kata, terjadi penyegaran karena keterbukaan berkarya, dan adanya cara pan dang 

baru. 

IV 
JIWA ketoktak me!llbawa perkembangan seni rupa bertolak dari dunia seni rupa itu sendiri. 
Konsep estetik "jiwa keto/(' dan karya seni rupa non-figuratif Indonesia yang muncul di awal 
1960-an bukan merupakan perlawanan atau pengembangan "jiwa keto/(' itu. Itulah yang 

terjadi dengan munculnya seni abstrak di Yogyakarta. 

Yang pertama adalah Handrio, yang di akhir 1950-an sudah melukis kubistis . Pelukis 
yang suka menggesek cello ini waktu itu berpikir, kenapa lukisan tak boleh seperti musik: 

hanya bunyi dan irama. Lalu ia pun sibuk dengan hanya bidang , garis, warna, bentuk kubus. 

Kemudian, di awaI1960-an, Fadjar Sidik yang mengaku jenuh dengan melukis alam 
sekitar, mencari sesuatu yang lain. Kalau alam sekitar adalah alam ciptaan manusia (gedung, 

peranti rumah tangga, mobil , radio, kulkas, mesin cuci dan sebagainya) mengapa ia masih 
harus meniru alam: pohon , gunung, sungai , orang , binatang? Mulailah ia membuat bentuk

bentuk antara geometris dan bioformis. Belum sepenuhnya "rela" menciptakan seni lukis 
nonfiguratif, Fadjar di awal-awal itu masih menambahkan "benda sehari-hari ": lingkaran atau 

bulan sabit, atau gam bar tanduk sapi. Bulan dan bulan sabit merupakan hal yang lazim dalam 
seni rupa. Adapun tanduk sapi , bisa jadi karena bentuk tanduk cocok dengan bentuk-bentuk 

ciptaan Fadjar yang merupakan perpaduan bentuk geometris dan bioformis itu . Satu hallagi 
kemungkinan, di tahun ketika seniman pun harus terkotak-kotak dalam organisasi , Fadjar 

memilih masuk LKN, Lembaga Kebudayaan Nasional yang bernaung di bawang Partai 
Nasional Indonesia. Partai ini , harap maklum, bersimbolkan kepala banteng . 

Dinamika Ruang.1 karya Fadjar tahun 1986 yang dikoleksi Bentara Budaya, berbulan 

sabit oker dan berbulan bulat merah. Karya ini masih dekat dengan awal karya nonfiguratif 
Fadjar di awal 1960-an: bidang yang masih lebar. Karya-karya yang banyak dipuji adalah 
karya Fadjar yang merupakan susunan bentuk-bentuk kecil-kecil , mengikuti satu irama meski 

tak teratur. Ketika pelukis-pelukis yang tergabung dalam Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat 
yang berada di naungan Partai Komunis Indonesia menyerang Fadjar bahwa ia melarikan diri 

dari kenyataan, ia balik menuding merekalah yang justru lari dari lingkungan. Kenapa? 

Mengapa mereka tak melukis kapal terbang, radio, mobil, sepeda motor, almari es , mesin 
cuci yang adalah kenyataan yang ada di lingkungan waktu itu , secara realistis? Tak tercatat 

jawaban dari para penyerang. Yang kemudian disebarluaskan oleh Fadjar, katanya, kalau 
mereka melukiskan kenyataan seperti itu, hasilnya bukan sebuah lukisan melainkan gam bar 
reklame. 

Adapun seni abstrak yang lahir di Bandung lewat Seni Rupa ITB, memang sudah sejak 

awal mengambil jalan sendiri. Awalnya adalah karya-karya semacam yang kini dimiliki 
Bentara Budaya: Odalan di Bali karya But Muchtar tahun 1959. Dalam corak seperti inilah-



kubistis hasil ajaran Ries Mulder yang mengagumi kubisme Francois Villon-mula-mula 

semua mahasiswa Seni Rupa ITB melukis. Perkembangan yang terjadi selanjutnya, antara 
lain dikarenakan satu per satu mereka belajar di luar negeri. 

Perkembangan itulah yang kemudian membedakan karya-karya para pelukis Seni Rupa 

ITB yang semula secorak. Ahmad Sadali mengembangkan bidang-bidang bertekstur, 
menumpuk-numpuk warna, menggelembungkan kanvas dengan kolase kain (Bilahan Emas, 

1973). A.D. Pirous akhirnya sibuk dengan kaligrafi. Mochtar Apin (1923-1994) kembali ke 
lukisan realistis , figur-figur telanjang dengan warna bening . Po po Iskandar yang sejak awal 
menunjukkan perbedaan, kemudian menghadirkan sejumlah gaya dan pokok lukisan khas 

Popo. la pernah menggarap rag am hias, menghadirkan pokok lukisan kucing , ayam jago, dan 
sebagainya. Vas Bunga koleksi Bentara Budaya termasuk dalam periode sebelum Popo 

mengembangkan corak lukisan bertolak dari ragam hias. 

Itu sebabnya, Bandung yang berjarak dengan "jiwa keto/(' inilah yang memungkinkan 

seni grafis, yang memerlukan perencanaan , tak sekadar menggoreskan pensil mengikuti 
emosi , bisa berkembang. Meski pada akhirnya ada pertemuan antara perkembangan dari 

"jiwa keto/(' dan "kubisme Bandung", seni grafis di Yogya terlambat berkembang. Padahal, di 
Yogyalah tinggal Suromo, seorang pegrafis yang sangat tinggi teknik cukilan kayunya. 

Bahkan kemudian beberapa pelukis Bandung terpengaruh oleh seni grafis. Setidaknya 

ini ditunjukkan oleh karya Satyagraha, Ikarus, dalam koleksi Bentara Budaya ini. Sebuah 
karya hitam putih, sama sekali terbentuk dari garis-garis, bersuasanakan murung. Mungkin , 
Satyagraha memilih membuat "grafis" tanpa dicetak, karena sepenuhnya goresan-goresan 

terkontrol. Ketegangan karya ini memang sepertinya hasil dari kontrol setiap garis. 

V 
SATU lagi corak lukisan penting yang hadir antara 1960-an dan 1980-an. Dalam koleksi 

Bentara Budaya, setidaknya ada Tuntutan /I karya Semsar Siahaan tahun 1989. 
Segerombolan orang mengusung jenazah, ada yang mengacungkan belati , dan di latar 

belakang selembar spanduk bertuliskan Perang untuk Keadilan. Karya-karya berbobot protes 
sosial ini disajikan dalam hitam-putih. Sebuah gugatan dari bawah tampaknya. 

Dua karya lagi yang senafas dengan ini, dibuat tahun 2000 dan 2001 adalah karya 

Gunadi Maju Salah Mundur Salah, dan lukisan Aris Prabawa Pembenaran Permainan Karena 
Mau Untung. Pad a dasarnya dua karya ini juga hitam-putih , ditambah sedikit warna. Pad a 
Maju Salah Mundur Salah, karena berhadapan dengan mi liter, warna itu teronggok di pihak 

"rakyat". Dalam karya Aris , menggambarkan orang-orang yang terbelenggu judi , warna 

merah itu untuk menampilkan kartu-kartu domino. 

Karya ini berjarak dengan "jiwa keto/('. Pencarian corak bukan dilandasi oleh "jiwa 

keto/(', melainkan kesesuaian antara isi dan bentuk. Kalau sedikit banyak lukisan Semsar 
mengingatkan pada karya pelukis sosialis Meksiko Diego Rivera bisalah dipahami. 

Inilah jejak dari sebuah periode sebelum 1965, ketika Lekra masih aktif. Tak sem~.a 

pelukis Lekra bercorak protes sosial secara gamblang seperti ini. Di antara pelukis Lekra di 
Yogya misalnya, ada Trubus dan Gambiranom. Lukisan mereka kebanyakan lukisan potret. . 

Namun, konotasi seni lukis Lekra yang terbentuk adalah karya-karya protes seperti itu . 
Pembubaran Partai Komunis Indonesia karena dituduh membunuh para jenderal pada 

peristiwa gerakan 30 September 1965, mau tak mau berakibat ke Lekra juga. Di Yogya, 
sebelum 30 September 1965 pun permusuhan antara Lekra dan lembaga kebudayaan yang 
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lain cukup keras, meski tak sampai terjadi konflik fisiko Tapi , begitu dinyatakan PKI sebagai 
partai terlarang , "permusuhan" di antara seniman ini pun tak bisa dibebaskan dari cam pur 
tangan yang bukan seniman. Maka kebrutalan pun meledak. Ketika itulah sanggar Lekra 
bernama Bumi Tarung diporakporandakan, karya-karya dibakar. Sedikit karya seni lukis Lekra 

terselamatkan. Sejumlah karya Trubus yang tak berbau "protes" pun hilang. Kolektor Dei 
Hong Djien berhasil memiliki beberapa lukisan Trubus. Tapi karya yang bercorak protes 
sosial, praktis lenyap. Hanya dalam buku Keith Foulcher Social Commitment in Literature and 

the Arts, ada tiga reproduksi cukilan kayu karya Arifin , Sahardjo Pudjonadi, dan Kusmuljo. 

Satu karya menunjukkan pembebasan yang tertindas, rantai belenggu yang diputus. Satu lagi 
menggambarkan protes rakyat tentang undang-undang agraria, penegakan demokrasi antara 
lain. Yang ketiga melukiskan petani Bojolali, Jawa Tengah, yang marah: bertelanjang dada 

dengan sabit di tangan, di latar belakang tergeletak mayat-mayat. 

Sudjojono, bapak "jiwa keto/(' itu , pernah menjadi anggota Lekra, tapi kemudian 

diminta mengundurkan diri karena bercerai dan menikah dengan seorang seniwati keturunan 
Belanda. Memerlukan penelitian sendiri, seberapa jauh "jiwa keto/(' mempengaruhi Lekra. 
Yang jelas, menurut Keith Foulcher, ideologi realisme sosialis yang dianut Lekra 

diterjemahkan menjadi kerakyatan. Bagaimana realisme sosialis bekerja di dalam Lekra dan 
menghasilkan lukisan-Iukisan perlu penelitian. Baik dalam manifesto 1950 ketika Lekra 

dibentuk, dan manisfesto 1955 tentang konsep kebudayaan rakyat, tak ada uraian mengenai 
corak kesenian Lekra. Kedua manifesto hanya berbicara secara umum, bisa dibengkak
bengkokkan ke kanan-kiri. 

Yang bisa diduga, kalau ada perbedaan corak antara Lekra dan "jiwa keto/(', bukanlah 

merupakan reaksi maupun dukungan pada "manisfesto" Sudjojono itu . Karya-karya protes 
lebih merupakan penafsiran pribadi para senimannya tentang kebudayaan rakyat. Yang 

agaknya mutlak dalam seni rupa Lekra, hanya bentuk realistis yang diterima, dan sama sekali 
menolak seni rupa abstrak. 

Menjelang pertengahan 1960-an perdebatan antara seniman Lekra dan bukan Lekra di 
Yogya ramai. Langsung atau tak langsung, ini yang melahirkan karya non-figuratif Fadjar 

Sidik. Perdebatan ini bisa dikatakan perdebatan konsep estetika, meski tak mendalam. Dan 
sebelum perdebatan mendalam, Lekra sudah dibubarkan. Peluang terjadinya benturan konsep 
estetika lenyap. 

Sesudah itu , dunia seni rupa Indonesia berjalan mulus. Tiadanya benturan-benturan 
inikah yang menyebabkan Dan Soewarjono bosan melihat pameran, dan tak banyak karya 
seni rupa yang menjadi tonggak perubahan penting? 



Gusti Solihin, 
Rio de Janeiro, 1953, 

68 x 55 em, 
Pastel di atas kertas 

Suasana tenang dan teduh berhasil ia tampilkan ketika menggambarkan sebuah taman kota di 
negeri asing di dalam lukisannya yang eenderung impresionistik, bertajuk Rio de Janeiro. 
Tampak ada penikmat lain di sebuah bangku namun sosoknya dibuat kabur, juga sebuah 
patung yang tidak menyolok. Jelas aktor penting selain pepohonan yang hijau kebiruan adalah 
sepasang pria dan wan ita yang duduk satu bangku agak berjauhan , membelakangi penonton. 
Goresan dan gosokan pastel yang mengisi sosok-sosok manusia itu sejalan dengan earanya 
menghadirkan batang pohon, dengan aksentuasi pengulangan garis lengkung di dalam warna 
leb ih muda untuk menggambarkan kerimbunan daun. 
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But Muchtar, 
Oda/an di Ba/i, 1959, 

134 x 75 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

P E R J AlA N AN SEN I LU K I S I NDONESI A 

Sejumlah karya But Muehtar dikerjakan dengan pendekatan kubistik, dan Oda/an di Bali 
merupakan salah satu eontohnya yang spesifik. Metodenya memeeah-meeah bidang menjadi 
fragmen-fragmen keeil yang saling kait dan tergantung memberi kesan kerja penuh 
perh itungan sambi l meminggirkan unsur sensibilitas. Suasana upaeara dengan para 
perempuan mengenakan pakaian tradisi , dan sosok bangunan pura hanya muneul samar dari 
saling-silang garis dan bidang warna yang geometris terse but. 



Suparto, 
Bulan Purnama, 1960, 

80 x 65 em, 
Akrilik di atas kanvas 

Penampilan karya-karyanya serba lembut, baik garis, pilihan jenis maupun cara memadu 
warnanya. Garis-garisnya yang lembut itu terasa liris namun tampak ditekankan dengan 
tandas. Itu disusul dengan caranya mewarnai, yang terasa halus, rapi, dengan struktur bentuk 
yang cerdas, dan semuanya bermuara pad a cita keselarasan yang tinggi. la banyak 
menggarap tema burung-burung , gadis cilik, lelaki, dan sawah, atau terkadang bunga di 
jambangan , dengan citra serba pipih seperti wayang kulit. Karyanya Bulan Purnama dengan 
seseorang melenggok dan beberapa lain duduk memainkan musik adalah salah satu 
lukisannya yang menarik. Perhatikan penempatan warna kekuningan menyala di pangkal 
pelepah pohon-pohon tersebut, serta warna-warni pelangi pad a bulan separuh bundar, yang 
memberi aksen pada kesatuan lukisan bercorak dekoratif in i. 
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8agong Kussudiardjo, 
Upacara Adat, 1962, 

150 x 90 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

P E RJALANAN S E N I LUKIS INOON:S 

Banyak yang menyebutnya "seniman komplet". Oi samping tari, ia juga melukis, termasuk 
melukis batik kontemporer, dan membuat puisi. Banyak lukisannya mengambil tema penari, 
namun ia juga melukiskan wayang, bahkan pemandangan. la merambah berbagai gaya dan 
pendekatan seperti rea listik, impresionistik, dan kub istik, bahkan abstrak. Upacara Adat, ini 
merupakan eontoh dari salah satu gayanya: dengan laku penyederhanaan dan membuatnya 
ekspresif. 



Popo Iskandar, 
Vas Bunga, 1967 , 

65 x 60 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

Jambangan bunga hanya merupakan salah satu dari sejumlah motif yang ia garap seperti 
kebun, bunga, ikan, wanita, bambu , ombak laut, air terjun, pantai dengan jala-jala, lembu. 
Sudah tentu harus disebut motif kesayangannya seperti jago, kueing, atau maean . Popo tidak 
menetap pada satu gaya pengueapan, tapi yang tetap tampaknya adalah langkah-Iangkahnya 
sebelum melakukan eksekusi di atas kanvas: ia menangkap watak obyek dan menyerap 
intisarinya. Oi dalam lukisan Vas Bunga ini warn a dominan kemerahan pada seluruh bidang 
kanvas mewakili kehadiran pokok bahasannya, sebuah alat untuk menghadirkan suasana 
nyaman dan hanga!. Bentuk vas dan bunganya sudah melalui tahap penyederhanaan, yang 
tersaji lewat siasat komposisinya. 
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Nashar, 
Gereja Theresia, 1968, 

70 x 60 em, 
Pastel di atas kertas 

PERJALA NAN SE N I LUKIS INDONES A 

Salah satu eara kerja yang pernah dilakukan oleh Nashar adalah penyederhanaan. Bangunan 
gereja di kawasan Menteng, Jakarta, itu di dalam lukisannya Gereja Theresia hanyalah 
semaeam pemieunya bekerja. la memuneulkan hanya bagannya yang ia anggap penting , 
seperti susunan bentuk-bentuk atapnya yang meruneing ke atas, serta salib di puneaknya. 
Semua itu tersamarkan oleh earanya menggarap warna dengan gosokan pastel yang tandas, 
berulang, dan bertumpuk, maupun dengan membuat susunan bidang-bidang warna tak 
beraturan yang dominan kebiruan dan kehijauan. 
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