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Kris Budiman : (tidak jelas red.) mudah-mudahan diskusinya nanti bisa ramai, 
bersemangat. Hari ini diskusinya tentang, malam ini ya tentang kalau nggak salah seingat 
saya itu “Identitas Seniman dan Kritik Budaya Global”. Luar biasa judulnya, (tidak jelas 
red.) menghubungkan dua faktor yang sama-sama rumit. Saya kira diskusi ini bisa kita 
lihat dari hubungan dua faktor itu. Cuma salah satu faktor yang kedua, faktor yang kedua 
ini menurut saya adalah  … sekali. Kritik budaya global, kritik terhadap budaya global 
atau budaya global melakukan kritik. Jadi fase ini menjadi …itu saya kira diskusi yang 
terpisah, nggak bisa dibayangkan. Saya nggak tahu nanti masing-masing dari teman 
pembicara ini, mau kemana mungkin mengambil arah lain … mereka. 

Saya kira supaya nggak terlalu lama kita mulai dari para senimannya dulu aja. Tadi 
teman saya selebriti ini sudah bilang senimane dulu aja. Ok deh, senimannya dulu supaya 
ngomong. Mulai dari siapa ya? yang pendiam itu siapa sih?? Perlu dikenalkan nggak, 
nggak perlu ya? ini informasinya aneh-aneh soalnya. Nggak usahlah buang-buang waktu. 
Silahkan mas Heri Dono!

Heri Dono :  Terima kasih, selamat malam untuk kedua kalinya. Ya ini, tema yang 
disodorkan adalah tema yang saya kira sangat luar biasa ini. Antara identitas seniman dan 
juga dengan masalah kritik budaya global. Seperti yang mas Kris katakan, persoalannya 
dalam hal ini apakah kita membuat kritik terhadap budaya global atau apakah budaya 
global itu melakukan kritik terhadap fenomena kesenian di seluruh dunia gitu? ya atau di 
tempat-tempat yang lokal. Kalau saya bahwa pada inti dasarnya adalah bahwa 
kebudayaan global tidak selalu memberikan dampak positif terhadap pemerkayaan nilai-
nilai seni lukis maupun bentuk-bentuk kesenirupaan plural gitu ya, sangat kaya. 
Kemudian, seniman di daerah-daerah lokal terasa minder dan merasa menganggap bahwa 
karya mereka ketinggalan begitu. Sementara saya berpikir bahwa dalam seni 
kontemporer tidak ada kamus kata ketinggalan. Cuman dalam seni modern saya pikir 
memang ada kamus yang namanya ketinggalan, dimana satu hegemoni mengenai seni-
seni yang muncul terutama di negera-negara maju seperti di Eropa, di Amerika dan lain-
lain. Kelemahan ini saya ingin membahas mengenai masalah identitas seniman. 

Sementara ini gambar coret-coretan. Saya melihat beberapa tahun yang lalu ketika 
Ir.Mahatmanto di Duta Wacana membicarakan mengenai arsitektur dan hubungannya 
dengan seni rupa di masyarakat. Dia melihat sisi lain mengenai apa yang disebut dengan 
perspektif Asia gitu. Tapi dalam perspektif Asia disebutkan adanya teori Mandala, 
dimana teori perspektif subjek dan objek itu menimbulkan dampak kolonialisme, dimana 
karena beranggapan bahwa di luar Eropa tidak ada kebudayaan lain. Dan ketika tahun, 
sebelum tahun 90-an, banyak dari seniman Indonesia yang karya-karyanya hanya bisa di 
pamerkan di museum etnologi. Dan eksistensi museum etnologi itupun sebenarnya perlu 
dipertanyakan kembali saat ini. Karena mereka selalu melihat Asia dalam bentuk 



pemikiran yang sifatnya eksotis dan bersifat ethnis city. Saya melihat bahwa secara 
substansial ada konsep-konsep yang menarik di Asia, misalnya tidak ada pengkotak-
kotakan didalam menerjemahkan bentuk kesenian. Misalnya dalam pertunjukkan wayang 
kulit, tidak ada pengkotakan apa yang disebut misalnya itu seni pertunjukkan atau seni 
rupa, kerajinan dan lain-lain. Semua itu dirangkum menjadi satu kesatuan dan tidak ada 
konsep untuk menyatukan bentuk-bentuk yang terkotak-kotak itu. Ketika saya masih 
mahasiswa di ISI, ada mata kuliah experimental art yang mencoba untuk merangkum 
semuanya, tetapi sebenarnya di dalam tradisi tidak ada konsep itu. Ketika orang 
membicarakan keris, bukan keris budiman, ini keris..pisau. Ketika berbicara keris itu ada 
hubungannya dengan sastra, ada hubungnnya dengan arsitektur, ada hubunganya dengan 
tari, ada hubunganya dengan wayang kulit, gamelan dan lain-lain. Tetapi dalam seni 
modern semuanya terkotak. Dan di dalam identitas seniman, saya kira seniman-seniman 
kita gitu ya, dari Indonesia misalnya. Kadang-kadang melihat trend, ada trend apa gitu di 
luar negeri. Untuk menjadi seni kontemporer kita harus membaca kesenian mereka 
kemudian kita harus menerjemahkan untuk ikut di dalam trend seni kontemporer, 
misalnya seni instalasi dan lain-lain. 

Kemudian di Jogjakarta sendiri saya melihat bahwa, kalau kita berbicara tentang identitas 
seniman hampir seluruh seni di Jogjakarta, bukan dari Jogja. Dari jamannya Affandi 
semuanya senimannya itu, seniman urban, termasuk saya misalnya, termasuk Mella, 
termasuk Saut Situmorang dan lain-lain. Dan ini menarik karena saya melihat bahwa di 
balik background kebudayaan, dari seniman yang tinggal di Jogja itu bersifat heterogen, 
kemudian Jogja sendiri bersifat homogen dan di sini ada semacam interaksi antara hal-hal 
yang dilakukan oleh seniman untuk melakukan eksplorasi seni dan budaya tanpa 
mengalami perasaan berdosa atau bersalah ketika dia melakukan eksperimen itu. 
Misalnya saja kalau saya hidup di dalam keluarga tradisional dan setiap hari saya 
mendengarkan musik gamelan yang klasik dan tiba-tiba ada satu tune nada yang kurang 
enak di kuping, mungkin saya kurang merasa begitu enak, mungkin hal itu harus perlu 
diperbaiki gitu. Tetapi ketika saya tidak hidup di dalam keluarga tradisional, saya bisa 
mengeksplorasi apa saja kesalahan yang tidak mungkin diekspresikan dalam karya seni. 
Kemudian, mungkin terlalu banyak ya. Kemudian saya melihat untuk Jogja misalnya, ada 
konsep Bulaksumur, Malioboro, Gampingan gitu iya. Itu konsep lama yang saya kira 
masih aktual sampai saat ini dimana Bulaksumur yaitu daerah akademisi, daerah 
intelektual/masyarakat intelektual kemudian Malioboro sebagai satu kehidupan 
masyarakat dan kehidupannya, dan juga Gampingan sebagai daerah intelektual kesenian, 
dimana itu ada interaksinya gitu. Dan pameran kontribusi ini saya kira masih punya mata 
rantai dengan konsep Bulaksumur-Malioboro-Gampingan. 

Kemudian mengenai kritik terhadap budaya global bahwa apa, banyak dari pameran-
pameran senirupawan Indonesia di luar negeri kebanyakan ditulis oleh orang-orang yang 
bukan tinggal dari Indonesia dan mereka hanya beberapa bulan atau mungkin dua tahun, 
tiga tahun, tetapi tidak begitu secara substansial melihat bentuk kesenian yang sebenarnya 
gitu. Katakanlah misalnya ketika orang melihat rumah-rumah Jawa dengan pintu-pintu 
yang pendek, mungkin orang lain menganggap bahwa orang Indonesia tidak bisa bisa 
bikin atau orang Jawa tidak bisa bikin pintu, atau orangnya kecil-kecil. Tetapi 
persoalannya adalah ada satu konsep budaya dimana ruang atau bagian-bagian kamar itu 



mempunyai spirit, harus ada respect terhadap itu, dan orang harus membungkuk di sana. 
Kemudian adanya Siti Hinggil seperti dikatakan Ir. Mahatmanto mengenai bentuk 
perspektif dimana ketika tanah itu ditinggikan raja dan masyarakat sama-sama 
kedudukannya. Kemudian pengalaman saya ketika mengikuti pameran … Europe dimana 
Eropa pada dasarnya secara geografis tidak terpisah dengan Asia. Eropa hanya sebagai 
semenanjung dari Asia. Dan Eropa harus dibongkar kembali karena Eropa itu juga 
beragam-ragam budayanya dan beberapa generasi yang tinggal di sana gitu, saya kira itu 
dulu, juga hal yang lain bahwa di Indonesia ini kita kekurangan kurator. Kurang sekali 
kurator yang menulis tentang seni rupa di mass media internasional. Terima kasih.

Kris Budiman : Makasih mas Heri Dono. Nanti akan saling melengkapi saya kira 
pembicaraannya satu persatu dari setiap pembicara. Untuk berikutnya, saya kira diselingi 
dengan Nia dulu ya, supaya nggak ngantuk. Silahkan.

Nia Filam : Saya sangat tertarik kepada tema yang diajukan untuk diskusi hari ini. 
Diskusi identitas dan sangat menarik kepada saya satu permasalahan yang ada di dalam 
diskusi seperti itu yang menyebut kata asli. Jadi, kelihatan dalam diskusi budaya lokal 
banyak muncul pandangan masalah arti asli. Saya dalam pemikiran mengenai diskusi ini 
banyak merenung mengenai itu. Karena bagi saya sebagai import ke Indonesia, saya 
sering menghadapi paradigma yang menyangkut kehidupan di sini maupun kehidupan di 
wilayah saya, di Amerika itu. Jadi, dalam pemikiran mengenai asli dan apakah situasi 
dimana seniman tersebar dalam pameran di seluruh dunia, apakah ini menjadikan 
seniman hibrid. Ini saya ingin membagi pandangan saya mengenai perkembangan budaya 
global yang mungkin kadangakala mengerikan kami yang berjuang untuk suatu budaya 
yang humanis. Kalau lihat pengaruh budaya global dari sistem ekonomi yang kadang-
kadang jauh dari adil. Tapi saya merasa yang penting dalam proses yang kami hadapi 
dalam perkembangan dunia global untuk tidak selalu lihat secara kaku batas-batas 
diantara lokal dan global. Karena saya sendiri merasakan suatu tanggung Jawab kepada 
budaya saya di Amerika, sekaligus merasa tanggung Jawab budaya global sebagai warga 
negara bumi juga. Tetapi sekaligus itu saya memperdalami satu teknik yang 
dikembangkan oleh leluhur Indonesia yaitu batik dan saya juga memperdalami satu ilmu 
filsafat yang dipelihara oleh bangsa Indonesia. Jadi apa yang merupakan tanggung Jawab 
kita semua kepada negara asal kita untuk ikut dalam dialog dan proses penyempurnaan 
budaya setempat kita. Walaupun kita dimana di dunia itu, tetapi kita juga menerima 
banyak hal dari budaya lain. 

Jadi, saya merasakan pentingnya itu tidak dihadapi dengan rasa takut kehilangan jati diri 
tetapi melihat yang saya merasa sangat menarik dalam definisi kata budi dalam 
kehidupan di sini. Ada orang tokoh di Indonesia, Romo Joyokusumo yang memberi 
definisi kepada yang budi bagian dari budaya sebagai bagian dari keseimbangan diantara 
rasa, fikir, dan ilham. Sementara kata budaya dalam bahasa Inggris dari kata culture 
muncul dari arti latin tumbu dan saya merasa semua unsur ini merasa penting sebab kalau 
kita menghadapi perkembangan budaya lokal atau budaya global ini hal yang kita harus 
sebagai seniman atau masih adakah yang hidup dalam budaya dengan seimbangan di 
antara rasa, pikir dan ilham. Ya itu, kita punya satu keyakinan pada suatu kekuatan 
filsafat yang ada di dalam kehidupan budaya lokal yang akan membuat kita mengolah 



cara yang mendalam untuk menghadapi semua pengalaman yang baru yang muncul 
dalam budaya ...

Kris Budiman : O..sudah, aduh baik kita lanjutakan ke mas Anusapati, silahkan!

Anusapati : Terima kasih, sebelumnya saya juga menyadari bahwa topik yang diangkat 
pada malam hari kayaknya memang agak sulit. Tapi waktu saya ngomong-ngomong 
dengan Christine tadi mengenai ini dan ternyata jawabannya tidak terlalu membuat saya 
terbebani, itu karena Christine bilang waktu itu, ya cerita-cerita ajalah soal pengalaman 
kamu sebagai seniman. Jadi waktu saya tanya mengenai apa yang dibicarakan pada 
malam hari ini oleh panitia khususnya mbak Christine jawabannya adalah ya cerita-cerita 
aja mengenai pengalaman-pengalaman saya sebagai seniman yang mungkin pernah 
belajar di luar negeri ya. Jadi persoalan identitas ini barangkali menjadi satu persoalan 
yang banyak diangkat menjadi tema untuk dibicarakan. Belum lama ini antara lain pada 
CP Biennale juga sudah, persoalan ini sempat menjadi diskusi dan sebelum itu pada … 
juga. Kebetulan saya juga disuruh berbicara masalah ini, jadi saya mohon maaf kalau 
barangkali saya agak mengulang-ngulang. Tapi memang persoalan ini kayaknya suatu 
persoalan yang menarik ya. Jadi saya akan cenderung melihat persoalan identitas ini 
sebagai persoalan yang (tidak jelas red.) di dalam aktivitas saya berkarya. Terutama 
dengan perkembangan situasi kondisi sekarang ini. Jadi, persoalan identitas ini saya kira 
melihatnya sebagai satu persoalan yang di satu sisi menjadi persoalan yang telaten gitu 
ya. Jadi sejak dulu memang persoalan identitas itu menjadi sebuah (tidak jelas red.) yang 
selalu diangkat dan selalu menjadi bagian (tidak jelas red.) mungkin kalau kita melihat ke 
belakang (tidak jelas red.) itu sejak masa-masa awal republik inipun atau sebelum 
proklamasipun persoalan identitas pun sudah menjadi persoalan. Tapi yang kemudian 
menarik adalah bahwa persoalan identitas itu sendiri kemudian mengalami 
perkembangan sejalan dengan persoalan-persoalan yang kemudian muncul. Jadi kalau 
pada jaman dulu kita ingat Soedjojono itu (tidak jelas red.) pencarian corak seni lukis 
Indonesia. Itu saya pikir di satu konsep pemikiran yang luar biasa, implikasinya bukan 
hanya (tidak jelas red.) meskipun namanya pencarian corak seni lukis Indonesia,  tapi ini 
sebetulnya (tidak jelas red.) seni lukis itu sendiri tapi sebetulnya pada spirit pemaksaan 
itu sendiri yang sudah dipelopori oleh para perintis seperti Budi Oetomo, dan sebagainya. 
Spirit kebangsaan itu yang kemudian dimunculkan secara lebih eksplisit di dalam seni 
lukis Indonesia baru. Kemudian muncul (tidak jelas red.) dan sebagainya, persoalan 
identitas disini saya melihatnya sebagai suatu persoalan yang kursial dimana persoalan 
ini menempatkan satu, sesuatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, seperti 
disinggung (tidak jelas red.) bahwa di masa kebudayaan modern ada hegemoni bahwa 
yang dibahas di luar itu adalah yang lain atau yang marjinal. (tidak jelas red.) itu dengan 
kemudian kalau kita lihat perjalanannya dalam sejarah seni rupa Indonesia, kemudian di 
jaman orde baru di awal-awal baru, persoalan identitas itu juga menjadi persoalan yang 
sangat penting yaitu dengan munculnya isu yang (tidak jelas red.) nasional, identitas 
nasional. 

Puncaknya bisa kita lihat atau kita ingat pada peristiwa Desember tahun (tidak jelas red.) 
misalnya yaitu reaksi dari sebuah seniman atas keputusan panitia Biennal Seni Lukis 
yang kemudian memenangkan beberapa pelukis seniman yang sebagian besar adalah 



lukisan dekoratif ya, karena pemberian penghargaan pada para pemenang waktu itu 
adalah satu tingkatan untuk melegitimasi atau memberi stempel pada seni yang dianggap 
berkepribadian nasional atau identitas nasional gitu ya. Jadi hal itu mendapat beberapa 
reaksi dari seniman yang kemudian muncul gerakan Desember (tidak jelas red.) dan juga 
selanjutnya ada gerakan seni rupa baru pada kepribadian apa dan sebagainya. Dan itu 
saya anggap tuntutan dari persoalan identitas yang menjadi persoalan cukup penting di 
dalam perkembangan seni rupa di Indonesia. Kemudian di tahun 80-an, persoalan 
identitas itu menjadi sesuatu yang mengalami pergeseran identitas itu sendiri masih juga 
jadi persoalan yang berjalan seiring dengan terjadinya proses globalisasi itu jadi 
pergaulan antar bangsa antar budaya itu semakin intens. Kemudian batas-batas geografis 
atau batas-batas geologi menjadi tidak relevan lagi dalam konteks kesenian. Maka 
kemudian persoalan identitaspun menjadi persoalan yang lain gitu. 

Lah ini yang kemudian saya alami, satu hal yang ingin saya kemukakan di sini adalah 
bahwa dalam hal ini saya menempatkan diri sebagai generasi yang saya menyebutnya 
sebagai generasi peralihan. Saya juga tahun 70-an waktu gerakan seni rupa baru, 
kepribadian apa dan sebagainya itu saya sudah kuliah di sini, sudah mulai ikut-ikut 
gerakan seni rupa. Tapi kemudian betul-betul secara intens saya mulai berkarya adalah 
tahun 80-an akhir. Jadi saya merasa bahwa diri saya ini sebagai seniman yang berada 
pada waktu peralihan sehingga saya belum bisa dibilang (tidak jelas red.) sehingga saya 
turut merasakan bagaimana persoalan identitas itu mengalami pergeseran. Dan kebetulan 
di akhir tahun 80-an itu saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di Amerika Serikat 
meskipun hanya dua tahun tapi karena itu satu program belajar maka saya pikir itu satu 
masa yang sangat intensif buat saya di dalam menghayati persoalan ini ya. Dan pada 
kenyataanya ketika kita kembali dari sana, ada perubahan yang sangat drastis pada sikap 
saya atau pada visualisasi karya-karya saya. Di sini persoalan identitas saya lihat sebagai 
satu persoalan yang lebih cair jadi bukan sebagai persoalan yang bisa menimbulkan 
resistensi atau perlawanan terhadap budaya lain. Jadi prosedurnya identitas adalah untuk 
membentuk apa memunculkan satu perlawanan terhadap pengaruh atau kebudayaan lain 
tapi kemudian idenititas ini muncul sebagai persoalan dimana kita membutuhkan satu … 
di dalam kita bergaul dengan orang lain, dengan bangsa lain, dengan kebudayaan lain, 
maka kita kemudian mencari satu pegangan bahwa kita merasa memerlukan satu identitas 
dalam pengertian ya, kita kemudian saya kemudian menengok ke belakang untuk mencari 
identitas siapa diri saya, dari mana saya berasal dan sebagainya untuk kepentingan 
pergaulan dengan orang-orang lain. Jadi dalam hal ini saya rasakan ketika berada di 
negara lain gitu. Kemudian waktu seperti di New York misalnya, saya bertemu orang dari 
berbagai latar belakang budaya, maka kemudian siapakah saya dan dari manakah asal 
saya menjadi satu persoalan yang penting ya, karena kalau tidak kemudian saya akan jadi 
(tidak jelas red.) Tapi persoalan identitas masih menjadi persoalan yang (tidak jelas red.) 
buat saya meskipun bukan dalam konteks perlawanan terhadap budaya lain atau identitas 
lain. Tapi sebagai satu pegangan ya untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi mungkin 
itu yang bisa saya terangkan karena apa? persoalan identitas ini mungkin sekarang untuk 
seniman yang generasi sekarang itu sudah persoalan yang lain lagi gitu ya. Saya kira beda 
lagi atau bahkan mungkin (tidak jelas red.) yang sekarang saja saya tidak tahu mungkin 
itu diungkap dalam diskusi nanti. Tapi kalau boleh saya menempatkan diri sebagai 
seniman dari generasi peralihan tadi saya masih melihat itu persoalan yang meskipun 



sudah bergeser dari sesuatu yang sifatnya perlawanan terhadap budaya (tidak jelas red.) 
Komunitas di luar diri saya, kemudian menjadi sebuah perangkap untuk pegangan ya 
dalam berinteraksi dengan masyarakat lain, dengan orang dari latar budaya lain. Saya kira 
itu. 

Kris Budiman : Ok sebelum kita lanjutkan, saya mau mengucapkan terima kasih atas 
ketabahan kalian mengikuti diskusi ini. Silahkan mas Nirwan. 

Nirwan Dewanto : Terima kasih. Persoalan tentang (tidak jelas red.) ini, saya kira 
country ya dari tajuk yang diajukan oleh panitia dan kurator yaitu countrybution. Saya 
menganggap bahwa persoalan tentang bangsa ini, tentang nation, tentang country, bukan 
saja telah menjadi arus perubahan paling penting di abad 20, tapi tampaknya akan tetapi 
tetap masih bertahan sampai pertengahan abad 21 ini. Dan pengaruhnya itu bukan hanya 
pada  lahirnya bangsa-bangsa tetapi sampai pada membentuk persepsi kita terhadap apa 
yang kita sebut sebagai kesenian. Dan saya sendiri merasakan pengaruhnya paling besar 
ketika undangan ini datang ke saya, saya sudah mempunyai bayangan kira-kira seperti 
apa bentuk pameran yang akan di munculkan ini. Juga persepsi, konsepsi tentang bangsa 
membantu saya untuk membangun susunan imajiner terhadap apa yang akan terjadi di 
dalam diskusi ini. Tetapi begitu saya sampai dan melihat pameran ini, ternyata kok 
bayangan yang tumbuh di kepala saya itu, itu tidak persisi sama dengan apa yang saya 
lihat di pameran yang berlangsung di depan. Bayangan saya ketika orang berbicara 
tentang atau apa yang diinginkan oleh kurator lewat tajuk countrybution ini, itu kurang 
lebih sama seperti yang dibayangkanm oleh ibu Nia tadi ya. Ya jadi ini kira-kira 
semacam bagaimana sebuah negara atau seniman, sejumlah seniman dari satu negara 
memberi kontribusi terhadap apa yang disebut sebagai kebudayaan global ini. Atau dunia 
ini lah secara keseluruhan. Tetapi yang terlihat di depan itu, itu bukan sumbangan 
kelompok seniman dari sebuah negara untuk perbaikan kebudayaan global ini, tetapi 
adalah sumbangan negara terhadap ketertindasan masyarakatnya. Tetap ada 
countrybution disitu atau mungkin yang lebih tepat …bution ya, sumbangan negara untuk 
menindas society-nya. Tetapi ini yang kemudian menurut saya agak problematis, apakah 
memang seperti itu yang diharapkan oleh pameran ini, jadi bagaimana bayangan tentang 
negara itu yang dipersoalkan adalah kerja negara ini dalam memperlakukan 
masyarakatnya, memperpanjang krisis dan menghasilkan banyak sekali korban-korban 
yang tergeletak seperti yang dihasilkan karya-karya Mella Jaarsma misalnya. Ataukah 
kita ingin sebuah pembicaraan yang sedikit menukik tentang bagaimana sejumlah 
seniman berkarya dari mengambil sumber-sumber dari tanah kelahirannya misalnya. Dari 
sumber-sumber darimana dia hidup untuk kemudian ikut mengkritik atau kalau bisa 
memperkaya pada apa yang kita sebut sebagai kerja kreatif bersama umat manusia atau 
yang kita sebut sebagai kebudayaan ini. Ini yang terus terang sampai sekarang masih 
belum bisa memutuskan ke arah mana pembicaraannya akan saya lakukan, dengan kata 
lain apakah pembicaraan dalam diskusi ini dilanjutkan berdasarkan pada pameran yang 
berlangsung ataukah kita berdiskusi untuk sebuah tema yang tidak ada hubungannya 
dengan pameran tersebut tetapi tetap penting buat kehidupan kesenian itu sendiri. Yakni 
bagaimana kesenian atau bagaimana seniman dari sebuah wilayah, dari sebuah peta dunia 
tertentu memberi respon terhadap apa yang disebut realitas jaman baru ini misalnya. Itu 
gimana ini? Panitia-nya gimana? Anda memilih kita diskusikan yang mana? (tanggung 



Jawab panitianya!!) apakah kita tetap dengan tema ini, karena tema ini yang diajukan 
dalam diskusi ini dengan pameran yang diajukan di depan menurut saya kok tidak 
nyambung. Iya kan, Ok kalau begitu kita balik saja ke tema ini saja ya, Ok. Baik kita ke 
tema saja dan sekarang, teman-teman saya kira ya, salah satu problem terbesar kita ketika 
kita berbicara tentang sumbangan satu negara dalam pembentukan realitas jaman baru ini 
ya. Itu menurut saya ada dua persoalan penting; pertama itu pemikiran tentang identitas. 
Ada satu masa, pemikiran tentang identitas ini menjadi kekuatan pendorong yang sudah 
dicontohkan oleh Sudjojono, ketika dia mengkritik Mooi Indie yang kemudian 
melahirkan apa yang disebut sebagai surealisme Indonesia saya kira. Surealisme Jogja, 
tetapi ada sebuah masa di mana identitas ini, itu menjadi kekuatan konservatif. Identitas 
yang terlalu kuat melingkupi seorang seniman itu secara tidak langsung membatasi 
sumber-sumber penciptaan dia. Dia belum-belum sudah membangun semacam penjara di 
kepalanya dalam memilih sumber mana yang bisa dia garap dan objek mana yang harus 
dia kerjakan. Contoh yang menurut saya paling menonjol dalam pikiran tentang identitas 
seniman ini adalah efeknya pada apa yang disebut politik karya seni. Ketika karya 
kemudian, ketika identitas seniman ini yang terlalu besar itu kesenian kemudian 
ditunjukkan untuk menjadi sekedar instrumen atau malah mungkin sekedar, saya kira 
lebih tepat instrumen dari pandangan-pandangan politik tertentu, idiologi-idiologi politik 
tertentu. Padahal di dalam sejarah pertumbuhan bukan saja seni rupa tetapi kebudayaan 
pada umumnya, semua karya seni itu tidak pernah punya tetap. Apa yang kita sebut 
sebagai karya-karya besar ini adalah hasil dari sebuah proses pinjam-meminjam, ambil-
mengambil dan sumbang-menyumbang. Dia tidak pernah lari dari satu tanah yang asli 
kemudian ditumbuhkan di tanah itu sendiri. Dan kemudian berkembang di sana saja 
untuk kemudian menyebar di seluruh dunia. Semua karya seni itu berasal dari sebuah 
tanah yang kemudian berpindah ke benua lain dan di sana dikembangkan kemudian 
mengalami pematangan barangkali di tempat yang lain lagi. Ada pemutaran-pemutaran 
dengan kata lain bahwa identitas yang terlalu membatasi diri pada satu wilayah peta itu 
buat saya akan menjadi kekuatan yang cenderung konservatif apalagi di saat ketika apa 
yang disebut sebagai globalisasi itu menjadi fakta yang tidak lagi bisa kita pungkiri. 

Kemudian yag kedua, e yang ketiga menurut saya problematis dengan persoalan tentang 
identitas ini bahwa pada akhirnya kita cenderung tetap membiarkan karya itu terjaga oleh 
si penciptanya. Karya tidak lagi berdiri sendiri sebagai sebuah identitas yang berhak 
untuk dinilai tanpa diembel-embeli oleh orang yang menciptakannya. Tanpa dipengaruhi 
oleh latar belakangi orang-orang yang menghasilkan karya tersebut. Akibatnya apa? Kita 
cenderung memberi penilaian yang agak berlebihan terhadap … hanya karena karay 
tersebut berasal dari masyarakat yang kita anggap tinggi dan misalnya. Atau bisa juga 
kita memberi penilaian yang terlalu tinggi hanya karena karya tersebut dianggap berasal 
dari masyarakat yang lebih maju misalnya. Jadi ada, tidak terjadi keterpisahan yang jelas 
antara karya dan pencipta. Dalam hal ini, selama sebuah karya tidak bisa dilepaskan dari 
penciptanya, menurut saya kehidupan penciptaan itu tidak akan cukup menjadi dinamis. 
Kehidupan penciptaan hanya akan menjadi dinamis, sebagaimana dalam ilmu 
pengetahuan yang saya tahu, ilmu pengetahuan menjadi sangat berkembang ketika 
sebuah teori ketika setelah dipublikasikan itu tidak lagi menjadi milik si pencetusnya. 
Karya tersebut bisa diobrak-abrik, bisa dikritik, bisa dikembangkan, bisa dipinjam untuk 
kemudian memperkaya kasanah yang sudah tumbuh. Si pencipta itu sekedar menjadi latar 



yang belum cukup jauh di belakang dan mungkin dia akan terus bekerja untuk 
menciptakan hal-hal yang baru lagi, ciptaan-ciptaan yang baru lagi. Apa yang sudah 
dikerjakan, apa yang sudah diciptakan itu sudah masuk ke dalam sebuah wilayah yang 
sifatnya publik dimana semua orang punya akses untuk mengkritiknya, untuk mengambil 
manfaat dari apa yang sudah diciptakan dari si penciptanya tersebut. Di sana identitas 
tidak lagi menjadi penting, yang penting adalah kekuatan karya tersebut, kekuatan karya 
itu sendiri. Identitas senimannya itu tidak lagi menjadi sesuatu yang berpengaruh 
terhadap proses penilaian karya seni. Bukan hanya proses penilaian tetapi juga proses 
pertumbuhan karya seni.

Nah, kemudian problem besar yang kedua yang coba diajukan dalam diskusi kita kali ini 
adalah apakah mungkin kesenian ini memberi sumbangan, paling tidak kritik terhadap 
kebudayaan global. Banyak orang merasa bahwa paling tidak ada dua pandangan 
terhadap masalah yang dibahas ini ya. Mereka yang mengambil insipirasi dari tradisi 
marxis itu pasti akan mengatakan bahwa kesenian dan saya termasuk yang setuju dengan 
pandangan ini, itu hanya akan bisa berarti jika ia menceburkan diri ke dalam dunia. 
Menjadi kritik terhadap dunia. Di satu sisi yang lain mereka menganggap bahkan 
merelatifkan peran kesenian menjadi sekedar semacam apa ya e mungkin sekedar sebagai 
kegiatan yang biasa-biasa saja, karena itu tidak perlu diberi beban tanggung Jawab untuk 
ikut mengkritik atau memperbaiki dunia ini. Tetapi dan di depan ada beberapa contohnya 
paling tidak di katalog disebutkan begitu ya, tetapi begini sumbangan kesenian yang 
sebagaimana sudah pernah terjadi di dalam sejarah kesenian itu terjadi sumbangan yang 
paling besar dalam kebudayaan masnusia itu tidak pernah lahir ketika dia menjadi kritik 
terhadap kebudayaan tersebut. Sumbangan yang paling besar justru ketika kesenian 
tersebut menjadi alternatif terhadap kebudayaan yang ada. Contoh yang saya bisa katakan 
misalnya, katakanlah misalnya grafis eser yang saya kira lebih besar ketimbang Belanda 
ini ya, pengaruhnya terhadap pikiran kita itu menjadi sangat berguna ketika grafis-grafis 
tersebut itu tidak secara langsung menghadapkan diri dengan apa yang sedang terjadi 
pada situasi tersebut. Dia tidak ikut menenggelamkan diri pada hiruk pikuk kesenian 
yang mencoba memberi kritik terhadap peristiwa politik yang palin penting yang sedang 
berlangsung di jaman beliau. Tetapi dia mencoba menggali kekuatannya sendiri, 
menggali mediumnya sendiri dan kemudian menghadirkan persepsi baru, cara pandang 
baru terhadap bentuk-bentuk atau realitas yang sedang berlangsung. Yang sedang terjadi 
dengan kata lain bahwa kesenian memiliki fungsi atau bisa menjalankan fungsi sebagai 
kritik terhadap kebudayaan ini, itu tidak ketika ia tidak berhadapan secara netral dengan 
kebudayaan tersebut tapi mencari sesuatu yang barangkali belum dijamah oleh ilmu 
pengetahuan misalnya. Atau belum dijamah oleh bentuk-bentuk pengetahuan lain yang 
dikenal oleh manusia. Di situlah saya kira pertaruhan di dunia tersebut. Dia berkompetisi 
dengan ilmu pengetahuan, dia berkompetisi dengan politik, dia berkompetisi dengan 
agama, dia berkompetisi dengan idiologi untuk memberikan apa yang terbaik dalam 
pembentukan dari apa yang kita sebut sebagai kebudayaan ini. Saya kira sebagai 
pengantar cukup ya. 

Kris Budiman : Terima kasih, kita lanjutkan dengan acara tanya Jawab ya, tapi 
sebelumnya saya sebagai moderator punya tugas kalau nggak nanti ya percuma aja kalau 
saya hadir di sini kalau nggak menjalankan fungsi sebagai moderator yang bener. Kalau 



cuma jadi apa namanya? pengatur lalu lintas aja gampang, tapi kalau jadi moderator 
nggak, nggak gampang. Jadi kalau kita lihat satu persatu apa yang sudah diceritakan 
mulai dari Heri Dono sampai tadi terakhir mas Nirwan sebenarnya bagaimana proses 
transformasi identitas seniman itu yang tadi kalau mas Heri Dono … pada level yang 
lokal lalu bagaimana dia ketemu dengan budaya global, juga mas Anusapati tapi kira-kira 
seperti itu. Ini apakah, ini menjadi obsesi kita sebenarnya, apakah ini obsesi kita 
sesungguhnya. Yang selama ini saya lihat juga, selama beberapa waktu terakhir di 
kalangan seni rupa itu kok seneng ngomong soal identitas, identitas gitu. ya di beberapa 
tempat yang lain juga. Kayaknya kok khawatir kehilangan identitas, apa takut atau ada 
sesuatu yang takut gitu, yang ditakutkan atau dikhawatirkan. Kenapa sih? lah ini dari sisi 
seniman aku nggak tahu apakah ada kekhawatiran itu, ketika berhadapan dengan budaya 
global atau apakah ada yang lain gitu ya. nah saya kira juga apa yang dikatakan Nia tadi 
ada benarnya bahwa kita itu berhadapan dengan budaya global itu masih seperti 
mentalitasnya masih seperti mentalitas orang terjajah gitu ya. Yang paradigmanya itu apa 
ingin memberikan kontribusi yang asli, keaslian, identitas lokal, Timur gitu yang eksotik 
dan sebagainya. Itu hal-hal yang saya kira bisa didiskusikan lebih lanjut. Dan yang 
menarik tadi saya kira dari Nirwan, identitas ini sebagai kekuatan pendorong atau 
kekuatan yang memapankan konservatif begitu. Kekuatan pendorong tentu saja kekuatan 
pendorong bagi perubahan [side B] Silahkan yang lainnya? Sebut nama silahkan, sudah 
ya, satu dulu, saya belum kenal ini. 

Penanya 1: Selamat malam, nama saya Atmo (tidak jelas red.) kemudian saya cuman 
saya orang yang paling termasuik mungkin orang yang … yang berkembang maupun 
menyusut. Atau semacam ilustrasi yang mungkin bisa dibicarakan temen-temen sekalian 
bahwa dan beberapa terakhir ini di Bukittinggi ada konggres kebudayaan ke VII atau VIII 
semacam itulah. (V/lima) lima? akeh. Pada konggres kebudayaan itu beberapa kawan itu 
istilahnya kawan diskusi kita, kawan kumpul-kumpul kita ada Taufiq Razen, ada Nano 
Riantiarno pokonya akeh bangetlah, ada … dan sebagainya. yang kemudian setelah pada 
akhir (arah pembicaraannya kemana ini? Langsung mas to the point!) Oh nggih. Terus 
kemudian itu melahirkan beberapa rekomendasi akan didirikan pusat kebudayaan 
Indonesia. Ini … dan sebagainya. Kalau kemudian pertanyaannya adalah, kalau ada pusat 
kebudayaan, bagaimana dengan … kebudayaan atau sub-sub culture atau kemudian … 
tumbuh di berbagai tempat terhadap gesekan-gesekan yang terjadi dalam kehidupannya 
kemudian kalau dipusatkan saya menjadi teringat yang memojokkan identitas 
kebudayaan kesenian seperti …, kemudian ada orang yang mengkritik … kemudian ada 
yang mengatasnamakan revolusi budaya … kemudian terhadap Amerika-Soekarno 
kemudian … ini yang menjadi masalah buat aku sangat dekat dengan teman-teman 
sebuah identitas kemudian budaya. Aku tahunya diformulakan, diframekan atas nama 
Indonesia untuk menghadapi persaingan global, menghadapi persaingan …mutakhir 
sekarang ini. Jadi gitu aja, sekian … yang terjadi terakhir ini, terima kasih.  

Kris Budiman : Jadi ini nambah persoalan ini. Berikutnya silahkan. Nanti kalau sudah 
beberapa pertanyaan diJawab sekaligus. 

Penanya 2 (Saut Situmorang) : Terima kasih, saya Saut Situmorang. Tadi terlalu 
banyak memakai istilah budaya global-budaya global. Coba kalian menerangkan paling 



tidak pada saya. Apa sebetulnya kebudayaan global itu? Apakah kebudayaan global itu 
kebudayaan Amerika dalam hal itu MTV atau MCDonalds atau kebudayaan dari Eropa 
Barat, Pasifik, dari Afrika, Asia. Lah di sini bagaimana memaknai istilah global itu… 
menyinggung persoalan kekuasaan hegemoni, kapitalisme mutakhir. Nah apakah itu yang 
dimaksud, segala sesuatu yang diciptakan oleh kapitalisme mutakhir itu yang disebut 
dengan kebudayaan global. Tapi … Hollywood, aku mengharapkan itu kalau bisa lebih 
dijelaskan … terima kasih. 

Kris Budiman : Dua dulu ya, udah berat nih. Dua aja udah berat nih. E saya aja yang 
nggak punya tugas menJawab ikut berkerut. Silahkan dari mana dulu, mas Heri dulu atau 
… (seperti tadi aja) ok, diurut ini tadi nggak disebutkan ditujukan ke siapa komentarnya, 
jadi semuanya ajalah bertanggungJawab untuk menJawab gitu. silahkan dari mas Heri 
Dono. 

Heri Dono : Terima kasih. … pusat kebudayaan saya pikir kita nggak perlu lagi punya 
pusat kebudayaan. Karena pusat kebudayaan itu saya kira terlalu mendikte di seluruh 
dunia, dimana-mana. … nggak perlu ada pusat kebudayaan. Jadi, Jawabannya saya kira 
itu untuk … kemudian masalah global, Saut Situmorang ini. Saya kira masalah global, 
kita hidup dalam dua bentuk kebudayaan realitas dan kebudayaan realitas maya. Jadi, kita 
semua dikonsumsi oleh media massa seperti MTV, Hollywood. Dan sebenarnya 
menghegemoni itu. Saya pernah bicara pada pak Landung waktu dia menjadi direktur 
seni tari di Bali. Ketika muncul televisi di Bali, kesenian tarian yang kaya sekali 
variasinya. Kemudian hanya ditentukan oleh seorang atau sekelompok grup mahasiswi 
atau mahasiswa tari dan seluruh banjar hanya mengikuti program televisi tarian yang 
sebetulnya memiskinkan pengkayaan variasi seluruh banjar-banjar di Bali. Ia dapat 
hadiah, kalau nggak salah dari Filipina semacam nobel atau apa gitu. Dan saya 
mempertanyakan kembali kepada saudara Landung pada waktu diskusi. Dan saya kira 
yang namanya global, kebudayaan global itu ya di sini kita kadang-kadang sebagai 
masyarakat bekas jajahan. Kadang-kadang katakanlah ketika ada sistim kebudayaan 
MTV yang dianggap sebagai kalau kita nggak ikut itu kita termasuk ketinggalan gitu. 
Saya kira ada semacam kebudayan yang sifatnya inferior dan hanya bersifat bertahan 
gitu. ketika di New York ada satu pameran yang namanya Tradition and Tension, di New 
York mereka mengatakan bahwa seni rupa kontemporer Asia itu seperti … bagi mereka. 
Dalam arti yang sebenarnya mereka ingin mengatakan bahwa apa-apa yang ada di New 
York seharusnya ada di negara lain. Apa-apa yang tidak ada di New York itu bukan seni. 
Seakan-akan tidak eksis gitu ya. waktu kemarin pameran di Art Museum saya bertemu 
dengan beberapa seniman Eropa. Mereka mengatakan bahwa seni kontemporer Asia 
belum eksis dan mereka … pura-pura tidak tahu sampai sekarang. Jadi hegemoni itu saya 
kira masih eksis gitu. Terima kasih. 

Nirwan Dewanto : Terima kasih, kalau saya berdiri secara netral. Heri Dono soal pusat 
kebudayaan ya. Saya setuju pusat kebudayaan itu ada. Kalaupun menindas, orde baru 
yang kuat saja masih bisa diruntuhkan apalagi kalau cuma pusat kebudayaan. Iya, saya 
kira pusat kebudayaan yang dibayangkan para pembesar-pembesar itu, fungsinya nanti 
akan seperti perpustakaan besar saja. Ya, mempermudah akses orang untuk mencari 
sumber-sumber pemberitaan misalnya. Atau mungkin mempermudah seniman-seniman 



kita untuk bisa berinteraksi dengan rekan-rekanya sesama seniman di luar. Dan saya kira 
tidak akan dan pelajaran dari lekra itu saya kira sudah cukup besar bagaimana pandangan 
tentang kebudayaan yang coba dimainkan dalam permainan politik itu, itu tidak akan jadi 
produktif. Dan saya kira saya tetap percaya bahwa seniman kita ini, jangan-jangan malah 
perlu sebuah kekuatan yang menindas mereka agar jadi kreatif. Karena dalam kondisi 
represif ini bisa kelihatan kreatif. Ketika dikasih kebebasan malah kebingungan untuk 
menggunakan kebebasan tersebut. Tapi point saya bahwa kita tidak perlu terlalu 
khawatirlah dengan institusi yang namanya pusat kebudayaan itu. Biar saja dia ada, biar 
saja dia muncul. Mungkin dia akan mewakili kepentingan sejumlah orang tetapi kalaupun 
misalnya institusi ini melakukan kekeliruan. Dia tetap bisa dikritik. Memang tidak 
seluruh kepentingan seniman akan terwakili di situ, tetapi seniman-seniman yang besar 
akhirnya itu akan lebih besar daripada lembaga. Mereka mungkin memerlukan lembaga, 
tetapi tanpa lembagapun mereka yang benar-benar kuat atau karya-karya yang benar-
benar kuat itu tetap akan muncul pada akhirnya. Lembaga hanya mempermudah, 
memfasilitasi kemunculan pengakuan terhadap karya tersebut. Tetapi ketidakadaan 
lembaga tidak akan menghilangkan kemungkinan sebuah karya untuk mendapatkan 
pengakuan, untuk mendapatkan kesempatan menemui publiknya.

Terus soal kebudayaan global, saya kira ini mungkin isu yang agak perlu kita clearkan ya. 
dan penjelasan dari Heri saya kira sudah agak menambah, memperjelas persoalan. 
Maksud saya begini. Kebudayaan global ini sebenarnya bukan milik siapapun. Iya adalah 
milik mereka yang bekerja untuk membentuknya. Ada satu contoh produk kebudayaan 
global yang terlepas dari mereka yang melahirkannya. Contohnya bangsa Inggris. Sastra 
yang berbahasa inggris sekarang ini, diangkat kepuncak. Bukan lagi oleh orang-orang 
inggris yang melakukannya. Pemenang hadiah nobel terakhir … , orang Afrika Selatan 
bukan orang Inggris. Atau bukan orang yang berkewarganegaraan Inggris. Sastrawan 
yang paling bagus menggambarkan melakukan aristokrasi inggris ketika terjadi perang 
dunia itu orang Jepang dan sudah jadi film … , jadi dengan kata lain bahwa produk 
kebudayaan ini itu sebenarnya bisa direbut oleh siapapaun yang kreatif. Bisa diambil oleh 
sipapaun yang bergulat untuk merebut kebudayaan tersebut. Dia tidak datang menjadi 
sebuah kekuatan yang besar begitu saja. Mendominasi orang dan menjaga. Dalam 
prakteknya barangkali itu ada, tapi itu akan menjadi tantangan bagi mereka yang bener-
bener kuat. Dan sudah banyak contoh bagaimana produk-produk kebudayaan yang 
berasal dari sebuah tempat yang mungkin tidak lahir di negeri sendiri ini, ini mudah 
ditaklukan dan diperkaya, contohnya Hindu dan Budha di Indonesia sendiri. Jadi saya 
kira pertanyaan yang telalu saya setuju dengan Heri, jangan-jangan itu refleksi dari 
inferioritas kita saja. Rasa rendah diri kita dan kita terus menerus memelihara rasa rendah 
diri ini dengan topeng dalam bentuk heroisme terhadap apa-apa saja yang datang dari luar 
ini. (Silahkan Nia)

Nia Filam : Ya, saya ingin memberi tanggapan terhadap konsep budaya global itu. Saya 
punya pandangan agak berbeda dengan mas Nirwan, saya merasa kalau namanya budaya 
global bukan hal yang kami harus ributkan untuk dapat menjadi bagiannya. saya suka 
yang budaya .. format besar dan saya merasa budaya global itu dan kita memang anggota 
dalam tergantung apakah kita menggunakan posisi kita, apakah kami memberi tenaga 
atau kekuatan pada tugas mulia itu untuk membentuk budaya global yang manusiawi. 



Saya lihat banyak pihak dalam dunia kami diam saja tidak menggunakan haknya dalam 
budaya global. Jadi ini saya merasa satu kesatuan bukan hal yang kami harus bersaing 
dan menjadi bagian seperti dalam kreativitas sebenarnya. Kita semua punya hak untuk 
kreativitas, kita semua semua bisa punya sesuatu hebat dalam menciptakan sesuatu. 
Tetapi apakah kita menyisakan waktu kita untuk melakukan itu. Saya juga ingin 
menambah sedikit kepada sisi masalah identitas berkaitan dengan budaya global. Saya 
sangat tertarik kepada keterangan mas Anusapati karena kebetulan kami ada di New York 
hampir dalam waktu yang sama dan kebetulan almamater kita sekolah seni rupa sama 
jadi saya merasa menarik untuk  menceritakan sedikit mengenai pengalaman sewaktu itu 
untuk memberi gambaran mengenai diskusi identitas … bukan dilema yang dihadapi oleh 
bangsa Indonesia atau seniman atau budayawan Indonesia. Karena pada waktu mas 
Anusapati dan saya ada di New York itu, memang muncul banyak diskusi di dalam dunia 
koran artikel Amerika yang sudah dibawa secara paksa, sebagai budak ke Amerika tapi 
setelah masa … selesai mereka menjadi pilar budaya Amerika. Tapi pilar yang 
menghantui karena mereka tidak diberi hak yang semestinya sebagai warga Amerika 
dengan semua sidang. Dan mas Anusapati sedang mengalami satu pertanyaan diri 
mengenai identitas dia dalam dunia Amerika dan New York dan dia sebagai warga 
negara Indonesia, orang Amerika juga menghadapi pertanyaan yang sama dan muncul 
banyak diskusi mengenai akar budaya dan arti mereka sebagai orang import terpaksa ke 
Amerika. Di lingkungan saya sendiri, kita sangat berat diskusinya mengenai identitas. 
Karena itu pas habis e perang sia-sia di Vietnam yang mengahancurkan masyarakat 
vietnam, kamboja dan dosa Amerika juga satu hal yang banyak dibicarakan, apakah kita 
sebagai orang seniman, orang tertarik kepada budaya bisa menerima budaya negara kita 
kalau melakukan hal yang tidak manusiawi seperti itu. Bagaimana kita mencari identitas 
kalau negara kita melakukan sesuatu yang tidak bisa terima. Jadi saya merasa ini masalah 
identitas memang hal yang layak kita semua bertanya, karena permasalahan budaya 
global yang tadi apakah kita akan menggunakan hak kita sebagai warga negara uni ini 
untuk melakukan sesuatu dengan tenang dan damai. Dan kami untuk menciptakan dunia 
yang adil dan dunia yang lebih manusiawi kepada semua anggota. Saya rasa kebebasan 
yang diceritakan mas Heri, itu satu hal yang sangat penting dikembangkan eksperimen 
yang bebas dari dilema lokal dan global. Karena dengan kebebasan, kita bisa menenun 
apa yang didepan kita yang permasalahan lokal, permaslahan global kita bisa menenun 
untuk membuat satu sintisas dari positif dan negatif yang kita lihat secara lokal dan 
global untuk membuat sesuatu dengan kekuatan kita sebagai seniman. Untuk 
menciptakan sesuatu yang berarti dalam dialog itu. 

Yang terakhir masalah pusat kesenian saya terus terang punya keinginan untuk membuat 
satu pernyataan untuk … saya dan saya mohon maaf sebelumnya karena saya orang luar. 
Tapi mungkin ini juga perspektif yang bisa menjadi satu dialog kita, saya sangat prihatin 
dan kemarin saya cerita … karena kita sama-sama orang Amerika dan kadang-kadang 
selalu sebagai orang asing di dalam sesuatu rumah yang sebenarnya menjadi rumah kita. 
Dalam hal orang yang mau memperjuangkan pusat kesenian. Atau dalam hal penelitian 
ini untuk contribute karja keras, keras sekali dan tidak ada imbalan materi. Dan saya lihat 
tulisan di koran, saya heran sekali kok nggak ada orang yang saya patut saya … wow 
terima kasih atas perjuangan untuk menghidupkan suasana seni di Jogja seperti ini. Saya 
Cuma lihat kritik, ya kritik itu penting tapi mana terima kasihnya itu. Dan saya merasa 



kalau memang orang mau bikin pusat kesenian, saya rasa terima kasih orang mau 
memperjuangkan infrastruktur yang sangat diperlukan dalam kehidupan seni rupa. Ya 
mungkin ada kekurangannya atau ketidaksempurnaanya tapi ya terima kasih kepada 
orang-orang yang serius mau memberi pengabdian kepada perkembangan seni karena ini 
akan membuat budaya lokal dan budaya global kita lebih sempurna saya rasa. Terima 
kasih.

Anusapati : (tidak jelas red.) saya nggak tahu ya, yang saya baca terakhir-terakhir masuk 
… yang saya tahu yang masuk rekomendasi itu adalah pusat kebudayaannya itu … 
apapun ya saya pikir kita tidak perlu terlalu … itu adalah sebuah institusi yang 
bagaimanapun kalau kita lihat … pusat kebudayaan itu apakah itu institusi yang sifatnya 
hanya sekedar seperti perpustakaan besar, dokumentasi atau apa ... Tetapi pada dasarnya, 
saya berpikir positif … saya ingin menambahkan dalam kaitannya dengan identitas ini, 
… apakah istilah globalisasi atau globalisme secara implisit itu sudah muncul di tahun-
tahun … tetapi mungkin belum ya, seingat saya persoalan itu sudah mulai muncul itu 
sebagai satu pemikiran-pemikiran postkolonialisme … bahwa kemudian muncul 
kesadaran mengenai identitas the other dengan kebudayaan Eropa Barat dan Amerika 
Utara. Seingat saya masa-masa itu mulai muncul ya, ini kelihatan dari pameran-pameran 
kalau kita lihat waktu itu di New York … dimunculkan karya-karya seni kontemporer 
dari China atau dari korea dan sebagainya yang sebelumnya belum ada ya. Pada masa itu 
kelihatannya terjadi satu trend bahwa galeri dan museum seni rupa kontemporer itu 
menampilkan karya-karya kontemporer di luar Eropa dan Amerika. Meskipun saya 
melihatnya masih agak kecenderungan stereotyping ya bahwa karya-karya seni dari 
China itu yang dapat menimbulkan … komunisme dan sebagainya. Kalau karya-karya 
dari Jepang, dari Korea itu yang kelihatan … dan sebagainya. Stereotipe-stereotipe itu 
masih terasa. Tapi bahwa ada kesadaran untuk pengakuan terhadap identitas budaya atau 
seni kontemporer di luar Barat, Eropa dan Amerika itu saya pikir … dengan demikian 
kaitannya dengan identitas maka mungkin identitas itu menjadi sesuatu yang bisa 
dikatakan tadi mengalami perkembangan ya. Jadi bukan identitas yang sifatnya statis, 
yang even ya, yang esensial yang akar budaya masa lalu dan sebagainya. Identitas budaya 
yang sifatnya … yang berkembang yang terus berubah sesuai dengan situasi dan kondisi 
dimana seseorang berada dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi ada dua … identitas 
yang sifatnya statis dan hibrid yang dinamis dan berkembang. 

Kris Budiman : Ok, kita lanjutkan sekarang silahkan yang lain dari sayap sebelah sini. 
Silahkan mas yang dekat tiang itu, ya satu per satu. monggo he ..he .. he.. maju dan 
menyebutkan siapa identitasnya. 

Penanya 3 : Nama saya (tidak jelas red.) yang ingin saya tanyakan tentang identitas. 
Mungkin kita termasuk budaya Timur. (tidak jelas red.) Budaya Barat …

Kris Budiman : Ok, selanjutnya. Ya nanti gampang kok tinggal komentar-komentar, 
silahkan. 

Penanya 4 : Nama saya … saya ingin memberikan perbandingan pemikiran gitu. 
Mungkin kita akan melakukan … yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang 



Barat seandainya sejarah pada saat itu justru orang Timur yang menemukan benua-benua 
Eropa. jauh-jauh hari … sudah curiga Ketika Marcopollo, … atau petualangan-
petualangan menemukan dunia-dunia baru, mereka menemukan benua Amerika, 
menemukan benua asing dan sebagainya … pasti akan ada ekses negaitif. Saya akan 
mengajari mereka, bagaimana cara memasaka, bagaimana cara ini, cara itu dan 
sebagainya. Permasalahnnya dimulai dari situ. Seandainya orang Jawa yang menemukan 
benua Eropa, pastilah orang Jawa akan mengajarkan bagaimana cara menari,  bagaimana 
cara menulis. Ini sangat kompleks, jadi masalahnya ada atau tidaknya itu karena memang 
inilah jalannya sejarah memang seperti itu. Nah, kalau saya berbicara tentang identitas 
saya ingin bertanya kita yang menciptakan identitas atau identitas adalah sesuatu yang 
datang dari atas yang … dan saya ada dalam proses menciptakan identitas itu. Sehingga 
ada kesamaan antara … saya melakukan ini … saya melihat seni itu sangat-sangat … 
sekarang apa? Kalau kita lepaskan satu kata daripada maksud dari penulisnya, kita 
dikonstruksi semuanya … Mereka membuang ke dalam … mereka mengambil dari 
simbol-simbol masa lampau, masa sejarah, dikemas menjadi satu karya, ini seni 
kontemporer. Padahal kalau kita lihat, orang-orang pada masa abad yang lampau itu 
bener-bener menjadikan karya itu sebagai bagian daripada believe, … berdebat tentang 
sesuatu ini masalah believe. Saya ingat dengan ucapan ini. … jadi segala sesuatu itu 
berasal dari kata believe. Ketika saya dudukpun saya harus yakin bahwa kursi ini akan 
menopang bagian tubuh saya, begitu juga ketika saya melukis. Ketika saya membuat 
puisi. Kalau kita mengkritik karya seni, mengapa kita harus memahami ketika seniman 
itu berkarya apa … yang menuntut dia berkarya. Yang mementingkan unsur-unsur 
berpikir saya. (to the point mas, bisa gak?) iya, to the point ini. Saya menentang bahwa 
seni itu tidak dapat dievalusi. Kebenaran-kebenaran yang absolut dan mutlak. Saya 
percaya … entah itu ada di dunia atau tidak. … jadi seni itu dapat dievaluasi. Terima 
kasih.

Kris Budiman : Ok, jadi seperti supaya kita nggak diceramahi lagi gitu loh. Selanjutnya 
tadi masih ada kalau nggak salah ya. mongo .. monggo..maju aja mas, nggak usah malu-
malu. 

Penanya 5 (Alim Bakhtiar) : Assalamu’alaikum wr.wb. Nama saya Alim Bakhtiar. Saya 
ingin berpendapat bertanya tentang identitas itu sendiri. Apakah suatu identitas itu 
penting atau tidak karena identitas itu selalu berubah sesuai dengan si pelaku gitu ya. 
Seperti sebuah proses yang tampak apik ya, dimana identitas itu terus berubah. Dimana 
mungkin pada sebuah jaman, seperti halnya sebuah identitas kita terhadap sesuatu jaman 
dulu. Mungkin waktu jaman penjajahan mungkin tepat mungkin Moh Yamin, atau bung 
Karno entah pengklaiman identitas itu ya, ada nasionalisme di situ untuk menghadapi 
inferior yang sangat … tidak bisa menatap mungkin menatap … kita diberikan satu 
alternatif agar kita percaya, percaya pada sesuatu yang benar-benar ada … sehingga 
mungkin ada sebuah seperti itu. Ada sebuah mungkin, sebuah pengklaiman-pengklaiman 
akan sebuah identitas yang mungkin tidak tersaring waktu itu, itu mungkin satu. 

Lalu bagaimana sebuah kita sendiri menghadapai suatu identitas … yang bagaimana 
ternyata identitas global tapi global yang seperti apa. Karena pada waktu menjelang pasca 
terorisme, identitas sangat rasis, sebenarnya di sini ada sebuah … karena identitas itu 



sendiri. Dimana ada pengklaiman bahwa ada sesuatu yang baik. Lalu orang lain … dulu. 
tapi seperti itu, lalu yang ketiga bagaimana kita sendiri dihadapkan oleh pengklaiman itu 
sendiri dimana kita akan .. dua pemahaman seperti seni … dimana ada kekuasaan untuk 
pengklaiman suatu seni atau bukan pada sebuah kekuasaan yang mengklaim bahwa seni 
itu baik dan seni itu buruk. Ada sebuah pengklaiman dimana ada sebuah budaya yang 
hidup ditinggikan dan itu … dan sebagainya. Lalu seperti dikatakan Gunawan 
Mohammad dalam … pemahaman tentang seni itu sendiri, dimana apakah seni itu bisa 
dipertanyakan kembali. Karena seni adalah sebuah pengklaiman-pengklaiman bagaimana 
kita menghadapai sebuah pengkaliman itu sendiri. Dan itu dalam menyangkut sebuah 
kekuasaan sebagai sebuah kekuasaan … seperti … itu ya. Terima kasih.

Kris Budiman : Baik ya, Ok. Jadi … nanti ya mas ya ini udah banyak, terakhir ternyata 
tiga itu komentarnya. Jadi semua totalnya lima yang harus ditanggapi oleh temen-temen 
kita di depan ini. Mulai dari siapa ya? mulai dari sebelah sini dulu aja. Dibalik arusnya, 
silahkan mas Anusapati. 

Anusapati : Agak susah ya pertanyaannya. Saya terpaksa agak mengulang lagi bahwa 
persoalan identitas menjadi identitas yang bukan hanya yang statis tetapi yang dinamis. 
Kalau identitas itu, sebagian dibentuk oleh latar belakang budaya masa lalu … dan 
sebagainya. Yang itu sifatnya tetap, statis kemudian selain itu identitas juga dibentuk oleh 
sesuatu yang sifatnya berkembang. Sesuai dengan perkembangan yang sedang terjadi 
pada diri seseorang itu. Jadi, oleh karena itu ketika kemudian kondisi-kondisi berubah … 
dan sebagainya. Dan persoalan identitas itupun juga mengalami perubahan. Kalau 
sekarang identitas itu sudah lebih seseorang Jawa atau orang Sumatera misalnya. Jadi 
kemudian identitas itu menjadi bagaimana seseorang itu berhadapan dengan orang lain. 
… karena kalau berdasarkan pengalaman kita maka, jadi identitas itu bukan lagi sesuatu 
yang menyangkut yang sifatnya politis atau sesuatu yang berhubungan dengan … politis 
tadi. …misalnya secara kultural saya akan lebih merasa dekat atau lebih nyambung 
dengan orang Indonesia atau orang Jawa. Sebagai orang Jawa akan lebih terasa dekat 
dengan orang dari thailand misalnya. Secara kultural punya kesamaan dengan … Berbeda 
saya dengan saudara saya dari papua misalnya atau dari bagian Indonesia Timur dan lain. 
Secara kultural sangat berbeda misalnya gitu, meskipun secara geopolitis sama-sama 
orang Indonesia, tetapi secara kultural sangat berbeda. Dan mungkin dari contoh ini bisa 
kita …identitas itu bukan sesuatu yang bisa direkayasa. Seperti bayangan dulu ya. jadi 
identitas nasional dan sebagainya. Oleh pemerintah itu dibayangkan sebagai sesuatu yang 
bisa dikontruksi sekarang pandangannya tentu saja sudah berbeda. Saya kira itu yang bisa 
saya … 

Nia Filam : Mungkin saya … saya pikir satu pertanyaan yang saya ingin kembali kepada 
dia apa tradisi itu. Mungkin kalau jelas tradisi yang mana yang mau kembali yang bisa 
memberi pandangan. Mengenai mas Fredy yang dia punya keyakinan seni bisa 
dievaluasi, saya pikir setiap orang yang tertarik kepada kesenian, dan pihak kesenian 
dengan sendiri membuat sesuatu evaluasi, apakah itu dibantu dengan orang lain atau 
tidak itu menjadi satu hal yang otomatis … tertarik, cuek atau marah dan sebagainya … 
terhadap satu peristiwa busdaya kita sebagai jiwa sedang membuat satu evaluasi, satu … 
dan memang saya setuju dengan pandangan mas … karena bahwa identitas itu selalu 



berubah dan itu unsur-unsur selalu bertambah satu kompleks yang habis sampai tuntas. 

Nirwan Dewanto : Saya kira persoalan identitas ini kalau kita periksa baik-baik itu lebih 
merupakan produk relasi kekuasaan saya kira. Dia tidak lahir dari kebutuhan seni rupa itu 
sendiri. Ada pengakuan mas Anusapati tadi sudah menunjukkan bagaimana pertanyaan 
tentang identitas itu lahir karena kebutuhan pergaulan misalnya. Jadi tidak pakai tanya 
dengan  karya sebenarnya. Nggak lebih berkaitan dengan aspek-aspek politik, dengan 
aspek ekonomi untuk membuat karya itu lebih laku memberi aura eksotisisme misalnya. 
Saya kira satu-satunya hal yang mungkin berkaitan dengan seni rupa, persoalan identitas 
ini lahir ketika mereka datang dari Timur dan kemudian mencoba memamerkan di Barat 
itu karya-karya yang asalnya dari Barat juga. Yang tumbuh di Barat. Jadi dengan kata 
lain, orang-orang Timur ini seakan-akan mengajari dua ayam berenang kurang lebihnya 
begitu. Ngajari orang-orang yang lebih tahu tentang situasi di Barat itu, tentang problem-
problem modernisme  misalnya atau problem-problem rasio yang menurut ini dengan 
kata lain tidak ada yang baru di situ. … menuntut agar mereka yang ada di Timur ini, itu 
menggali dari kasanahnya sendiri. Jadi saya kira hanya di aspek ini, di aspek untuk 
kebutuhan memperkaya kasanah, ekspresi gitu ya. Sehingga pertanyaan tentang identitas 
itu menjadi penting. Jadi betapapun juga bentuk-bentuk ekspresi itu berbeda bukan saja 
dari tempat ke tempat tapi juga dari jaman ke jaman. Orang bisa mengekspresikan satu 
perasaan dengan berbagai bentuk ekspresi atau orang menyatakan satu bentuk protes 
dengan berbagai macam bentuk protes. Dan itu yang kemudian saya kira dituntut di 
dalam pertanyaan tentang identitas ini. Ada harapan, ada keyakinan bahwa dari sebuah 
masyarakat yang mempunyai tradisi yang cukup panjang, bisa diharapkan satu 
pandangan tentang entah berupa agama, atau tentang kesenian itu sendiri yang lain dari 
apa yang sudah berkembang di Barat. Paling tidak begitu keyakinannya dan karena itu 
kebutuhan untuk terusmenerus medorong seniman yang berasal dari belahan dunia yang 
lain untuk menggali terus tradisinya sendiri, itu menjadi saya kira bisa menjadi 
dimaklumi di sini. Jadi point saya adalah bahwa pertanyaan tentang identitas itu bisa 
menjadi penting, kalau pertanyaan itu merangsang lahirnya bentuk-bentuk ekspresi baru. 
Kalau pertanyaan tentang identitas itu tidak mendorong seniman atau bahkan membatasi 
seniman dalam proses penciptaanya sebaiknya tidak usah terlalu diributkan problem 
identitas itu. Lebih baik orang membuka diri, melepaskan diri dari satu identitas dan 
kemudian akses terhadap sumber-sumber penciptaan itu menjadi lebih luas. Kalau 
misalnya pertanyaan tentang identitas ini, kebijakan/policy tentang identitas ini 
ditegakkan secara fanatik. Orang kaya Nia ini nggak mungkin berkarya di Indonesia. 
Atau Mella misalnya. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita bisa lebih longgar menghadapi 
identitas ini ya saya kira bisa membantu orang untuk kaya lebih bisa lebih dengan banyak 
sekali perbandingan-perbandingan yang muncul di tempat-tempat yang lain atau yang 
muncul di waktu-waktu yang lain. Jadi bahwa apakah identitas itu penting atau tidak saya 
itu harus dilihat pada konsekuensinya. Kalau pertanyaan itu merangsang orang atau 
persoalan identitas ini merangsang orang untuk mencipta lebih baik untuk mencari 
alternatif ekspresi dari apa yang sudah ada ini, maka persoalan identitas ini menjadi 
persoalan yang berharga. Tetapi kalau itu menghalangi orang untuk mencipta secara lebih 
leluasa sebaiknya diabaikan saja. Terima kasih, saya pragmatis untuk urusan seperti itu. 

Heri Dono : (tidak jelas red.) kalau menurut pendapat saya masalah identitas itu secara 



humor dikatakan bahwa kapan orang menanyakan apa agama kamu. … ketika pertama 
kali KTP diturunkan orang boleh bertanya agama kamu apa? Jadi … saya kira … adalah 
bahwa ketika kita dianggap eksis, itu adalah satu hal yang sifatnya rasa syukur ya 
sehingga kita dapat eksis. Bukan masalah Barat atau Timur, kalau masalah Barat atau 
Timur yang hanya tentara-tentara kraton yang pakai sepatu boat, yang pakai topi 
semacam Napoleon gitu ya, baju semacam perompak, kain sarung … dan cerita tentang 
lahirnya … pada sekitar mulai pada 20-an sampai tahun 30-an. Dari … , saya pikir 
mereka itu sangat terinspirasi oleh seni lokal di Bali. Yang menarik dari … adalah … 
mereka tidak hanya mengambil kebudayaan lokal sana, tetapi … mereka memberikan 
efek baiknya, mereka mensupport seni tradisi di daerah Ubud, (tidak jelas red.) di daerah 
di Bali. Memperkaya dan bisa bertahan sangat kuat, walaupun kalau dilihat asli dari 
Indonesia seniman-seniman tersebut. Tetapi yang mereka lakukan sangat mulia gitu. apa 
yang terjadi ketika seni modern di Indonesia, bahwa seniman banyak yang mengambil 
dari aspek-aspek terbentuk kebudayaan tradisi tetapi mereka sangat alergi untuk 
dukungan dan tradisi. Mereka sangat takut sekali kalau diklaim sebagai seniman 
tradisional sebagai seniman tradisional, sebagai seniman yang tidak modern begitu ya. 
mereka cuman mengatakan bahwa karya saya inspirasinya dari topeng-topeng tradisioanl. 
Tapi saya bukan seniman tradisional. Ada semacam … kemudian juga dari … istilah 
menemukan itu tidak ada. Yang ada adalah istilah meminjam. Jadi sebenarnya semuanya 
sudah ada, sehingga tidak ada lagi yang namanya saya menciptakan ini atau saya 
menemukan ini, semuanya sudah ada gitu, kita cuma sebagai apa semacam mediator 
untuk seni itu semacam selametan ya, ada makanan penting, pada intinya bukan makanan 
itu yang menjadi penting ketika semua bisa bertemu seperti sekarang ini. 

Ya, masalah identitas saya pikir yang saya bilang tadi bahwa bagamaina misalnya saya 
pameran di luar negeri, walaupun karya saya itu kampungan, walaupun karya itu sifatnya 
teknologinya tidak ambil teknologi … itulah sebenarnya satu kebanggaan gitu bahwa itu 
saya gitu, dan kalau eksis itu satu hal yang membanggakan gitu. Terus ini ada 
hubungannya dengan nasioanlisme ya, yang namanya identitas misalnya individualisme 
selalu dikatakan barat, ketika para pembuat keris atau gamelan itu harus bertapa di 
guaselama 40 hari 40 malam. Itupun satu sikap yang individual bahwa individualisme itu 
tidak bisa diklaim sebagai Barat. Individualisme itu universal, dan saya pikir masalah 
bagaimana seni rupa kontemporer Indonesia bisa diterima di mata dunia, saya pikir bukan 
kita harus membawa-bawa tradisi. Seharusnya tradisi itu dikritik gitu karena tradisi itu 
selalu … identitas. Bahwa ketika seniman memakai idiom-idiom tradisi, bukan berarti 
seniman itu memuja-muja tradisi. Bahwa seniman juga punya kemampuan untuk 
mengkritik tradisi. Terima kasih.

Kris Budiman : Ok, ternyata waktunya habis ya. maaf tadi ada yang sudah terlanjur 
tunjuk tangan barangkali nanti, besok atau lusa ada sesi berikutnya. Bersambung … tahun 
depan juga masih bisa. Jadi kalau kita bayangkan kembali kepada judul diskusi kita 
malam ini tentang identitas seniman dan kritik budaya global saya kira apa yang 
diharapkan Nirwan tadi bahwa kesenian bisa punya fungsi kritis terhadap budaya global 
itu saya kira nggak begitu dipikirkan oleh kita, karena yang kita pikirkan kayaknya gitu 
ya dari penangkapan saya dari diskusi ini, ternyata yang disebut budaya global entah apa 
itu saya nggak tahu. Itu yang membuat kita dalam posisi kritis. Jadi kita itu posisinya 



kritis. Karena itu, jadi kita seperti goyang identitasnya. Lah ini saya kira tadi persoalan 
yang dikatakan mas Anusapati, kalau yang laten itu kayaknya sampai nantipun masih 
akan terus banyak didiskusikan. Kalau memang laten, laten itu seperti PKI itu laten. Saya 
nggak tahu apa artinya laten. Ok, itulah kira-kira kesimpulan saya ya. Sori ini harus 
menyimpulkan, jadi moderator sih. Demikian saya kira diskusi kita hari ini. Malam ini 
untuk masih terus melanjutkan diskusinya secara tidak formal silahkan. Saya kira kita 
bisa memberikan aplause untuk pembicara, empat pembicara di sini. Terima kasih. 


