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Biennale DKJ, ntara 
Subtansial dan Ideal 
PAMERAN Lukisa.I antar seni-

man Indonesia terpilih, yang ber-
langsung dua tahunan sekali, dan 
diselenggarakan oleh Dewan Kese-
nian Jakarta, memasuki tahap ke 
delapan. Pameran ini disebut BIEN-
NALE VIII DKJ 1989, berlangsung 
tanggal24 Juli sd. 24 Agustus 1989. 

Melibatkan para pelukis yang te-
lah memiliki reputasi dan prestasi 
kualitatif,. semula pameran ini ber-
nama Besar Seni Lukis Indonesia. 
Ia Berhadiah, dan sejak awal se-
ring/selalu menumbuhkan rasa 'ge-
ram' banyak seniman yang tidak 
mendapat 'anugerah' dan, apalagi 
bagi yang terundang. 

Di tinjau dari sistim penyelengga-
raan dengan memberikan hadiah 
bagi yang 'terbaik' serta kaitannya 
dengan proses penciptaan seni yang 
erat bersentuhan dengan ideologi se-
ni, maka masalah 'hadiah' /kompe-
titif memang bisa mengundang 
pertentangan pendapat yang tak 
kunjung selesai. 

Karena apa? Secara subyektif, 
penciptaan seni dan ideologinya satu 
dan lain seniman bisa berbeda. Hal 
ini amat mempengaruhi cita rasa, 
estetika, dan ragam kematangan 
tehnik. Atau kata lain, ukuran ter-
baik dan terburuk suatu karya seni 
tidak bisa digeneralisir untuk/ dalam 
penilaian, karena esensi transenden 
sebuah seni satu dan lainnya amat-
lah berbeda. 

Tetapi nampaknya DKJ punya 
prinsip dalam hal pembenarannya 
dengan pemberian hadiah terbaik. 
Terlepas dari sifat subyektifitas se-
ni yang berbeda cita rasa dan ideo-
loginya, DKJ ingin membuat 
formulasi obyektif mengenai karya 
seni. Bahwa dalam proses pencip-
taan, paradikma estetik artistik me-
miliki idiom-idiom, kaidah-kaidah, 
yang seoara harafiah diterjemahkan 
oleh senimannya sendiri. Baik itu 
melalui elemen estetik kebentukan, 
maupun melalui pengakuan konsep-
tual 'Yang sejujumya, yang merupa-
kan kiblat dan kodratinya dalam 
mencipta. Namun tentu, pendekat-
an obyektif dari DKJ ini tidak akan 
bisa memenuhi standar kriterium 
yang ideal, kendati penelusuran an-
alitis telah seksama dilakukan. Dan 
(oleh itu) muncullah masalah, 
dimana pemberian hadiah 'ter-
baik', selalu menjadi polem1k. 

Karya Unggul 
Menyadari urgensi Biennale bagi 

para seniman senirupa, DKJ hen-
daknya semakin mampu menyodor-
kan kriterium standar bagi peserta 
terundang. Dengan penerapan kri-
terium secara baik dan benar, ma-
ka kebenaran Biennale sebagai 
ajang pertemuan puncak para seni-
man senirupa akan terwujud. Di fo-
rum inilah, seniman akan terpanggil 
tnenjadi kreator yang diharapkan 
menjadi inovator dalam pertum-
buhan seni adiluhung. 

Biennale DKJ, yang sampai saat 
ini menjadi anutan (karena satu-
satunya di Indonesia), haruslah me-

rupakan motivator untuk menum-
buhkan cita rasa dan konsistensi 
mencipta karya-karya unggul. Dari 
sana diharapkan adanya barometer 
bobot dan mutu seni, sehingga dari 
sana pula momentum kreativitas di 
ciptakan dan dijamakkan. 

Konsekwensi logis dan penting, 
adalah bagaimana mungkin DKJ 
mampu melakukan pilihan-pilihan 
terbaik dan tidak salah, dalam kon· 
stelasi perkembangan seni lukis In-
donesia yang kian majemuk saat ini. 
Jika hendak beranjak dari sikap su-
byektifitas, maka setiap seniman pa-
tut terundang. Tapi berangkat dari 
sikap obyektifitas pun, kian pelik, 
mengingat nilai-nilai yang tumbuh 
di laban semakin volumetrik. Ma-
ka justru dalam hal inilah, DKJ ha-
rlls bisa menguasai jarak yang 
menjadi penghalang (khususnya) 
dialog penciptaan seni, dengan men-
coba menjaring elemen-elemen pen-
dukung terciptanya suatu 
ajang/pameran Biennale dengan tl-
dak mengurangi bobotnya yang 
khusus dan diidam-idamkan banyak 
pelukis Indonesia. 

Dalam hal ini, DKJ harus bisa 
menjadi elemen pendukung dari 
suatu sebab-akibat, bukannya men-
jadi penentu ambisi kolegial. Oleh 
sebab itu pula, DKJ dan seniman-
seniman di luar DKJ sama-sama 
menjadi subyek substansial dan 
ideal. Biennale lantas bukan suatu 
arena absoludisme DKJ. Ia, secara 
urgensinya, menjadi daya dorong 
banyak seninam untuk saling mem-
beri arti, saling menimba konsepsi 
senid alam era perkembangan segi 
bobot dan mutu. Dengan demikian, 
Biennale adalah sesuatu yang mut 
lak, kehadirannya menjadi ukuran 
fenomenologis. 

lnstitusi Biennale 
Semakin tertata, semakin kenta-

ra pulalah bahwa dari tahun ke ta-
hun, Biennale menuntut banyak 
pembenahan sistim dan 'cara ber 
main'. Munculnya insiden DESEM-
BER HIT AM, th. 1974, barangkali 
juga hadiah mahal atas kurang je-
lasnya sistim penyelenggaraan saat 
itu, yang berdampak pada ketidak 
puasan bagi sebagian pelukis. Sadar 
atau tidak, menentukan terlalu ke-
tat dan dokmatis bagi peserta di 
tahun-tahun setelah itu juga kurang 
berkenan, bagi pelukis yang tak te-
rundang. Lalu apa? 

Berangkat dari berbagai diru. 
Jangsung dengan banyak pelukis ke-
namaan di daerah, (Bandung, Ja-
karta, Yogya, Surabaya_, Bali), 
diperoleh kesan mendalam me-
nyangkut segi-segi penyelenggaraan 
yang dirasa terbaik. Danarto misal-
nya, dengan tandas mengatakan 
bahwa penentuan sepihak oleh DKJ 
(Komite Senirupa), akan menimbul-
kan jarak renggang DKJ dengan se-
niman. Untuk memberi peluang 
aspiratif dalam menyampaikan 
gagasan-gagasan seni, G. Sidarta, 
Yusuf Affendi, Setiawan Sabana, 
Yustiono, Sanento Yuliman, Suna-

ryo, Amang Rahman, Made Wiyan-
ta, Bagong Kusuddiardjo, sepakat 
menyatakan pendapat melibatkan 
seniman daerah/diluar DKJ dalam 
penentuan keikut sertaan pelukis 
dalam Biennale. 

Sikap aspiratif dari banyak seni-
man tersebut tentu amat beralasan, 
mengingat sekarang ini DKJ sudah 
amat 'tertinggal', dalam memantau 
pertumbuhan seni rupa? Dengan 
mengacu pada kebenaran Biennale 
itu sendiri yang harus menjadi fo-
rum terpenting bagi dialog kultural 
antar seniman, umpan balik dari ba-
nyak seniman terkemuka di atas su-
dah tepat, sudah saatnya ditanggapi 
secara luwes dan terbuka. 

Dalam kaitan teknis penyelengga-
raan Biennale VIII, pikiran 'kecil' 
Komite Senirupa DKJ perlu diluas-
kan dengan mempercayai berbagai 
umpan balik itu. Melalui Sdr. Ar-
sono (Komite SR) dan Sanento Yu-
liman, DKJ berusaha menjaring 
tanggapan-tanggapan dan aspirasi 
banyak seniman di daerah. Begitu 
pula dalam memantau siapa yang 
pantas diundang, telah didasari atas 
dialog langsung mereka berdua de-
ngan para seniman di berbagai 
daerah. 

Kebenaran secara substansial dan 
ideal yang ditempuh DKJ, khusus-
nya dalam penyelenggaraan Bienna-
le VIII ini, adalah tindakan dalam 
rangka menjalin obyektifitas nilai-
nilai. Artinya, bahwa pengambilan 
keputusan penyelenggaraan Bienna-
le VIII dengan cara terakhir ini, me-
rupakan/menjadi penting, karena 
didukung oleh potensi pemikiran, 
yang kesemuanya menghendaki pe-
mantapan substansial dan ideal dari 
Biennale DKJ. Apalagi jika perma-
salahan senirupa Indonesia ingin ki-
ta hadapkan konstelasinya dalam 
senirupa Dunia, dimana nilai-nilai 
universalitas ingin direbut dan 
trend-trend internasional ingin kita 
masuki. 

Menurut hemat penulis, untuk 
Jl!enjamin eksistensi Biennale perlu 
k1ranya dibentuk institusi biennale. 
Institusi ini merupakan kepanjang-
an gerak kerja Komite Senirupa 
DKJ, yang secara intensif dan khu-
sus menangani Biennale dan event 
yang berkaitan dengan acara ber-
gengsi di forum internasional. Ide 

peuulis peroleh dari pematung G. 
S1dharta (Bandung), yang cukup 
memper)latikan eksistensi senirupa 
Indonesia. Dengan cara ini, diha-
rapkan nanti tidak lagi tumbuh per 
soalan prinsipil dan mendasar, 
karena banyak kriterianya telah di-
rumuskan secara teliti oleh institu-
si Biennale ini. 

Bagi penyelenggaraan Biennale 
DKJ ke VIII ini, terlihat keinginan 
ke arab institusi itu. Jika kita lihat 
sejak semula DKJ telah menugas-
kan kepercayunnya (dua orang 
yang ditunjuk) dan mempercaya-
karmya untuk melaksanakan sebaik-
baiknya Biennale VIII, serta mem-
bentuk panitya Biennale VIII, ma-
ka langkah maju menuju idaman 
banyak seniman, terasa ingin diwu-
judkan. Dalam hal inipun, DKJ 
nampaknya mulai bisa menerima 
urgensinya suatu kerjasama penye-
lenggaraan dengan pihak swasta 
masyarakat (di luar lembaga DKJ). 

Masuknya SEDCO (Setiawan 
Djody Coorporation) dengan me-
nanganisegipendanaannya,meru-
pakan isarat keterbukaan dan 
keluwesan DKJ dalam mengantisi-
pasi berbagai kesulitan-kesulitan 
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yang dihadapinya khusu nya dalam 
se$1 uang. Hal serupa imlah, yang 
SeJak dm1 ditekankan oleh Guber 
nur Wiyogo Atmodarmmto. 

Bergerak dari kesepakatan kerja-
sama im, akan lantas muncul ber 
bagai aspek yang bisa d1kemban 
kan oleh pihak-pihak yang terhbat 
seniman, DKJ dan masyarakat mJt 
ra kerja. Dalam pemasyarakatan se-
m misalnya, Tito D. Kusuma 
(manager produksi) Jnl!}n memberi-
kan berbagai alternatif yang men-
dukung kelayakan hidup sosiologis 
seniman, dengan ide pemasaran se-· 
ni secara terhormat, tanpa mengu 
rangi nilru-nilai esens1al sem. Selain 
itu, dicari pula kemungkinan meng-
giatkan momentum penulisan dan 
penerbitan sem secara eksklus1f, 
dengan melibatkan para pakar/pe-
nulis dan analis seniru_Pa 

Melihat kenyataan di atas, dima-
na penanganan pelaksanaan Bien-
nale VIII DKJ terbentuk dan 
berbagai kelompok pemikiran, baik 
itu oleh Komite Senirupa (selaku 
pemrakarsa ide) dan seniman di luar 
DKJ sebaga1 pendukung/aspJrator 
serta mitra kerja (SEDCO) dalam 
hal pendanaan, maka kiat menjadi-
kan Biennale sebagai forum dan 
momentum penting pelukis Indone-
sia, memperoleh nilai tambah me-
nuju eks1 tensi senirupa lndone ia. 

Delapan 'Mata Pisau' 
lnstitus1 B1ennale DKJ lab, kelak 

yang harus merumuskan, apakah 
sistim kompetitif diberlakukan atau 
tidak. Dengan sistim kompetitif e-
perti sekarang, bisa saja eniman 
menolak, atau bahkan biSDI dengan 
penyelenggaraan Biennale VIII ka-
rena hadir di sana para JUfl 

Tetapi menurut pengamatan atau 
analisa penulis ini, sebenarnya ke-
terliba.tan pelukis dalam event kul-
tural seperti Biennale, janganlah • 
dikurangi maknanya, hanya karena 
event tersebut dilaksanakan kompe-
titif. Perlu titik pandang yang lam, 
yang tidak semata-mata tehrus. Bah-
wa Biennale adalah merupakan 
konsensus untuk menumbuhkan 
dan mengevaluasi nilai-nilru. De-
ngan kehadiran senirnan yang diun-
dang be arti akan menjembatani 
mak;ud penyelenggaraan in untuk 
melihat peta seni lukis Indonesia se-
cara lebih detail. 

Jadi, s1apa pun yang terhbat cia-
lam pameran akbar ini sebenarnya 

telah menJadJ motivator pentmg ba-
81 pertumbuhan semrupa Indonesia. 
Dan dekade Popo Iskandar, Nas-
har, Widayat, Srihadi sampai ke de-
kade Hardi, Made Wiyanta, Lucia 
H rtm1, Ivan Sagito, Dede Eri 

pna 
Namun seperti diutarakan di atas 

tadi, masalah subyektifitas juga hi-
sa menjadi mutlak, menjadi prinsip 
mdJV dualisme mereka. Kebebasan 
untuk tidak tertarik ikut Biennale 
adalah hak, dan mungkin, itu kebe-
naran terbaik. Maka, delapan 'ma-
la p1 au' yang bertugas menJuri: 
Mohtar Lub1s, Umar Kayam, But 
Mochtar, Sanento Yuliman, Sudjo-
ko, Rusli, Alex Papadimetreou, Pa-
olo M1randa, bisa saja kecewa, tapi 
b1sa juga justru kian senang kare-
na tugasnya tidak terlampau berat? 
Selain harus merumuskan kriterium 
terbruk suatu karya, juri dituntut 
mengevaluasi keadaan nyata seniru-
pa Indonesia. Evaluasi yang tentu 
saja menyangkut devinis1 yang bisa 
problematik konseptual, sehingga 
memben mput bagi perkembangan 
semrupa Indonesia dan dunia. 

Dalam masalah 1ni pulalah, pisau 
anahsa harus tajam dan sanggup 
merob k secara detail beN>agai ce-
lah penCJptaan semman. Obyektifi-
tas mlru-nila1 yang memang ada, 
maka lantas akan terkuak, terbuka 
dem1kian Iebar sehingga masyarakat 
tahu po isi djln kedudukan seniru-
pa lndonesJa. 

Jad1 menurut hemat penulis, ke-
hadiran delapan 'mata pisau' pada 
Biennale VIII DKJ tahun 1989 ini 
bukan sesuatu yang harus ditabu-
kan. Seruman terundang, menurut 
DR. SudJoko, sepantasnya ikut, ji-
ka tak punya pretensi sumbang 
mengenru Biennale DKJ. Kehadiran 
jun dan keikutsertaan/partisipasi 
seniman, akan memberi promise bu-
daya Indonesia dalam skala luas. 
Tak saJa khususnya dalam dunia se-
m luk1s rupa, tap1 dalam konteks-
nya penJabaran nilru-nilai kultural 
bangsa Indonesia. 

Jika klta mas1h memandang po-
sisi Biennale DKJ penting diseleng-
garakan, mengingat ia merupakan 
acara kulminasi dan satu-satunya, 
mendorong untuk suatu succes Je-
las bukan dosa. Bahkan sikap po-
sJtif akan menJadi gengsi tersendin. 
Sebuah promise 

Sri Warso Wabono 
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