
• • 

KESENIAN 

AUG 198g 

IKINI RAYA 
ffiJTI.ARA 

HAL: 

Para Seniman Sambut Baik Maesenas Kesenian 

Mendi bud:'' ita Perlu 
Djody-cljody Lain" 

,JAKAilTA- Di kalangan semm 
dan budayawan, nama S. Djo-

dy akhir-akhir ini begitu mele-
kat Sebab, sebagai maesenas, S. 
:p_iody ikut mensponsori berba-
pi pagelaran kesenian dan ke-
budayaan. Sebut saja dengan pe-
mentasan teater Rendra "Catat-
an Harlan Seorang Penipu" yang 
kemudian diikuti dengan Bien-
nate Seni Lukis Indonesia. Begi-
tu juga dengan acara baca sajak 
'Kemerdekaan", pidato kebu-

dayaan Umar Kayam dan pidato 
kesenian Remira. Musikus Harry 

yang menggelarkan 'Of 
The Record" juga memperoleh 
bantuan dari penyandang dana, 
S. Djody. 

Berbagai pihak yang dihubu· 
ngi sehubungan dengan kehadir· 
an maesenas semacam S. Djody 
pada umumnya menyambut gem· 
bira atas partisipasi yang diberi-
kan.' Sebab, kesenian bukanlah 
laban komersial subur yang bisa 
mendatangkan laba. Justru de-
ngan tampilnya S. Djody, berba· 
gai kemelut soal dana di kalang-
an seniman dan budayawan, da-
pat teratasi. Bagaimana reaksi 
senlman dan budayawan? 

Perlu Djody·Djody Lain 
Mtmdikbud Fuad Hassan yang 

ditemui pada pembukaan Pekan 
Seni Institut Seni Indonesia (lSI) 
di Pameran Seni Rupa, 
Minggu malam, menyambut baik 
kelladiran orang seperti S. Djo-
dy. Sebab, untuk mengembang· 
kan kesenian diperlukan kesa-
dal'Jlll berbagai pihak, baik pri· 
badi atau perusahaan. Mak-
sudnya? 

"Kalau tidak ada pihak spon· 
sor saya tak tahu bagaimana ca-
ra mengatasi dana kesenian. 
Ap6).agi kalau semuanya dian-
dai.kan kepada Departemen P 
dan K. Gejala semacam ini sudah 
lama berkembang di seluruh du· 
nia," jelas Fuad Hassan. 

Menurut Menteri, sekarang lni 
apresiasi masyarakat terhadap 
se,. semakin meningkat Hal se-

ini harus terus dipupuk 
dan dibina Dan pihak·pihak 
sponsor ikut berperan menum· 
buhkan iklim berkesenian. "Ter· 
us terang, biaya manajemen ke-

itu mahal. Maka kita ha-
rus bersyukur kalau ada orang 
seperti S. Djody yang mau men-
jadi sponsor," demikian Fuad 
Hassan. 

Sementara itu, Prof drs But 
Muchtar, Rektor lSI Yogyakarta 
mengatakan, dengan adanya 
sponsor kesenian, beban senlm-
an lebih terasa ringan. Sebab, tu-
gas seniman adalah berkalya, se-
darigkan untuk menggelarkan di· 

orang yang bisa meng-

erti kesulitan semman. 
"Kami send1n sebelum me-

nyelenggarakan Pekan Sem lSI 
ini sudah menemui S. Djody un 
tuk minta bantuannya. Akh1rnya 
kami sadar bahwa S. Djody su· 
dah banyak mengeluarkan dana. 
Tapi, dia berpesan un!uk akan 
datang akan dibantu" Jela But 
Muchtar. 

Sutradara film Tjoet Nyak 
Dhien, Ero D]arot menyambut 
baik jika ada orang yang membe-
rikan perhatian pada pemba-
ngunan kebudayaan Tapi yang 
harus diperhatikan, kata Ero 
adalah kesmambungan dan in· 
tensitas si maesenas. 

"Bagi saya sendiri inl adalah 
perkembangan yang sangat me-
nyenangkan Selama ini banyak 
kelompok yang menghitung laba 
laba-laba d1 balik meja. Padahal 
pembangunan kebudayaan 
penting untuk mengenal dm ki 
ta," kata Eros DJarot yang dite-
muidi TIM 

Budayawan Wiratmo Soekito 
melihat, kehad1ran S. Djody 1kut. 
membantu pekerjaan Pemerin· 
tah dalam pengembangan kese-
nian dan kebudayaan cukup pen 
ting artinya Maesenas semacam 
S. Djody, kata Wiratmo, mengisl 
peluang-peluang yang seharus-
nya dibiaya1 Pemenntah. 

Menurut kenseptor manife Ke· 
budayaan, dengan adanya mae-
senas yang membantu dengan 
dana berart1 semakin )ela per· 
an pibak swasta Jika tidak? 'Jus-
tru yang dikuatirkan itu Jika 
pengembangan kesenian kita ha 
rus dibantu oleh lembaga-lemba· 
ga kebudayaan asing sepert1 Bn-
tish Council, Erasmus Hu!S 
Goethe Institut, Pusat Kebudaya· 
an Jepang dan sebagainya Bagi 
saya ini sangat ironis," kata Wi· 
ratmo Soekito 

Wiratmo memben saran seha-
rusnya DPR membuat undang-
undang m ngenai dana sent D1 
luar negen ada kebijakan bu· 
daya. "Di Inggeris tersedia dana 
satu miliar untuk pengembangan 
kesenian, dan mi tertuang dalam 
undang-undang. Saya anggap ke-
hadiran S DJody sangat tepat, 
dan tugas berikutnya baga1mana 
mendorong lah1rnya S. DJodY 
yang lain," kata Wiratmo Soekito. 

Fuagsi Ideal 
Penyair Sutardj1 Calzoum Bac· 

hri memberi tanggapan spontan 
ketika diB]ukan pertanyaan seki· 
tar maesenas. Menurut Tardj1, 
sebenarnya Umar Kayam sekitar 
10 tahun lalu sudah memikirkal\ 
sponsor untuk keseman. 

Maesenas memberikan bantu 
an dana, dengan tU]uan agar ke-

seman b1sa digelarkan dan kehi-
dupan kesenian bisa jalan. Ke-
hadiran maesenas ini jelas baik, 
karena ada kesenian avant ga:rde 
dan modern yang tidak bernilai 
komers1al. Lantas? 

"Nah ini diperlukan orang-
orang yang bersedia membuang 
uangnya tanpa memikirkan 
keuntungan. Kita perlu maese-
nas. Tentu saja masyarakat se-
niman, konsumen seni mengha-
rapkan maesenas berfungsi seca· 
ra Ideal, yakni maesenas tidak 
memberikan penilaian tentang 
kriteria seni itu. Untuk menilai, 
itu tugas kritikus seni. Maesenas 
memberikan dana berdasarkan 
kepercayaan bahwa dana 
but diberikan untuk keseman 
yang tinggi mutunya," ujar pe· 
nyair Sutardji Calzoum Bachn. 

Menurut Tardji, maesenas ber· 
sedia membantu pagelaran dra· 
rna Rendra, karena sudah jelas 
kualitas drama yang akan dipen-
taskan oleh orang sekaliber Ren· 
dra. "Kita mendambakan mae e-
nas yang tak sok tahu. Bagi saya 
tak mungkin kesenian hid up tan-
pa maesenas, kecuali mulai me-
mikirkan kesenian seca111 ko-
mersial," kata Tardjl. 

Secara gambtang Tardji meng-
atakan, perambahan-perambah-
an semacam "poetry reading" me-
merlukan maesenas. Begitu juga 
teater perambahan baru, me-
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merlukan maesenas. "Anehnya, 
kadang-kadang kreativitas tim· 
bul saat dia tak komersial 
itulah," ujar Tardji. 

Kehadiran S. Djody sebagai 
maesenas tak diragukan lagi, ta· 
pi tak tertutup kemungkinan ada 
yang salah pengertian menerima 
infonnasi tentang pola kerja 
sponsor dan kegiatan kesenian. 
Akibatnya muncul kecurigaan 
yang sepatutnya tak perlu terja-
di. Pemecahannya? 

Sutardji memberikan fonnula· 
si, kalau kita buruk sangka, se· 
muanya tak akan jalan. Misalnya, 
kalau DKJ mencari sponsor, se-
telah dicetak tidak menyalahi 
kepercayaan yang diberikan ma· 
syarakat Jakarta terhadap DKJ 
sebagai gardu depan penjaga ke-
senian di Jakarta, tentu tak ber-
arti "menjual" atau telah "meng 
gadaikan" dirinya 

"Segala sesuatu itu harus dili· 
hat dululah, check and recheck. 
Kalau curiga dulu, ya susah kita 
bicara Kecurigaan itu menutup 
dialog. Yang penting keterbuka-
an, bukan kecurigaan. Kalau me· 
mang mau dicurigai, tak hanya 
maesenas, tapi juga seniman 
atau penonton. Bisa saja penon· 
ton itu sok tabu, padahal tak 
mengerti kesenian. Sedangkan 
seniman itu ingin ditonton oleh 
orang yang tahu seni," demikian 
Tardji bicara panjang lebar. 

Di negara yang sudah maju, ka-
ta Rendra, bantuan pemerintah 
dan maesenas untuk kesenian 
itu sudah lumrah. Mungkin, kata 
penyair ini, di dunia yang 
baru berkembang seniman hi-
dup ebagai orang pinggiran 
yang sulit mencari naflmh. "Saya 
pikir, tak perlulah curiga dengan 
maesenas," ujar Rendra, usai 
membacakan pidato kesenian 
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