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                KOMITMEN PAK DJON PADA SANG PENYANYI 

    PENYANYI yang jarang diberi honor itu, tetap bahagia sampai 
sekarang. Suaminya, pelukis besar S. Sudjojono (alm) agaknya telah 
menemukan hakikat : yang dibutuhkan wanita di muka bumi sebenarnya 
bukan honor, perhiasan, atau mobil besar. Wanita cuma butuh kata-
kata besar - bahkan mungkin teriakan - tetapi yang jujur.
    Begitulah. Suatu malam Ny Rose Pandanwangi Sudjojono (kini 64 
tahun) pulang dari suatu pergelaran musik seriosa. Pak Djon - 
panggilan akrab Sudjojono - biasanya meminta rangkaian bunga tanda 
terima kasih dari panitia yang dibopong sang istri, lalu 
mengabadikannya sebagai catatan sejarah di atas kanvas. Lengkap 
dengan kata-kata besar, dan "teriakan jiwa" pelukis yang dikenal 
cerdas dan tajam pikirannya ini.
    Tapi malam itu yang diminta Pak Djon lain. Ia meminta istrinya 
berpose nude membelakanginya, dan ia seperti juga almarhum Affandi, 
meninggalkan istrinya dalam keadaan "telanjang" (di kanvas...)
                           *  *  *
    Sekali lagi, menonton pameran restrospeksi karya-karya Pak Djon 
dalam rangka ulang tahun ke-3 Majalah TIARA di Bentara Budaya 
Jakarta 25-31 Mei 1993, orang mungkin akan terhenyak. Seniman yang 
memilih gaya "impresionis-realis" dalam seluruh karyanya ini memang 
seniman yang gatal. 
    Endapan pandangan dasarnya yang romantik, intelegensinya yang 
menyala, sama-sama tidak bisa ditahannya sehingga menyebabkan 
tangannya gatal untuk menyentak tiap lukisannya penuh kenangan. 
Namun hampir semua tema lukisan dan catatannya sesungguhnya mengarah 
pada satu titik, yaitu komitmennya pada keluarga dan perkawinan.
    Barangkali orang boleh membandingkan, ketika makin sedikit yang 
menganggap perkawinan sebagai sebuah komitmen pemandangan yang 
digelar Pak Djon mungkin bisa jadi petuah. Tengoklah lukisan 
berjudul Maya, Sebelum Makan Berdoa, Rose Menyusui, atau Kelahiran 
Yesus. Dasarnya, keluarga inti. 
    Yang belum masuk ke sana (perkawinan) menggurauinya dengan 
lecehan perkawinan sama dengan "penjara" dan "kemandegan". Sedang 
yang  ada di dalamnya menganggap perkawinan penting, tetapi 
barangkali tidak sangat penting.
    Pada Pak Djon, konservatifme dalam pandangan tentang perkawinan 
telah membuahkan puluhan lukisan. Malah Ny Rose mengaku, di samping 
lukisan-lukisan keluarga yang kental dengan suasana romantik, 
setidaknya Pak Djon pernah melukisnya 12 kali dalam keadaan nude.  
    Oktober 1985, kira-kira setahun sebelum Pak Djon terkena kanker 
paru-paru dan meninggal dunia, Pak Djon menciptakan Lagu Sesudah 26 
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Tahun, sebuah lukisan berukuran 1,5 x 1 meter persegi. Ini lukisan 
mereka bedua berdampingan setelah 26 pernikahan mereka. Ny Rose 
memangku rangkaian kembang, dan seekor angka sedang menyisik bulu-
bulunya di sudut kiri bawah. Di situ Djon menulis : bunga-bungaku 
mekar di pangkuan  istri yang kucintai...
                          * * *
    OLEH sebab itu, pertanyaan siapakah pelopor seni lukis 
Indonesia modern, bagi Pak Djon barangkali bukan soal penting. 
Sebagai pelukis, dan lebih lagi sebagai pribadi yang rendah hati 
jawabannya tentu bisa kita tebak.
    Menelusuri jejak langkah masa pertumbuhan seni lukis Indonesia 
secara seksama, akan diperoleh dua pendapat yang berbeda. Salah satu 
yang bersemangat adalah kritikus Dan Suwaryono (almarhum) yang 
mendudukkan peran Raden Saleh (1807-1880) dalam posisi yang amat 
tinggi sebagai pelopor seni lukis Indonesia modern. Karena Raden 
Saleh merupakan pelukis Indonesia pertama yang mengekspresikan 
gagasan dan pikirannya dengan cara Barat: melukis secara realistis 
dalam corak Renaisans dengan mengambil teknik dan gaya baru. Juga 
estetika baru yang menyempal dari bentuk kesenian tradisi yang lebih 
mengakar pada kerja yang acapkali lebih bersifat fungsional.
    Kritikus Dan Suwaryono menggarisbawahi pendapatnya, bahwa 
adanya unsur antar hubungan dan antar pengaruh sebagai kenyataan 
historis dalam sejarah seni lukis Indonesia kontemporer, telah 
membuktikan kelangsungan eksistensi seni lukis Indonesia modern yang 
berpangkal tolak dari Raden Saleh. Bukannya dari S. Sudjojono.
    Pendapat berbeda dilontarkan oleh kritikus Sudarmaji yang 
menganggap peran Pak Djon sangat besar dalam mengobarkan kebangkitan 
semangat nasionalisme untuk mencari cap Indonesia. Dalam karya 
pelukis Indonesia, harus tercium kental napas Indonesia, tidak 
melukis dalam cara-cara realisme Barat semacam Delacroix, Adolfs, 
Hofker, dan sebagainya. Cara-cara yang dianggap mustajab adalah 
dengan menggali sekaligus mempelajari kesenian tradisi Indonesia 
seperti relief-relief candi, kesenian Nias, Toraja, Kamasan dan 
semacamnya. Atau juga mempelajari seni lukis kanak-kanak yang lebih 
lugas dalam pengekspresiannya.
    Setujukah Sudjojono dengan pendapat Sudarmaji? Pada suatu 
malam di bulan April 1984, pelukis yang flamboyan ini dengan 
tetap berapi-api mengomentari dua pendapat yang berlain selera ini.
    "Saya tidak sependapat, bila seorang pelukis pribumi yang 
berasal dari tanah Indonesia melukiskan pahlawannya (maksudnya 
lukisan P. Diponegoro) pada saat ditangkap Belanda dalam keadaan 
pasrah, loyo tidak bertenaga. Apalagi pahlawan itu, beserta figur-
figur yang ada, digambarkan dalam anatomi yang tidak proporsional. 
Dalam cara yang jelek. Tidak pantas seorang 'pengecut' dijadikan 
tokoh apalagi seorang pelopor, dus sebutan yang sungguh berat 
bebannya," ujarnya bersemangat. Dengan caranya Pak Djon mengatakan, 
seharusnya orang mengetahui apa yang diperjuangkan oleh Soedjojono 
selama ini. 
    "Tapi kalau dia ditanya, siapa pelopor seni lukis Indonesia 
modern, dia tentu akan menjawab nanti juga orang akan tahu," kata 
Rose. Sikap tidak mau menonjolkan diri seperti itu, bukan cuma dalam 
perkara siapa pelopor senilukis Indonesia, tetapi juga dalam peran 
dan kapasitasnya pada Persatuan Ahli Gambar Indonesia (Persagi) yang 
didirikannya. 
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    Djon keluar dari Lekra justru karena dia menyadari misi Lekra 
telah melenceng menjadi organisasi politik yang berbeda haluan. 
"Penilaian bahwa Pak Djon Lekra itu unfair. Sebab Pak Djon telah 
menyatakan diri keluar dari Lekra tahun 1958, setahun sebelum 
menikah dengan saya. Dia justru menentang Lekra, sehingga 
kedudukannya sebagai sebagai anggota DPR dicabut, dan selama  
periode 1958-1965 Pak Djon benar-benar diulek (ditindas) oleh Lekra, 
karena saat itulah mereka benar-benar berkuasa," kata Rose. Waktu 
itu Djon sempat memilih Lekra, karena partai itu paling gigih 
melawan Belanda.
                            *  *  *
    SIAPAKAH yang tidak mengenal S. Sudjojono? Lahir di Kisaran 
Sumut, 14 Desember 1917, namanya bahkan nyaris tak boleh dilupakan 
bila membedah sejarah seni lukis Indonesia modern. Ia salah satu 
pendiri Persagi yang berdiri pada 23 Oktober 1938 di Kesatrianschool 
met de Qur'an di kawasan Petojo Jakarta. Pendiri lain dan sekaligus 
sebagai ketuanya adalah pelukis Agus Djaya, yang pada pertengahan 
April yang silam berpameran tunggal di TIM, Jakarta. Sudjojono
duduk sebagai sekretaris dalam organisasi itu.
    Ia cukup vokal. Salah satu pendapatnya yang kontroversial
adalah ketika dengan garang ia membabat jenis lukisan yang
diejeknya dengan istilah Mooi Indie. Yaitu jenis lukisan
pemandangan yang serba tenang dan menyenangkan "... orang perempuan 
yang ada (dalam lukisan) harus berselendang merah berkibar-kibar 
diembus angin atau berpayung berbaju biru, sajaknya lebaran tiap 
hari. Semua serba bagus dan romantis bagai di surga, semua serba enak 
dan damai. Lukisan-lukisan tadi tidak lain hanya mengandung arti: 
Mooi Indie".
    Modal terpenting seorang seniman, menurutnya adalah 
kepercayaan pada diri sendiri. Pak Djon sering mengemukakan, agar 
pelukis muda tidak hanyut dengan gaya realisme maupun abstrak. Kalau 
Djon melawan aliran abstrak bukan karena dia tidak mampu melukis 
abtrak, tetapi dia lihat banyak pelukis Indonesia memilih abstrak 
untuk "bersembunyi" karena tak mampu melukis realis.      
    Pendapat inilah yang selalu ditanamkan kepada murid-muridnya. 
Sapuan kuas menjadi elemen paling penting dalam lukisan karena 
"lukisan adalah jiwa nampak". Itulah pendapatnya yang ditulis 
sekitar 50 tahun silam dalam sebuah buku berformat kecil berjudul 
Seni Loekis, Kesenian dan Seniman yang dicetak di atas kertas 
merang.
    Sudjojono adalah guru yang melahirkan seniman-seniman seperti 
Nashar, almarhum Zaini dan sebagainya. Pegangan yang dianutnya 
adalah "saya tak pernah bilang lukisan murid saya salah, tapi 
saya bertanya kepadanya apakah lukisan itu sudah baik? Jadi ada 
suasana diskusi yang hidup."
    Sudjojono juga merupakan figur pelukis yang berwatak. 
Seperti nampak dalam karya-karya seniman yang mempunyai anak 14 
orang (dari dua istri).  
    Bagi Pak Djon, fullness dalam arti kepenuhan hati agaknya
telah dibuktikan sepanjang hidupnya, meskipun hidupnya sebenarnya
tak pernah lepas dari kesulitan. Dalam soliloquinya di atas kanvas,
dia menulis begini : kamu bagus/sebab kamu bagus/juga kamu
bagus/sebab lagumu bagus/kamu bagus dalam segala bentuk...
(Ipong Purnama Sidhi/Hariadi SN)                

Tark - Print/Save http://pik.kompas.co.id/tark/printsave.c...

3 of 4 4/24/12 4:28 PM



Foto: 1

Tark - Print/Save http://pik.kompas.co.id/tark/printsave.c...

4 of 4 4/24/12 4:28 PM


