
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/01/15/SR/mbm.20010115.SR76601.id.html
“Sebuah Pameran Nun di Sana”
Raihul Fadjri, 15 Januari 2001

KOTA Klaten di Jawa Tengah hanyalah sebuah kota kabupaten. Dia tak pernah masuk dalam peta 
seni rupa Indonesia. Kota ini menjadi sekadar lintasan lalu-lalang arus kendaraan dari Yogyakarta 
ke Solo atau sebaliknya. Tapi, di kota kecil ini seorang pelukis bermukim dan bertahan dengan gaya 
naturalis, gaya yang dianggap sudah bangkrut. Rustamadji, begitu orang mengenalnya. Kawannya 
lebih akrab memanggil Rustamadji dengan sebutan Rus atau Rustam. Presiden Sukarno pernah 
mengoleksi salah satu karya lukisnya. Rustamadji memang tak sepopuler Hendra Gunawan, Trubus, 
Sudarso, atau Batara Lubis, yang merupakan kawan-kawannya di Sanggar Pelukis Rakyat, lima 
dasawarsa silam (1948-1955). Namun, Rustamadji mungkin satu-satunya pelukis yang bertahan dari 
serbuan arus besar modernisme dalam seni rupa Indonesia. Rustamadji bertahan dengan corak 
naturalisme yang menggunakan teknik realis, hingga ia berusia 80 tahun pada 19 Januari ini. 

Sebuah pameran untuk menyambut usianya yang 80 tahun kini diselenggarakan di kampung 
halamannya. Pameran yang dikelola oleh para seniman setempat ini berlokasi di rumah Rustamadji,  
dan itu memang layak diselenggarakan karena usia karirnya dalam seni rupa sudah begitu jauh. 
Kini, setiap hari dia hanya duduk di ruang tamu dengan baju hangat melilit tubuhnya yang semakin 
renta, dengan handuk kecil melilit lehernya dan ditemani segelas susu. Di dinding rumahnya, 
tergantung sebuah lukisan berukuran besar berjudul Parangtritis di Waktu Lebaran, sebuah 
keramaian dengan latar debur ombak dan bukit gersang Pantai Selatan Jawa, seolah 
menggambarkan dunianya yang kini terpisah dengan hiruk-pikuk keramaian. Bahkan, pada saat 
acara pembukaan pameran itu, 4 Januari silam, Rustamadji tidak bisa bersama-sama dengan tamu 
undangan di ruang pameran. Sementara itu, beberapa penonton di bagian lain di rumah itu 
menikmati karya lukis dengan gaya yang sudah memutih bak kumis dan jenggotnya. Meski tua 
renta, raut wajah dan sorot mata sang Pelukis masih mengesankan sikap kukuh, bak kukuhnya 
tongkat kayu berlapis pelitur cokelat berbentuk huruf T yang selalu dalam genggamannya, atau 
sapuan kuas yang terasa kuat pada kanvas lukisannya. Kukuh terhadap keyakinannya. Mungkin 
kalimat inilah yang paling pas menggambarkan sosok Rustamadji sebagai seniman. 

Rustamadji nyaris seorang naturalis sejati yang religius. Ia menempatkan manusia hanya 
sebagai benda kecil dari bukti kebesaran Tuhan, yakni alam. Tak aneh jika sebagian besar karya 
lukisnya adalah "potret" lugas tentang alam: hutan, sungai, sawah, danau, bukit, dan gunung. Jika 
kehadiran figur manusia tak terhindarkan, itu selalu muncul dalam ukuran kecil. Selebihnya, 
lukisannya berisi sergapan lanskap alam yang mengisi penuh kanvasnya, yang umumnya berukuran 
besar. "Ini sikap hormat dan tulus saya kepada kehidupan," katanya. 

Simaklah karya Parangtritis di Waktu Lebaran tadi. Kerumunan manusia dengan berbagai 
polah di tepi pantai bak terimpit gundukan bukit besar dalam warna-warna berat. Atau, dalam 
Hutan Pinggir II (1996), dua figur kecil yang sedang berjalan di belakang dua ekor kuda itu bak 
terjepit di tengah batang pohon dengan latar hamparan sawah, sungai, dan bukit. Begitu pula, pada 
lukisannya yang bertajuk Merapi (1984), dua petani yang sedang menghadap ke gunung yang 
paling aktif di Indonesia itu hanya merupakan bagian kecil dan terjepit di antara keperkasaan sosok 
Merapi di latar belakang dan sepenggal batang pohon di latar depan. Dengan demikian, Rustamadji 
sebenarnya sedang menyingkirkan kecenderungan menjadikan manusia sebagai sumber estetis, dan 
menjadikan alam sebagai sumber segalanya. Secara ekstrem, Rustamadji menunjukkan 
kecenderungan ini lewat karya lukis yang sama sekali tidak menghadirkan figur manusia, tapi orang 
masih bisa berilusi mengendus bau manusia dalam jejak-jejak visual di dalamnya. Ini terlihat pada  
visualisasi jalan setapak dan jembatan kayu di tengah sungai menuju ke tengah hutan pada 
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Pemandangan, 1996, atau batang bambu yang ditebas pada Rumpun Bambu, 1999. 

Kecenderungan Rustamadji ini menyempal dari kecenderungan kawan-kawannya di 
Sanggar Pelukis Rakyat. Hendra Gunawan mengembangkan tema sosial dalam karyanya dengan 
menempatkan masalah kehidupan manusia, baik dari segi gagasan maupun visualisasi, sebagai 
pusat perhatian. Sebaliknya, Rustamadji secara visual meminimalkan kehadiran figur manusia 
dengan menjadikan alam (termasuk manusia) sebagai gagasan spiritual. Memang ada beberapa 
karyanya yang cenderung bertema sosial, dengan menempatkan manusia dari segi ide ataupun 
visualisasinya sebagai pusat perhatian, misalnya Pengamen, 1987, yakni sekelompok anak muda 
yang mengamen dengan latar belakang suasana riuh sebuah kampung, atau seorang kusir yang 
sedang menyaksikan tukang menambal kaki kudanya di tengah lalu-lintas kota dalam karya bertajuk 
Pasang Tapal Kuda, 1999. 

Beberapa seniman memang bersikap bahwa kehadiran citra manusia dalam karyanya hanya 
akan mengekang keliaran imajinasi. Tapi, bagi Rustamadji, pilihan ini adalah sikap hidup. Sikap 
pongah manusia sebagai penakluk alam menjadikan manusia merasa sebagai makhluk yang paling 
penting. "Tak ada yang penting, tak ada yang tidak penting," ujarnya tegas. Ini merupakan sikap 
yang tidak ingin meremehkan sesuatu. "Semuanya satu mutu," tuturnya menambahkan. Pada karya 
lukisnya, hal ini tampak dari perlakuan Rustamadji terhadap obyek lukisannya, yang secara apa 
adanya. Dari segi ukuran, ia menempatkan subyek dalam ukuran yang proporsional. Dari segi 
pencitraan, Rustamadji menggarapnya dengan teknik realis yang nyaris sama dengan bentuk 
senyatanya. Dia suntuk dengan detail, baik untuk obyek yang berukuran besar maupun yang 
berukuran kecil, untuk memindahkan realitas visual ke atas kanvas. Seolah tak ada yang dilebih-
lebihkan, tapi tak ada juga yang dikurangi. 

Melihat karya lukis Rustamadji seperti melihat sebuah foto snapshot yang dengan begitu 
saja memindahkan realitas visual ke atas kanvas. Maka, adalah sebuah keberuntungan jika kualitas 
rasa muncul dari karya lukis Rustamadji. Rustamadji memang memiliki kemampuan teknik realis  
yang baik, sebagaimana pada umumnya kemampuan pelukis yang ditempa di Yogyakarta. Pada 
1938, ia menggambar potret dirinya pada masa kecil di atas kertas, yang digarap dengan sangat 
detail. Ada citra realis yang tampak pada karya potret Sri Mangkunegoro VII (1938) dengan teknik 
titik-titik pena di atas kertas. Kemampuan teknik realis inilah yang menopang hasratnya 
memindahkan potret alam ke atas kanvas. Tapi, anehnya, saat Rustamadji tercerahkan dengan gejala 
supranatural pada 1965, dia sempat menghasilkan karya bercorak abstrak berupa tumpukan arsiran 
garis-garis beraturan dan kacau di sana-sini yang membentuk gelembung besar. Karya yang 
diberinya judul Kiamat, 1965, ini seolah menggambarkan suasana yang ia sebut "Geger Gestok", 
saat tujuh jenderal Angkatan Darat dibantai dan diikuti pembantaian massal orang-orang yang 
dituduh PKI. Di masa-masa itu hingga tahun 1970, Rustamadji banyak melihat ke atas, tak cuma 
dalam pengertian makna, tapi juga secara harfiah. 

Dengan menggunakan teropong buatan sendiri dari karton (sejak 1961, ia membuat puluhan 
teropong), ia rajin mengamati permukaan bulan sebagai benda langit yang paling dekat dengan 
bumi. "Saya ingin tahu isi jagat raya ini," ujarnya. Pengalaman spiritualnya membimbing 
Rustamadji ke arah religiositas sufi bahwa semua yang ia lakukan adalah kehendak Tuhan. Tuhan 
pula yang menggerakkan pikiran dan tangannya ketika melukis, sehingga lukisannya adalah karya 
Tuhan juga. Bahkan dia merasa tidak berhak membubuhkan tanda tangan di atas karya lukisannya. 
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"Yang penting bagi pelukis adalah hasil kerjanya, bukan nama pelukisnya," kata Rustamadji. Tapi, 
belakangan muncul juga namanya di atas kanvas, yang konon atas desakan kolektor. Pihak yang 
terakhir inilah yang tak terlalu akrab dengan Rustamadji. Corak naturalistis bukanlah corak yang 
populer bagi pasar seni lukis. Naturalisme bergaya dekoratif ala Widayat lebih mengena di kalangan 
kolektor. Tapi, Rustamadji tampak tak peduli. Keteguhan sikap hidupnya lebih kencang daripada 
pertimbangan estetis, apalagi sekadar soal pasar. Suatu pameran tentang daya tahan yang luar biasa 
untuk tidak tergoda dengan ilusi estetis selama lima dasawarsa itulah yang pantas membawa orang 
melihat pameran di sebuah kota kecil bernama Klaten.
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