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Museum Sukrodimejo

oleh Alia Swastika

Bulan-bulan ini, sembari masih sibuk dengan beberapa program berkaitan dengan recovery sosial 

pasca gempa, saya mempersiapkan pameran yang sangat menarik konsepnya. Untuk Cemeti Art 

House sendiri, kantor saya, pameran ini jadi semacam pameran reuni karena kami berhasil 

mengumpulkan seniman2 yang sudah lama tidak bikin pameran di Cemeti, seperti Agus Suwage 

dan Agung Kurniawan. Kami juga mengundang seniman muda, Maryanto, untuk melihat perspektif 

tentang sejarah dari generasi yang lebih muda.

Ide pokoknya, para seniman ini ingin menguji bagaimana fiksi dapat diterima sebagai sejarah. 

Eksekusinya, mereka menciptakan tokoh fiksi bernama Sukrodimejo. Karena mereka percaya 

bahwa sejarah Indonesia tidak berlangsung dalam pola yang linear—selalu ada peristiwa yang 

berulang, ada tokoh-tokoh yang memainkan peranan yang sama—maka para seniman ini ingin 

menampilkan Sukrodimejo sebagai seorang tokoh yang selalu ada dalam setiap peristiwa penting 

dalam sejarah Indonesia. Maka muncul gagasan untuk membuat museum memorabilia bagi tokoh 

ini, yang kemudian diberi nama “Museum Sukrodimejo”. 

Mereka kemudian merancang desain museum tersebut, membayangkan biografi diri Sukro Dimejo, 

mereka-reka isi museum. Dari diskusi dan penelitian kecil ini, mereka menghasilkan mural yang 

dimaksudkan sebagai pengganti diorama yang biasanya ada dalam museum sejarah. Diorama ini 

berisi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, mulai dari penangkapan Diponegoro di 

tahun 1800an, Masa Koloni Jepang, Persiapan Proklamasi 1945, Peristiwa 30 September, Masa 

pembangunan, dan Kerusuhan Mei 1998. Sukro Dimejo digambarkan selalu ada dalam peristiwa 

tersebut, mengambil peran yang selalu ambigu dan penuh konflik kepentingan. Ada di pihak 

siapakah dia?

Setelah itu, para seniman mengumpulkan barang-barang pribadi yang akan ditunjukkan sebagai 

barang milik Sukrodimejo; akordeon (accordion), tandu, lensa kamera, koleksi majalah, pakaian 

militer, jam, keris, atau mesin ketik. Setiap benda ini diberi cerita singkat yang menunjukkan 

kecintaan Sukro Dimejo terhadap benda-benda ini. Kami merasa bersemangat dalam melakukan 

rekonstruksi ini. Ternyata mengarang kebohongan public itu menyenangkan ya? Hehe….
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Ruang pameran didesain dengan pencahayaan yang temaram, dan kami juga memutar musik-musik 

lama, sebagaimana suasana yang Anda dapatkan di museum2 di Indonesia; membuat ngantuk. Di 

depan pintu masuk museum, dipasang patung tokoh ini.

Yang menarik, pada malam pembukaan pameran, kami menset up suasana mirip pembukaan resmi 

di berbagai tempat di Indonesia. Para pegawai Rumah Seni Cemeti memakai baju kebaya, para 

seniman memakai batik. Kami juga mengundang Kelompok Music Keroncong dari Kampung 

Juminahan. Dan, yang paling mengagetkan, kami berhasil mendatangkan “cicit dari Sukro Dimejo” 

untuk berada di sana dan memberikan sambutan pada malam peresmian museum untuk kakeknya 

tersebut. Si actor yang memerankan cicit ini rasanya juga terpancing dengan provokasi kami; 

dengan meyakinkan, ia memberikan sambutan didepan para hadirin dengan gayanya yang terasa 

gugup dan canggung, juga, sedikit terharu. Saya seperti tak kuat menahan tawa sebetulnya. 

Sementara para hadirin justru menciptakan suasana khidmat dan hening. Semua tertib dan 

mendengarkan setiap patah kata yang diucapkan si cucu. 

Setelah memberikan kata sambutan, Wawan, sang cucu, diajak menandatangani plakat peresmian 

museum. Semua bertepuk tangan. Beberapa pengunjung kemudian datang kepada saya, bertanya-

tanya apakah tokoh sukro dimejo benar-benar ada. Saya tertawa dan menjawab diplomatis. Ada 

yang bertanya, orang manakah dia sebenarnya. Semua bertanya-tanya. Sebagian kecil, barangkali 

percaya bahwa tokoh ini benar-benar ada.

Saya sedikit tak percaya, bahwa berbohong dan mensugesti kepercayaan public sesungguhnya 

bukan pekerjaan yang betul-betul sulit. 

Kepercayaan-kepercayaan kita memang dengan mudah menjadi goyah, karena kita seringkali 

percaya begitu saja, dan tidak diajarkan untuk berjarak dan bersikap kritis pada apa yang kita 

percaya. Kita berlindung di balik apa yang disebut orang banyak sebagai “kebenaran.”
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