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Seni dan Moral 

Pengertian umum isliah 'moral'. seperti dilerangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. ada!ah: (i) ajaran baik·buruk yang 

dilerlma umum mengenai perbualan, sikap, kewajiban, dsb; akhlak: bud! pekerti: suslla: atau OQ kondisi mental yang 

membuat orang letap berani, befsemangat, bergairah, berdisiplin, dsb: isi hati alau keadaan perasaan sebagaimana 

ierungkap da/am perbualan; setta (iii) aJaran kesusilaan yang dapal dilalik dan sualu cerita. Namun dalam praklek 

penggunaannya. lak semua orang juga marujuk kamus. Kebanyakan diantara kila memahami 'moral' hanya dalam 

pengertian {ij lala nilal yang baik dan luhur, tanpa menyadari lagi bahwa pengertlan ilu berkaltan dengan (iii) sumbar

sumbar ajaran yang direpresentasikan melalui suatu narasi seeara tertentu. Pengertian 'moral' bahkan seling lerlupakan 

sebagai (ii) kondis i menial alau perasaan yang direpresentasikan sebagal ungkapan. Pada dasarnya, pada soaJ 

representasi ini lah paling Jelas lerkait masslah senl dan moral, 

Sejarah masalah mengenai kaitan seni dan mora! l elah berlaku panjang. Masalah ini lak hanya mel1Cakup seal bagaimana 

penilaian moral dlgunaKan untuk menilai seni, alau karya seni; lap! juga persoalan bagaimana kita blsa pahami manifestasi 

panilaian moral sen:. Dalam sejarah tradisi estetik dijelaskan bahwa lerdapat dua kUlub yang sering diposisikan sebagai 

cara pandang yang bertentangan. Sairing pefkembangan plinsip-prinsip penciptaan seni yang menganggap bahwa 

seni memiliki wilayah penilaian yang otonom, maka berkembang pula pandangan yang menyakini bahwa penilaian 

moral bagi senl berlaku lerpisah dali penilaian yang berlaku bagi pengalaman dan prektek kehidupan. Seni dianggap 

memiliki wilayah moral tersendiri. dan hanya bi:;a diuji melalui caranya seeara khas. Pandangan ini dlsebul sebagai sikap 

'nomlnallsme', didukung kaum 'nominalis'. yang befkembang lerutama seiring pertumbuhan prinsip-plinsip modernlsme 

dalam seni. Pandang di kutub yang lain, dianggap leblh 'tradlsionai', dlsebut sebagai sikap 'utopJsma'. Kaum 'utopis' Inj. 

sebaliknya, menganggap bahwa moral seni justru semeslinya lerkeil eral dengan perkembangan nilai-nilal yang berlaku 

dalam pengalaman hidup. Sebenarnya, kedua pandangan ini Istap memilikl titik pljakan yang sama. keduanya berusaha 

menempatkan posisi penting senl dan moral dalam upaya peningkatan kesadaran manusia terhadap niJai-nllai hidupnya. 

DaJam perkembangan seat kini. kedua pandangan ilu tak lagi dilihat sebagal kutub-kutub yang seolah berbeda sarna 

sekali dan lidak memiliki hubungan salu dengan lainnya. Kini. aspek-aspek dan keduanya lengah dlgali kembali dan 

justru dianggap saling memperkaya makna kesaluannya. 

Dalam pembicaraan lentang seni dan moral, sebenarnya terdapat aspek lain yang luru! mernperkaya kaitan dlanlara 

keduanya, yaitu: aspek kebebasan. Balk kaum nominalis maupun utopis sama-sama telah mensyaratkan pembicaraan 

tentang kebebasan. Kaum ulopis percaya bahwa sanl berkaitan dengan Dntologi fiksi dan reprasentasi yang dengan 

kekuatannya maka sani dan karya seni d ianggap meminkl kapasilas untuk menunjukkan bahwa dunia dan sagals 

pengaJaman hidup biss berlaku sebagai hal yang terjadi sebaliknya atau, berlaku sebagai hal yang lebih balk. Seni dan 

ekspresi seni dianggap sebagal unsur yang mampu menghidupkan imajinasl setiap orang \erhadap partimbangan nilai

nilai moral, hingga akhirnya membebaskan beban yang tumbuh dati pengalaman hidup setiap orang. Sedangkan bagi 

kaum nominalis, ihwal cara menghidupkan dunia kebebasan imajinasi seni secara khLlSus dan khas itulah yang dianggap 

jadi perkara utama dan panting. Plinsip bagaimana imajinasi esletis itu d itumbuhkan tak hanya akan menggerakkan 

kebebasan seniman menyatakan representasi nilai·nllal moml. tetap! juga akan menghidupkan makna kebebasan pihak 
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Vang menanggapinya. Tenlu saja masalah kebebasan esletis In be!1aku sebagal nilai pengalaman yang bersifat khusus, 

vang menetapkan semacam jara!< tenemu temadap pengataman dan pralctek kehidupan praktis. Bagi pandangan 

nominalisme, kebebasan lmajinasi estetik ini panting seoagai pra-kondisi bagi sagl pen~alan moral dan sikap otooom 

yang bersifal politis. 

Delam perkembangan senl rups masa kini, tEmlasuk juga di Indonesia, kedua cara pandang itu telah jadi warisan 

sikap yang berCaku saling terpaul. Segi-segl tertentu yang tarbentuk darl masing-maslng cata panc1angan tersebut kiOi 

berlairu campo!", atau tompang lindl\<, dan tldak seluruhnya bisa terjelaskan seears tegas dan kelal. Beri<embangnya 

persepsi lentang seni dan moral, sana kaitan diantara keduanya, daiam manifeslaSl karya-karya dalam perkembangan 

seni rupa Indonesia meoegaskan bahwa p6rlefjemahan kedua warisan pandangan itu dlaoggap blsa beI1aku rnewakiH 

berbegal panClangan kullural. Persepsi lenlaflg nWai-nilai seni. moral dan kebabasan IIu beroerasl dalsm berbagai varian 

praktek kultural yang befbeda-beda, kese!ul1Jhannya bercampur dan berada dalam ~ngkaI nilai-nila! yang bersifat umum 

sekaligus juga khuws; unillersal juga personal; yang global tap! Juga Iokal. Pengamatan tarhadap segl-segi sensitilillas 

ekpresl senl toh letap menunjukkan persepsi umum yang menyatakan anggap811, bahwa: seni, sepanjang S8S8orang 

menganggapnya penting, akan salalu berlaku pada sisi nilai kebebasan. 

Kababasan moral d8l1 kabebasan sani adalah dua pokok yang lak lagi bisa dianggap larpisah, sebagaimana halnya 

kita maklum bahwa bagalmanapun seni susah bisa dipijsahkan dar! berbagal manifastasl nilai dan praksis hidup. 

Pandangan kaum nominalis , yang serlng disalah artikan sebaga! sikBp alitis yang mamarjinalkan pengalaman hidup, 

pada dasarnya Juga bermaksud memullakan nllal-nilai pengataman hidup yang seoiah-Olah disangkalnya. Kebebasan 

juga yang menentukan penilaian seseorang tentang nilai·nilai moral, katena pada dasarnya nllai·nilai t9fSebut hadir serta 

tumbuh secara jamak dalam befbagai karangka budaya clan peradaban. Dalam prakteknya, seni merepre.sentasikan 

respoo seseorang terhadap beriakunya nilal-nilai. Dalam menjalani kehkiupan seharI-hari setiap orang tenlu akan 

memi~1d ape yang disebut sebagai 'alasan bagi lirldakan keseharian' (every day reasoning), meoyangkul pengetailuan 

kita tenlang bahasa keseharian sena berbagai makna dan asosiasl verbalnya. Alasan-alasan samacam ini tenlu befsjfat . 

kullural, dikumputkan serta ber1aku sebagal hasil dar! pengalaman keseharlan aktivitas sosial dan beftlagai perhitungan 

tentangnya. Oiantara 'alasan bagi t indakan keseharian' tersebut juga ber1aku 'alasan-alasan moral' (moral reasoning), 

sebagai praksls yang mendapatkan dasar pembenarannya dan sumbar-sumber kepercayaan n~ai yang dlpahami seliap 

0f8IlQ. Dalam prakteknya, pr8l<sis moral ini bertaku sebagal kepulusan Y8f\Q secara menerus dihadapkan pada plJihan

pir.han. Seni, kemudian, meogajarl<an makna kebebasan demi menyatakan pili han. 

Datam praktek perkembangan seni rupa Indonesie, sumber-sumber rujukan moral terutama barasal dari berbagal 

kapercayaan agema dan buClaya melalui narasi-narss; sarta bentuk-bentuk simbollk yang mewaldlinys. Seiring 

kemajuan moo'ernilas Indonesia, muncul dan ber\<:embang berbagal narasi 'Iafn· yang kemudlan jadl rujukan moral. 

Narasi-narasi Inl lal< hanya bersumber pada keyaklnan rellgi dan keyakinan budaya lakal saja, tetapi juga merujuk pada 

kaberlangsungan lala nila! yang besifat global muncul sebagai IsslI8-lsSL19 mengenal. misalnya: keseimbangan ekosislem 

dunla, perdamalan dunla, Keadllan sosial, gaya hldup global, mitologl peradClban manusla, d ll. Dalam implementasinya, 

barbagai rujukan tersebut saling bercampur dan berintaraksi. Manifestasl karya-karya dalam bingkai relasl senl dan 
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moral ini, sedikilnya, bisa d inyalakan melalui riga 'stralegi' alau CSfa penyampaian, yailu: (a) pernyataan lentang n~ai

nilai keutaman sefta kebaJkan (goodness); (b) pemyataan meiaJui humor; dan (e) pernyataan yang mempertanyakan alau 

penyampaian kritik. 

Ihwal nlla! keutamaan serta kebaikan merupakan manlfestasl yang berlaku umum di Indor\9S1s; menyatakan keyakinan 

seseorang tentang makna kehldupan yang semestinya dijalani setiap Ofang. RepresentaSi karya-karya dalam cara Ini 

menyampaikan, baik socara langsullg maupun tldak Jangsung, persoalan moral sebagai arah rujukan makna-makna 

yang bisa digali pada karya-kaI'ya yang dikerjakan para seoiman. Asumsi ulama yang mendasari peogetjaan karya

I<arya dalam cara ini, adaJah: penempatan alasan. ataupon jawaban. moral sebaga. piJakan makna-makna menyangkut 

persoalan yang}ad! daya tank alau tantangan bagi para seoiman untuk d inyatakan sebagai karya, 

Pemyataan melalui cara hUmor adaIah fenomeoa yang \ITlum dan berlangsung eli berbagal bentuk peradaban dunia. 

DaIam prakteknya, pemyataan humor in! disampalkan dengan cara yang berbeda-beda, dipengaruhi oIeh kebiasaan, 

tradisi, maupun kooe-kode budaya tertentu yang bertainan, Namun derrlikian, akan selalu leroapat benang merah 

yang kadang mampu menunjukkan perslnggungan janis 'selera humor' salu peradaban dengan yang Ialnnya. Humor. 

bagaimanapun, aclalah manitestasl darl suatu 'versi yang laln' lerhadap versi [peniiaian, persepsl tentang kenyataan[ yang 

dlanggap umum dan lelah dilumrahkan. Humor menjadl semacam 'sub-versi', Humor dan lelucon mcrupakan sebenluk 

'penyimpangan'. bahkan blsa berlangsung sebagsl manilestasi dan sesualu di luar aturan jadi manifestasi dorongan 

'dls-order'. Represenlasi humor senng dikailkan, pada maknanya, sebagai sualu ber"ltuk perlawanan. Sesungguhnya, 

lidak selamanya berlaku sepertl itu. Represenlasi humor justru lidal< menunjukkan secara pasli pendinan yang membela 

saru sisi pandangan tertenlu (mlsalnya sebagai kubu yang melawan versi alau order resmO, seJain 'hanya' menunjukkan 

kandungan versi kelldak-sepahaman. Humor biss dianggap sebagal reprasenlasi keUdak-sepanaman (discord) tanpa 
pernyataan konflik 

Karya-k81ya yang rnenunjukkan kri tik alau pemyataan yang mempertanyakan adalah juga varsi lain dad representasi 

sikap ketidak-sepahaman. Manl fastasi karya dalam cara ini mengajuk&n akspresl sikap meragukan alau menanyakan 

ulang siluasi alau berbagai persepsi lentang realitas yang lelah dianggap berlaku umum. Leblh jauh, bahkan karya

karya terscOOI menunjukkan slkap tldak percaya. Pemyalaan lenlang batas sikap percaya dan lidak percaya ini bisa 

dfnyalakan dalam representasi masslah secara langsung (dengan berterus lerang), maupun secara lidak IangsUng 

(dalsm tipuan-tlpuan penyataan). 

Ketlga cara yang menyampaikan cara hubungan seni dan morallni, lenlu saja. tldak bisa dianggap lerpilah-pilah secara 

leges dan kelal. Sebaliknya, juslru, lebih banyak menunJukkan kandungan persinggungan soal. Karya-karya yang 

mengandung salah satu aspel< cars tertentu penyampaian hubungan secara menonjol, biSa saja memiHki kaitan deogan 

cars-cara penyampaian yang lainnya. 

RI:r.kl A. Zaalanl I Kurator 
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