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Seni dan Narasi 

Narasl, cerita, kisah alau narrative. darl waktU ke waktu, lelah disadar1 menJadl satu hal pentlng yang melekat daJam 

jagad senl rupa. Oia had!r secara komplemenlatif dan ceoderung befsifal SUbslMsial sebagaJ muatan yang berflJngsi 

untuk menyempurnakan aspek dunia bentuk alau visual. Dalam pemahaman Acep Iwan Saldl, sepertj yang lerpapar 

seears sil'lgkat pads disenasinya yang bertajuk Narasi 51mboIlk dalam Seni Rupa Konlemporer Indonesia (2007). 

kehadiran narasi dalam karya senl rupa dapat dilengarai daJam struktur dan pola naratif yang dapal simpulkan secara 

sedemana daJam lujuh poin panting. 

Pertama. peflsUwa narallf berslfat slnekdoce pan pro tOIO. yakni merupakan bagian penting darl keseluruhan peristiwa 

yang lerbangun secaro Implisit (in absentia alau implisit) dalam banal< aproslalor (aftar image). Inl blsa dipahaml 

bahwa sebuah karya bisa sajs hanya menampilkan bag ian inli unluk mewakill bagian·baglan lain seeara keseluruhan. 

Dari gambar dengan fungsi demikian lantas muncul berbagal aooslesl dalam benak apreslalor sehingga kemudian 

terbangun sebuah klsah seears keseluruhan. Kedua, eleman·aleman visual pembentuk narasi lidak selalu harus 

hadi, seluruhnya secara bersamaan (minimal ada dua alam9f1 yang saling barelasl), misalnya perlstiwa, tokoh, setting 

Oatar). waktu, vokaJlsasl alaupun sudul pandang. Katlgs. dl samplng elemen visual yang hadir seears Inpraesenlia. 

aleman lain bisa muncul seeara in absentia. Arlinya, dl samping kehadlran elemen visual seesra langsung, ada kisah 

yang mengamuka dalam benak apresialor setelah melihat gambar tersebui. entah seeara asosiatif maupun denotatif. 

Keampat, keberadaan judul berfungsi sebagal deiksis alau menJadi petunjuk langsung yang blsa menglnd9f1tlfikasi 

peristiwa, tokoh, panekohan. ruang. satling. dan waktu. Meski damiki8(1, ketleradaan Jvdul ~sa berslfat r81am sehingga, 

unluk beberapa kasus. l idak mutlak herus selalu ada. Kelima. adanya sudUI pandang dan IIOkallsasi yang berfungsi 

unluk meogarahkan apresialor kepada pemaharnan tematik karya. Keenam. narasl dlniscayakan o!eh kelerhubungan 

alav ralas! antarelemen visual ya!'lg ada di dalamnya. Dengan kala lain. narasl lidak t9fbenluk jika e1emen·e!emen Visual 

tefS6bu1 tidak menciptakan slNklU( relasi yang koheren dan melelul.t satu same laIn. Kelujuh. elemen'elemen visual 

terset)ut secara relatif betSllat simbolik. 

Perblncangan ihwal narasi ini memang sepeouhnya mengambil gagasan dasar dar! dunis sastrs. Kita blsa menyimak. 

misalnya. karya pross yang darl sagi struktumya terdirl alas dua bagian. yaknl struktur lislk dan slruktur tematik. 

Darl struklur nslknya carita tardiri alas beberapa aspek. yakni perlstiwa. tokoh dan penokotijl.n. setting (\alar). dan 

alur (plOt). Hakikat c:erita-sebagBimana lelah diadopsi dalam paparan singkat dl elas - adalah perlsliwa dan dalam 

peristiwa muncullokoh yang acep kati menjadi puss!. Dengan demikian. pada galibnya. perisUwa dan tokoh menJadi 

bagian utama aspek fisik cerlla. Akan tetapi, hal Inj bukan berartl bahwa aspa\'; lain tidak panling. Samua aspek cerita 

harus hadlr dalam carlla . Ralasi anlar unsur Itulah yang kemudian membentuk struktur dan kesatuan cerlta. Tidak 

kelah penting dalam aspek fisik carita adalah sudul pandang (point of view). gaya (style). pola ucap. dan metafora. 

Semenlara Ilu. seeara ekstrlnsik cerita lerbangul1 alas aspek tematik. Tema adalah gagasan dasar naralor yang ingin 

disampsikan dalam carita. Di dalsm aspak lematik lerkandung pasan. amanat. kritlk, dan nilal·nllal yang disampaikan 

narator, Sementars penyamat memberi pemilahan cukup leges bahwa sagl Inlrlnslk dlsabut sebagal physical torm 

sedangkan aspek tematik sebagal m9f1lal form. 
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Sampai pada tiUk inl, kalau kita kembalikan pemahaman Ihwal lerminologi narasi In! dalam ranah senl rupa, maka 

sesungguhnya relatl! sama dan ~n. Kita bisa memenksa struldur naratif dalam karya rupa. Secara Ideal. 

sebuah karya rupa blsa dibilaflQ naratif jika unsur'unsur dalam cerna ladi dapat terpenuhi. Tapi, karena karya rupa 

merupakan genre yang berbeda sama sekali, maka karya rupa narati! tidak bercerila seesra verbal (alau sama 

verbalnya) sebagaimana halnya dalam jagad sastra. Acuannya tentu bersifat "khas senl rupa", yang Jelas barbeda 

dengan rujukan bagi narasl dalam sastra, Elemen-elemen Inl - pada dasarnya-sama dengan eleman-elemen dalam 

narasi sastra sebagaJmana disebutkan di atas, ntlk d i!erenslasinya adalah bahwa daJam karya rupa eleman-elemen 

pendukung itu tidak selalu muncul secara keselurul1an. Sebuah karya rupa relsti! bise disebul menyervakkan carita 

andaikan-misalnya-terdapat aleman tokoh dan ruang yang memlliki relasi untuk mengonstruksi sepenggal peristiwa, 

Dietl karenanya, apabila ralasl tersebul teri<oostruksi, maka alemen·aleman lain dan ceritanya akan terbangun secara 

in absentia rll'Tlptisit). Narasl yang terbangun seesra in absentia adalah centa yang SOC8f8 lmajinatif t9fbanglll1 d i benak 

apresialor sete/ah me/ihat gambar (alter image), 

Yang Sosial, Yang Personal 

Pola rujuKan tersebul maslh berkemungkinan untuk dituklkkan, dilanjutkan dan d ielatXlraSI ka daJam narasi pada 

pengertian yang leblh luas, yaknl naresi sebagai perangkat unluk mareneksikan rea!ltas, atau bahkan-bukan tidak 

ber1eblhan-sebagai inti pengetanusn. MisaJnya katerpautan antars din (seniman) dengan narasl $Osial, maupun din 

dengan narasi persooal. Keterpautan anlara din dengan naresJ sosial, dalsm perbincangan kall in!. lebih mangacu 

pacta keCenderungan seniman dalsm meogamatl, meogalaml, dan mengomentari gejala·gejala sosial kemasyarakalan 

dalam kaitan diri pribac:li sebagai maktllUk sosial (homo socius). Sementara kaitan antara dirt deogan narasi personal 

lebih merujuk pada peogQalian i>foblem diri sebagal baglan yang inhemn atau menjadi ratlekSi dar1 problem sosial 

kemasyarakan di sel<ltarnya. Unluk kooleks seni rupa Indonesia, dua wilayan keceoderungan tarsebut senantiasa 

mengiringi parjalanan historik kekaryan para seniman dan zaman ke zaman. Para krealor Ini nyarls selaJu memilikl 

kepekaan untuk menorehkan petanda lewat karya seni rupa sebagai bagian penting unluk memonumentalisasikan 

semangat zaman (zeilgelst). 

Klta bisa meogg8fakkan ingatan. misalnya, pada sebuah karya yang cukup monumental pada kUNn akhlr pemerintahan 

Orde Baru. yaknllukisan 8ert>uru Celeog karya pelukis Djoko Pekik. Luklsan berukuran bessr yang d leksposisikan di 

Benlara Budaya Yogyakarta pertengahan tshun 1999 18fSebut meogemukakan sebuah narasi sosial polillk yang emal 

pekat dan mendaIam. Ada anasir simbolik dalam elernen visual utarna dalam kanVas itu, yakn! lubuh celeng atau 

babl hUtan yang tertangkap dan diusung oIeh beberapa orang. dan laJu diarak di ssbuah jalan rays, d! bawah sebuah 

jernbatan layang (fty-over). Di sana juga ada judul konolatif, Berburu Celeog, yang befperan sebagai deiksis unluk 

membel1 petunjuk langsung akan adanya per1stiwa pergantlan kepemlmpinan, dengan tokoh ulama dlldalor tua yang 

lerjungl<al dan taOOilahkan oIah rakyalnya sern:liri. Narasi yang melampaui obJek yang terpapar secara visual (after 

Image) mervpakan bangunan peristiwa in absentia yang mamber! pengayaan makna alas rupa. 

Kajian untuk hal pertama. relasl diri deogan narasi sosial, sepertl diinlroduksikan olel1 Georg Lukacs-yang menggagas 

realisme sosiaJis-mengasumsil<an kehadiran karya sen! untuk menerakan rafleksi artislik dangan kebUluhan banyak 
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sudul pandang. Misalnya, karya sen! had!r dalam kerangka hasral untuk membangun argumentasl agar perspeklif 

karya seni mampu mengatasl !.:onsep letisilik subjek yang acap kali membloklr tahlrnya kesadaran krilis manusia. 

Oengan demikisn, karya senl tidak bisa deogan sederhana didekati lawat cara pandang Kanlisn yang bersikukuh 

pada panciangan bahws karya seni dinlscayakan independen dari persoalan soslal, Pada perspek{jl inf, posisi karya 

senl secam "herojk" dimungkinkan membawa alek konkral pada persoalan·persoalan soSial, maskl dampak lersebul 

bersila! tidak langsung dan bergerak secara gradual. Efek karya seni pads masalah·masalah praktls kehidupan sahari

hari mengalif dari kapasitasnya untuk membawa peruballan dalam kesadaran para apresiannya. Dengan demikian, 

patanan seni bergerak daLam peluang untuk "mempersiapkan" manusla pada momen rasept jl yang dimungkinkan 

mencerahkan, Ya, karya senl menjadi ruang yang berpoleosi untuk memlasltilasi publik menuju proses kalarsis, upaya 

pembersihan dunia·dalam, 

Dalam kailan dengan relasl seni dan fungsi soslal di Nang-ruang pendlslribuslannya ilu , karya seni kemudlan juga 

berpeluang besar untuk menJadl alai bagi banyak kepentingan pragmalis, termasuk dl dalamnya Inlerest poHtik yang 

membiaskan fungSI "dasar" kehadiran seni dalam kailannya dengan perangkal prOOuksi keindahan, Kita bisa bercermin 

terhadap sejarah bahwa dalam penggal·penggal waklu tertentu, karya senl rupa dengen narasi-narasl S05ial yang 

lendenslus dljadikan aparatus penting unlu!.: membanlu partal polillk alau kelompok kepenlingan lain memobilisasi 

massa. 

Kemudian, kita bisa manyakslkan pada dimansi kekaryaan yang berbeda, bahwa dewssa ini Juga ban yak barhamburan 

karya-karya seniman yang mengeksplorasi dengan gempita problem din dengan narasi personal sebagai alai uca.p 

ulama, Kecenderungan proses kraalif Inl dapal diasumsikan berpangkal pads subllmitas perscalan personal. Din 

menjadl sub}ek ulama dengan asumsi dasar bahwa dia meoempaikan dlrl sabagai bentuk dan sistem reptasenlasl 

problem soslal kUltursl yang berkai!ndan di IingkUngan sekilar. Olen karena 11u, sebagai amsal, ketika lubuh-tuboh diri 

perupa hadk bergetimpangan, menyerlngal, terbahak, atau lerpampang (seolan) begflU egosenlris datam kanvas, rnaka 

tubuh·lubuh Ilu merupakan sislam tenda yang tidal< bisa lag! dlcermali sabagal upaya individualisasl yang eksploilalif, 

melainkan - bisa jadi- sebagai antana panling yang mengabarkan sinyal·slnyal alas dinamlka dan problem 50sial 

yang tangah mengemuka, Diri (di}I1adir{kan) sebagal seberkas reflaksi yang jauh melampaul problem Oifi lersebul. 

Bagaimanapun. dia /'Iadir juga sebagai landa·landa bel'geraknya sang waktu, yang ditangkap !ewet nares!. 

Kuaa Indarto I Kurelor 
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