
Esai Kuratorial

Fools’lore: Folklore Reload
Gedung bangunan  Biasa  Art  Space kali  ini  beralaskan  sneakers  raksasa  dengan  merk 
sebelah kiri  “Indie”  dan kanan “Guerillas”.  Gedung bercorak minimalis modern ini terlihat 
funky dengan sepatu gaul ini. Sebuah kepandiran terjadi, sepatu itu terikat satu sama lain 
oleh tali sepatunya sendiri. Inilah salah satu karya Indieguerillas berjudul “Otot Kawat Tulang 
Besi”.  Otot  kawat tulang besi  ini  adalah sebuah deskripsi  terkenal  bagi  tokoh superhero 
dunia wayang Jawa: Gatot Kaca, sosok jagoan pembela kebenaran dan penumpas angkara.

Indieguerillas adalah kelompok kreatif dari Yogyakarta yang didirikan tahun 1999 dan terdiri 
dari suami-istri:  Santi Ariestyowanti (31) yang memiliki latar belakang Desain Komunikasi 
Visual dan Dyatmiko “Miko” Bawono (33) dari Desain Interior. Keduanya alumnus Fakultas 
Seni Rupa ISI Yogyakarta. Selain dikenal menaruh perhatian pada berbagai puspa ragam 
folklor,  Indieguerillas  juga  dikenal  piawai  dalam  mendemonstrasikan  berbagai  efek-efek 
visual dan melakukan eksperimen inter-media dalam karya-karya mereka. 

Zaman Edan: Zaman  Fools’lore

Kepandiran seperti sebuah kelaziman pada zaman sekarang. Tidak ikut pandir akan diolok-
olok zaman. Ini zaman edan? Situasi zaman ini diprediksi dalam serat Kalatida:

Amenangi Zaman Edan

Ewuh Aya Ing Pambudi

Melu Edan Ora Tahan

Yen Tan Melu Anglakoni

Boya Keduman Melik

Kaliren Wekasanipun

Dilalah Kersaning Allah

Begja - Begjane Kang Lali

Luwih Begja Kang Eling Lan Waspada

Hidup Di Zaman Edan

Suasana Jadi Serba Sulit

Ikut Edan Tak Tahan

Tak Ikut

Tak Kebagian

Malah Dapat Kesengsaraan

Begitulah Kehendak Allah

Sebahagia - Bahagia Orang Lupa

Lebih Bahagia Orang Sadar Dan Waspada

—Ronggowarsito 
(fragmen bait ketujuh Serat Kalatida)

Babad Fools’lore ini seperti sebuah kisah yang ingin datang sambil melihat kepandiran kita 
sendiri atas zaman yang dikatakan Ronggowarsito: zaman edan. 

Babad Fools’lore 

Pada  pameran  tunggal  pertama  Indieguerillas  ini  saya  ingin  mengajak  audiens 
mengapresiasi bentuk kreasi dan cara mereka mengotak-atik langgam wayang Jawa dalam 
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versi kontemporer. Otak-atik ini  melahirkan─bagi saya seperti sebuah “babad” tersendiri, 
sebuah babad rekaan Indieguerillas: babad fools’lore. Mengapa Fools’lore? 

Judul ini ada sebagai jalan untuk  menandai cara Indieguerillas membangun gagasan estetik 
dan kerja artistik mereka yang unik.  Struktur kreasi mereka berdasarkan prinsip  “bukan 
budaya barat dan timur” (neither-nor). Prinsip non-dikotomis ini menuntut kita untuk masuk 
pada   jenis  pengalaman  baru  yang  mereka  ciptakan.  Artinya,  sejumlah  karya-karyanya 
bukan sekadar turunan mentah budaya barat (gaya seni pop), sekaligus juga bukan sekadar 
reproduksi budaya timur akan tetapi menjadi sebuah kategori unik dalam babad Fools’lore 
ini.

Fools’lore  merupakan  plesetan  yang  merespon  kata  folklor  (folklore).  Kesengajaan 
menggandakan huruf  “o”,  menukar huruf  “k”  dengan huruf  “s”  dengan penyertaan tanda 
apostrof  disitu  menghasilkan  kata  baru:  fools’lore.  Kata  fool  berarti  seseorang  yang 
bertindak pandir,  dengan demikian tema  fools’lore berkenaan dengan kisah orang-orang 
pandir. Subtema Folklore Reload mengisyaratkan tindakan mengisi-ulang (reload) berbagai 
warisan  folklor  nusantara  dengan  berbagai  versi  kontemporer.  Inilah  babad  Fools’lore. 
Sebuah babad yang menampilkan  berbagai kepandiran yang terjadi akibat gegar budaya. 

Baik  Santi  dan Miko,  keduanya tumbuh dan besar dari  nilai  budaya Jawa dan nilai-nilai 
modern. Pengalaman atas rasa beridentitas dengan cara unik ini menjadi refleksi tersendiri 
bagi Indieguerillas dalam memandang eksistensi kultural mereka dan generasi berikut yang 
bagi mereka tengah mencari jati diri. Proyek Fools’lore ini tidak lain menjadi sebuah otokritik 
identitas atas berbagai pencampuran budaya global dan lokal.

Pembukaan: Kayon Babad Fools’lore

Dalam prinsip non-dikotomis ini, Indieguerillas tetap sengaja menggunakan elemen interior 
pementasan wayang   yaitu  kayon atau gunungan.  Sedikit  bisa  dijelaskan bahwa dalam 
tradisi wayang kulit di Jawa, kehadiran kayon memberi informasi mengenai latar cerita suatu 
kisah.  Isi  kayon   adalah  gambaran  alam  semesta  beserta  isinya.  Kayon  ini  bisa  pula 
diartikan sebagai representasi dunia makro. 

Indieguerillas menciptakan versi tersendiri atas kayon ini. Untuk babad Fools’lore ini mereka 
membuat  lima kayon dengan judul: All is Fool of  Love, Bark at the Fool moon, Fast Fools,  
Love Fools,  dan Fools'lore.   Isi kayon mengandung ikon figur dan imej berbagai budaya 
tradisional  dan  modern  seperti,  DJ  mabuk,  petani  yang  menunggang  kerbau  sambil 
mendengarkan  musik  lewat  Ipod,  pemain  organ  tunggal,  skateboard,  nasi  bungkus,  es 
tradisional  thung thung,  bakso, sate, nasi padang, resto, lampu petromak, jaran kepang,  
pemukul kentongan, barongsai, dan lain-lain.

Inilah kayon-kayon babad Fools’lore sebagai sebuah gambaran sebuah “dunia gado-gado”, 
berisi berbagai persilangan simbol budaya timur dan barat. 

Teplok: Cahaya Kaum Pandir 

Selain mereka membuat  kayon, Indieguerillas mereka-ulang sumber cahaya untuk babad 
Fools’lore ini.  Mereka mengubah bentuk teplok, sebuah lampu penerangan tradisional yang 
biasanya  menerangi  rumah-rumah  dan  memunculkan  efek  bayangan  pada  benda  yang 
diterangi. Teplok rekaan ini berjudul “The Wisdom from the Fools” yaitu rekaan empat teplok 
berbentuk figur punakawan, seperti Gareng, Petruk, Bagong dan Semar.

Figur  ini  tampil  dengan  postur  mini  dengan  mimik  kocak.  Keempat  teplok  ini  menyala 
dengan lampu pijar listrik berbahan konstruksi kayu dan resin. Hasilnya mengingatkan kita 
pada figur cyborg, figur setengah mesin, setengah manusia. Sosok-sosok artifisial dari hasil 
oplosan  teplok  dan  figurasi  punawakan.  Indieguerillas  memaknai  kehadiran  teplok  ini 
sebagai sebuah simbol kebajikan kaum pandir. 

Layar-Gending Fools’lore
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Dalam tradisi  pementasan  wayang,  alunan  gending  biasanya  dibunyikan  sebagai  musik 
pengiring. Sementara layar dalam pementasan wayang berfungsi sebagai latar belakang 
kisah lakon yang sedang berlangsung. Layar juga media yang memantulkan bayangan para 
wayang dan menciptakan sebuah efek siluet tersendiri.

Indieguerillas menggubah elemen diatas menjadi layar-gending dalam media audio-visual 
bergaya masa kini. Mereka memroyeksikannya pada layar saat DJ bermain di pembukaan 
pameran.  Inilah  layar-gending  digital  Fools’lore.  Khusus  ilustrasi  bunyi  tiap  fragmen 
dikerjakan oleh DJ Midijunkie “Ari Wulu’, seorang DJ yang banyak melakukan eksperimen 
bunyi alternatif. Karya ini berjudul “Banyan Tree”. 

Kisah-kisah babad Fools’lore tertuang pada beberapa lakon yang bisa kita simak melalui 
karya lukis dan objek seperti yang terungkap dibawah ini.

Kisah 1:  Lakon Petruk dalam Puspa Rupa 

Indieguerillas menonjolkan beberapa karakter  utama, salah satunya Petruk,  putra Semar 
yang memiliki saudara Gareng dan Bagong. Mereka hadir dalam lakon  goro-goro. Lakon 
Petruk yang terkenal adalah  Petruk jadi Raja.  Bentuk Petruk yang berhidung panjang dan 
tinggi  ini  lupa  diri  ketika  berada  dalam  jenjang  sosial  dan  ekonomi  kala  menjadi  raja. 
Indieguerillas menjadikan tokoh pandir ini sebagai tokoh sentral dalam babad Fools’lore.

Perhatikan “(Cholesterol Fueled) Mad Dancer” nampak Petruk berlari dengan gaya ceroboh. 
Kepalanya nyaris tertutup ember  kaleng berlapis citra kolonel Sanders,  seorang pencipta 
makanan cepat saji  Kentucky Fried Chicken dari Amerika. Sang Petruk mengenakan jas 
bergaya Mod (subkultur skuter Inggris dasawarsa 70-an), dandanan jas itu menggambarkan 
kelas pekerja muda yang baru mapan. Tangan kiri si Petruk menggamit mainan kayu Petruk 
cilik berseragam tentara. Ia menggantung  replika skuter bak menggantung kuda kepang 
dalam tradisi kesenian rakyat Jatilan. 

Di ujung kendaraan ini nampak Petruk cilik lain yang mengenakan pakaian koboi. Hanya 
saja, kepala Petruk ini mengenakan seragam koboi tokoh komik barat “Lucky Luke” dengan 
topeng Jolly Jumper, nama kuda milik Lucky Luke. Bagi Indieguerillas, karya ini melukiskan 
kenyataan  “generasi  KFC”,  generasi  yang  “berkolestrol  tinggi”.  Generasi  yang  hilang 
kesadaran seperti simbol kuda Jatilan yang mengalami trance dan makan berbagai barang 
pecah belah seperti beling saat kerasukan. 

Lihat pula pada “I aint goin’ nowhere, just shoot me”. Tampak pose setengah badan Petruk 
yang berkostum rapi bak pekerja kerah putih. Petruk gembira dengan  budaya barat. Badan 
Petruk  tertambat  pada seekor  Bambi,  rusa betina,  satu  ikon Disneyland.  Kepala  Bambi 
menjadi sneakers dengan sosok Petruk cilik berkostum tentara Mao.  Buntut Bambi menjadi 
selulur api. Petruk cilik melambaikan bendera merah. Dibawah badan Petruk kita melihat 
ombak yang diambil  dari  karya perupa Jepang Hokusai  “Breaking Wave of  Kanagawa”. 
Indieguerillas  memaknai  ombak  ini  sebagai  simbolisasi  ketidakberdayaan  melawan 
gelombang tren dan arus globalisasi. “Kita terjajah tapi bahagia”, ungkap mereka.

Tingkah pandir Petruk kembali hadir pada “Oregon is Godzila !“. Oregon adalah salah satu 
nama negara bagian Amerika, kantor pusat Nike. Sementara Godzila, nama monster dalam 
serial  fiksi  Jepang.  Indieguerillas  mengeksploitasi  berbagai  jenis  atribut  budaya  populer 
disini. Dari kepala sepatu sneakers merk Nike, memiliki mata dan menjulurkan lidah bak 
gaya melet “Stone” Mick Jagger, vokalis band Rollingstone. Di sini Petruk memiliki kelamin 
gergaji dengan meja yang berbadan kaki roda. Kelamin gergaji ini ditarik oleh Petruk cilik 
dengan kostum ala bangsawan Inggris. Seperti pada karya “ I aint goin’ nowhere, just shoot 
me”,  bagi  Indieguerillas  karya  ini  menggambarkan  sosok  “happy  victim”,  seorang  yang 
terjajah secara kultural, namun bahagia. 

Kisah 2: Dursasana Jadi Caleg
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Ia adalah tokoh antagonis penting dalam kisah Mahabharata. Dursasana bertubuh gagah, 
dengan mulut lebar dan bersifat sombong. Dursasana dipilih Indieguerillas untuk melukiskan 
tingkah para selebritis yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Mereka menyangsikan 
kemampuan  mereka  bila  terpilih  menjadi  politikus.  Karya  ini  berjudul    “All  Hail  the 
Mannequin King”. 

Dalam lukisan ini Dursasana mengenakan pakaian rapi, berdasi dan mengenakan sneakers. 
Lidahnya  pun  menjulur.  Perhatikan  pula  sosok  kecil  yang  masuk  ke  dalam  pakaian 
Dursasana, entah apa yang dilakukannya didalam, yang jelas segala tingkahnya ini tidak 
masuk akal. Hadir dengan gaya ceroboh dan konyol. Barangkali kepandiran ini yang mau 
disampaikan Indieguerillas pada selebritis yang mendadak jadi caleg.

Kisah 3: Sarpakenaka Menggoda Laksamana

Dewi Sarpakenaka adalah tokoh dalam kisah Ramayana. Ia terkenal sakti dan memiliki kuku 
berbisa sebagai senjata pusaka yang diandalkan. Sang Dewi berwatak antagonis: congkak, 
ganas, bengis dan serakah. Tokoh ini suka menggumbar hawa nafsu birahi.  Ia penganut 
poliandri, kabarnya mempunyai 100 orang suami. Dalam kisah ini, Ia beralih rupa menjadi 
wanita cantik dan menggoda Laksmana di hutan Dandaka. Diceritakan bahwa lamarannya 
ditolak. Tetapi oleh sebab ia ngotot, Laksmana kemudian marah dan memangkas kutung 
hidungnya serata pipi. 

Tokoh  ini  menginspirasi  Indieguerillas  dan  membuatnya  menjadi  kontekstual  dengan 
kecenderungan generasi muda masa kini yang selalu meminta perlakuan “saya dulu” ( Me 
First Generation). Kita bisa melihat karya ini pada “Skip You, Start Me. Sosok Sarpakenaka 
ini digambarkan mengenakan bikini bermotif  ular,  bertato figur Geisha Jepang dan naga. 
Tokoh ini juga memakai “topi kelinci”, sebuah simbol yang menggambarkan nafsu birahi bagi 
Indieguerillas. Nampak pula disitu Sarpaneka tengah menggamit sosok Laksamana yang 
berbentuk objek boneka sebagai target kelangenan. 

Kisah 4: Srikandi Belajar Memanah

Srikandi  adalah  tokoh  dalam  babad  Mahabaratha.  Ia  memiliki  kemampuan  berkuda, 
memanah dan berbagai kegiatan ketangkasan. Sebab itu Srikandi menjadi ikon keprajuritan 
dalam berbagai  organisasi  militer.  Tokoh ini  diambil  oleh Indieguerillas,  khususnya pada 
lakon  “Srikandi  Ajar  Manah”.  Pada  “Srikandi  and  the  Happy  Paranoid”,  Indieguerillas 
mengimajinasikan Srikandi bertemu dengan penghuni hutan,  tapi apa yang jumpai penuh 
oleh berbagai rupa kontemporer: ada kepala berwujud sneakers dengan merk Nike, sosok 
tambun Hotei, salah satu dari tujuh dewa kemakmuran dari budaya Cina, tokoh punakawan 
Petruk, tokoh komik Tintin yang bertopeng seram, Pinokio, dan Ringo Star, satu anggota 
kelompok band legendaries  The Beatles. Dalam kisah ini Indieguerillas menampilkan citra 
Srikandi yang bertemu dengan berbagai tokoh atau ikon dari kebudayaan timur dan barat. 

Otokritik Indieguerillas 

Pada  “Heavy  Make  Up for  the  Amnesiac”,  Indieguerillas  menyoroti  fenomena penyakit 
“amnesia budaya”. Yaitu kecenderungan hilangnya “ingatan tradisi” dalam kebudayaan anak 
muda di Indonesia kini. Hilangnya ini ditandai oleh kuatnya berdandan mati-matian dalam 
mengenakan  fesyen  barat.  Nampak  disitu  ada  dua  sosok  yang  mengenakan  kostum 
bermerk Adidas dengan dua ekor macan dan seorang yang mengenakan topeng pegulat 
Meksiko bernama Nacho lilbre. 

Pada  karya  “Punker  Agraris”  Indieguerillas  mengisahkan  gejala  pemakaian  fesyen  dan 
atribut punk oleh generasi muda di Indonesia. Kisah ini mereka visualisasikan dengan dua 
figur  wayangan  yang  sedang  akan  makan  singkong  dan  yang  satu  sibuk  memotret  diri 
sendiri. Kedua figur itu mengendarai macan yang masih terkurung dalam kaos bergambar 
wajah Ratu “Elizabeth” Inggris dengan mata yang dicoret bertulis “God Save the Queen”. 
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Logo ini  memang merupakan idiom khas kelompok band Punk “Sex Pistol”  asal Inggris. 
Kedua figur itu mengendarai macan. “Kami percaya, dengan memanfaatkan potensi lokal, 
anak muda bangga akan sumber-sumber lokal, menguatkan jati diri, mengaum keras seperti 
macan, bukan kucing !”, tandas mereka. 

Masih  dengan  otokritik  identitas,  pada  “Hello  Andy,  this  is  indie”,  Indieguerillas 
“berkolaborasi”  dengan  tokoh  legendaris  pop  art amerika:  Andy  Warhol  yang  mereka 
idolakan. Namun ada ironi disini, yaitu mereka melihat dirinya sendiri sebagai juru gambar 
Jawa yang  terintimindasi pengaruh gaya pop Andy Warhol. Dalam karya ini nampak figur 
kanan Petruk di  sebelah kanan dan kiri  adalah Aswatama, tokoh dari  golongan Kurawa. 
Mereka  saling  menelpon  satu  sama  lain  dengan  permainan  tradisional.  Yang  satu 
menggenggam  kaleng  campbell  soup,  satu  ikon  karya  Andy  Warhol.  Dan  yang  satu 
menggunakan pisang, sebuah ikon terkenal dari karya bapak seni pop dunia ini. 

Indieguerillas Mencairkan dikotomi Desain dan Seni

Indieguerillas membiarkan karakter bawaan itu hadir dan mengisi-ulangnya dengan berbagai 
rupa yang lazim dikenal dalam budaya popular, mulai dari asesoris, fesyen, hingga rekaan 
karakter. Dalam aksi isi-ulang ini yang terpenting adalah ekstase bermain dengan beragam 
simbol  budaya  timur  dan  barat.  Tanda-tanda  yang  telah  mengalami  komposisi  ulang 
dihadirkan dengan permainan skala dan volume ukuran. Ini dilakukan untuk mencari titik-titik 
dramatis dan melahirkan efek-efek kejutan.

Karya-karya  Indieguerillas  membuka  “pintu  bermain”  baru  dengan  melanggar  dikotomi 
prinsip  estetik  “desain”  dan  “seni”.  Sebagaimana  kita  tahu,  desainer  mengutamakan 
kebutuhan  dan  kepentingan  “orang  lain”  selain  selera  desainernya  sendiri.  Desainer 
seringkali  luluh  pada  “ego”  klien.  Namun  inilah  seninya.  Yaitu  seni  bernegosiasi  antara 
harapan ideal desainer dengan klien. Sementara “seniman” meletakkan pengalaman pribadi 
kreatornya sebagai “sumber inspirasi” itu sendiri. 

Indieguerillas meluluhkan dikotomi desain dan seni ini melalui sejumlah eksperimentasi kerja 
kreatifnya.  Ada  hubungan  simbiosis  Santi  dan  Miko.  Kedua-duanya  berangkat  dari  latar 
belakang pendidikan desain. Santi  dari Desain Komunikasi Visual,  dan Miko dari  Desain 
Interior. Walau induk keilmuan mereka sama, baik Santi dan Miko  meminati bidang yang 
berbeda. 

Kolaborasi dua minat ilmu ini menghasilkan teknik mengelola objek ekspresi dengan cara 
yang unik. Yaitu Santi akan mempertimbangkan aspek komunikasi visual, sementara Miko 
akan  memberi  pertimbangan  penempatan  suatu  objek  ekspresi  dalam  tata  bidang  dan 
ruang.  Kedua-keduanya  bertemu  pada  titik  yang  sama  yaitu,  mencari  tantangan 
menciptakan efek visual lain dari biasa.

Dapur Digital dan Ideologi Kerja Indieguerillas

Indieguerillas berkarya dengan sejumlah alat bantu dari “dapur digital”. Mereka mendesain 
rencana  karya  terlebih  dahulu  melalui  software grafis.  Selanjutnya  memproyeksikannya 
melalui mesin pemantul gambar (proyektor). Alat bantu ini memudahkan mereka memrediksi 
ketepatan  bentuk,  warna  dan  komposisi.  Pada  proses  berikutnya,  mereka  memberi 
penegasan garis dan mengisi warna dengan cara manual.

Indieguerillas mengakui ada keluwesan tersendiri saat berhadapan objek dan bidang kanvas 
tanpa bantuan layar monitor. Mereka dapat mencurahkan warna, melakukan perubahan dan 
penambahan visual secara langsung. Proses ini menjadikan mereka bisa mengontrol objek 
dengan seketika. 

Sebagai referensi berkarya, mereka mengunduh berbagai informasi yang diperlukan melalui 
internet. Menggunakan sumber bacaan yang tidak selalu harus berhubungan dengan ilmu 
dan pengetahuan seni dan desain. Bisa jadi itu buku horoskop, novel, dan terutama kisah 
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wayang. Bagi mereka referensi ini  diperlukan untuk meluaskan dan memberi pengayaan 
pada karya mereka. 

Berbeda dengan kebanyakan seniman penuh waktu (full time artist), mereka bekerja dengan 
ideologi kerja “play” dan “work”.   Play mengisyaratkan bagaimana mereka bisa melakukan 
berbagai  eksperimen-eksperimen  teknik  baru.  Terkadang  Santi  akan  membuat  coretan-
coretan grafis, sementara Miko akan memetik gitar atau membuat komposisi musik melalui 
komputer.  Play terkadang  menjadi  work ketika  hasil  permainan  mereka  menggelinding 
menjadi  kegiatan produktif,  misalnya lahir  beberapa karya,  mulai  dari  majalah  Outmagz, 
sebuah  majalah  indie  hingga  band  Stereovilla,  band  yang  mereka  sebut  beraliran  pop 
busuk. 

Indieguerillas dan Re (kreasi) Folklor 

Wayang mewartakan berbagai ajaran kebajikan dalam bentuk kisah heroik hingga pandir 
yang diwakili oleh sekelompok punakawan. Kisah punakawan ini tampil dengan narasi yang 
mengundang gelak tawa. Sejumlah ahli  menerangkan bahwa kisah punawakan berfungsi 
sebagai pedoman etika dan menjadi cermin refleksi.

Indieguerillas tertarik pada kisah wayang ini. Mereka tidak mengalami kesulitan memahami 
narasi  pewayangan ini,  oleh sebab mereka tumbuh dan besar  dari  tradisi  Jawa.  Dalam 
perkembangan  berikut  mereka  mengritisi  bagaimana  folklor  di  nusantara  semakin  tidak 
memiliki  daya  pikat  bagi  kalangan  generasi  muda.  Generasi  muda  tidak  sabar  untuk 
menonton wayang dengan durasi waktu yang panjang. Selain itu, ada tuntutan untuk perlu 
menguasai bahasa, dialek dan sejumlah kosakata dalam wayang. Imej wayang pun telah 
dianggap ketinggalan jaman bila  dibandingkan dengan berbagai  komik dan animasi  dari 
barat dan Jepang.  

Inilah  latar  belakang  mengapa   mereka  menggunakan  idiom  wayang  dengan  cara 
melakukan re(kreasi) wayang dalam rupa dan bahasa yang lebih popular, tujuannya agar 
bisa diterima oleh generasi masa kini.

Merayakan Glokalisasi 

Kegelisahan Indieguerillas untuk menjawab perubahan zaman dan eksistensi budaya lokal 
dari  berbagai  warisan  folklor  ini  dijawab  dengan  melakukan  praktik  re(kreasi)  kesenian 
wayang. Permainan ini  menjadi cerminan bagaimana mereka mengapropiasi  tanda-tanda 
budaya global dan lokal. Inilah strategi kreatif mereka dalam mengalami glokalisasi budaya.

Globalisasi  memang  telah  membentuk  corak  kultural  baru  dalam  berbagai  konten  dan 
bentuknya. Apa yang terjadi di Milan, London, Paris, New York akan cepat dikenali ditempat-
tempat lain. Globalisasi ini melahirkan berbagai paradoks dan ambivalensi. Dari perspektif 
kritis  globalisasi  mengancam  lokalitas  yang  kian  tergerus  dan  hilang.  Sebaliknya  dari 
perspektif  positif  globalisasi  disambut  sebagai  sebuah  fiesta  kultural.  Indieguerillas 
mengambil  kesempatan  hidup  dalam  budaya  global-lokal  dan  merayakannya  sebagai 
sumber inspirasi tak terbatas.

Mereka tidak memandang globaliasi sebagai sebuah ancaman dan kekhawatiran. Glokalitas 
ini  dianggap  sebagai  kenyataan  yang  turut  memberi  kontribusi  produktif  dalam 
mengaransemen bentuk kebudayaan baru. Seperti Jepang yang tumbuh dengan “japannese 
pop” disamping budaya tradisi menghasilkan corak kultural baru. 

Indieguerillas dalam Peralihan Selera Jaman

Awal  1995  dianggap  sebagai  tahun  yang  penting  bagi  terbitnya  generasi  indie  saat 
Indonesia mengalami gejolak ekonomi, politik dan sosial menjelang tumbangnya orde baru 
tahun 1998. Pada tahun-tahun itu terjadi masa peralihan selera dalam gaya hidup budaya 
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anak muda di Yogyakarta yang ditandai oleh berkembangnya sejumlah aliran musik seperti 
indiepop,  grunge,  electronic,  tumbuhnya  media-media  alternatif  seperti  Outmagz,  Blank 
Magazine,  dan  lain-lain,  ruang  pamer  alternatif,  seperti  Benda Art  Space,  MES 56 dan 
gerakan  seni  alternatif,  antara  lain  kelompok  Apotik  Komik,  kelompok  Taring  Padi,  toko 
alternatif  atau distro seperti Whatever,  Mailbox dan  Slackers, dan lain-lain,   juga tumbuh 
kajian budaya alternatif misalnya seperti Kunci Cultural Studies dan sastra seperti On/Off. 

Indieguerillas  sebagai  kelompok  lahir  dari  era  peralihan  ini.  Mereka  ikut  andil  dalam 
membentuk  wajah  grafis  budaya  indie  dan  anak  muda.  Selain  itu,  Miko  sendiri  pernah 
terlibat beberapa mendirikan band dan menjadi pembetot gitar bass pada band legendaris 
Jogja:  I  Hate Mondays dan  Stereovila,  debut band ini mewarnai kehidupan  scene musik 
indiependen di Yogyakarta, disamping Steak Daging Kacang Ico, Shaggy Dog, Melancholic  
Bitch,  Anggis Luka, Bagaikan, dan lain-lain.

Kelahiran  Indiguerillas  juga  dibarengi  oleh  tumbuh  dan  berkembangnya  komunitas-
komunitas  alternative.  Seperti  “common-people”  sebuah  komunitas  indiepop  yang  kerap 
berkumpul  di  halaman  gelanggang  UGM,  komunitas  komik  Daging  Tumbuh, sebuah 
komunitas komik alternatif  yang digawangi oleh Eko Nugroho, yang juga dikenal sebagai 
perupa kontemporer.  Selera estetis Indieguerillas ini lahir dari  jiwa jaman (zeitgeist) ini. 

Pemanfaatan  media  alternatif  dan  teknologi  menjadi  unsur  penting  dalam pembentukan 
budaya indie ini. Pada gilirannya modal simbolik dan kultural ini  memicu lahirnya prinsip 
estetika yang dipercaya bukan lagi sebagai buah dari pengalaman interior  individu, tetapi 
jenis estetika yang lahir dari pengalaman eksterior: pengalaman  popular. 

Selanjutnya estetika popular ini membangun dunia sosialnya sendiri. Aktor-aktor kreatif yang 
menghuni  dunia  indie  ini  membentuk  berbagai  sub-sosial  baru.  Mereka  saling  berbagi, 
mendukung, dan membentuk kelompok-kelompok berdasarkan kecenderungan teknik dan 
media. Bentuk empati ini memungkinkankan mereka untuk tetap mempertahankan ideologi 
dalam solidaritas selera  ini. 

Sikap Bukan Timur, Bukan Barat

Dalam  kebudayaan  populer  kini,  setiap  tanda  dengan  mudah  saling  menyeberang  dan 
bersilangan.  Ini  memungkinkan  setiap  agensi  bisa  melakukan  “cut”  and  “paste”.  Seperti 
dalam karya lain lain Indieguerillas yaitu “Dasamuka”,  mereka mengambil raut muka Gene 
Simmons vokalis KISS, figur Marilyn Manson, topeng badut anggota band Slipknot, Freddy 
Krueger, Jason Voorhees dan Hanibal Lecter untuk dikombinasi menjadi figurasi baru bagi 
sosok Dasamuka. 

Hasilnya, sang Dasamuka menjadi sebuah tanda ambigu dalam konteks relasi “timur-barat”. 
Mana yang  barat  dan  mana yang  timur  tidak  lagi  otentik,  strategi  “cut”  and  “paste”  ini 
membuyarkan kemapanan makna tanda sebelumnya. 

Orient  and  Occident  cannot  be  taken  here  as  “realities”  to  be  compared  and  
contrasted historically, philosophically, culturally, politically. I am not lovingly gazing  
toward an Oriental essence…What can be addressed, in the consideration of the  
Orient, are not the other symbols, another metaphysics, another wisdom…it is the  
possibility of difference, of a mutation, of a revolution in the propriety of symbolic  
system.  Someday  we must  write  the  history  of  our  own obscurity—manifest  the  
destiny of our narcissism.

—Roland Barthes, Empire of Signs, terjemahan Richard Howard (New York: Hill and 
Wang.1982) dikutip oleh Dick Hebdige dalam katalog pameran Takashi Murakami 
(2008-2009) 

Kolase  tanda  ini  melahirkan  komposisi  baru  akibat  pencampuran  berbagai  tanda  yang 
bersifat manasuka ini. Jusktaposisi tanda ini menghasilkan teks ketiga diluar dikotomi teks 
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“barat-timur”. Sebuah teks yang membawa kita untuk melihat cara generasi non-dikotomis 
ini menulis sendiri sejarahnya.

Yogyakarta, 10 Januari 2009
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