
Marxisme	dalam	Seni	

Melanjutkan	reaksi	saya	terhadap	pendapat	Soedjojono,	sebaliknya	soal	tersebut	saya	bawa	
dalam	 pembicaraan	 masalah	 Marxisme	 dalam	 seni.	 Tapi	 untuk	 membicarakannya	 dengan	 nada	
berkongkow	timbul	kemacetan	dalam	menuangkan	ke	bentuk	tulisan.	Saya	yang	mula-mula	gembira	
menulis	 terus,	 sekarang	merasa	suram	kembali	 tentang	kepercayaan	diri:	mengapa	saya	dilahirkan	
sebagai	manusia	yang	banyak	kekurangan	kebolehan.	

	 Untuk	mendobrak	kemacetan	menulis,	saya	palingkan	ingatan	saya	kepada	masa	Lekra,	dan	
terutama	 ketika	 masa	 pra-Lekra	 di	 tahun-tahun	 awal	 kemerdekaan	 Indonesia	 sewaktu	
mempertahankan	 proklamasinya.	 Saya	 bukan	 mau	 menulis	 sejarah	 dan	 kegiatan	 Lekra,	 dan	 juga	
bukan	 sejarah	 perkembangan	 kesenian	 setelah	 Indonesia	merdeka,	 sebab	mengenai	 hal	 ini	 sudah	
banyak	 ditulis	 oleh	 orang-orang	 asing	 dan	 orang-orang	 Indonesia	 sendiri.	 Yang	 mau	 saya	
perbincangkan	adalah	peranan	dari	para	 seniman	ketika	 itu	di	 segala	bidang	 seni,	misalnya	 sastra,	
seni	lukis,	tari,	teater,	seni	suara,	musik,	dan	film.	

	 Supaya	 tetap	 punya	 semangat	 menulis	 dan	 tetap	 berjiwa	 giat,	 saya	 paksakan	 diri	 untuk	
bangun	 pagi.	 Pukul	 07.00	 pagi	 saya	 sudah	 bangun.	 Di	 luar	 masih	 gelap,	 lampu	 jalan	 raya	 belum	
dipadamkan.	Beginilah	musim	salju	di	Eropa,	hari	terang	baru	menjelang	pukul	09.00	lewat.	

	 Kegiatan	saya:	pagi	bangun	tidur	 langsung	masak	kopi	dan	2	 telor	ayam	setengah	matang,	
inilah	sarapan	saya.	Kalau	saya	sedang	melukis,	setelah	sarapan	mulailah	melukis.	Bila	tidak	melukis	
saya	lanjutkan	membaca	buku	yang	belum	habis	dibaca	malam	kemarinnya	sebelum	tidur.	Sekarang	
saya	 sedang	 giat	 mengarang	 sebuah	 buku.	 Hampir	 seluruh	 waktu	 saya	 curahkan	 untuk	
merampungkan	usaha	ini,	sebab	tulisan	saya	ini	merupakan	suplemen	dari	lukisan-lukisan	saya,	yang	
nantinya	menurut	idam-idaman	saya	akan	jadi	peninggalan	bukti	hidup	seperti	gajah	meninggalkan	
gadingnya.	

	 Sebetulnya	 hari	 ini	 saya	 lelah	 sekali,	 karena	 hari	 kemarin	 saya	 pergi	 ke	 Jerman	 buat	
mengurus	minta	 perpanjangan	 tunjangan	 sosial	 serta	melihat	 rumah	 yang	 saya	 sewa	 yang	 sudah	
agak	 lama	 saya	 tinggal	 pergi.	 Semua	 ini	 saya	 lakukan	 dalam	 satu	 hari.	 Jadi	 satu	 hari	 suntuk	 saya	
berada	dalam	perjalanan,	pukul	10	malam	baru	tiba	kembali	di	Holland.	

	 Bicara	mengenai	seorang	seniman	bukan	hanya	apa	pengalamannya,	tapi	yang	penting	apa	
yang	diciptakan.	Memang	dari	kegiatan	politik	saja	kita	tidak	bisa	menjadi	seniman,	tetapi	tidak	juga	
bisa	dihiraukan	bahwa	lingkungan	dan	masa	memainkan	peranan.	

	 Dalam	 kurun	waktu	 1945-1949	 Republik	 Indonesia	 berada	 dalam	 suasana	 demokrasi	 yang	
sebenarnya,	 karena	 semua	 lapisan	 rakyat	masih	diperkenankan	untuk	hidup	menurut	kemampuan	
dan	 cita-citanya,	 sebab	 struktur	 pemerintah	 belum	 berwujud	 pemerintahan	 yang	 sentralis	 dan	
paternalistis,	bagaimana	halnya	dalam	zaman	“Orla”	dan	“Orba”.	

	 Begitulah	ketika	itu	oleh	seniman-seniman	banyak	dihasilkan	karya-karya	yang	mengandung	
visi	baru.	Gelora	jiwa	seninya	diantar	oleh	semangat	bebas,	dengan	ide	merombak	dunia	yang	lama,	
dunia	 feodal	 serta	 kolonial,	 dan	 membangun	 dunia	 baru	 yang	 bisa	 menjamin	 meratanya	
kebahagiaan,	keadilan,	dan	kemakmuran.	Ini	adalah	semangat	revolusioner.	Sebagai	data	bukti	dari	
beberapa	seniman	yang	punya	visi	baru,	di	antaranya	dari	bidang	sastra:	Chairil	Anwar,	Rivai	Apin,	
Pramoedia	Ananta	Toer;	dari	bidang	seni	lukis:	Tjok	Sinsu,	Ismail	Marjuki,	C.	Simanjuntak;	dari	bidang	



film	dan	drama,	Usmar	Ismail.	Yang	tercermin	dalam	ungkapan	kreasinya	terutama	ialah	kebebasan	
pribadi.	

	 Dari	 bidang	 seni	 lukis	 di	 mana	 saya	 sebagai	 pelukis	 bisa	 banyak	 bicara,	 yang	 interesan	
disamping	 kebebasan	 pribadi	 adalah	 pelukisan	 tema	 kehidupan	 dari	 kalangan	 massa	 rakyat.	
Misalnya	 kehidupan	 informil	 di	 sekeliling	 pasar	 tempat	 orang	 cari	 uang,	 seperti	 wanita	 kuli	
pendukung	barang,	 si	mbok	bakul	 pecel,	 Kang	 Suto	 penyapu	 jalan,	 Pak	 Kromo	dengan	pedati	 dan	
sapinya,	 gadis-gadis	 cilik	 yang	 sedang	mengasuh	adik-adiknya,	dan	 juga	kampung	halaman	di	desa	
serta	 perumahan	 rakyat	 yang	 poet-reyot	 sebagai	 pelukisan	 dari	 kekeringan	 unsur	 kerohanian	 dan	
kemiskinan	materiil.	

	 Dalam	masa	babak	 ini	Soedjojono	memantapkan	cita-citanya	untuk	membawa	seni	kepada	
dasar	 pemahaman	 estetika	 yang	 baru,	 yaitu	 melenyapkan	 selera	 borjuis	 yang	 dekaden,	 dan	
menghidupkan	seni	yang	mengisi	dan	memperkaya	unsur	kerohanian	pada	golongan	yang	lebih	luas	
dalam	masyarakat,	 yaitu	massa	 rakyat.	Aliran	 seni	 ini	 yang	dinamakan	 “seni	 untuk	 rakyat”	 dan	 ini	
adalah	pemahaman	Marxisme.	

	 Apa	 yang	 digambarkan	 sebagai	 obyek	 lukisan	 adalah	 keadaan	 dan	 bentuk-bentuk	 (figur-
figur)	yang	tidak	asing	dan	dikenal	dalam	pikiran	rakyat.	

	 Dilihat	 dari	 faham	 “I’art	 pour	 l’art”,	 seni	 dari	 seniman-seniman	 kerakyatan	 adalah	
programatis	dan	terlalu	terikat	oleh	realisme.	Di	sini	saya	tidak	akan	menyanggah	pendapat	paham	
seni	yang	lain.	Buat	saya	hal	itu	adalah	kebebasan	pendapat.	

	 Saya	 lanjutkan	 penjelasan	 tentang	 seni	 untuk	 rakyat.	 Dengan	 usaha	 seninya	 seniman-
seniman	 kerakyatan	 berkeyakinan	 ada	 memberi	 sumbangan	 pada	 lahirnya	 kesadaran	 dan	
emansipasi	politik	dari	massa	rakyat.	Oleh	karena	itu	bagi	seniman	kerakyatan	tidak	menjadi	soal	bila	
harus	membantu	 gerakan	 politik	 dengan	membuat	 poster.	 Hal	 ini	 dianggap	 sebagai	 amal	 kepada	
perjuangan	dari	massa	rakyat.	

	 Kala	 kita	 tinggalkan	 sebentar	 masalah	 estetika,	 maka	 seni	 adalah	 suatu	 interpretasi,	 dan	
yang	 jadi	 soal	 adalah	 apa	 sebab	 dan	 untuk	 siapa	 lahir	 interpretasi	 itu.	 Tugas	 seniman	 yang	
berkomitmen	 sosial	 harus	 melukiskan	 bagaimana	 situasi	 masyarakat	 serta	 bentuk	 hidupnya.	
Sebagaimana	 diketahui,	 kesadaran	 manusia	 dibentuk	 oleh	 keadaan	 masyarakat	 dan	 bagaimana	
manusia	itu	hidup	dalam	masyarakat	yang	penuh	dengan	konflik-konflik	sosial.	

	 Ini	merupakan	juga	kelanjutan	penjelasan	tentang	realisme,	bahwa	realisme	yang	dibawakan	
oleh	seniman	kerakyatan	bukanlah	naturalisme.		

	 Apa	 yang	 saya	 tulis	 ini	 bukan	 teori,	 ini	 adalah	 material	 (bahan)	 dari	 keadaan	 seni	 dalam	
masyarakat	 ketika	 Soedjojono	 mengajak	 teman-teman	 seniman	 untuk	 bergabung	 dalam	 satu	
organisasi	kesenian	yang	bertujuan	memihak	kepada	aspirasi	massa	rakyat.	

	 Tahun	1946	terbentuklah	suatu	organisasi	kesenian	yang	meliputi	bidang	seni	 rupa,	sastra,	
drama,	musik,	ensembel	nyanyi	dan	tari.	Organisasi	ini	bernama	SIM	(Seniman	Indonesia	Muda),	dan	
bisa	dibilang	ia	adalah	embrional	dari	Lekra.	Lekra	didirikan	kemudian	pada	tahun	1950.	Haluan	“seni	
untuk	rakyat”	yang	tumbuh	sebagai	tunas	di	masa	SIM,	diintensifkan	oleh	Lekra	supaya	berkembang	



lebih	 sempurna	 dengan	 asas	 “politik	 adalah	 panglima”	 dan	 pedoman	 penciptaan	 “tinggi	 mutu	
ideologi	dan	tinggi	mutu	artistik”	serta	tata-kerja	“turun	ke	bawah	(turba)”.	

	 Babak	lekra	ini	kalau	ditulis	mengenai	sejarah	kegiatannya	dan	perannya	dalam	pergolakan	
politik	bisa	jadi	satu	buku.	Lagi	pula	beberapa	peristiwa	yang	menyangkut	kegiatan	Lekra	sekalipun	
hanya	sebagai	 ilustrasi	dari	perkembangan	politik	 Indonesia,	 sudah	sering	diuraikan	oleh	beberapa	
pengarang	pribumi	dan	asing	dalam	bukunya,	misalnya	sekedar	sebagai	contoh	bukti:	kegiatan	aksi	
anti	film	AS,	konfrontasi	dengan	Manikebu.	

	 Semua	 ini	 adalah	 ingatan	 saya	 yang	 hidup	 kembali	 tentang	 kejadian-kejadian	 di	masa	 lalu	
karena	 tersentuh	 oleh	 pemikiran	 Soedjojono	 terakhir,	 yang	mengatakan	 bahwa	melukis	 dan	 olah	
politik	adalah	dua	hal	yang	berlainan.	

	 Padahal	 Soedjojono	 adalah	 manusia	 yang	 melahirkan	 dimensi	 baru	 pada	 seni	 Indonesia,	
yaitu	cakrawala	politik	dari	seni.	Tanpa	komitmen	sosial	tidak	akan	lahir	seni	lukis	Indonesia	modern	
dalam	 arti	 meninggalkan	 yang	 kolot	 (konservatif	 dan	 formalistis)	 serta	 melangkah	 ke	 pandangan	
baru	yang	sesuai	dengan	jiwa	kehidupan	yang	menghendaki	kebebasan	dan	kemartabatan	manusia.	

	 Entah,	 bila	 saya	membaringkan	 diri	 untuk	 tidur,	 pikiran	 saya	 tetap	 jalan.	 Hingga	 sekarang	
tidak	 pernah	 saya	 tidak	 tidur	 nyenyak.	 Buat	 saya	 melukis	 juga	 olah	 politik,	 dan	 sikap	 ini	 saya	
bebankan	sebagai	tanggung	jawab	saya	sampai	akhir.	

	 	


