
Bung Karno Super Patronis 

 

 Bung Karno atau Sukarno (1901-1970), Presiden Republik Indonesia pertama, 
diakui oleh masyarakat Indonesia sebagai patron seni rupa nomor satu. Dari 
dorongannya perupa Indonesia mendapatkan kedudukan istimewa di dalam 
masyarakat. Dari apresiasinya karya-karya perupa Indonesia terposisikan di tempat-
tempat publik, dan memperoleh penghormatan dan keluhuran. Dari stimulusnya para 
pencinta seni rupa di Indonesia tumbuh menjadi peminat serius, bahkan menjadi 
kolektor, connoisseur. Karena ia selalu mengingatkan bahwa karya seni rupa adalah 
sesuatu yang sangat berharga, preciosa. Dan dari propagandanya masyarakat Indonesia 
menaruh hormat kepada para pematung, pelukis, pengukir, dan sebagainya. 

 Bung Karno senantiasa mengatakan, bahwa kesukaan dan penghormatannya 
kepada seni rupa, terutama seni lukis bermula sejak ia berusia dini. Namun ia juga 
menyebutkan, bahwa keberadaannya di tengah dunia seni rupa Indonesia secara 
terang-terangan sejak Indonesia memasuki zaman Jepang. Dan sebuah realitas yang 
menarik pula jika sejarah kemudian mencatatat, bahwa ujung dari pergumulannya 
dengan seni rupa yang bermuara di sejumlah kitab besar, juga bertaut-taut dengan 
Jepang. 

 Adalah peristiwa politik yang menggemakan eksistensi Bung Karno di tengah 
konstelasi seni rupa Tanah Air tahun 1942. Pada tahun itu, bulan Maret, pemerintah 
kolonial Belanda mundur dari Indonesia, lantaran Jepang menaklukkan seluruh wilayah 
Hindia Belanda. Dan Jepang masuk ke Indonesia dengan gerak yang simpatik, ketika 
pemerintah pendudukan ini menawarkan konsep pembangunan kesenian dan 
kebudayaan Indonesia, setelah selama beberapa abad seni budaya Indonesia dianggap 
tidak diperhatikan oleh pemerintah penjajahan Belanda. Semboyan politik Jepang yang 
didengungkan kala itu adalah “Ajia-no Ajia” atau “Asia untuk Asia”. Bung Karno merasa 
bahwa inilah saatnya kesenian Indonesia, sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia, 
bangkit. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah pendudukan Jepang dengan 
bangsa Indonesia. Melihat hasrat Bung Karno (dan teman-teman seperjuangannya) ini 
Letnan Jendral Imamura lantas mengintstruksikan agar seniman-seniman Jepang yang 
ada di Indonesia berkumpul, dan kemudian berkolaborasi dengan para seniman 
Indonesia. Pada April 1942 (atau 2602 menurut tahun Jepang) persekutuan ini 
terwujud di Jakarta. Bulan September 1942 terjadilah pameran karya seniman 
Indonesia-Jepang pertama. Di sinilah Bung Karno memperjelas peranannya. 

 Usaha penumbuhan dan pengembangan kebudayaan Indonesia lewat kerjasama 
dengan pemerintah pendudukan ini memperoleh betuk formal ketika Jepang 
mendirikan Keimin Bunka Sidosho atau “pusat kebudayaan” pada 1 April 1943. Dengan 
pendirian lembaga ini, Bung Karno sebagai penggerak kemajuan (dan kemerdekaan) 



bangsa semakin memperoleh peluang untuk bangkit. Pendirian lembaga itu tertulis 
demikian, sebagaimana dimuat dalam Djawa Baroe, no.3, tahun 2603. Jakarta. 

Poesat Keboedajaan Melangkah 

Sedjak 1 April 2603, di Djakarta, Poesat Keboedajaan atau Keimin Boenka Sidosho, 
didirikan sebagai satoe tjabang loear Goensei Sendehoe, dikepalai oleh seorang Tjo; dan 
terbagi dalam 5 bahagian: Bhg. Loekisan dan Oekiran, dengan anggota badan 
pimpinanja: T. Kohno. Bhg. Kesoesastraan, dengan anggota badan pimpinannja: Takeda. 
Bhg. Moesik, dengan anggota badan pimpinannja: N. Lida, Bhg. Sandiwara dan tari 
menari, dengan anggota pimpinannja, K. Yasoeda. Bhg. Film, dengan anggota badan 
pimpinannja: Soichi Oja. 

 Bung Karno tentu sangat bergembira atas gagasan pemerintahan pendudukan 
Jepang ini. Pendapatnya, sebagaimana sering diutarakan kepada S. Sudjodjono dan 
Dullah: perjuangan bangsa menjadi utuh apabila tidak hanya bertumpu kepada 
kekuatan politik, tentara dan ekonomi, tetapi juga kepada dunia budaya, mulai 
mendapatkan formulasinya. Tetapi tidak berarti Bung Karno segera puas dengan upaya 
Jepang itu. Karena justru dari sana nasionalismenya semakin tumbuh, yang membawa 
ia mengajukan permintaan. Yakni muncul dan aktifnya seniman-seniman Indonesia 
dalam kepengurusan Keimin Bunka Sidosho, khususnya dalam bidang seni rupa. 
Pemerintah Jepang menuruti, sehingga kemudian dibentuk pengurus baru. Maka di 
dalam bagian seni rupa tersebut, seperti Desember 2603 muncullah nama G.A Soekirno, 
Mohamad Saleh, S. Toetoer, Soerono, Abdul Salam dan Sastradiwirja. Nama-nama 
bumiputera ini diangkat sebagai “pembantu” para pemimpin Badan Pemeliharaan Seni 
Rupa Keimin Bunka Sidosho Jakarta. Para pemimpin yang dimaksud adalah Saseo Ono, 
T. Kohno, Yasioka, dan Yamamoto, yang semuanya keluaran akademi seni rupa Jepang. 

 Masuknya nama-nama nasionalis itu didasari prinsip “asimilasi” antar 
organisasi. Karena Bung Karno merasa bahwa beberapa saat sebelum hadirnya Keimin 
Bunka Sidosho, di Jakarta telah berdiri lebih dahulu Poetera atau Poesat Tenaga Rakjat. 
Poetera dibentuk oleh “Empat Serangkai” Mohamad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, K.H. 
Mas Mansyur dan Bung Karno sendiri pada bulan Maret 1943. Di dalam Poetera ada 
seksi kebudayaan yang mengurusi seni rupa Indonesia, dengan Dullah, Sudjojono, Agus 
Djaya, Basoeki Abdullah sebagai beberapa tokohnya dan pelatihnya. Tentu saja 
persekutuan perupa Indonesia – Jepang ini mendatangkan kegairahan yang luar biasa 
bagi dunia seni rupa Indonesia. Lalu pameran-pameran pun banyak diadakan. 

 Menurut catatan, sejak Jepang menduduki Indonesia sampai dengan April 1944, 
ada 14 acara pameran terselenggara. Bahkan di gedung Keimin Bunka Sidosho yang 
terletak di jalan Noordwijk (kini jalan Juanda) 39 Jakarta terselenggara pagelaran 
Tenno Heika: Techo-setsu, atau pameran peringatan ulang tahun Kaisar Jepang. Di sini 
karya 60 pelukis Indonesia dipajang, dan ditonton oleh 11.000 orang dalam 10 hari. 
Bahkan pemerintah Jepang membeli 9 lukisan di situ untuk kemudian diikutkan dalam 
pameran keliling Asia Timur Raya. Bedakan kenyataan ini dengan situasi seni rupa 



Indonesia pada zaman kolonial Belanda. Pada era Hindia Belanda bahkan Bung Karno 
tak berkehendak mendekati komunitas Bataviasche Kunstkring yang memusat di 
gedung unik ala art nouveau rancangan P.A.J. Moojen, di jalan Heutszboulevard no. 1 
(kini jalan Teuku Umar), Jakarta. 

** 

 Bung Karno dan Jepang, dalam persoalan kebudayaan, sejak awal memang 
tampak bersekutu. Dan persekutuan itu diakhiri dengan “persekutuan” lain yang lebih 
romantik, ketika ia mengawini Naoko Nemoto pada 3 Maret 1962. Naoko, kelahiran 
Tokyo 6 Februari 1940 adalah gadis cantik yang sangat suka melukis dan ingin jadi 
pelukis. Ia juga bercita-cita menjadi pengarang dan kritikus sastra. Ia pun suka 
menyanyi serta menari klasik Jepang. Bahkan bermain drama pada perkumpulan 
Sishere Hayakama Art Production di Tokyo. Bung Karno yang pertama kali berjumpa 
dengan Naoko di Hotel Imperial Tokyo mengaku, bahwa bukan hanya kecantikan gadis 
Jepang itu belaka yang membuat dirinya kasmaran. Namun, lebih dari segala-galanya, 
hasrat dan keleburan Naoko kepada senilah yang menjeratnya. Sehingga Bung Karno 
terpaksa melamar dengan kata mutiara: “Jadilah engkau sumber inspirasi dan 
kekuatanku”. Pada hari-hari selanjutnya Naoko Nemoto diberi nama baru oleh Bung 
Karno Ratna Sari Dewi. 

 Bung Karno yang senang melukis, dan Ratna Sari Dewi yang sangat apresiatif 
kepada seni rupa, membawa mereka berjalan ke koridor lain. Pada tahun 1964 Ratna 
Sari Dewi berhasil melakukan lobi-lobi di Jepang sehingga sebagian koleksi Bung Karno 
yang dibukukan berhasil dicetak di Negeri Matahari itu, sebagai revisi dan wujud baru 
dari buku koleksi Bung Karno sebelumnya yang dicetak di Tiongkok. Buku tersebut 
dicetak oleh percetakan Toppan, Tokyo. Buku ini disusun oleh Lee Man-fong dengan 
kualifikasi cetak yang nyaris sempurna. Dan di dalam buku muncul lukisan-lukisan 
spesifik cat air di kertas atau sutera karya-karya seniman Jepang, seperti Shinsui Ito, 
Taikan Yokoyama, Kiyokata Kaburagi, Eiji sampai Keigetsu Matsubayashi. Juga karya 
patung Yoshi Konouchi. 

 Lim Wasim, asisten Lee Man-fong mengatakan, bahwa selain kualifikasi karya-
karya Jepang itu memang istimewa, pemuatan tersebut sebagai wujud dari perasaan 
kebersamaan Bung Karno dengan pemerintah dan masyarakat kesenian Jepang. 

Bung Karno dan Seni Rupa, Sebuah Riwayat 

 Hubungan yang amat lekat antara Bung Karno dengan seni rupa, terutama seni 
lukis, telah menjadi mitos. Namun sejauh ini orang lupa mempertanyakan hal 
substansial yang menjadi hulu dari semuanya itu: dari mana muasal kedekatan Bung 
Karno dengan seni lukis, sehingga ia sanggup muncul sebagai kreator, selain sebagai 
kolektor. Atas hal itu Bung Karno sempat mengungkap kepada pelukis Dullah. 



 “Ingat, aku adalah anak Idayu Nyoman Rai, keponakan Raja Singaraja, wanita 
dari pulau Bali”. 

 Dari situ sebetulnya Bung Karno ingin mengungkapkan dirinya lekat dengan 
kesenian. Seperti semua orang tahu, Bali adalah pulau seni. Di negeri ini seni memang 
dicipta dalam kerangka filosofis yang berhubungan dengan ritual, dengan religi. 
Sehingga kesenian, seperti seni rupa adalah sesuatu yang niscaya untuk diciptakan.  
Semua seni dibikin untuk dipersembahkan kepada Sang Hyang Widhi Wasa. Hingga 
semua orang Bali yang membuka indera matanya langsung bersentuhan dengan benda-
benda artistik seperti cili-cili, lamak, canang, banten, sarad, ubag-abig sampai lukisan 
dan arsitektur. Idayu Nyoman Rai tentu menyimpan pengalaman estetik semacam itu 
ketika mengandung Bung Karno. Dan persepsi mendalam tersebut merasuk ke dalam 
darah. Dalam kata lain bakat seni rupa memang sudah ada menggeliat sebelum Bung 
Karno muncul di dunia, 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. 

 Oleh karena itulah, apresiasi Bung Karno atas seni rupa tidak terbatas kepada 
karya-karya yang tercipta belaka. Tetapi juga pada orangnya atau kreatornya. Karena ia 
merasa bahwa dirinya adalah setara dan sedarah dengan para kreator itu sendiri. Sitor 
Situmorang, budayawan dan penyair terkemuka pernah mengungkap itu. 

 “Perasaan kesetaraan menyebabkan Bung Karno sangat menghormati ide-ide 
kesenian dari orang lain” tuturnya. 

 Hal yang sama juga dikisahkan oleh Hendra Gunawan, pelukis sebuah peristiwa 
yang terjadi tahun 1946 adalah sebuah amsal yang menarik. 

Indonesia merdeka baru usia setahun. Tapi Bung Karno sudah ingin merayakan 
dengan pesta seni lukis. Untuk merealisasi perhelatan itu, ia meminta Hendra Gunawan 
pameran tunggal. Lantas pagelaran pun diadakan di gedung KNI (Komite Nasional 
Indonesia) di Jalan Malioboro, Yogyakarta. 

 Untuk acara yang penting ini Bung Karno akan hadir secara protokoler, 
sebagaimana mestinya pejabat negara. Namun Hendra agaknya ingin membuat sebuah 
upacara yang lain. Pelukis ini diam-diam mengumpulkan puluhan gelandangan. Dengan 
“kostum”nya yang “asli kere” para gelandangan disiapkan untuk jadi tuan rumah 
pameran. Tentu saja protokol Presiden menolak gagasan itu. Namun Hendra 
bersikukuh. Lalu ketika pameran dibuka, sebuah drama terjadi. Bung Karno disambut 
para gelandangan. Sang Pemimpin tentu saja terperanjat luar biasa melihat kenyataan 
di hadapannya. Namun kemudian ia mengangguk-angguk. Hendra segera dipeluknya. 
Dan orang melihat, Bung Karno menitikkan air mata. 

 “Setiap orang berhak melihat lukisan saya. Dan saya berhak memperkenalkan 
karya-karya saya kepada siapa saja” kata Hendra. Bung Karno amat menghargai 
gagasan “gila” Hendra itu. Karena menurutnya setiap gagasan seniman, apa pun 



bentuknya, dianggap menyimpan nilai-nilai kemanusiaan. Bagi Bung Karno seniman 
adalah juga obsesi yang ada di benaknya sendiri. 

** 

 Bung Karno akhirnya disibukkan dengan seribu urusan negara namun bakat 
melukisnya tak henti diasah. Dalam berbagai kesempatan ia melukis, yang umumnya 
dikerjakan di atas kerta dengan cat air. Ini meneruskan kegemarannya pada masa 
muda, yang suka menciptakan karikatur untuk koran Pikiran Rakyat, Bandung. Dalam 
soal melukis ia mendapat “bimbingan” dari Dullah, pelukis Istana Kepresidenan 1950-
1960. Juga dari Le Man-fong dan Lim Wasim, pelukis Istana periode berikutnya. 

 Meskipun sering kenyataan berbalik. “Acapkali Bapak lebih banyak membimbing 
yang membimbing. Bapak memang ngeyelan”, kata Dullah. 

 Tapi Bung Karno tahu hidupnya pada suatu ketika akan dipadati oleh urusan-
urusan sosial dan politik yang rumit, sehingga diyakini akan sulit mencari waktu untuk 
melukis. Karena itu ia segera memposisikan dirinya dengan strategis: sebagai kolektor. 
Di tengah kunjungannya sebagai kepala negara ke mancabenua, Bung Karno selalu 
“mencuri” kesempatan hunting lukisan dan patung. Begitu juga apabila ia berkunjung ke 
daerah-daerah di Indonesia. Di Yogyakarta ia menyempatkan diri ke Sanggar Pelukis 
Rakyat, atau Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI). Di Balik ia menyelup ke Ubud, 
menemui Rudolf Bonnet, mengagumi lukisan Anak Agung Gde Sobrat, menghayati ulah 
Ida Bagus Made Poleng, atau menyaksikan pameran di bekas studio Walter Spies. Di 
Sanur ia mampir di rumah seni Le Mayeur de Mafres. Dengan uang seadanya, bahkan 
juga dengan sistem mencicil, ia membeli lukisan-lukisan yang disukai. 

 Ketika lukisan-lukisan dan patung koleksinya mulai banyak hingga 
membutuhkan penataan serius di Istana, ia mencari seseorang untuk mengaturnya. 
Dengan begitu ia memerlukan seniman, kurator, konservator, ahli display yang handal. 
Pada saat inilah Dullah ditunjuk. Dullah berkenalan dengan Bung Karno pada 1940-an 
lewat perantara pelukis S. Sudjojono. Mendengar promosi Sudjojono, Dullah diminta 
Bung Karno untuk bergabung dengan Poetera (Poesat Tenaga Rakjat) pimpinan “Empat 
Serangkai”. Beberapa tahun setelah Poetera bubar untuk kemudian digantikan Jawa 
Hokokai, Dullah diboyong ke Istana Kepresidenan. 

 (Catatan: sebagian publik menyebut Basoeki Abdullah adalah juga pelukis Istana 
Presiden. Anggapan ini keliru, karena Basoeki Abdullah tidak pernah menduduki 
jabatan itu di Indonesia). 

** 

 Tak dapat disangkal, aktivitas dan keseriusan Bung Karno dalam mengoleksi seni 
rupa pada masa itu merupakan stimulasi para petinggi negara yang lain. Bahkan juga 
bagi masyarakat luas. Politikus Ali Sastroamidjojo misalnya, menyenangi lukisan 
tradisional Bali lantaran uar-uar Bung Karno. Meskipun Bung Karno sendiri kurang 



menyukai seni yang njelimet seperti itu. Tokoh seperti Chaerul Saleh sampai Subur 
dekat dengan lukisan juga karena Bung Karno. 

 Dan untuk menghidupkan minat masyarakat, Bung Karno mengajak para pemilik 
modal untuk membuat studio praktik seni rupa. Untuk distribusi, sosialisasi dan 
merangsang market seni rupa, Bung Karno juga mengharap pengusaha mulai 
mendirikan galeri. Lalu, untuk mencirikan seni visuil yang berkarakter nasional, Bung 
Karno berharap munculnya “Batik Nusantara”. Ia beranggapan bahwa batik adalah 
bentuk dari seni rupa pakai (applied art) yang teraplikasi sangat luas ke dalam 
masyarakat. Namun selama itu yang tercitra adalah desain-desain batik yang bersifat 
lokal. Ia lalu menawarkan gagasannya kepada KPT Hardjonagoro alias Go Tik Swan. Ahli 
kebudayaan Jawa ini segera berpikir keras, sampai akhirnya ditemukan formulasi 
“Batik Nusantara”, ketika ia menghubungkan motif dan teknik batik Pesisiran dengan 
teknik batik sogan Surakarta. 

 Di mata publik umum, Bung Karno diidentikkan dengan perjuangan dan politik, 
atau segala sesuatu yang bersifat revolusioner. Sehingga publik juga dengan gampang 
menafsir, pasti koleksi Bung Karno menyimpan paradigma “gelora politik”, “perjuangan 
dan revolusi”. Lalu, karena bung Karno telah dianggap sebagai seorang patrionis, 
paradigma itu diduga menular ke segenap studio pelukis Indonesia. Tafsiran ini 
ternyata sungguh keliru. Karena pilihan dan koleksi seni lukis Bung Karno pada 
kenyataannya sangatlah beragam. Yang terbanyak justru lukisan tentang manusia 
(wanita), lanskap, lingkungan, bunga dan alam benda. Sementara yang bertema 
“revolusioner” tak lebih dari 10% belaka. Sehingga jauh dari dominan. 

 Seperti dituturkan Sitor Situmorang, Bung Karno memakai “paradigma estetik” 
dalam menilai, atau piktoral, dan tidak literal. Dan Bung Karno tidak pernah terjebak 
kepada aspek tematik. Pada bagian lain budayawan Ir. Haryono Haryo Guritno yang 
pernah jadi ajudan Bung Karno mengisahkan, bahwa ada syarat akademis yang sungguh 
dituntut oleh Presiden Republik Indonesia pertama itu dalam menghadapi presentasi 
seni lukis. Dan itu adalah teknik. Dengan teknik, segala yang digubah akan hadir sebagai 
keindahan. Bung Karno memang acap berujar: “A thing of beauty is joy forever”. Atau, 
barang indah adalah kenikmatan yang kekal. Pepatah itu didekap sebagai arsip. 

 Guruh Sukarnoputra juga menuturkan itu. Gelora revolusi yang dalam diri 
ayahnya, dan lukisan-lukisan yang menjadi koleksinya tidak bisa mutlak dikaitkan. 
Lukisan-lukisan revolusi yang ada dalam koleksi Bung Karno memang ada, namun itu 
berkait dengan konteks, dengan situasi dan aspirasi bangsa. Sementara keluasan jiwa 
estetik Bung Karno atas nama pribadi dalam mengapresiasi semua jenis dan tema 
lukisan tiada terbatas. Sehingga, hanya orang berpandangan sempit dan hiperbolik yang 
melihat nilai kesenilukisan Bung Karno hanya pada lingkup “tema perjuangan”. Begitu 
juga sebaliknya, hanya orang berwawasan dangkal yang menatap dunia seni lukis Bung 
Karno melulu pada wilayah “wanita cantik”. Walaupun ihwal tema wanita cantik ini, 



bahkan wanita telanjang, sempat terbit berbagai cerita menarik dan menonjol dalam 
berbagai perbincangan. Karena memang mengenangkan untuk digunjingkan. 

 Dan Bung Karno menolak keras bila gagasan itu dianggap pronografis. Ia 
mengharap agar orang tidak selalu melihat keindahan tubuh wanita semata-mata dari 
pandangan moralistik, tapi seharusnya juga dari aspek estetis. Lalu ia pun sering 
mengutip kata-kata Kahlil Gibran, pujangga dan mistikus Lebanon kenamaan, “Orang 
yang mengenakan moralitasnya melulu sebagai pakaian, yang paling baik bagi dirinya 
justru adalah telanjang”. Ia juga acap mengurai kata-kata Palladas, pemikir Yunani 
tahun 400. “semua orang diangkat atau dilahirkan ke bumi dengan keadaan telanjang, 
dan semua orang turun ke bumi juga dalam keadaan telanjang. Tuhan memberikan yang 
terbaik bagi orang yang diangkat dan diturunkan”. 

 Lantaran itu, Bung Karno pasti kecewa ketika puluhan lukisan dan patung figur 
telanjang koleksinya disekap dalam kamar khusus di Istana Bogor, pada sepotong masa 
kekuasaan Orde Baru, sehingga tidak bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. 

** 

 Namun, sebanyak-banyaknya peristiwa menarik yang timbul dari jagad 
keseniannya, yang paling mengesankan dari kehidupan Bung Karno adalah hasrat untuk 
menyamakan kedudukan seniman dengan profesi lain. Seniman disejajarkan dengan 
politikus, dengan pengusaha, dengan dokter, dengan insinyur, dengan ahli hukum. 
Sehingga dalam gelora membangun negara dan bangsa, seniman dilibatkan. Maka, 
revolusi diimbuh kerja seniman. Diplomasi harus melibatkan seniman. Mengatur rakyat 
harus dengan sentuhan seniman. Menata kota dan lingkungan harus dengan visi 
seniman. Sejarah mencatat, Bung Karno pernah mengangkat pelukis Henk Ngantung 
sebagai Gubernur Jakarta. Dan seniman bisa keluar masuk Istana Kepresidenan. 

 Sampai ujung tahun 1965, koleksi lukisan dan patung Bung Karno sekitar 2300 
buah. Angka ini membawa Bung Karno tercatat sebagai Presiden yang paling banyak 
memiliki koleksi seni rupa di dunia pada kurun itu. Koleksi itu telah disusun dalam 
buku Lukisan-lukisan dan Patung-patung Koleksi Presiden Sukarno (Baca: Menyisiri 
Koleksi Istana Presiden). 

 Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970, setelah 4 tahun dalam “pengasingan”. Kita 
tidak tahu sepenuhnya, ia redup karena sekedar sakit, atau lantaran selama 40 bulan 
dipisahkan dari dunia seni rupa yang sebelumnya memberi gairah hidup dan nafas 
panjang. 

Bung Karno di Rimba Rupa 

 Sejarah manusia Presiden Republik Indonesia Pertama agaknya sangat berbeda 
dengan sejarah presiden-presiden lain di dunia. Ini lantaran Presiden Sukarno, atau 
Bung Karno tak harus cuma dibicarakan sebagai manusia politik, manusia pejuang, 
manusia revolusioner. Namun juga harus disebut-sebut sebagai seniman dan apresiator 



seni yang tak terbilang. Dunia sudah sangat tahu bahwa Bung Karno akhirnya juga 
dikenal sebagai seorang kolektor sejati lukisan dan lain-lain barang seni. Selain ia juga 
mencipta karya seni lukis sendiri. 

 Pada menjelang tahun 1960, Bung Karno sekali-sekali mendengar bahwa ia 
sempat dibandingkan dengan Winston Churchill, perdana menteri Inggris yang juga 
pelukis. Ia sekali waktu juga disandingkan dengan Hitler, diktator Nazi Jerman yang 
semasa muda juga melukis dan sangat ingin jadi pelukis. Namun Bung Karno, seperti 
diceritakan Dullah, pelukis Istana Presiden, dengan penuh gelora menolak penyamaan 
itu. 

 “Sukarno tentulah Sukarno, ya. Bukan Hitler atau Churchill” 

 Sukarno memang Bung Karno. Dan untuk urusan seni rupa, lelaki berdarah Jawa-
Bali ini jelas lebih memiliki eksistensi. Lukisan-lukisan Bung Karno, baik yang cat air 
maupun cat minyak, tersimpan sebagai aset benda-benda berharga, seperti ketika 
terpajang di Museum Dullah di jalan Cokroaminoto, Solo, atau di Istana Kepresidenan. 
Sementara itu sebagai pengumpul seni rupa, yang melingkupi lukisan, patung, dan 
keramik, reputasi Bung Karno tak tertandingi di dunia. Karya-karya tersebut, selain 
terpajang di rumah keluarga besarnya juga ter-display di dinding-dinding Istana dan 
tempat peristirahatan kepresidenan. Dengan semua tertata selaras dengan kebutuhan 
yang mengacu pada aspek tematik. Lukisan Nyai Loro Kidul, tokoh legenda Laut Selatan 
karya Basoeki Abdullah, misalnya, terpajang di Istana Presiden (Gedung Agung) 
Yogyakarta. Lukisan pemandangan Kintamani karya Dullah tergantung di Istana 
Tampaksiring. Lukisan Carel Dake Jr. yang merekam kolam lotus tergantung di Istana 
Bogor. Sementara karya-karya yang bertema perjuangan sebagian ada di Istana Negara 
dan Istana Merdeka. Begitu juga ratusan patung dan keramik. 

 Harta karun seni rupa Bung Karno memang luar biasa. Pengurus sebuah biro 
lelang internasional dengan serius menyebut, bahwa properti Bung Karno bisa lebih 
memikat, lebih spektakuler dan karena itu tak kalah berharga dari properti Presiden 
Amerika Serikat Johm F. Kennedy. Menarik dicatat, biro lelang Christie’s pernah 
melelang benda-benda peninggalan Kennedy di New York. 

** 

 Bung Karno adalah kolektor yang dianggap memiliki “mata elang”. Dan pepatah 
kuno selalu mengingatkan tentang “aquila non captat muscas”, atau elang tak akan 
menangkap lalat. Itu sebabnya atas lukisan atau karya seni rupa Bung Karno senantiasa 
“menangkap yang sudah jadi”, segala yang besar, atau yang sangat berpotensi untuk 
besar. Dan nalurinya memiliki kekuatan untuk memprediksi sebuah masa depan. Oleh 
karena itu, setiap benda seni yang diagulkan sebagai koleksi kesayangannya, atau setiap 
sosok seniman yang dipandang bisa dibanggakannya, serta merta menjadi wacana yang 
menyodorkan nilai-nilai. Dan wacana ini di kemudian hari secara otomatis merembet ke 
jagad pragmatig yang disebut pasar. 



 Masyarakat bisa menyaksikan bagaimana di ujung abad ke 20 sampai awal abad 
21 lukisan-lukisan Walter Species, W.G. Hofker, Roland Strasser, Sudjojono, Trubus, 
Antonio Blanco, Gerard P. Adolfs dan lain-lain memperoleh tempat sangat terhormat 
dalam pengakuan, wacana dan “komodifikasi” karya seni. Publik juga bisa menghitung, 
kini lukisan Hendra Gunawan, Rudolf Bonnet, Le Mayeur terus diburu meski karya 
mereka menantang pada nilai nominal tiada bilangan. Ini lantaran sejarah selalu 
mengingatkan kepada republik: Hendra adalah pelukis bumiputera pertama yang 
dianjurkan oleh Bung Karno untuk pameran tunggal, setelah Indonesia merdeka. Rudolf 
Bonnet dan Le Mayeur adalah seniman pengukir sejarah apik di Bali, Antonio Blanco tak 
henti mengibarkan nama Bung Karno sebagai orang yang memberinya spirit. 

 “Seni dan seniman yang disentuh Bung Karno segera memiliki martabat khusus”, 
kaya Agung Rai, pemilik ARMA atau Agung Rai Museum of Art, Bali. 

 Pada tahun 1986 di Jakarta terselenggara pameran lukisan karya-karya pelukis 
Indonesia dan pelukis asing periode Hindia Belanda. Lukisan-lukisan itu dikumpulkan 
oleh Scherpell. Dari yang diketengahkan tampak bahwa kolektor itu mengacu kepada 
buku Lukisan-lukisan dan Patung-patung Koleksi Presiden Sukarno. Karya Abdullah 
Suriosubroto, Ernest Dezentje, Basoeki Abdullah, Imand, Willem Dooijewaard, Ivan 
Revenswaay, Frida Holleman, Carel Dake Jr. sebagai contoh. Selera estetika dan nama-
nama yang dipilih Bung Karno tampak dijadikan patron. 

** 

Mengikuti langkah Bung Karno dalam mengapresiasikan karya-karya seni 
agaknya sebuah tindakan yang tepat. Karena Bung Karno adalah penikmat seni yang 
punya konsep, memiliki dasar, dan jelas dalam visi dan filosofi. Meskipun harus disadari 
selera Bung Karno terbatas pada corak yang cenderung realistik. 

Sebuah faktor yang memperdalam pandangan Bung Karno atas pilihannya 
adalah itikadnya untuk bergaul dengan para seniman. Dengan para kreator karya-karya 
yang ingin dikoleksinya itu. Bung Karno adalah presiden (mungin satu-satunya di 
dunia), yang suka mampir ke toko seni, melesat dari acara protokoler, baik di dalam 
maupun di luar negeri. Bung Karno kerap memanggil para pelukis dan pematung untuk 
datang ke Istana guna mendiskusikan lukisan-lukisan yang baru didapat. Maka Agus 
Djaya, Sudarso, S. Harijadi, Otto Djaya, Dullah, Affandi dan sebagainya sering keluar 
masuk istana. Diskusi seni rupa bagi Bung Karno sama seriusnya dengan diskusi praktik 
ilmu sosial politik. Bicara dengan seniman sama seperti bicara dengan hati nurani 
rakyat. 

Bung Karno agaknya bukan hanya penyambung lidah rakyat, namun juga 
penyambung jiwa dan aspirasi perupa Indonesia. Dengan Bung Karno, martabat pelukis, 
pematung, pengukir dan sebagainya sampai pada posisi terhormat di tengah 
masyarakat. 



Secoret Catatan Pameran 

 Pada zaman Jepang, dalam sebuah pameran yang diadakan Keimin Bunka 
Sidosho, Bung Karno menatap sebuah lukisan yang menggambarkan orang-orang 
berlatih memanah, karya Henk Ngantung. 

 “Lukisan bagus. Ini sebuah simbol bangsa Indonesia yang terus, terus, dan terus 
begerak maju. Paulatim logius itur!” kata Bung Karno. Lalu, bagitu pameran usai, Bung 
Karno diam-diam bertandang ke studio Henk Ngantung, seorang pelukis yang pada usia 
lanjutnya menderita kebutaan itu. 

 “Aku, ingin membeli lukisan itu”, kata Bung Karno. 

 Henk mengatakan bahwa lukisan itu belum selesai. Ada bagian lengan pemanah 
yang belum sempurna. 

 “Engkau pasti bisa selesaikan itu sekarang juga” tambah Bung Karno. 

 Henk mengatakan bahwa untuk menyelesaikan harus ada model. Dan kini ia 
sedang tidak memiliki model. 

 “Aku, Sukarno, akan jadi modelnya”, seru Bung Karno. 

 Henk terperangah, untuk kemudian tak dapat menolak. Bung Karno pun menjadi 
model. Dalam beberapa puluh menit proses memperbaiki lengan pemanah itu pun 
selesai. Lantas lukisan itu bergegas dibawa Bung Karno menuju rumahnya, di jalan 
Pegangsaan Timur; Jakarta Pusat. Di rumahnya tampak telah banyak tamu menunggu. 
Sang Pemimpin mengabarkan bahwa ia punya lukisan baru dan segera memamerkan 
koleksi kebanggaannya itu kepada rekan-rekannya. 

 Di awal tahun 1960-an Bung Karno menggagas sebuah tema lukisan dengan 
Basoeki Abdullah. Pemimpin Besar Revolusi itu menggugat mengapa Basoeki tidak 
menggali wayang dan mitologi dalam seni lukis modern. Basoeki menjawab, “sudah 
berkali-kali”. Bung Karno terus mendesak: mengapa tidak melukis legenda keluarga 
Bima, prajurit besar dari keluarga Pandawa. Basoeki menjawab: “Itu gampang, kapan-
kapan”. Dari situ Bung Karno mendesak lanjut: setelah itu, mengapa tidak melukis 
Gatotkaca dengan dua istri kembarnya, Pergiwa dan Pergiwati. Basoeki pun paham. 

 “Bung Karno mengidentifikasikan dirinya dengan Gatotkaca, setelah beberapa 
puluh tahun sebelumnnya menyebut dirinya Bima, seperti ketika ia menuliskan 
namanya dalam ratusan artikel yang dimuat Oetoesan Hindia,” tutur Basoeki. Lalu, 
seniman glamor itu pun melukis dengan penuh kesungguhan kisah kasmaran Gatotkaca 
atas Pergiwa serta Pergiwati, di atas kanvas berukuran besar: sebuah karya romantik 
yang kelak menjadi kesayangan Bung Karno. 

 Budayawan Sitor Situmorang dalam satu kitab menulis bahwa dalam meniti seni, 
Bung Karno selalu melibatkan dua wilayah pendekatan, yakni dari “aspek sosial” dan 



dari “aspek prive”. Dengan begitu lukisan Memanah karya Henk Ngantung diboyong 
oleh Bung Karno lewat jalur pemahaman sosial. Sementara lukisan Gatotkaca dengan 
Anak-anak Arjuna, Pergiwa, dan Pergiwati direngkuh lewat aspek prive, dunia rasa yang 
sangat subyektif. 

** 

 Pada 15 Agustus sampai 15 September 2001, bahkan kemudian diperpanjang 
sampai beberapa pekan di gedung Pola, jalan Proklamasi, Jakarta Pusat tergelar 
pameran 100 Tahun Bung Karno. Dalam pagelaran tampak benda-benda peninggalan 
yang menyentuh kebesaran Presiden Pertama RI itu. Dari tongkat komando, keris, meja 
kerja sampai busana resmi yang dirancangnya sendiri. Dari buku-buku (yang sebelum 
kemerdekaan saja sudah berjumlah 1000 judul), mobil kepresidenan yang pernah 
digranat di Cikini, sampai foto-foto historis perjalanannya ke luar negeri. Lalu terpajang 
juga pakaian panggung sandiwara yang ia desain, kwitansi-kwitansi pembayaran 
sebagai pimpinan grup teater, dan naskah drama kala Bung Karno mendirikan Toneel 
Club Monte Carlo tengah tahun 1930-an. Tak ketinggalan tentu pemajangan koleksi seni 
rupanya yang terkenal itu. Sebuah pameran impresif, besar dan dikunjungi sangat 
banyak orang. 

 Namun sayang, dalam jajaran lukisan yang digantung, karya Henk Ngantung dan 
Basoeki Abdullah yang tersebut di atas, setidaknya dalam minggu pertama, tidak 
tampak. Padahal dapat dibayangkan apabila dua koleksi penting yang menandai dua 
aspek pemahaman Bung Karno atas seni tersebut masuk dalam perhitung kurasi, 
dengan disertai teks penjelasan di bawahnya, dua lukisan itu akan menjadi pintu yang 
membawa penonton masuk ke dalam daerah pemahaman seni Bung Karno secara jelas 
dan menyeluruh. 

 Nyata dan paling mencolok perhatian dalam pentas memorabilia itu adalah 
pemajangan koleksi seni rupanya. Bagi yang gemar seni keramik antik pameran ini 
menegaskan pandangan Bung Karno terhadap benda-benda pakai. Misalnya, soal 
apresiasinya yang lebih kepada estetika benda ketimbang sejarah dan ketuaannya. 
Hingga piring seladon wangsa Yuan abad 13, jambangan zaman Edo akhir abad 19, atau 
cepuk besar Sawangkalok abad 15 sah untuk dinimkati (lebih) sebagai benda estetis 
ketimbang barang arkeologis. Begitu juga patung-patung yang digotong dari berbagai 
Istana Kepresidenan, yang (ternyata) hampir semuanya realis. Walaupun pada masa 
Bung Karno jaya, patung-patung modern dunia sedang ramai bergumul dengan bentuk-
bentuk non realistik. Sebuah pertanda bahwa kolektor ini memang memiliki selera yang 
cenderung spesifik, dan sama sekali tidak memperhatikan sikap yang hanyut pada 
trend, apalagi snobistik. 

 Kembali ke diplay seni lukis, pameran tentu tetap sigap menghadirkan sejumlah 
highlight koleksi Sang Presiden. Penghadiran karya Walter Spies tentang Borobudur 
dan Bali, bunga Ernest Dezentje, dua karya Rudolf Bonnet yang eksotik dan mengentak 
segala aspeknya, pemandangan ciptaan Abdullah Suriosubroto, lukisan tradisional Ida 



Bagus Made Togog, cukup memberikan citra yang persis tentang sensibilitas estetik 
Bung Karno. Lalu pemunculan lukisan Kawan-kawanku S. Sudjojono, Kerokan Hendra 
Gunawan dan sebuah lukisan Harijadi, membawa pelihat ke gelora perasaan Bung 
Karno sebagai putra tanah air. Pilihan atas mutu karya, keragaman tema serta teknik 
berhasil diperlihatkan. Saksikan lukisan klangenan bermedia campur WG. Hofker, kuda 
simbolis karya cat air tokoh besar seni Tiongkok Hsi Pei-hong, atau lukisan cat minyak 
Potret Ibunda Sukarno karya Lim Wasim. Juga karya stilistik Auke Sonnega, manifestasi 
manis chinese-western painting di atas hardboard Le Man-fong, yang tampil memberi 
variasi. Sisik-melik semua lukisan itu secara samar menampakkan “aspek prive” dan 
“aspek sosial” pilihan Bung Karno. 

 Ini sebuah pameran besar (seni rupa) yang hampir komplit mewakili cita seni 
Sang Kolektor; dengan menepati 4 lantai gedung. Namun semua itu toh belum cukup, 
sehingga dewan seleksi yang diketuai Sudarmaji JH Damais luput memajang lukisan 
seniman legendaris Diego Rivera dari Mexico dan William Russel Flynt dari Inggris, 
yang selama ini dianggap berlian koleksi Bung Karno. Tapi, siapa yang tidak kesulitan 
memilih karya apik dari ribuan koleksi yang baik-baik? 

 Yang memikat, pameran juga mengetengahkan 2 lukisan ciptaan Bung Karno, 
berjudul Rini dan Potret Seorang Putri. Dua lukisan ini digarap berdasarkan sketsa 
Dullah, pelukis Istana Presiden. Dalam pameran, lukisan Potret seorang Putri tertulis 
hanya sebagai karya Dullah, karena Bung Karno memang tidak mencantumkan 
tandatangan di situ. Sebuah informasi yang kurang lengkap. 

 Pertanyaan lanjut, mengapa Bung Karno yang patriotik itu justru menggambar 
wanita cantik, dan tidak melukis anak bangsa yang berhadapan dengan situasi sosial, 
diplomasi politik dan pelor? Pemahaman atas “aspek sosial” dan “aspek prive” Putra 
Sang Fajar sesungguhnya bisa segera menjawab. 

Bung Karno, Sang Trendsetter 

 Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat susunan Cindy Adams 
disebutkan bahwa Sukarno adalah pelukis cat air yang berpengharapan. Karena itu 
Bung Karno layak menyesal ketika mengetahui dirinya tidak menjadi pelukis. Namun 
penyesalan itu tertebus ketika ia jadi kolektor, stimulator bahkan patron seni rupa 
Indonesia. Sebuah peran yang menyebabkan seni rupa Indonesia, terutama seni lukis 
dan seni patung, memperoleh dorongan untuk tampil sebagai aktivitas terdepan dalam 
pembangunan karakter bangsa. Oleh Bung Karno seni rupa berhasil dipacu untuk 
bergerak sekuat gelora politik. 

 Namun di balik itu ia tak hanya bisa dipredikati sebagai kolektor dan stimulator. 
Dalam suatu masa dirinya dianggap sebagai trend setter (penentu arah kecenderungan) 
dalam dunia pengoleksian seni rupa di Indonesia. Bung Karno memiliki power untuk 
“diam-diam” menyetir selera seni di tanah air. 



 Menarik diingatkan lagi, sesungguhnya, ketika di Jakarta tahun 1930-an berdiri 
Bataviasche Kunstkring, serta di Bandung, Surabaya, Semarang muncul kunstkring-
kunstring lain, Bung Karno sudah bisa terlibat. Bukan untuk ikut campur serta dalam 
pergulatan kreatif lembaga seni milik Hindia Belanda itu. Tapi justru untuk ikut 
mengkritisi, bahkan barangkali menentang dan menantang aspirasi yang 
dikumandangankan di dalamnya, lantaran ia memang anti penjajahan Belanda. Namun 
pada masa itu ia memang belum benar-benar menceburkan dirinya untuk seni. 
Gemuruh perjuangan mempersiapkan kemerdekaan ditempatkan sebagai prioritas 
utama. Baru ketika Belanda takluk pada Jepang tahun 1942, Bung Karno mulai melihat 
peluang itu. Dan ketika Bung Karno diangkat menjadi Presiden tahun 1945, 
pengembangan seni rupa betul-betul menjadi program. 

 Bung Karno dan seni rupa akhirnya terus berjalan seiring. Ketika pemerintah 
Indonesia pindah ke Yogyakarta tahun 1947, para pelukis dan pematung yang tadinya 
tinggal di Jakarta ikut berbondong pindah ke Yogyakarta. Dan pada saat Bung Karno 
dengan segenap kabinetnya pindah lagi ke Jakarta, para seniman juga ramai-ramai balik 
ke Jakarta. 

 Tahun 1950 Bung Karno mengangkat Dullah sebagai pelukis Istana. 
Pengangkatan ini merupakan refleksi dari hasrat Bung Karno untuk terus merangsang 
spirit para seniman. Selain tentu, Presiden memerlukan tangan seniman dalam 
mengatur estetika Istana, plus memelihara lukisan, patung, dan keramik yang mulai 
dikoleksinya. Dengan mengangkatan Pelukis Istana, para pelukis Indonesia memang 
merasa sangat berbesar hati. 

 Bung Karno, di tenga-tengah kesibukan membangkitkan kepercayaan diri 
melawan imperialis, terus merangsang tumbuhnya institusi seni rupa di mana-mana. 
Bila telah tumbuh, ditantangnya membuat kegiatan. Dan ia dengan penuh semangat 
melihat kegiatan-kegiatan itu. Maka pameran sanggar Pelukis Rakyat, pameran ASRI 
(Akademi Seni Rupa Indonesia) di Yogyakarta serta pameran seni rupa karya seniman 
Institut Teknologi Bandung dikunjungi. Pameran organisasi seni lukis Tionghoa 
pimpinan Lee Man-fong, Yin Hua, serius ditontonnya. Berbagai pagelaran di Hotel Des 
Indes di jalan Gajah Mada Jakarta (tahun 2000 jadi hypermarket Carrefour) diapresiasi. 
Studio para pelukis ditengok. 

** 

 Namun menghidupkan institusi kreatif belaka tidak cukup. Bagi Bung Karno, 
semua itu harus dibarengi lembaga komersial yang dapat mendistribusikan karya-karya 
seni yang telah jadi. Seorang temannya, Tjio Tek Djien, yang dikenal sebagai art dealer, 
diminta untuk membantu itu. Dan bersamaan dengan pelaksanaan tugas itu, juragan 
Tjio sekali mendirikan studio seni lukis. Studio itu berfungsi sebagai produser yang 
menambah jumlah benda seni yang akan didistribusikan. Studio itu berdiri tengah 
tahun 1950-an di kawasan Cideng, Jakarta. Di sini banyak pelukis yang bekerja dengan 
gaji harian, yang di antaranya menerima Rp. 1.000,00 per hari. Dan umumnya dalam 



sehari mereka harus menghasilkan minimal sebuah lukisan. Di antara para pelukis yang 
ada di situ adalah Trubus, Thoyib juga Lim Wasim. Nama terakhir ini ketika di sana 
menyamarkan eksistensinya dengan menuliskan “Asim” sebagai tandatangan lukisan. 
Pertumbuhan studi Tjio merangsang hadirnya sejumlah galeri dan art shop di Jakarta. 

 Untuk Bali, Bung Karno menghimbau kepada James Pandy agar mendirikan 
galeri. Pandy adalah expatriate yang hidup di Bali, dan memiliki kecintaan kepada Bali. 
Ia semula adalah guide biro wisata terkenal Thomas Cook. Sebelum perang Dunia II, ia 
sering membawa grup pelancong internasional kelas satu ke Danau Toba, Bandung, 
Yogyakarta, Solo sampai Bali. Bung Karno melihat Pandy sebagai sosok potensial untuk 
bisa mempromosikan seni lukis Indonesia ke mata tamu asing. Pandi menyetujui 
gagasan Bung Karno itu. Karena sebelumnya ia juga telah menerima saran dari teman 
dekatnya, pelukis Arie Smit. Lalu, Galeri Pandy pun berdiri di Pantai Sanur. Di sini seni 
lukis Indonesia, yang diantaranya ter-suply dari studio Tjio, Tek Djien, menemukan 
etalase. 

 Dari Galeri Pandy itu turis-turis internasional bisa memandang pertumbuhan 
seni lukis Indonesia, seni lukis karya seniman asing yang tinggal di Indonesia. Juga 
karya-karya seniman Bali. Bung Karno selalu menganjurkan tamu agungnya untuk 
mampir ke Galeri Pandy apabila mereka berkunjung ke Bali. Dari Galeri Pandy inilah 
berbagai art shop dan galeri lain di Bali muncul. Seni rupa Bali pun menemukan 
momentumnya di dalam pasar, walaupun tentu jauh dari boom. 

 Tidak hanya dalam pembentukan institusi belaka Bung Karno memiliki peran 
dalam sejarah seni rupa Indonesia. Dalam selera, ia pun memiliki andil besar. Sehingga 
sering ia disebut sebagai “patron koleksi” pada masa tertentu. Pilihannya atas lukisan 
yang bertema nude dan bertema pahlawan, dalam gaya yang realis romantik, adalah 
contohnya. Sejumlah keadaan berikut bisa menjadi ilustrasi. Di sini tampak bahwa 
segala sesuatu yang jadi pilihannya, dan kemudian menjadi trend koleksi, memang 
tumbuh dari cita rasa dan rasa jiwanya yang paling dalam. 

 Suatu hari di tahun 1961 Lim Wasim, pelukis Istana Presiden itu, mendapat 
pesanan melukis wanita telanjang dari Bung Karno. Presiden menyerahkan foto hitam 
putih berujuran kartu pos. Ia meminta Wasim melukis itu dengan menghilangkan 
identitas wanitanya. Yang penting, keindahan nude itu terekam, sebagai anugerah dari 
alam. Beberapa hari kemudan lukisan itu selesai. Bung Karno meminta foto itu kembali. 
Dan kabarnya foto tersebut lantas diserahkan kepada pematung Sulistio. Seniman ini 
diminta untuk mematungkan foto itu setinggi manusia, 167 cm, dengan medium batu. 

 Lukisan dan patung tersebut di kemudian hari termuat dalam buku Lukisan-
lukisan dan Patung-patung Koleksi Presiden Sukarno. Lukisan Wasim, cat minyak di 
kancas dalam ukuran 124x64 cm, berjudul Hendak Mandi. Sementara patung Sulistyo 
berjuluk Bergaya. Dua karya yang menarik perhatian, sekaligus sensual, artistik dan 
menggairahkan. Atas hal itu Bung Karno memang sering berkata bahwa melihat lukisan 
jangan semata-mata dari aspek moralitas, tapi juga dari aspek estetis. 



 Kesukaan Bung Karno pada lukisan-lukisan nude pelan-pelan memberikan efek 
kepada perluasan apresiasi seni lukis di Indonesia. Meski semula mengembuskan 
kontroversi, bersamaan dengan kebingungan orang melihat bahwa Bung Karno yang 
giat mempromosikan kebaya, meneriakkan kepribadian nasional, ternyata senang pula 
dengan lukisan nude. Indikasi soal itu dinampakkan secara jelas lewat buku album seni 
lukisnya yang amat terkenal itu.  Sejak itu banyak kolektor Indonesia yang tak enggan 
menggantung lukisan nude. Studio Tjio Tek Djien banyak menerima pesanan jenis 
lukisan ini dari kalangan tinggi penyuka lukisan. Sementara pada level menengah dan 
bawah, lukisan-lukisan wanita telanjang (dada atau keseluruhan) banyak dikreasi, atau 
diproduksi. Dan tidak risi di-display di art shop, di bawah pohon, di trotoar jalanan. Kita 
tahu, kesenangan publik atas tema ini berlangsung sampai sekarang. 

 Tak hanya soal lukisan nude, yang lantas mengangkat lukisan wanita telanjang 
jadi collectable, ihwal lukisan pahlawan juga melahirkan cerita. Suatu hari, tahun 1961, 
Bung Karno merasa kehilangan lukisan Jendral Sudirman karya Yoes Supadyo. Semua 
staf Istana, termasuk Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Hardjo Wardojo diminta 
kumpul, untuk kemudian dituding sebagai “pencuri”. Dan Bung Karno 
menginstruksikan kepada Wasim yang baru saja menggantikan Dullah, agar mencari 
lukisan itu sampai ketemu. Lalu seluruh Istana di empat kota ditelusuri. Sampai 
akhirnya lukisan itu ditemukan di gedung Sekretariat Negara Jakarta, di dinding tinggi. 
Ketika melihat lukisan itu lagi, Bung Karno terperangah, wajahnya lega, dan senyumnya 
mengembang. 

 Keterpikatan Bung Karno kepada lukisan-lukisan bertema pahlawan tentu 
berkaitan dengan jiwanya yang berperangai pejuang. Seluruh usia, segenap tetesan 
darah dan keringat Bung Karno memang dipersembahkan untuk tanah air dan 
bangsanya. Oleh karena itu ia sangat respek kepada pelukis yang menggambarkan 
pejuang, walaupun pilihan tema ini tidak dominan, dan tidak menjadi paradigma dalam 
jagad koleksinya. Lukisan-lukisan ihwal pahlawan bangsa tersebut juga dimasukkan 
dalam kitab album seni lukisnya. 

 Dari situlah masyarakat seni rupa sadar, bahwa ternyata “lukisan pahlawan” 
adalah sebuah lukisan seni yang lain, yang pantas jadi fokus pandangan. Lalu dalam 
suatu masa lukisan-lukisan tentang pahlawan banyak dikoleksi. Karya-karya tersebut 
sebagian meruakan jiplakan dari koleksi Bung Karno, yang kebanyakan dilukis oleh 
seniman non akademis, tidak dikenal, atau bahkan pelukis pinggir jalan. Mereka 
mencontoh lukisan Pangeran Diponegoro karya Basoeki Abdullah, Gajah Mada karya 
Henk Nggantung dan lain-lain. Dan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, ramai 
menggantungnya di rumah, kantor dan gedung-gedung. Bung Karno sukses meresapkan 
aspirasi kepahlawanan kepada masyarakat lewat lukisan. Dan sukses menegaskan 
kepada publik bahwa tema pahlawan juga merupakan aset dalam seni kreatif. 

 Tema-tema pahlawan ini oleh Bung Karno diangkat ke dalam presentasi patung-
patung kota. Masyarakat dunia tahu, bahwa patung-patung monumental di sekujur 



Jakarta, dari patung Selamat Datang, Pembebasan Irian Barat, Dirgantara, bisa berdiri 
gagah adalah karena gagasan dan dorongan Bung Karno pula. 

 Bung Karno memang Sang Patronis yang belum ada duanya di Indonesia. *** 
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