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Pengantar

Kelahiran 10 tulisan dalam buku ini merupakan proses panjang 
yang berawal dari buah-buah pikiran milik Ikun Sri Kuncoro yang 
membayangkan adanya arena untuk mengkritik sejarah lewat 
“penelanjangan artefak” seni rupa Jogja 1990—2010. Arena ini 
dibayangkan berupa workshop penulisan, yang kami (saya dan Ikun 
Sri Kuncoro) ajukan ke Jaringan Arsip Budaya Nusantara. Sambutan 
positif kami dapatkan sehingga kami menjadi salah satu grantee dari 
Hibah Karya dengan judul proposal: Membongkar Friksi, Ideologi, 
dan Kontestasi: Workshop Penulisan Sejarah-Kritis Seni Rupa Jogja 
1990—2010.

Pada kurun satu bulan pertama, pembuatan kurikulum dan penjaringan 
peserta. Kurikulum workshop kami konsultasikan dengan Lono 
Simatupang. Sementara peserta yang kami catat terdiri dari 10 orang 
dengan beragam latar belakang, yakni: Agnesia Linda M., Galatia 
Puspa Sani , Ida Fitri, Khidir Marsanto P., Muhammad AB, Pitra Hutomo, 
Rakai Badrika, Realisa D. Massardi, Taufiq Nur Rachman, dan Umi 
Lestari.

Pada empat bulan berikutnya, workshop kami lakukan setiap satu 
minggu sekali, dengan dua pemateri di tiap minggunya. Dalam 
pertemuan-pertemuan tersebut, kami mengundang tujuh fasilitator tamu 
dengan latar belakang pelaku seni (Nasirun); kurator (Kuss Indarto 
dan Suwarno Wisetrotomo); dan akademisi (PM. Laksono, Bambang 
Purwanto, St. Sunardi, dan Lono Simatupang). Sementara itu pada lima 
minggu berikutnya, para peserta sudah mulai diajak untuk merangkai 
ide dan menuangkannya dalam tulisan di bawah bimbingan fasilitator 
tetap: Ikun Sri Kuncoro. 

Pada perencanaan kami, tulisan akan dapat terkumpul dalam satu 
minggu setelah pertemuan terakhir. Namun, menulis tentu bukan 
perkara yang mudah. Kami memberikan tenggat waktu kepada para 
penulis, para penulis sebisa-kerasnya mereka untuk menulis di tengah-
tengah kesibukan mereka sebagai aktivis, pekerja, maupun mahasiswa. 
Apa boleh buat! Sepanjang kurun November-Desember 2013, proses 
penulisan dilakukan dengan dua kali presentasi ide, kemudian menulis-
baca-edit-revisi dilakukan secara berulang-ulang. Sampai pada titik 
dimana antara penulis dan editor mencapai titik kepuasan yang sama 
dalam karya tulis tersebut. 

Hampir di penghujung tahun, kami (pengelola workshop dan para 
penulis) boleh berbangga hati melihat kelahiran 10 bayi tulisan yang 
kami kumpulkan bersama dalam buku ini. Bayi 10 tulisan ini tidak 
bisa kami katakan sebagai tulisan “sempurna”, tetapi kami lebih suka 
menyajikannya sebagai tawaran awal diskusi sejarah-kritis seni rupa 
Jogja. Pasca-kehadiran buku ini, kami sangat mengharapkan dapat 
merangsang produktivitas publik yang lebih luas dalam wacana Seni 
Rupa Jogja. Tentu saja, dengan harapan atas dunia seni rupa jogja 
yang lebih baik.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang 
mendukung proses-proses berkarya dalam workshop ini. Terima kasih 
kami ucapkan kepada Jaringan Arsip Budaya Nusantara, yang lewat 
program Hibah Karya memberikan kami peluang untuk mengadakan 
workshop ini. Terima kasih kami ucapkan kepada IVAA yang telah 
memberikan segala kemudahan bagi kami untuk mengakses arsip-
arsip milik mereka. Apresiasi tertinggi kami tujukan kepada IVAA atas 
kerja kerasnya dalam mengarsip segala sesuatu yang berhubungan 
dengan seni rupa. Selain itu,  kami haturkan terima kasih kepada para 
fasilitator tamu yang telah memberikan kami beragam pengetahuan dan 
perspektif. 

Pohruboh, 31 Desember 2013
Pengelola Program

ii iii
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Catatan Editor

Ada kawan yang bercerita tentang celethukan seorang pengajar di 
sebuah sekolah pascasarjana. Celethukan itu kira-kira begini: “Menulis 
tesis –dan tentunya juga disertasi—itu tidak usah panjang-panjang. 
Paling juga tidak dibaca, koq.” 

Cerita kawan itu saya bawa pulang dan terus menghuni ingatan saya. 
Dan, ada pertanyaan yang tak kunjung terjawab; apakah menulis harus 
pendek? Ataukah hari ini sudah tidak dibutuhkan tulisan? 

Pertanyaan itu tak kunjung mendapatkan jawaban dan membuat saya 
jengah. (Apalagi ketika saya harus terlibat dalam proyek mewujudkan 
10 tulisan ini). Sampai saya menyadari sesuatu yang lain, bahwa 
sampai detik ini, seorang sarjana, seorang master, seorang doktor, 
tidak akan diserahi gelar itu dengan seluruh tanggungjawab sosialnya 
tanpa harus menulis laporan penelitian: entah akan disebut skripsi, 
tesis, ataupun disertasi. Artinya, apapun yang dicari dalam bilik 
lembaga penididikan itu, satu hal yang jelas, pertama-tama mereka 
dibentuk untuk menjadi penulis. Sementara, di sisi lain, untuk menjadi 
penulis –rasanya-- tidak perlu harus menyusuri lorong-lorong lembaga 
pendidikan itu. Dan, satu hal lagi, sebuah tulisan mungkin tak layak 
dibaca di sebuah waktu, tapi mungkin dibutuhkan untuk dibaca untuk 
sebuah kebutuhan lain di sebuah waktu yang lain. Membaca, tak 
selamanya demi kenikmatan membaca: terlibat dalam sihir permainan 
bahasa dan orkestrasi data; tetapi juga terkadang membaca sekadar 
untuk menelisik data dan menemukan sumber data yang lain dan baru.

Kira-kira begitulah fiksi saya ketika terlibat sebagai teman ngobrol dan 
pembaca akhir dalam proyek mewujudkan 10 tulisan dari 10 penulis 
dalam kumpulan ini. Sehingga, ketika yang ditawarkan kepada para 
penulis adalah esai sepanjang 15-20 halaman atau sekitar 5000-7000 
kata, dan yang terjadi adalah lonjakannya, sampai ada yang menempuh 
11 000 kata, saya membiarkannya. Ada rasa eman ketika data yang 
sudah dikumpulkan dengan susah-payah dan disusun dengan hati-hati 
itu dipangkas, di samping, hal yang paling penting, wajah dan warna 

pribadi penulis yang sudah membentuk utuh itu bisa jadi justru akan 
bopeng ketika dianiaya atas nama “tidak mengubah isi dan substansi 
tulisan”. Esai, bagaimanapun, dalam keutuhannya yang final adalah 
bayangan pribadi penulisnya. 

Maka, obrolan dengan para penulis, yang sesungguhnya sangat 
ringkas itu, hanyalah mengingatkan pernyataan-pernyataan yang 
rujukan datanya belum disertakan, mengecek ejaan agar jalannya nafas 
pembacaan tidak terganggu sehingga membelokkan arah pemahaman 
yang diharapkan oleh teks, dan menyarankan informasi-informasi lain 
dari sumber yang lain sekiranya itu membantu menjernihkan gagasan 
yang hendak disampaikan. Pun, sekiranya itu diterima oleh penulis. 

***

10 tulisan ini, sejatinya diruangkan dalam tradisi penulisan kritik untuk 
membaca praktik friksi, ideologi dan kontestasi yang menyejarah dalam 
seni rupa Yogyakarta kurun ’90-’10. Tentu saja tak semua permainan 
mendalam yang terjadi dalam ranah yang panjang dan luas itu terbaca. 
Bahkan mungkin, sejarah kasus yang berhasil dibeberkan dalam 
10 tulisan ini pun hanya serpihan kecil dari keluasan jagat seni rupa 
Yogyakarta. Meskipun demikian, sekalipun ia tidak sanggup mewakili 
keseluruhan, setidaknya ia berhasil mengapungkan noktah-noktah yang 
terjadi di Yogyakarta, yang oleh para penulis dianggap penting untuk 
diceritakan sekaligus juga dipertanyakan kembali untuk dibayangkan 
kemungkinannya ke depan. 

Praktik membaca ulang, memerikan atau mendeskripsikan 
gejalanya dan melontarkannya ke masa depan inilah yang selama 
berlangsungnya proses dijadikan semangat kritik. Semangat itu, kadang 
tidak dijelaskan secara verbal atau sekalian dirujukkan pada sumber 
yang telah diamini sebagai para ahli di dalam tulisan. Akan tetapi, hanya 
dihadirkan dan disandingkan sebagai jajaran data. Kita bisa melihat, 
misalnya, tulisan Umi Lestari, Jaring Perempuan, dan Lamat-Lamat 
Terdengar Suara. 

Tulisan pertama adalah cerita tentang praktik media dalam membaca 
peristiwa perupa perempuan dari kurun waktu yang telah lalu. Subjek-
subjek itu, dalam fiksi Umi terbayangkan sebagai patung-patung yang 
ditulisi sesukanya oleh media. Dan, pada tulisan kedua, Umi justru tidak 
menganalisis hasil wawancaranya dengan subjek-subjek masa kini, 
tetapi justru hanya menghadirkan subjek-subjek itu dan mengajaknya 
bicara sehingga kita cukup menemukan transkripnya. Jika tulisan 
ini dibawa ke ranah akademik mungkin gaya bercerita seperti ini 
akan ditolak tetapi sebagai praktik seorang penulis yang tidak ingin 
membisukan subjek, gaya ini merupakan sebuah perjuangan melawan 
pembisuan sekaligus juga menantang ke masa depan. 

Menulis:
Membangun fiksi dan 
melontar ke masa depan

iv v
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Tulisan yang hampir mirip adalah Video Jangan Sungkan-Sungkan. 
Cerita pengalaman Pitra Hutomo, dan jajaran panjang kesejarahan 
video di dunia seperti tak akan menyinggung dinamika Yogyakarta. 
Tetapi, dengan seakan-akan mendadak, tulisan itu tiba-tiba menikung 
pada praktik “Video Battle” yang pernah menyejarah di Yogyakarta. 
Praktik produksi video murah dan distribusinya yang sempat “bergerilya” 
dan dinyatakan mati itu ditantang kehadirannya lagi ketika jaring 
distribusi untuk bertemu dengan penikmatnya justru terbuka. Mungkin 
tantangan itu tidak harus dilayani oleh Video Battle. Tetapi sekiranya 
ada video maker lain membaca fiksi Pitra, karya videonya, mungkin, 
tidak akan  sungkan-sungkan lagi melayarkan jejaring ke dunia maya. 
Di sinilah letak nilai tulisan sejarah kritis, menurut saya, yakni ketika 
ia berhasil menghadirkan sejarah yang sanggup membantu membuka 
berbagai kemungkinan.

Delapan tulisan lain, saya kira tak perlu saya singgung, demi 
kenikmatan dan mungkin ketaknikamatan sidang pembaca yang 
bersedia menekuri tulisan teman-teman penulis di sini. Saya cukup 
bersyukur bahwa teman-teman penulis bukanlah para Multatuli yang 
begitu gagah meyakini, “Aku akan dibaca.” Di sisi lain, saya juga 
berharap, tulisan ini tidak jatuh pada dosen yang diceritakan kawan 
saya di awal tulisan ini. 

Saya hanya, dengan harap-harap cemas, menunggu masa depan 
dengan pertanyaan yang mungkin gamang, mungkin tak gamang: 
Apakah mereka masih akan menulis lagi? Apakah mereka masih akan 
menulis seni rupa lagi? Jika mereka masih menulis, adakah mereka 
sanggup menciptakan media untuk menemui pembacanya?
Akhir kata, kami sangat berterimakasih sekali pada JABN yang 
membiayai proyek ini, pada IVAA yang membebaskan koleksi 
datanya untuk diothak-athik sehingga terwujudlah tulisan-tulisan ini. 
Terimakasih juga untuk Alit, Michan dan Sita yang selalu mengingatkan 
keberlangsungan proses ini. Juga, Christy Mahanani. Terimakasih untuk 
seluruh jajaran IVAA. 

Terimakasih untuk para pemateri workshop hibah karya JABN. 

Dan tentu saja terimakasih untuk para pemateri workshop penulisan 
ini yang juga merelakan rumahnya untuk dikunjungi: Mas Lono 
Simatupang, Mas Suwarno Wisetrotomo, Prof. Dr. Bambang Purwanto, 
Pak Laksono, Pak St. Sunardi, Kuss Indarto, Nasirun. Terimakasih 
untuk Langgeng Art Foundation (LAF Yogyakarta) yang meminjamkan 
tempat untuk mengobrol. 

Terimakasih untuk teman-teman perupa yang menjadi subjek 
wawancara: Nindityo Adipurnomo, FX. Harsono, Alim Bachtiar, Iwan 
Effendi, Wok The Rock, Wimo Ambala Bayang, Bambang Heras, Nissak 

Latifah, Agra Locita, Fika Ria Santika, Yusmita AL, Ferika Yustina 
Hatmoko, Rita Kemalasari, Nessya Kemalasari.

Terimakasih untuk para penulis. Terimakasih untuk Farah Pranita 
Wardani. Terimakasih untuk para pembaca. Tanpa keterlibatan teman-
teman, praktik penulisan ini tidak terwujud.

Salam.
Ikun Sri Kuncoro

vi vii
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pertama mengkhusukan diri membahas Biennale Jogja kurun waktu 
1988-1992. Batasan peristiwa kedua melihat dinamika yang terjadi 
antara tahun 1994-1999. Batasan terakhir yang akan dibahas, 
diambil dari katalog Biennale tahun 2003-2007. Mengenai perhelatan 
selanjutnya, BJ X 2009 dan BJ XI 2011 tidak diikutsertakan dalam  
bahasan dikarenakan: 1) BJ X 2009 yang dianggap paling semarak 
karena diikuti oleh banyak seniman dan menempatkan karya-karyanya 
di ruang publik selain di galeri tidak mengeluarkan/mencetak katalog. 
Hal ini sangat disayangkan mengingat banyaknya karya2 yang 
diikutsertakan dalam pameran. Sampai sekarang hal ini masih menjadi 
misteri bagi publik, mengapa event sebesar (dan semeriah) itu sampai 
lupa untuk mencetak catalog; 2) BJ XI 2011 hadir di kala Yayasan 
Biennale Yogyakarta resmi terbentuk pada 23 Agustus 2010.  Kondisi 
ini berpengaruh pada kemapanan BJ sebagai sebuah organisasi. 
Salah satu bentuk kemapanan tersebut adalah dengan dibakukannya 
gagasan mengenai khatulistiwa sebagai perspektif geo-politik dalam 
tema yang akan digunakan dalam lima penyelenggaraan Biennale 
selanjutnya (dimulai dari BJ XI). 

Batasan Peristiwa 1: Biennale dan Binal (1988-1992)

Biennale Seni Lukis untuk pertama kali diselenggarakan pada tahun 
1988 dan merupakan alih wujud dari Pameran Seni Lukis Yogyakarta3, 
yang memiliki regulasi berbeda. Alasan-alasan perubahan tersebut 
tertuang dalam teks sambutan oleh Kepala Taman Budaya waktu itu, 
Rob M. Mudjiono. Salah satu alasan yang paling mendasar adalah 
menyediakan sarana pertukaran komunikasi dan informasi bagi para 
seniman, selain itu adanya penghargaan bagi karya terbaik diharapkan 
mampu memicu kreatifitas seniman dalam berkarya. 

Sampai pada penyelenggaran yang ketiga pada tahun 1992, Biennale 
Seni Lukis Yogyakarta (selanjutnya di tulis BSLY) masih memiliki 

2. Tercatat sebanyak 323 seniman (termasuk 82 kelompok) yang turut serta. (Sumber ; www.
biennalejogja.org)

3. M. Mudjiono, Rob. 1988. Sambutan Pengantar Kepala Taman Budaya Yogyakarta, 
Katalog Biennale Seni Lukis Yogyakarta.

Katalog adalah salah satu (mungkin satu-satunya) artefak yang tersisa 
dari sebuah pameran seni rupa. Hal ini sesuai dengan pengertian 
katalog yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(ka·ta·log : carik kartu, daftar, atau buku yg memuat nama benda atau 
informasi tertentu yg ingin disampaikan, disusun secara berurutan, 
teratur, dan alfabetis: kartu -- membantu memudahkan orang 
mencari buku di perpustaan). Masih menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, katalog dalam ruang lingkup manajemen diartikan sebagai 
daftar barang yg dilengkapi dengan nama, harga, mutu, dan cara 
pemesanannya. 

Dalam katalog seni rupa yang kebanyakan berbentuk buku, lazimnya 
tertulis pengantar galeri atau panitia pameran, teks kuratorial atau 
esai mengenai seni yang dipamerkan. Selain itu, katalog juga memuat 
dokumentasi karya yang dipamerkan. Keberadaan hal-hal tersebut yang 
memberikan konteks lampau kepada katalog ketika sebuah pameran 
telah selesai dilaksanakan. Katalog adalah arsip pameran.

Mengenai perannya sebagai arsip, ada baiknya kita melihat katalog 
dari beberapa sudut pandang. Sudut pandang pertama, secara fisik 
tujuan dan fungsinya selesai ketika pameran berakhir. Kedua, “katalog1” 
sebagai arsip yang menyimpan ide, gagasan, wacana, maupun inovasi, 
dalam bentuk tulisan maupun dokumentasi visual karya, dapat dijadikan 
sebagai diskursus atas perkembangan di dalam dunia seni rupa. 
Misalnya saja, dengan menggunakan katalog-katalog Biennale Jogja 
untuk dapat mengetahui dinamika yang menyertai penyelenggaraannya. 
Seperti apa yang akan dilakukan pada esai ini nantinya. 

Mengapa katalog?

Setidaknya terdapat dua alasan yang mendasari penggunaan “katalog” 
sebagai data; 1) Kecenderungan akan terbatasnya memori manusia 
pada sebuah peristiwa, 2) Merupakan sumber literatur primer dalam 
sebuah pameran. Sejalan dengan itu, esai ini akan dibagi dalam 3 
bahasan yang mengacu pada batasan peristiwa. Batasan peristiwa 

1. Pemakaian tanda petik untuk digunakan untuk menerangkan katalog sebagi arsip.

Membuka Katalog, Mengungkap Ideologi Galatia Puspa Sani Nugroho
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“Kemungkinan nanti ada suatu masa dimana seniman bermitra dengan 
filsuf, pemikir budaya, dan ilmuwan lainnya bergandengan tangan 
bahu membahu dalam mencari keindahan, kebenaran, dan menguak 
kenyataan untuk mengungkap misteri kehidupan.”

Kalimat itu seakan menjadi utopia bagi kegelisahan-kegilasahannya 
mengenai peran seniman bagi bangsa ini. Baginya, pendidikan sebagai 
dasar pembentukan watak seorang seniman telah berhasil mencatatkan 
keikutsertaannya dalam sejarah kemerdekaan. Sayangnya hal tersebut 
kemudian tidak dijadikan sebagai tren dalam berkarya oleh generasi 
seniman pada waktu itu. Dengan halus Fajar Sidik melontarkan kritik-
kritiknya terhadap kondisi saat itu melalui tulisannya :

[1] “Berbahagialah bagi orang-orang yang gemar melukis karena 
kesempatan untuk mengembangkan bakatnya dan berpeluang untuk 
menjadi orang yang terkenal, kaya, dan terhormat”. 
“Dari kondisi yang cukup baik ini apa imbalan yang bisa diharapkan 
mengenai mutunya? Kalau sekedar mengenai indah jeleknya bisa 
diserahkan kepada penggemar lukisan”.

[2] “Dengan banyak dibangunnya gedung-gedung apa itu perkantoran, 
hotel, perumahan mewah serta lahirnya hartawan baru hasil 
pembangunan, maka bisa diperkirakan kebutuhan akan karya seni 
untuk menghias pembangunan melonjak dan kesempatan yang baik ini 
bagi sementara pelukis dimanfaatkan untuk memasok selera pasar. Ada 
kecenderungan kesuksesan seorang pelukis diukur dari kelarisannya 
dan harganya yang melambung tinggi. Hubungan antara pelukis dan 
penggemarnya adalah hubungan penjual dan pembeli dan karena 
pembeli adalah raja maka bisa diperkirakan mutu seni waktu ini akan 
tergantung seberapa jauh pelukis dan kritisinya dalam membina selera 
mereka”. 

[3] “Jadi seni pada masa pembangunan ekonomi ini kemungkinan 
arahnya bisa berkembang menjadi seni pengiasan untuk memanjakan 
kehidupan”.

Kritik Fajar Sidik tersebut seakan-akan mendapatkan hantaman yang 
keras ketika satu hari menjelang BSLY ke III diselenggarakan, muncul 

format kompetisi dengan pemenang yang ditentukan oleh dewan 
juri. Selain bertugas untuk mengundang peserta, dewan juri juga 
diperbolehkan untuk memamerkan karyanya, seperti yang terjadi pada 
penyelenggaraan pertama. Selain Seodarso. S.P4, anggota dewan juri 
lainnya adalah Fajar Sidik, Dullah, Aming Prayitmo dan Amri Yahya juga 
turut memamerkan karyanya. 

Untuk kali kedua, Fajar Sidik5 dan Soedarso. SP ditunjuk kembali 
sebagai anggota dewan juri bersama-sama dengan nama-nama seperti 
Bagong Kussudiardja, Widayat, dan Agus Dermawan T. Pada BSLY 
kedua tahun 1990 ini, pelukis Sudarisman kembali meraih penghargaan 
karya terbaik. Walaupun menghasilkan juara bertahan ada dua 
perubahan yang setidaknya dapat dilihat melalui katalog:

1. Proses seleksi peserta pameran tidak lagi dilakukan oleh tim yuri6 
akan tetapi digantikan oleh tim penyeleksi yang terdiri dari Aming 
Prayitno, Subroto SM, H. Amri Yahya. Seperti yang tertulis di dalam 
susunan panitia.
2. Tulisan Soedarso SP dengan judul Boom Seni Lukis Indonesia di 
dalam katalog memungkinkan dibaca sebagai tulisan pengantar dewan 
juri. Walaupun tidak dijelaskan di dalam tulisan, namum keanggotan 
penulis dalam dewan juri sudah cukup untuk memberikan predikat.

Di luar kedua hal di atas, BSLY kedua tahun 1990 tampaknya 
tidak banyak memiliki perubahan. Misalnya saja dewan juri masih 
diperbolehkan untuk ikut berpameran (Hanya Fajar Sidik, Bagong 
Kussudihardjo, dan Widayat saja yang ikut berpameran). Tim seleksi 
yang bertugas untuk menyeleksi/mengundang peserta juga diberikan 
akses untuk memamerkan karya (keseluruhan anggota tim seleksi 
mengikuti pameran).

Fajar Sidik menutup tulisan pengantarnya di katalog BSL ketiga tahun 
1992 dengan satu kalimat yang romantis:

4. Dalam katalog Biennale Seni Lukis 1988 tidak disebutkan Ketua Dewan Juri.

5. Nama Fadjar Sidik ditulis tebal sesuai dengan katalog BSLY 1990.

6. Kata tim yuri mengacu pada ejaan di katalog.
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ini benar, itu pun adalah kegiatan kreatip yang sangat sehat.”

Kemunculan Binal oleh Bakdi Sumanto diharapkan sebagai titik tolak 
bagi Biennale untuk bersiap menghadapi pembaruan-pembaruan di 
dalam seni rupa, seperti yang tertulis pada paragraf akhir:

“Yang sangat diharapkan sekarang, mereka yang merasa “diberontaki” 
oleh pameran BINAL ini menerima sebagai suatu yang wajar-wajar saja. 
Mengapa? Usaha pembaharuan dan “pemberontakan” kreatip yang 
dilakukan oleh sekelompok rupawan yang tergabung dalam pameran 
ini, kelak, akan menguntungkan yang sekarang merasa “diberontaki”. 
Mereka akan melihat wilayah baru yang dicoba dibuka, dan mungkin 
belum sempurna. Ini artinya, penyempurnaannya adalah pembaharuan 
berikutnya. Siapa tahu, pembaharu-pembaharu yang datang justru 
muncul dari mereka yang sekarang “di berontaki” oleh pameran ini.”

Pada akhir katalog Binal Experimental 1992, Makalah yang ditulis oleh 
Aris Mundayat untuk seminar yang diselenggarakan dalam rangka 
Binal Experimental Art di Gedung Tempo seperti sedang menyatakan 
posisi Binal terhadap narasi besar yang menghegemoni dunia seni 
rupa di Indonesia. Meskipun begitu, makalah tersebut tidak secara 
langsung menyebut Binal sebagai salah satu agen perubahan, akan 
tetapi memberikan gambaran mengenai kondisi politis seniman, sesuai 
dengan judulnya ; Seniman Dan Negara: Konfigurasi Politik Seni di 
Indonesia.

Aris Mundayat memberikan pernyataan mengenai bagaimana seorang 
seniman berreproduksi dan apa saja faktor yang mendasarinya. Kedua 
hal tersebut yang menjadi perbedaan mendasar dalam pemilihan sikap 
seniman terhadap negara, seperti yang dikutip pada epilog makalah 
tersebut di bawah ini : 

“Seniman seperti Djoko Pekik dan Semsar Siahaan merupakan 
orang yang mampu mereproduksi kesadaran oposisional. Mereka 
mampu menemukan ruang yang tidak didominasi oleh the gram mar 
of ritual action melalui cara yang berbeda-beda. Perbedaan mereka 
dalam mereproduksi kesadaran oposisional banyak dipengaruhi oleh 
pengalaman sejarah yang melatarinya. Djoko Pekik sebagai orang 

pameran tandingan7 bernama Binal Experimental Art (Dalam logat 
bahasa Indonesia, Biennale dibaca : “bi-nal” dan “banal” sebagai 
sebuah kata juga berart nakal). 

Kelompok kerja Binal yang dikomando oleh Dadang Christanto 
(koordinator), Eddie Hara, Heri Dono, dan Ong Harry Wahyu 
mempermasalahkan syarat-syarat keikutsertaan sebagai peserta 
Biennale yang dianggap membatasi ekspresi dan kreativitas. (Dua 
syarat yang paling menjadi kontroversi pada saat itu adalah “Peserta 
adalah pelukis profesional berumur minimal genap 35 th. pada 1 Juli 
1992 […] Peserta menyerahkan karya lukisan (dua dimensional) dan 
bukan media batik”8).

Dukungan yang diperoleh Binal tidak hanya berasal dari kalangan 
seniman muda9 saja. Di dalam katalog yang terkesan lebih sederhana 
dibandingkan katalog BSL III, setidaknya diisi oleh dua sambutan yang 
justru berasal dari luar dunia seni rupa. Pertama oleh Pembantu Rektor 
III UGM dan yang kedua oleh Direktur Pusat Kebudayaan, Ikon Nishida. 
Seorang Bakdi Sumanto juga menyatakan dukungannya terhadap Binal 
melalui sebuah tulisan di katalog yang diberi judul Pemberontakan 
Kreatip. Dengan gayanya yang khas, pada paragraf awal Bakdi 
Sumanto mendefinisikan Binal sebagai sebuah gerakan:

“Wujud “pemberontakan” kreatip juga bisa bermacam-macam. Bisa 
dalam wujud karya-karya kreatip, bisa pula dalam wujud yang lebih 
fisik: menyelenggarakan pameran, pentas, penerbitan, di luar kebiasaan 
seniman melakukannya. Tampaknya pameran BINAL menunjukan 
gejala kedua: “pemberontakan” kreatip yang lebih fisik. Dan jika dugaan 

7. Dalam proposal kegiatan Binal Experimental Art, secara terang-terangan menyebutkan 
tujuan event tersebut digelar, seperti yang tertulis dalam kalimat : “Binal akan dibuka pada 27 
Juli 1992, sehari menjelang Biennale III diresmikan. Demikian juga Binal akan ditutup pada 
tanggal 4 Agustus 1992, sehari sebelum Biennale III ditutup. Hal ini sesuai dengan tujuan 
kami, yaitu membuat pameran tandingan sekaligus ikut memeriahkan pameran Biennale III 
tahun 1992 Seni Lukis Yogyakarta.”

8. Proposal Binal Experimental Art 1992

9. Dadang Christanto dan Eddie Hara yang pada saat itu berusia 35 tahun merupakan 
anggota tertua di dalam kelompok kerja Binal. Sedangkan anggota termuda adalah Djaelani 
yang saat itu genap berusia 28 tahun (Sumber : Proposal Binal 1992)
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modernisme yang membangkitkan semangat kontemporer di dunia seni 
rupa barat. 

Mengenai fenomena tersebut, Jim Supangkat menjelaskan ramainya 
istilah kontemporer di dunia seni rupa Indonesia tidak bisa lepas dari 
perkembangan keikutsertaan perupa-perupa Indonesia di dalam kancah 
pameran internasional. Melalui hubungan ini, pemikiran-pemikiran seni 
rupa di Indonesia mulai menyerap wacana-wacana yang sebelumnya  
tidak dikenal. Pemikiran-pemikiran post modern yang banyak 
mempengaruhi isu seni rupa kontemporer rupanya mampu mengubah 
platform seni rupa, terutama dalam bentuk media-media ungkapan 
baru. Semenjak saat itu, kondisi ‘kontemporer’ tersebut mempengaruhi 
perubahan dalam memandang pengutamaan seni lukis di dunia seni 
rupa.

Menurut penuturan Suwarno Wisetrotomo (Politik Estetika Seni Rupa 
Yogyakarta 1990-2010; Sekitar Friksi, ideologi, dan Kontestasi10) 
dunia seni rupa Yogyakarta pada kurun waktu 1990-2010 disebut 
sebagai era pergulatan mencari format organisasi yang ideal dan 
pergulatan pengokohan identitas (baik identitas peristiwa maupun 
identitas seniman). Riak-riak yang terjadi di kurun waktu itu, dianggap 
sebagai salah satu bagian gelombang besar dinamika seni rupa di 
Yogyakarta. Sebagai salah satu pergulatan pengokohan identitas, 
Biennale versus Binal rupanya memiliki rentetan implikasi yang ternyata 
tidak hanya berhenti pada sebuah perayaan semata. Pergantian 
nama Biennale Seni Lukis Yogyakarta menjadi Pameran Rupa-Rupa 
Seni Rupa Yogyakarta (dan kemudian berganti lagi menjadi Biennale 
Jogja11) merupakan salah satu contohnya. Selain itu yang patut 
dicatat dari peristiwa itu adalah bagaimana pengaruhnya terhadap 
pengorganisasian dan peran kuratorial di dalam penyelenggaraan 
Biennale. Semenjak itu, rupanya bentuk organisasi penyelenggaraan 
Biennale Jogja terus mencari-cari format yang mapan, sejalan dengan 

10. Tulisan tersebut digunakan sebagai bahan ajar Workshop Penulisan Sejarah Kritis Seni 
Rupa Jogja ; Membaca Friksi, Ideologi dan Kontestasi di Ranah Seni Rupa Jogja. Agustus-
Noveber 2013.

11. Biennale Jogja sebagai sebuah brand pertama kali digunakan pada penyelenggaraanya 
yang ke 7 tahun 2003, dengan tema Countrybution dan dikuratori oleh Hendra Wiyatno. 
(Sumber : www.biennalejogja.org)

Jawa yang kuat yang pernah mengalami penjara selama 5 tahun. Dan 
kemudian diteruskan dengan tahanan rumah selama 6 tahun telah 
membentuk karakter yang khas. Dia masih tetap konsisten dengan 
perjuangan membela rakyat kecil yang menjadi bagian dari dirinya”.

“Sementara itu Semsar Siahaan yang tidak mengalami pengalaman 
sepahit Djoko Pekik jauh lebih mampu menemukan ruang-ruang untuk 
mereproduksi perlawanan. Kemampuan dia dalam menemukan ruang 
untuk bersikap, oposisional secara radikal telah mengantarkan dia pada 
kesadaran bahwa kehirarkhisan telah membelenggu rakyat Indonesia”.

“Sikap praxis Djoko Pekik dan Semsar dalam mereproduksi kesadaran 
oposisional dapat dipastikan banyak menemui hambatan, karena 
seniman -seniman seperti Bagong Kussudiardjo, dan seniman Baliho, 
jauh lebih banyak jumlahnya. Mereka jauh lebih memiliki kemampuan 
memanipulasi simbol-simbol negara untuk kepentingan mereka 
sendiri. Hal ini disebabkan oleh kedekatan dia dengan negara, 
sehingga legitimasi (yang merupakan energi dari sistem Simbol) untuk 
memanipulasi simbol dengan mudah dia dapatkan”.

Makalah Aris Mundayat tersebut semakin mengokohkan posisi Binal 
terhadap BSLY. Ditambah lagi dengan adanya dukungan yang berasal 
dari media, tercatat Majalah Humor, SWA, Forum, dan Matra serta 
Tempo Grup adalah media cetak yang tercantum namanya pada 
katalog. Artinya Binal mempunyai kesempatan untuk diakses publik 
melalui pemberitaan oleh media-media tersebut. 

Kesempatan untuk bertemu dengan publik sebenarnya terbuka cukup 
luas ketika Binal Experimental Art memamerkan karya-karyanya pada 
beberapa ruang publik seperti Alun-Alun Utara, Gedung Seni Sono, 
Stasiun Tugu, Kampus Asri Gampingan, dan Boulevard UGM. Dengan 
mempresentasikan karyanya di ruang publik, Binal sebenarnya sedang 
berusaha untuk mengkritisi sikap pengutamaan seni lukis di dalam seni 
rupa. Dalam kaitannya dengan BSLY, bentuk-bentuk ekspresi seni rupa 
selain seni lukis memang belum (atau mungkin tidak) mendapatkan 
akomodasi.  Jika disambungkan dengan narasi yang lebih luas lagi, 
isu ini mungkin bisa dihubungkan dengan perkembangan zaman post-
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tulisan pengantar yang dikutip di bawah ini:

[1]“...namun kriteria “Profesional” dalam pengertian bukan berstatus 
siswa atau mahasiswa “Undergraduate” tetap sebagai salah satu 
persyaratan. Adanya perluasan ini untuk memilih pesertanya panitia 
memilih bantuan Tim Kurasi.”13

[2]”Peserta pameran Seni Rupa Kontemporer diundang juga 
berdasarkan usulan Tim Kurasi.”

Dari kedua kalimat yang diambil dari kata pengantar di atas, 
menjelaskan bahwa keberadaan tim kurasi dilihat sebagai salah satu 
perubahan akibat munculnya regulasi dan peristiwa pameran yang 
pada penyelenggaraan sebelumnya tidak ada. Misalnya syarat peserta 
pameran yang tidak lagi dibatasi usia, dan terselenggaranya Pameran 
Seni Rupa Kontemporer di bawah payung Pameran Rupa-Rupa Seni 
Rupa14.

Pameran Rupa-Rupa Seni Rupa tercatat sebagai pameran 
yang pertama kali menggunakan istilah “kurasi” dalam sejarah 
penyelenggaraan Biennale Jogja. Proses pengakraban kata “kurasi” 
sebagai kata kerja, selanjutnya terjadi lebih dinamis dalam usaha 
menemukan definisi yang tepat.

Sedikit melebar, istilah kurator, kurasi, dan kuratorial sendiri memiliki 
sejarah yang cukup panjang di dalam dunia seni rupa di negara 
kita15. Yuswantoro Adi dalam sebuah artikelnya di harian Kompas 
pernah mengemukakan bahwa penyebutan kata kurator pertama kali 
dikemukakan oleh Jim Supangkat akhir dekade 80an16. Perkembangan 

13. Tanda baca, huruf kapital dan susunan kalimat disesuaikan dengan teks aslinya di katalog.

14. Pameran Rupa-Rupa Seni Rupa merupakan nama yang digunakan untuk memayungi 
tiga pameran berbeda yang diselenggarakan di tempat dan waktu yang bersamaan, yaitu ; 
Biennale Seni Lukis, Pameran Seni Patung Outdoor, dan Pameran Seni Kontemporer.

15. Dua sumber yang dikutip ditulis pada tahun 2011, sekitar 17 tahun setelah Pameran 
Rupa-Rupa Seni Rupa diselenggarakan.

16. Adi, Yuswantoro. Salah Kaprah Jadi Salah Parah, Kompas, Minggu,18 September 2011, 
hal : 20

itu, booming seni rupa yang menyergap duni seni rupa di Indonesia ikut 
membawa pengaruh dalam proses pembentukan kosa kata kurator. 
Dimulai dengan adanya tim kurasi pada Pameran Rupa-Rupa Seni 
Rupa 1994, proses identifikasi terhadap kurator, kurasi dan kerja-kerja 
kuratorial juga menjadi isu yang terus bergulir.

Batasan Peristiwa 2: Membakalkan Biennale, dari Tim Kurasi 
menuju Kurator (1994-1997)

Selain berada pada cover depan katalog, Rupa-Rupa Seni Rupa yang 
dipilih sebagai tajuk pameran, sama sekali tidak di singgung dalam 
sambutan pengantar yang ditulis oleh Ketua Taman Budaya Yogyakarta, 
Drs Suprapto. Bahkan kata itu sama sekali tidak muncul dalam 
sambutan yang terletak di halaman pertama katalog pameran.

Pameran Rupa-Rupa Seni Rupa tahun 1994 sebenarnya memayungi 
tiga pameran yang berbeda, Pameran Biennale IV Seni Lukis, Pameran 
Patung Outdoor, dan Pameran Seni Rupa Kontemporer. Ketiga 
pameran tersebut memiliki kriteria ‘profesional’ bagi pesertanya, yang 
berarti sudah tidak berstatus mahasiswa/siswa, walaupun tidak ada 
batasan usia. Sedangkan cakupan pesertanya diperlebar dengan 
memamerkan karya-karya perupa dari seluruh Indonesia (kecuali 
Biennale Seni Lukis yang hanya menambahkan peserta yang berasal 
dari Surakarta)12. Selain beberapa perubahan di atas, dewan juri 
yang pada penyelenggaran Biennale Seni Lukis sebelum-sebelumya 
mempunyai tugas untuk menyeleksi peserta dan menentukan 
pemenang digantikan oleh tim kurasi yang terdiri dari Fajar Sidik, Jim 
Supangkat, Soedarso. SP, Sudarmadji. Sedangkan sistem kompetisi 
sudah tidak digunakan kembali pada tahun itu.

Kata ‘tim kurasi’ muncul pertama kali pada tulisan pengantar yang 
ditulis oleh Ketua Taman Budaya Yogyakarta, Drs. Suprapto. Tim kurasi 
ditempatkan sebagai kebutuhan baru seiring munculnya format yang 
berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya. Hal ini terdapat pada 

12. Walaupun tidak secara detail dijelaskan, akan tetapi kata pengantar pada katalog Pameran 
Rupa-Rupa Seni Rupa sebenarnya sudah mencakup garis besar penyelenggaraan pameran.
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Dalam penyelenggaraan Biennale Seni Rupa Yogyakarta19 (selanjutnya 
disingkat BSRY) ke V tahun 1997, kata “tim kurasi” digantikan dengan 
“tim kurator” yang dalam praktik kerjanya terasa tumpang tindih dengan 
keberadaan tim  narasumber. 

Beberapa hal menarik yang perlu dicatat dalam format penulisan tim 
narasumber dan tim kurator. Pertama, pada susunan panitia hanya 
disebutkan tim narasumber saja (Soedarso SP, Anusapati, M. Dwi 
Marianto, Alex Luthfi, Suwarno Wisetrotomo, Dadang Christanto, 
Sudarisman). Kedua, istilah tim kurator muncul pada teks tersendiri 
yang isinya memuat pokok acuan gagasan pameran di dalam katalog 
pameran BSRY;

[1]“Bertolak dari mukadimah di atas, tulisan ini berupaya untuk 
menjelaskan dasar pemikiran Tim Kurator dalam membingkai 
keputusan yang diambil untuk Pameran Biennale Seni Rupa Yogyakarta 
1997 ini. Pada hakikatnya dasar pemikiran ini merupakan usaha untuk 
menjawab dan memperjelas pertanyaan-pertanyaan awal dari tim 
kurator20 sendiri, antara lain : Mengapa Seni Rupa? Apa yang ingin 
dicapai (dengan bingkai seni rupa itu)? Bagaimana metode kerjanya? 
Dan apa dan bagaimana pertimbangan untuk menentukan peserta yang 
diundang?”

[2]“Metode kerja dan pertimbangan yang digunakan, dua hal ini baik 
bagi Tim Kurator dan Panitia Penyelenggara maupun bagi publik seni 
rupa merupakan suatu masalah yang sangat sensitif, dan bukan tak 
mungkin bakal memunculkan persoalan ikutan yang kontroversial. Atas 
kesadaran itu Tim Kurator berupaya terbuka dan demokratis dalam 
menentukan pertimbangan dalam mengambil keputusan.”

[3]”...maka dengan segala keterbatasannya Tim Kurator 
mendiskusikan cara pandangnya masing-masing anggota tim terhadap 

19. Nama Biennale Seni Rupa Yogyakarta yang dipilih otomatis menggugurkan eksistensi 
nama Biennnale Seni Lukis Yogyakarta.

20. Maksud dari penebalan kata tim kurator semata-mata hanya untuk menegaskan posisinya 
di dalam paragraf tersebut. Sedangkan perbedaan penggunaan huruf kapital berdasarkan 
pada teks aslinya.

kata kurator tidak lepas dari terminologi aslinya dalam Bahasa Inggris. 
Mikke Susanto dalam bukunya menyebutkan kata kurasi berasal dari 
kata curation yang lalu berkembang menjadi curate, curation, dan 
curatorial, dan dalam Bahasa Indonesia kemudian diartikan dengan 
kurasi, kurator dan kuratorial17. Masih di dalam artikelnya, Yuswantoro 
Adi (yang juga merupakan seorang perupa) menuliskan kerja-kerja 
kuratorial sebagai hal yang tidak mudah dan cukup kompleks:

“Persoalan kurasi ini memiliki berbagai aspek yang tidak mudah. Kerja 
kurasi memerlukan pengetahuan kuratorial (curatorial knowledge) 
berupa pengetahuan dan pemahaman benda-benda (artefak) yang 
dipamerkan. Sementara secara menyeluruh tugas kurator adalah 
memberi jasa perencanaan dan pelaksanaan suatu pameran seni rupa, 
yang di dalamnya selain praktik pameran, juga dapat membangun 
wacana representasi seni yang dibuat. Dasar-dasar kurasi inilah yang 
dapat mencerminkan kondisi visual, visi, dan misi serta citra yang akan 
dibangun dalam pameran. Orang yang bekerja mengerjakan kurasi 
disebut kurator.” 

Jasa perencanaan dan pelaksanaan yang dikerjakan kurator, 
merupakan sebuah kerja elaborasi antara wacana dan praktik 
estetika. Jika yang dikerjakan hanya sebagaian, maka bagian lainnya 
akan muncul sebagai ruang-ruang yang berpotensi menimbulkan 
kebingungan. Implikasinya muncul di ruang pamer. Penikmat sebagai 
konsumen akan mengalami kendala dalam mencerap pesan yang 
sedang berusaha disampaikan (baik secara wacana maupun estetik). 
Kebingungan itu muncul di kala Pameran Rupa-Rupa Seni Rupa 
tidak menyertakan (atau memang tidak ada) teks pengantar kuratorial 
pameran di dalam katalog. Profil anggota tim kurasi18 yang ditulis cukup 
jelas, sayangnya tidak cukup membantu. Malahan, tulisan Budihardjo 
Wirjodijo yang muncul sebagai pengantar Pameran Seni Patung 
Outdoor.

17. Susanto, Mikke. 2011. “Kritik Seni”, Diksi Rupa: Kumpulan Istilah dan Gerakan Seni 
Rupa. Yogyakarta: DictiArt Lab & Djagad art House Bali.

18. Tugas tim kurasi yang tertulis pada tulisan pengantar, yaitu ; 1) Memilih peserta Biennale 
Seni Lukis IV, 2) Mengusulkan seniman yang akan diundang untuk mengikuti Pameran Seni 
Rupa Kontemporer.
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ataupun suka tidak suka dan hal-hal yang bersifat tidak objektif 
(tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh kerja-kerja kuratorial) 
haruslah disingkirkan. Namun di sisi lain, ternyata tim kurator memiliki 
anggota yang sebagian besar masuk dalam kepanitiaan melalui tim 
narasumber. Sedangkan tim narasumber sendiri di dalam katalog BSRY 
tidak disebutkan posisi dan fungsinya dan tidak diberikan ruang untuk 
menjelaskan posisi dan fungsi mereka di dalam sebuah teks.

Mengenai perubahan kata “tim kurasi” menjadi “tim kurator” pada BSRY 
1997 dapat dibaca sebagai penambahan ruang kerja yang dibebankan. 
“Kurasi” digunakan untuk menjelaskan kerja-kerja yang melingkupi 
perencanaan dan pelaksanaan pameran. Selain praktik pameran, 
mengenai wacana representasi seni yang dipamerkan juga termasuk 
di dalam lingkup kerjanya. Sedangkan “kurator” mengacu pada profesi, 
orang yang bekerja melaksanakan kurasi. Dengan pengertian itu, 
“tim kurasi” merupakan kelompok yang bertugas untuk melaksanakan 
perencanaan dan pelaksanaan pameran, sedangkan “tim kurator” 
adalah sekelompok/kumpulan kurator. 

Kelompok orang yang mengerjakan kurasi dengan kelompok kurator 
dibedakan oleh predikat pada tiap anggotanya. Tim kurasi terdiri dari 
individu yang bukan berprofesi sebagai kurator, akan tetapi memiliki 
pengetahuan tentang seni atau kuratorial yang cukup. Dilihat dari 
praktik kerjanya di Pameran Rupa-Rupa seni Rupa21, tim kurasi tidak 
diberikan tugas untuk memberikan gagasan pameran. Berbeda dengan 
tim kurator di BSRY, meskipun tidak disebutkan dalam susunan panitia, 
akan tetapi memiliki legitimasi terhadap ideologi pameran, dilihat dari 
teks kuratorial yang cukup jelas menuturkan gagasan dan praktik 
pameran.  

Terakhir, dalam perhelatan BSRY ke VI tahun 1999, tampaknya 
penyelenggara mulai mencoba untuk menegasikan antara tim 
narasumber dan kurator, dengan tidak lagi menggunakan kurator 
keroyokan (format tim) dan hanya memakai kurator tunggal. 
Alasannya tertuang dalam teks yang ditulis oleh tim narasumber (di 

21. Di dalam pengantar pameran tidak disebutkan secara rinci tugas tim kurasi selain untuk 
“membantu” penyelenggara dalam memilih peserta Biennale Seni Lukis dan Pameran Seni 
Kontemporer (Instalasi).

berbagai masalah dan perkembangan seni rupa Yogyakarta dalam dua 
tahun terakhir.”

[4]”Wewenang Tim Kurator dengan segala keterbatasannya, hanya 
melihat, katakanlah prestasi seorang perupa dalam batas temporal 
dua tahun terakhir. Itupun masih dengan pertimbangan akan adanya 
keterbatasan tersebut diatas.”

[5]“Proses kurasi seperti ini juga diyakini oleh Tim Kurator akan dapat 
menumbuhkan sikap terbuka dan dialog antar profesi seni rupa kita 
yang sehat di masa datang.”

Pada bagian akhir teks tersebut, dibubuhkan nama Tim Kurator yang 
terdiri dari : Soedarso SP, Tulus Warsito, Anusapati, M. Dwi Marianto, 
Suwarno Wisetrotomo. Sedangkan keberadaan tim narasumber beserta 
fungsinya sama sekali tidak disebutkan di dalamnya. 

Ketiga, apabila dilihat secara seksama, anggota tim kurator juga 
merupakan anggota dari tim narasumber. Soedarso SP, Anusapati, 
M. Dwi Marianto, Suwarno Wisetrotomo juga merupakan anggota 
tim narasumber (minus Tulus Warsito yang hanya menjadi anggota 
tim kurator saja). Sedangkan Alex Luthfi, Dadang Christanto, dan 
Sudarisman tidak ikut dalam keanggotaan tim kurator meskipun 
terdaftar sebagai anggota tim narasumber. 

Hal-hal tersebut yang akhirnya menimbulkan kerancuan dalam 
memandang fungsi tim narasumber dan tim kurator. Anggapan bahwa 
tim kurator memiliki wewenang ideologi yang lebih besar dibanding 
tim narasumber bisa saja muncul apabila membaca teks kuratorial, 
yang dengan sangat jelas memaparkan wacana dan tujuan pameran 
beserta metode seleksi peserta yang diundang. Sedangkan posisi 
tim narasumber (yang sebagian besar di isi oleh anggota tim kurator) 
yang jelas-jelas tertulis di dalam susunan kepanitiaan seakan-akan 
berada pada singgungan dua kepentingan. Mungkin saja ini dapat 
mempengaruhi independensi kerja-kerja kuratorial. Kenapa muncul 
anggapan seperti itu? Di satu sisi, kerja-kerja kuratorial dalam 
menentukan arah, tema, dan peserta membutuhkan “ruang yang 
higienis”. Kepentingan yang mempunyai unsur-unsur pertemanan 
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tidak lagi mengenal batas medium secara tegas serta sangat terkait 
dengan situasi sosial-politik dan budaya. Untuk melaksanakan misi 
tersebut atas berbagai masukan dan pandangan, Taman Budaya 
menunjuk22 Sdr. Asmujo sebagai kurator dan narasumber Sdr. 
Nindityo Adipurnomo, Sdr. Drs. Anusapati. MFA, dan Sdr. Drs. Suwarno 
Wisetotromo.“ (Katalog Bienal Seni Rupa 1999)

Selain terkesan tumpang tindih, ketidakjelasan gugus kerja antara 
kurator dan tim narasumber menimbulkan asumsi bahwa posisi mereka 
sejajar. Ditambah lagi dengan adanya paragraf di dalam tulisan “sidang 
narasumber” yang menerangkan alasan kenapa dipilihnya Asmudjo 
sebagai kurator23. Pernyataan di dalam paragraf tersebut dapat 
bermakna ganda ; 1) Panitia bersama tim narasumber yang dibentuk 
terlebih dahulu, menentukan tema besar pameran dan kriteria bagi 
calon kurator, 2) Penunjukan kurator dilakukan oleh tim narasumber 
yang sebelumnya telah diberi wewenang oleh panitia. Kedua hal ini 
berdasarkan pada ; 1) Teks sidang narasumber ditempatkan pada 
halaman sebelum teks kuratorial; 2) Tim narasumber secara eksplisit 
menjelaskan alasan kenapa Asmudjo dipilih; 3) Adanya kesamaan tema 
dalam tulisan pengantar dan tulisan hasil sidang narasumber, yaitu 
tentang gejala dan kecenderungan seni kontemporer di Yogyakarta; 
4) Tim narasumber terdiri dari seniman dan penulis seni rupa yang 
berdomisili di Yogyakarta, sehingga memudahkan komunikasi dengan 
panitia.

Kenapa persoalan tumpang tindih ini begitu penting?
Anggap saja bahwa dalam sebuah tradisi event (apapun) yang digelar 
secara kontinyu, proses evaluasi merupakan hal yang digunakan 
sebagai tolok ukur internal. Kekurangan dari penyelenggaraan 
terdahulu dijadikan catatan sehingga berguna bagi kelanjutannya. 
Biennale sebagai sebuah event, pastinya juga melakukan kerja-kerja 
evaluasi ini. Mengingat posisinya sangat penting dalam dunia seni 
rupa di Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya. Persoalan 
krusial yang tercatat di dalam esai ini, seperti yang sudah dipaparkan 

22. Penebalan bertujuan untuk menunjukan letak. 

23. Lihat kutipan sidang narasumber pada halaman sebelumnya.

dalam akhir teks tersebut dibubuhkan istilah Sidang Narasumber 
yang beranggotakan Anusapati, Nindityo Adipurnomo, dan Suwarno 
Wisetrotomo):

“Untuk melihat dan membaca peta seni rupa di Yogyakarta dari “sisi 
yang lain”, dianggap perlu dalam penyelenggaran Biennale kali ini 
untuk mengundang seorang kurator dari luar Yogyakarta. Ia diharapkan 
dapat “merancang” sebuah “frame teoritik” yang berkaitan dengan seni 
rupa kontemporer Yogyakarta, dan merepresentasikannya ke dalam 
sebuah pameran.” (Sidang Nara Sumber, Katalog Biennale Seni Rupa 
Yogyakarta 1999)

Asmudjo Jono Irianto yang dipilih sebagai kurator Biennale Seni Rupa 
Yogyakarta ke VI tahun 1999 merupakan seorang Kurator Seni Rupa 
dan Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. 
Profil tersebut yang membuat Asmudjo cocok menggenapi tulisan 
tim narasumber :“...Untuk melihat dan membaca peta seni rupa di 
Yogyakarta dari “sisi yang lain” ...dianggap perlu ...untuk mengundang 
seorang kurator dari luar Yogyakarta”. 

Bentuk negasi yang lain adalah dengan memperjelas posisi kurator 
dan tim narasumber di dalam susunan kepanitiaan. Seperti tertulis 
pada susunan kepanitiaan di katalog pameran, posisi kurator  persis 
di antara  penanggung jawab dan tim narasumber. Sejalan dengan itu, 
tim narasumber diberi ruang di dalam katalog untuk menuangkan “hasil 
sidang” mereka ke dalam sebuah teks yang berada persis sebelum 
halaman teks kuratorial. 

Jika mengacu pada teks sambutan pengantar, keberadaan kurator 
dan tim narasumber disebabkan oleh hal yang sama. Sayangnya 
penjelasan tersebut tidak disertai dengan gugus kerja masing-masing, 
menyebabkan posisi kurator dan tim narasumber (masih) terasa 
tumpang tindih. 

“....Pameran ini juga diharapkan untuk mempresentasikan 
kecenderungan seni rupa kontemporer di Yogyakarta serta menunjukan 
dinamika perkembangan sesuai dengan pergeseran wacana yang 
terjadi di dua tahun terakhir, dimana seni rupa kontemporer Yogyakarta 
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berurutan. Secara garis besar, ketiga teks tersebut memiliki kedalaman 
isi yang berbeda. Teks pengantar menyampaikan pandangan-
pandangan secara umum mengenai dunia seni rupa di Yogyakarta 
dan kenapa Biennal harus terselenggara. “Sidang narasumber” berisi 
mengenai pokok-pokok tantangan yang dihadapi dunia seni rupa 
di Yogyakarta. Wacana seni rupa yang sedang menjadi diskursus 
ditulis dengan singkat dan sederhana. Poin menariknya adalah 
menggunakan kata “yang lain” untuk menunjukan kurator yang berasal 
dari luar Yogyakarta. Mungkin tim narasumber sedang berusaha 
menegasikan diri mereka dengan sang kurator, atau memposisikan 
diri mereka sebagai “orang dalam”, yang mempunyai ideologi “jogja”. 
Penjelasannya terdapat pada kalimat setelahnya, “Ia diharapkan 
dapat “merancang” sebuah “frame teoritik”. Kalimat tersebut dapat 
dibaca sebagai alasan penegasian, karena “orang dalam” tidak bisa 
merancang sebuah frame teoritik maka diperlukan kurator “yang lain” 
yang dianggap mampu. 

Asmudjo menuliskan kerja-kerja kuratorial yang dijalankannya 
dengan runtut dan sangat jelas. “Membaca Seni Rupa Kontemporer 
di Yogyakarta Era 90-an” dibuka dengan kondisi dunia seni rupa 
kontemporer di Barat. Selanjutnya secara diakronik, bagian berikutnya 
memaparkan pembagian wacana beserta para leading artis-nya di 
Indonesia pada awal 90-an dan akhir 90-an. Selain itu juga diselipkan 
faktor-faktor yang mempengaruhi wcana-wacana tersebut, seperti 
permintaan pasar dan kondisi sosial politik. Asmudjo menitikberatkan 
tema kuratorialnya kepada dua hal: 1) Munculnya kesadaran kritis 
seniman di era post-modernisme; 2) Respon seniman terhadap 
persoalan sosial ekonomi politik yang menjadi representasi dari karya.  
Hal pertama dilihat sebagai efek dari diskursus post-modernisme 
-yang meskipun sering dipandang njlimet- yang justru memberikan 
titik berangkat baru bagi seniman Indonesia. Hal kedua mengenai 
kesinambungan praktik estetika dan isu yang diangkat, seperti yang 
tertulis pada: 

“Apa yang sebetulnya hendak dilihat adalah bagaimana seniman 
‘melihat’, ‘menanggapi’, dan ‘terpengaruh’ dunia sekitarnya dan 
dunianya sendiri, dunia seni rupa. Penting juga dilihat, bagaimana hal 
tersebut dimanifestasikan ke dalam karya.”

pada bagian sebelumnya, adalah mengenai hal-hal yang menyangkut 
kerja-kerja kuratorial. Semenjak kata “kurasi” pertama kali muncul 
pada Rupa-Rupa Seni Rupa tahun 1994, dinamika persoalan yang 
berada dalam wilayah itu menjadi hal yang menarik untuk di soroti. 
Itu tidak lepas dari pentingnya kerja-kerja kuratorial dalam sebuah 
pameran. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, esai yang ditulis oleh 
Mari Carmen Ramirez mengatakan pentingnya posisi kurator di dalam 
artworld:

“Curators are, above all, the institutionally recognized experts of the 
artworld establishment, whether they operate inside an institution or 
independently. More than art critics or gallery dealers, they establish 
the meaning and status of contemporary art through its acquisition, 
exhibition, and intepretation.”24

Kurator25 dipandang sebagai “sosok” dalam menjaga kesinambungan 
dunia seni rupa. Bahkan dalam menjalankan tanggung jawabnya, Mari 
Carmen menganggap kerja-kerja kurator melampaui kritik-kritik seni 
rupa dan galeri seni. Sebagai infrastruktur yang penting dalam sebuah 
pameran, wajar saja apabila kerja-kerja kuratorial sering memperoleh 
sorotan yang tajam.

Tim kurasi pada tahun 1994, tim kurator pada tahun 1997, dan terakhir 
kurator pada tahun 1999. Dilihat dari perubahan nama dan predikat, 
dapat dikatakan bahwa pokok masalah sudah semakin mengerucut. 
Walaupun begitu, Biennale 1997 dan Biennal1999 masih saja berkutat 
pada wilayah yang sama, keberadaan tim narasumber yang tidak jelas 
posisinya terhadap (tim) kurator.  

Mungkin cara ini agak serampangan, yaitu memetakan posisi antara 
tim narasumber dan kurator dilakukan dengan cara membaca teks 
pengantar, teks “sidang narasumber”, dan teks kuratorial secara 

24. Ramirez, Mari Carmen. 1994. An Essay ; BROKERING IDENTITIES, Art curators and 
the politics of cultural representation. Esai tersebut telah dibacakan dalam seminar yang 
diselenggarakan oleh the Center for Curatorial Studies, Bard College, 15–17 April 1994.

25. Kurator lebih dikenal sebagai profesi di dunia seni rupa setelah memasuki era post-
modernisme. Meskipun di bidang lain juga memiliki istilah yang sama dengan wilayah kerja 
yang serupa. 

Membuka Katalog, Mengungkap Ideologi Galatia Puspa Sani Nugroho



32 33

kalinya, pada penyelenggarannya tahun 2003, tajuk Countrybution juga 
menandai adanya tema kuratorial yang secara khusus dipilih. Tema-
tema kuratorial yang secara khusus dipilih untuk menjaga langgam 
biennale sebenarnya tidak lepas dari peran kurator yang tampaknya 
mulai mendapatkan porsi di dalam BJ VII-BJVIIII. Ini terbukti dengan 
adanya tajuk Di Sini dan Kini dan Neo Nation yang dipilih di dalam 
penyelenggaraan selanjutnya, BJ VIII dan BJ IX. 

Tajuk-tajuk yang dipilih dalam penyelenggaraan biennale pasca 
reformasi (BJ VII- IX) sudah mulai beranjak kepada isu-isu sosial di 
sekililing dunia seni rupa daripada penyelenggaraan-penyelenggaraan 
sebelumnya, yang cenderung merespon perkembangan di dunia 
seni rupa. “Countrybution” yang membungkus praktik-praktik seni 
yang terjadi di BJ VII, mengangkat permasalahan kontribusi seniman 
terhadap negara dan masyarakat. “Di Sini dan Kini” pada BJ VIII 
dalam praktiknya menggelar karya seni di berbagai tempat heritage27 
di Yogyakarta. Ini berkaitan dengan tema kuratorial yang mengangkat 
persoalan kelokalan yang dipermainkan melalui representasi seni. 
Kepusakaan dan seni kontomperer diharapkan bersinergi sehingga 
membentuk identitas baru yang berbeda dari seni rupa barat28. Terakhir, 
BJ VIIII mengangkat identitas dalam skala negara-bangsa Indonesia. 
“Neo Nation” menunjuk kepada pengalaman meraih ke-indonesia-an 
dalam bentuk yang baru.

Pergeseran tema atau bahkan munculnya tema-tema tersebut dapat 
dilihat sebagai bentuk penyikapan atas kondisi sosial yang terjadi 
kurun waktu itu. Seperti yang sudah pernah dijelaskan oleh Howard 
Becker mengenai bagaimana Art World itu bekerja, kondisi sosial 
erat kaitannya dalam mempengaruhi diskursus seni rupa itu sendiri. 
Selain itu, kelenturan dalam praktik-praktik estetika dituntut untuk 
mampu meneruskan gagasan-gagasan yang dibawa kepada publik 
umum, dengan begitu karya-karya seni yang dihasilkan tidak berhenti 

27. Istilah heritage yang digunakan mengacu kepada katalog BJ VII. Samboh, G. (2013, 
January 15). Retrieved October 20, 2013, from www.biennalejogja.com: http://biennalejogja.
org/yayasan-biennale/biennale-jogja-dari-masa-ke-masa/

28. Kalimat tersebut terdapat pada teks pengantar di dalam katalog yang ditulis oleh Ketua 
Taman Budaya Yogyakarta.

Dari hasil pembacaan mengenai ketiga teks di atas, terbentuk sebuah 
piramida bertingkat yang muncul sebagai sebuah analogi. Piramida 
produksi yang tercipta menempatkan posisi teks pengantar pada posisi 
teratas yang di lanjutkan dengan teks “sidang narasumber” dan teks 
kuratorial. Pembagian ini mengacu pada logika struktural susunan 
kepanitian. Teks pengantar menempati posisi sebagai penanggung 
jawab sekaligus pengambil keputusan. Posisi ini menjelaskan Taman 
Budaya Yogyakarta sebagai institusi penyelenggara adalah pihak yang 
menginisiasi. Teks “sidang narasumber” yang berada dibawahnya 
secara otomatis memiliki posisi cukup strategis di dalam menentukan 
wacana yang akan menjadi arah pameran. Hal ini harus dibedakan 
dengan posisi ketua panitia. Karena dalam praktik kerjanya ketua 
panitia bertanggung jawab langsung kepada pihak penyelenggara 
pada wilayah eksekusi pameran. Dengan begitu akan tampak 
bahwa pemilihan kurator menjadi salah satu bagian wilayah kerja tim 
narasumber. Mengenai metode praktik yang digunakan tidak dapat 
diketahui secara rinci. Pada posisi paling bawah, teks kuratorial 
merepresentasikan wilayah kerja kurator dalam membingkai pameran 
dari segi wacana sekaligus praktik estetikanya. 

Secara struktural, posisi tim narasumber berada di atas kurator. Bahkan 
juga (mungkin) memilih kurator berdasarkan kriteria yang mereka buat. 
Akan tetapi secara politis sebenarnya kurator memiliki wewenang yang 
lebih luas dan strategis. Walaupun begitu, masih perlu diingat bahwa 
posisi kurator sangat rentan dengan intervensi, terutama oleh tim 
narasumber.

Batas Peristiwa 3 : Kontribusi dan Pembentukan Identitas (2003-
2007)

BJ VII merupakan kelangsungan dari BSRY VI yang sempat vakum 
dua tahun akibat gonjang-ganjingnya kebijakan otonomi daerah yang 
berkembang pasca reformasi26. Setelah BSRY VI tahun 1999, BJ VII 
baru bisa dilaksanakan empat tahun kemudian pada tahun 2003. Selain 
nama Biennale Jogja mulai digunakan sebagai brand untuk pertama 

26. Sumber : www.biennalejogja.com
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oleh anggota tim seleksi. Penyuntingan karya tersebut dapat dilihat dari 
teks yang berada di bawah dokumentasi karya di dalam katalog. Selain 
Samuel Indratma, semua anggota tim seleksi, terlibat dalam proses itu 
sebagai penulis. Sedangkan Ade Tanesia yang namanya tidak tertulis 
sebagai anggota tim seleksi, muncul di beberapa teks sebagai penulis.
Hendro Wiyanto dalam teks kuratorial BJ VII menyatakan keterkaitan 
kerja kurator dengan tim seleksi dalam perannya menggodok tajuk 
“Countrybution”. Namun detail-detail mengenai kerja tim seleksi masih 
belum terjelaskan.

“Untuk pertama kalinya pula biennale Yogyakarta yang diadakan 
pada tahun ini merujuk kepada sebuah tema dan tajuk tertentu 
: “Countrybution”. Tajuk dan sekaligus tema ini dimaksudkan 
tidak sebagai suatu pesan yang dicanangkan oleh kurator yang 
didistribusikan dan kemudian perlu diterjemahkan secara wigati 
oleh para seniman yang diundang. “Countrybution” adalah sebuah 
framework yang disepakati antara kurator dan anggota tim seleksi 
biennale yang digunakan untuk memberikan konteks sosial mutakhir 
dalam membaca beragam praktik seni rupa dan peran-peran seniman 
yang majemuk di Yogyakarta di masa belakangan ini”. (Teks Kuratorial 
di Katalog BJ VII 2003)

Tim seleksi yang masuk dalam susunan panitia terdiri dari Hendro 
Wiyanto, M. Dwi Marianto, Rain Rosidi, Samuel Indratma, dan Suwarno 
Wisetrotomo. Dalam penulisannya Hendro Wiyanto diberi predikat 
sebagai kurator, berbeda dengan anggota lainnya. 
Kondisi seperti ini sebenarnya mirip dengan Asmudjo Jono Irianto 
pada tahun 1999. Asmudjo dan Hendro sama-sama berasal dari luar 
Yogyakarta, sedangkan tim seleksi beranggotakan pelaku seni yang 
berasal dari Yogyakarta. Bahkan Rain Rosidi, M. Dwi Marianto, dan 
Suwarno Wisetrotomo berprofesi sebagi kurator yang juga tercatat 
sebagai staff pengajar di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. 
Kedua, pada penyelenggaraan BJ VIII-BJ IX nama Eko Prawoto secara 
berturut-turut ditulis menjadi salah satu anggota kurator. Pada tahun 
2005 bersama M. Dwi Marianto dan Mikke Susanto dan tahun 2007 
bersama Suwarno Wisetrotomo, Kuss Indarto, dan Sujud Dartanto. 
Kemunculan Eko Prawoto menjadi menarik ketika melihat latar 
belakangnya sebagai seorang arsitek dan staff pengajar di Universitas 

pada fungsi dekoratif, tetapi diharapkan berlanjut sebagai guliran-
guliran gagasan baru. Keadaan ini tentu sangat berbeda dengan 
BSLY dan BSRY yang mempunyai kecenderungan lebih leluasa dalam 
penyikapannya terhadap tema kuratorial. Tercatat hanya BSRY tahun 
1999 yang mengucapkan selamat datang kepada praktik-praktik seni 
kontemporer lewat tema kuratorialnya. Dalam teks kuratorial, Asmudjo 
Jono Irianto (kurator) menuliskan dengan baik bagaimana pembacaan 
seni rupa kontemporer di Yogyakarta digunakan sebagai frame 
pameran, walaupun tanpa menyertakan sebuah tajuk dalam biennale 
tahun itu. 

Bila dilihat secara garis besar, tema-tema tersebut merujuk terhadap 
proyek-proyek re-identintas seniman itu sendiri. Dimulai dari 
Countrybution yang (seakan-akan) mengajak seniman untuk mengkritisi 
entitas mereka di dalam masyarakat melalui permasalahan kontribusi 
seniman terhadap masyarakat. Di Sini dan Kini, mempermainkan 
isu kelokalan dan kontemporer melalui galeri-galeri dadakan yang 
juga merupakan gedung-gedung heritage di Yogyakarta. Di sini 
posisi seniman (dibayangkan) sudah beranjak menuju entitas 
tersendiri, entitas yang berada di antara, yang selalu berusaha untuk 
mengupayakan refleksi ruang hidup ke dalam medium seni. Terakhir, 
Neo Nation dengan cerdik menempatkan dirinya sebagai pembentukan/
pencarian identitas baru dalam skala yang lebih besar (bangsa dan 
negara) melalui tajuk yang dipilih. Agaknya BJ IX ini menjadi epilog 
atas dua penyelenggaraan sebelumnya. Jika ditempatkan ke dalam 
satu garis waktu, maka dapat dilihat bagaimana penyelenggaran dari 
BJ VII sampai BJ IX memiliki kecenderungan gerak tema kuratorial 
yang melebar. Mulai dari mempertanyakan entitas seniman di dalam 
masyarakat kemudian beranjak kepada seniman sebagai entintas 
tersendiri di antara masyarakat. 

Mengenai tema kuratorial yang diuraikan pada beberapa paragraf 
sebelumnya, peran kurator sangat besar dalam proses kelahirannya. 
Jika melihat komposisi kurator sepanjang BJ VII-BJ IX ada beberapa hal 
yang akan diuraikan lebih lanjut. Pertama, pada BJ VII Hendro Wiyanto 
di dalam katalog ditulis sebagai anggota tim seleksi, walaupun di 
belakang namanya dibubuhkan predikat kurator. Proses penyuntingan 
karya juga tidak dilakukan oleh kurator seorang diri, akan tetapi dibantu 
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dalam bentuk lisan dan tulisan, dikemas dengan peristiwa menyerupai 
format penyelanggaraan BSLY, akan tetapi dengan cakupan ruang 
pamer dan karya yang lebih luas. 

Kritik yang merupakan suatu bentuk pengandaian akan selalu 
diikuti dengan utopia sebagai kondisi tanpa cela, pengandaian akan 
kondisi yang lebih baik. Dalam konteks masyarakat sosial, Thomas 
More (seorang biarawan Katolik) menggunakan istilah utopia untuk 
menggambarkan sebuah masyarakat imajiner yang berada di sebuah 
tempat yang jauh, sebagai model kehidupan masyarakat masa depan 
yang demokratis dan tanpa kelas, dengan orang-orang yang bijak 
(More, 2009) (Giddens, 2013). Dalam kondisi yang lain, kritik juga bisa 
dalam wujud yang berbeda. Kritik Binal dalam perwujudannya juga 
dapat dikatakan sebagai utopia atas biennale, yang menurut Jurgen 
Habermas disebut sebagai salah satu cara untuk melawan bentuk-
bentuk komunikasi yang represif (Hardiman, 2009). Artinya, hegemoni 
BSLY dalam penyelenggaran event tersebut tidak mampu memberikan 
ruang-ruang dialog yang dapat diapresiasi bersama. Akibatnya ruang-
ruang tersebut hanya dapat diakses oleh seniman-seniman yang 
memiliki syarat atau kondisi tertentu. 

Dalam cakupannya sebagai sebuah kritik, yang menarik untuk ditandai 
dari Binal Experimental Art adalah bagaimana perwujudan utopia29 
yang muncul sebagai praktik seni. Utopia ala Giddens sebenarnya 
datang dari sudut pandang orang ketiga, seperti yang dilakukannya 
dalam melihat celah antara sosialisme dan kapitalisme (Giddens, 
2013). Namun dalam konteks ini, celah tersebut hadir akibat respon 
dan apresiasi dari pihak ketiga, yang diwakili oleh media, akademisi, 
dan pengamat kesenian. Keterlibatan pihak ketiga terhadap Binal 
Experimental Art merupakan pintu masuk bagi publik secara umum 
untuk melihat dan mengapresiasi gejala-gejala lain di dalam seni rupa 
selain seni lukis. Dengan dibukanya keran akses informasi terhadap 
Binal, kesempatan untuk mempengaruhi opini publik menjadi lebih 
besar. Singkat kata, opini-opini publik diharapkan tambil sebagai 
simbol keberpihakan terhadap Binal Experimental Art dan semakin 

29. Dengan tidak menghiraukan Thomas Moore, pendakuan arti utopia lebih merujuk kepada 
pendapat Anthony Giddens yang disebut utopia realism, sebagai salah satu cara untuk 
mendefinisikan pemikirannya mengenai konsep Jalan Tengah/ Third Way.

Kristen Duta Wacana. Artinya dia tidak berasal dari duni seni rupa atau 
pernah mendapatkan pendidikan formal seni rupa, karena pada biodata 
di katalog di tulis sebagai lulusan Sarjana Arsitektur Universitas Gadjah 
Mada Yogyakarta dan memperoleh gelar master di Berlage Institute 
Amsterdam. 

Ketiga, format keanggotaan kurator yang masih berubah-ubah. Sempat 
memakai kurator tunggal dan tim seleksi (BSRY VI dan BJ VII), BJ VIII 
memilih untuk menghilangkan tim seleksi dan menggunakan kurator 
(jamak) dan kurator tamu (Peter O’Neill-Australia), dan berubah lagi 
dengan hanya memakai tim kurator pada BJ IX. Penamaan kurator 
di BJ VIII dan tim kurator pada BJ IX mengundang pertanyaan 
mengenai bagaimana sistem kerja yang diberlakukan. Karena kurator 
dan tim kurator sama-sama beranggotakan lebih dari satu orang. 
Pertanyaannya, apakah kurator dan tim kurator memilik sistem kerja 
yang sama? Jika memang demikian, penamaan tersebut tidak memiliki 
tafsir tertentu di belakangnya, artinya hanya perkara redaksional saja. 
Berbeda apabila tim kurator dan kurator digunakan untuk menjelaskan 
sistem kerja yang berbeda satu sama lain. Kata ‘tim’ di depan kurator 
mengasumsikan sekumpulan orang yang mengerjakan kerja-kerja 
kuratorial, sedangkan ‘kurator’ menjelaskan profesi yang melaksanakan 
kerja kuratorial. Jika keduanya sama-sama terdiri dari sekumpulan 
orang, maka akan menimbulkan asumsi yang bermacam-macam. 
Seperti pada BJ VIII, kerja-kerja kuratorial dilaksanakan oleh empat 
orang yang ditulis ‘kurator’. Bagaimana Eko Prawoto, M. Dwi Marianto, 
dan Mikke Susanto mendistribusikan kerja-kerja kuratorial mereka? 
Samakah dengan Eko Prawoto, Suwarno Wisetrotomo, Kuss Indarto, 
dan Sujud Dartanto yang disebut ‘tim kurator’ dalam BJ IX? 

Epilog Pertama ; Negosiasi Utopia

Secara kebetulan, BJ yang menjadi pesta masyarakat seni rupa 
di Yogyakarta bahkan mungkin di Indonesia berkembang di dalam 
iklim yang subur akan ide-ide kreatif. Siapa yang akan mengira 
pemberontakan kreatip (meminjam istilah Bakdi Soemanto dalam kata 
pengantarnya pada katalog Binal Experimental Art 1992) Binal 1992 
muncul sebagai kritik atas BSLY. Ungkapan kritik yang biasanya muncul 
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Dalam batasan peristiwa kedua, kurator muncul sebagai asosiasi atas 
kata tim kurasi pada katalog Rupa-Rupa Seni Rupa. Sedangkan tim 
penyeleksi yang disebut juga dalam kata pengantar, ditempatkan pada 
wilayah kerja yang sama dengan tim kurasi. “Adanya perluasan ini 
untuk memilih para pesertanya panitia meminta bantuan Tim Kurasi. 
Peserta Pameran Seni Rupa Kontemporer diundang juga berdasarkan 
usulan Tim Kurasi. Sementara itu, untuk karya-karya Seni Patung 
Outdoor dilakukan seleksi oleh Tim Penyeleksi”

Dalam kutipan kata pengantar katalog Pameran Seni Rupa-Rupa di 
atas, jelas sekali Tim Kurasi dan Tim Penyeleksi mempunyai tugas 
yang hampir sama, mengusulkan dan menyeleksi. Sayangnya paragraf 
sebelum atau setelahnya tidak menjelaskan bagaimana proses usulan 
dan seleksi itu terjadi. Bahkan tim kurasi dan tim penyeleksi tidak 
menuangkan gagasannya di dalam tulisan pada katalog. 

Tidak kalah serunya, ‘kurator’ hadir dalam kosa kata lain di dalam 
katalog BSRY 1997. Tim kurator muncul sebagai konsensus tersendiri 
ketika disebutkan sebagai tim kurasi pada tulisan pengantar dan tidak 
disebutkan di dalam susunan panitia, akan tetapi hadir di akhir tulisan 
(kuratorial) yang berisikan tentang perspektif pameran sebagai predikat 
penulis (jamak). 

Pada tahun 1999, penunjukan Asmudjo Jono Irianto menjadi kurator 
tunggal seakan-akan terjadi atas wewenang tim narasumber yang pada 
katalog tidak dijelaskan posisinya. Berdasarkan katalog, tulisan yang 
dikeluarkan tim narasumber dengan jelas menyebutkan alasan perlunya 
‘orang luar Yogyakarta’ dipilih sebagai kurator. Kata ‘orang luar’ seperti 
sedang membuat jarak dan struktur hirarkis antara tim narasumber 
dan kurator. Ditambah lagi anggota tim narasumber yang kesemuanya 
merupakan seniman dan kurator yang berdomisili di Yogyakarta 
menguatkan asumsi tersebut. 

Dinamika ‘kurator’ di dalam katalog, kembali bergulir pada 
penyelenggaran BJ VII-VIII. Masih menggunakan sistem yang sama 
seperti penyelenggaraan sebelumnya, BJ VII juga memilih Hendro 
Wiyanto sebagai kurator tunggal beserta tim seleksi. Bedanya, tim 

memperlebar celah yang sudah ada. Kerja-kerja yang secara stimulan 
terus dilakukan dalam memperlebar celah tersebut, pada akhirnya 
mendorong dibukanya ruang negosiasi.

Jika melihat format dan materi Pameran Rupa-Rupa Seni Rupa tahun 
1994 lalu membandingkannya dengan BSLY 1992, sudah tentu akan 
mengira bahwa pameran tersebut merupakan hasil dari negosiasi atas 
peristiwa dua tahun sebelumnya. Pengaruh Binal Experimental Art 
dalam mendorong terjadinya ruang negosiasi tersebut sangat terasa 
dengan diselenggarakannya tiga pameran yang berbeda di bawah 
payung Pameran Rupa-Rupa Seni Rupa yaitu : Biennale Seni Lukis 
IV, Pameran Seni Patung Outdoor, dan Pameran Seni Kontemporer 
(Instalasi). Catatan penting mengenai pameran ini adalah dibukanya 
akses terhadap praktik-praktik seni rupa selain seni lukis. Gejala seperti 
ini yang pernah coba ditampilkan oleh Binal Experimental dua tahun 
sebelumnya. Selain itu, keberadaan tim kurasi dan tim seleksi yang 
bertanggungjawab mengundang/menyeleksi peserta pameran juga 
menjadikan Rupa-Rupa Seni Rupa seperti sedang berusaha untuk 
bersikap berbeda dari penyelenggeraan-penyelenggaraan sebelumnya. 
Bahkan, kriteria mengenai batasan umur peserta yang menjadi polemik 
pada dua tahun sebelumnya, sengaja dihilangkan dan digantikan 
dengan batasan profesional atau tidak berstatus siswa/mahasiswa. 
Perubahan-perubahan itu semakin menegaskan bahwa Pameran Rupa-
Rupa Seni Rupa merupakan ruang negosiasi.

Epilog Kedua ; Kasak-Kusuk Kurator

Kata kurator sebagai kata kerja maupun kata benda paling banyak 
muncul dalam ketiga batasan peristiwa yang dibahas sebelumnya. 
Tentu saja ini tidak mengherankan, mengingat perannya yang sentral 
dalam penyelenggaran sebuah pameran. Dalam dinamika pelaksanaan 
BSLY, BSRY, sampai BJ ada beberapa hal menggelitik seputaran 
‘kurator’. Menggelitik, karena dalam katalog, kurator memiliki frasa 
yang berbeda di tiap tahun penyelenggaraan. Tentu saja, frasa-frasa ini 
muncul akibat pengaruh gaya penulisan yang berada dalam katalog, 
yang bisa saja disengaja atau kesalahan redaksional. 
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Susanto, Kuss Indarto, Samuel Indratma, dan Sujud Dartanto, yang 
bergantian masuk ke dalam lingkaran tersebut. Dari beberapa nama 
tersebut masih terselip nama Asmudjo Jono Irianto (kurator pada tahun 
1999), Hendro Wiyanto (kurator pada tahun 2003) dan Peter O’Neill 
(kurator tamu pada tahun 2003) yang berasal dari luar Yogyakata. 
Nama-nama yang mengisi tim seleksi, tim kurasi, hingga kurator 
(selepas tahun 1992) mayoritas adalah seorang kurator dan staff 
pengajar di ISI Yogyakarta, Suwarno Wisetrotomo, M. Dwi Marianto, 
Rain Rosidi, Mikke Susanto, Sujud Dartanto. Ada juga yang merupakan 
seniman dan staff pengajar di ISI Yogyakarta seperti Anusapati dan 
Alex Luthfi, ataupun seniman atau perupa tanpa predikat staff pengajar 
seperti Nindityo Adipurnomo dan Samuel Indratma. 
 
Mengingat dari sekian banyak nama-nama tersebut, yang berprofesi 
sebagai kurator independen hanyalah Kuss Indarto, wajar apabila 
persoalan kemajemukan dunia seni rupa Yogyakarta dipertanyakan. 
Misalnya saja pada sambutannya untuk BJ VII, Galeri Cana 
mempertanyakan keberadaan seniman Yogyakarta yang lainnya, 
karena pada tahun itu, populasi seniman di Yogyakarta konon mencapai 
angka 100030. Dari sekian banyak seniman tersebut, yang populasinya 
terus bertambah, apakah tidak ada satupun yang mempunyai 
kompetensi menjadi seorang kurator atau tim seleksi ataupun 
narasumber, sehingga yang berada di pusaran hanya nama-nama 
itu saja? Atau memang pusaran memang dikondisikan untuk tetap 
berada lingkaran ISI? Bagaimana jika di luar lingkaran ISI ada yang 
mempunyai kompetensi sebagai kurator (seperti Asmudjo dan Hendro)? 
Bagaimana dengan perubahan format ‘kurator’ pada katalog? Apakah 
memang itu salah satu usaha agar nama-nama yang sering muncul 
tetap terakomodasi? Jika memang benar, maka disayangkan, bahwa 
semangat yang diwarisi oleh Binal Experimental Art sudah berangsur 
hilang. 

30. Sumber : Teks pengantar oleh Galeri Cana pada katalog Countrybution BJ VII 2003.

seleksi ikut menyunting karya dalam bentuk tulisan di dalam katalog, 
bahkan Ade Tanesia yang namanya tidak tercantum sebagai tim seleksi 
juga turut serta menyumbangkan tulisannya. Melihat kuantitas karya 
yang tidak begitu banyak (sekitar 23 seniman dan komunitas seniman 
yang berpameran), proses penyuntingan karya yang dikerjakan kurator 
bersama tim seleksi menjadi terkesan rancu. Pasalnya jika melihat teks 
kuratorial yang ditulis dengan runtut dan panjang lebar yang memakan 
11 halaman di katalog, rasanya mustahil bagi Hendro Wiyanto 
mengalami kesulitan dalam proses penyuntingan karya. Jangan-jangan 
proses penyuntingan itu hanya sebuah cara untuk mengintervensi 
kerja kurator? Jika benar, bagaimana dengan pemilihan seniman 
yang diundang untuk berpameran? Apakah mereka yang diundang 
mempunyai kedekatan dengan tim seleksi?

Dari pertama kali ‘kurator’ hadir di dalam katalog, tercatat hanya Eko 
Prawoto yang memiliki latar belakang non-seni rupa pernah tertulis 
menjadi kurator. Ini terjadi pada penyelenggaran BJ VIII dan BJ IX. 
Dilihat dari profesinya sebagai arsitek dan staff pengajar di Jurusan 
Arsitek Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, cukup wajar 
apabila Eko Prawoto dijadikan sebagai kurator. Karena dalam dua 
penyelenggaraan BJ yang mencantumkan namanya sebagai kurator, 
tema yang dipilih berkisar seputar ruang, identitas, dan perkotaan. Di 
luar itu, banyak nama-nama yang kerap berada pada lingkaran kurator, 
tim narasumber, atau tim seleksi atau dewan juri. Pada periode BSLY, 
nama-nama seperti Fajar Sidik, Soedarso S.P, Amri Yahya, Aming 
Prayitno, Widayat, berulang kali menjadi dewan juri maupun tim seleksi, 
diselingi nama-nama lain seperti Dullah, Bagong Kussudihardja, 
Handrio yang memiliki prosentase lebih kecil. Seperti yang sudah 
diketahui, nama-nama di atas merupakan nama-nama senior yang 
sudah lama bergerak di dunia seni rupa. Periode selanjutnya, setelah 
Binal Experimental Art muncul, ada nama-nama baru yang muncul dan 
akhirnya juga menjadi langganan. Sebut saja Suwarno Wisterotomo 
yang pernah menjadi anggota tim narasumber (1997 dan 1999), tim 
seleksi (2003) dan anggota tim kurator (1997 dan 2007), selain itu 
ada juga Anusapati (narasumber pada tahun 1997 dan 1999), M Dwi 
Marianto (narasumber pada tahun 1997, tim seleksi pada tahun 2003 
dan kurator pada tahun 2005), dan beberapa nama yang lain, Nindityo 
Adipurnomo, Alex Luthfi, Rain Rosidi, Dadang Christanto, Mikke 
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“He who works with his hands is a Laborer;
He who works with his hands and his brain is an Artisan;
He who works with his hands, his brains and his heart is an Artist.”2

Laku kreatif : konvensional dan kontemporer

Telah dikatakan bahwa artis, --untuk selanjutnya akan terus dipakai 
istilah artis daripada seniman, adalah mereka pengguna tiga daya 
yang dimiliki untuk berkarya, yaitu hati, kepala, dan tangan.  Hati 
menggerakkan isi kepala untuk menerbitkan konsep dan secara 
simultan memberi perintah kepada tangan untuk memilih materi dan 
mewujudkannya dalam sebuah karya seni yang bisa dilihat muatan 
pesannya, secara estetis bisa dirasa, dan bisa diraba kehadirannya 
secara fisik.  Proses kreatif yang demikian ini saya sebut sebagai kerja 
seni konvensional, yang terdengar kuno dan naif.  

Laku seperti itu seringkali digunakan sebagai standar otentisitas atau 
originalitas sebuah karya yang lahir dari artis. Keduanya, otentisitas 
dan originalitas, diukur dari keterlibatan ketiga daya yang dimiliki tanpa 
kecuali, sejak dari konsep, lalu dikerjakan dengan kedua tangan dan 
dihidupkan dengan emosi sang artis yang menandai ‘jiwa nampak’. 
Dalam konsepsi ini, karya, --dalam hal ini Sudjojono merujuk pada 
karya lukis, sebagai jiwa nampak berarti bahwa lukisan terbentuk oleh 
sapuan kuas, coretan dan torehan yang merupakan rekaman gerak 
tangan pelukis, yang ibarat jarum seismograf yang peka, mencatat 
temperamen dan ‘greget’ (gerak emosi) pelukis.  Lukisan jadi perluasan 
tulisan tangan dan cap jari (pada patung tanah liat), pahatan (kayu), dan 
gerak kontur dan bidang, buatan tangan seniman yang peka.3

Sementara proses kreatif lainnya saya namakan kerja seni 
kontemporer dengan melihat kesesuaian antara kehadiran istilah ini 
seiring munculnya era baru dalam arena seni.  Kontemporer, dalam 
hal ini tidak saya artikan sebagai gaya atau aliran tapi lebih pada ciri 

2. Ibid.

3. Sanento Yuliman. “Dua Seni Rupa, Sepilihan Tulisan Sanento Yuliman”, Yayasan Kalam, 
Jakata, 2001, hlm. 153.

Pergulatan di dalam sebuah arena hanya bisa disaksikan saat saksi 
berada di tepian.  Galeri seni  menyelenggarakan pameran, para kurator  
mendesain pameran, para artis berkarya, para artisan bekerja, para 
pialang memburu dan menilai, serta para kolektor  mempertaruhkan 
uang, mereka adalah para pemain dalam arena.  Tapi entah di mana 
para kritikus seni; dan apalagi penonton --orang-orang seperti saya-- 
yang berdiri di luar arena: hanya di tepian, memandang karya-karya 
artis, atau karya tangan-tangan tak terlihat yang disebut artisan. 

Hand, Head, Heart

“He who works with his hands is a laborer
He who works with his hands and his head is a craftsman
He who works with his hands and his head and his heart is an artist”.1

Adalah Saint Francis of Assisi (1182 – 3 Oktober 1226), seorang 
pemimpin agama cum pendiri Order of Friars Minor yang biasa dikenal 
sebagai Fransiskan di Italia, diduga memulai melekatkan hirarki pada 
sebuah pekerjaan berdasarkan alat yang digunakan: Hand, Head dan 
Heart. Pelibatan salah satu saja, dua dari tiga, atau keseluruhan ketiga 
alat kerja ini memberikan definisi berbeda pada pelakunya.

Quote ini digunakan kembali dalam bentuk cetak  pada tahun 1948 
oleh Louis Nizer (6 February 1902 – 10 November 1994), seorang 
pengacara Amerika Serikat kelahiran Inggris dalam buku yang ditulisnya 
Between You and Me, terbitan Beechurst Press.  Sama dengan saat 
Saint Assisi memunculkan pertama kali, pada saat itu kata ’artisant’ 
belum digunakan untuk menggantikan‘craftsman’.

Lacak jejak cetak penggantian kata craftsman menjadi artisan pada 
quote di atas ditemukan pada tahun 1932 dengan nama penulis yang 
tidak diketahui, dalam Mid-Summer 1923, Boys’ Workers Round Table, 
pg. 3, col. 2:

1.http://www.barrypopik.com/index.php/new_york_city/entry/he_who_works_with_his_
hands_and_his_head_is_a_craftsman, diunduh pada hari Kamis, 5 September 2013
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Campur tangan artisan dalam karya seni, dinilai oleh sebagian pihak 
mengurangi kadar otentisitas dan originalitas jika ukurannya adalah 
keterlibatan ketiga daya dalam satu karya.  Sebagian pihak yang 
lainnya, memaklumi sebagai keterbatasan teknis saja ketimbang 
menilainya sebagai tidak otentik atau tidak original, sejauh hanya 
sentuhan tangan artisan, bukan sejak konsep, pengerjaan, hingga 
penyelesaian.  

Meskipun terdapat perbedaan ideologi dalam laku kreatif, 
--konvensional dan kontemporer-- hal ini tak pernah muncul menjadi 
perdebatan terbuka antara dua pihak artis yang berbeda keyakinan 
tersebut.  Ketidaksesuaian ini sekedar muncul dalam bentuk 
pernyataan-pernyataan pribadi dengan tanpa nuansa kritik ataupun 
undangan/ajakan bagi pihak lainnya untuk bereaksi.

Kronik: munculnya artisan, kelompok artisan, dan studio artisan

Jika dilihat secara diakronik, munculnya artisan yang diikuti oleh 
kelompok artisan dan studio-studio artisan, bisa dicermati sebagai 
akibat dari beberapa peristiwa.  Istilah artisan sendiri baru akrab 
terdengar di Yogyakarta setelah tahun 2000-an, untuk menggantikan 
istilah sebelumnya, yaitu tukang.5

Munculnya Artisan 
Peristiwa yang membawa pengaruh pada meningkatnya keterlibatan 
artisan adalah saat terjadi booming lukisan dan trend lukisan dengan 
bidang kanvas yang luas.

1. Booming Lukisan 
Menurut Satriana Didiek Isnanta, staff pengajar Seni Rupa Murni, ISI 
Surakarta, booming lukisan terjadi pertama kali pada tahun 1987, 
disusul tahun 1997, dan puncaknya adalah tahun 2007.  Melihat angka 
tahunnya, terlihat seperti sebuah siklus yang berulang, meskipun 
masing-masing berbeda karakter ‘booming’ yang menandainya.

5. Wawancara dengan Bambang Herras, Seniman Lukis Jogjakarta, di Bentara Budaya 
Yogyakarta, 25 Oktober 2013

cara kerjanya.  Pada masa ini, terdapat kecenderungan lintas media, 
di mana artis tidak lagi membatasi konsep dengan materi yang tak 
dikenal, berikut keahlian yang tidak dimilikinya.  Jika pada laku kreatif 
konvensional, sebuah karya berangkat dari materi yang dikuasai, lalu 
diciptakan konsep atasnya; maka pada kerja kontemporer, sebuah 
karya berawal dari konsep yang tidak terbatas pada materi. Sehingga, 
seorang ahli untuk materi yang dipilih bisa dilibatkan untuk mewujudkan 
konsep menjadi karya seni.  Selanjutnya, ahli ini dikenal dengan 
sebutan tukang sebelum kemudian muncul istilah artisan.  

Artisan, mereka adalah tangan (hand) dan kepala (head), para pemilik 
keahlian sekaligus penerjemah konsep –disebut keahlian daripada 
keterampilan untuk menghindari disamakan dengan craftman yang 
cenderung sebagai pembuat benda fungsional. Dalam menguasai 
materi tertentu, mereka mengenal nature (sifat alamiah) dari materi 
yang bersangkutan. Pada titik inilah kepercayaan diletakkan oleh 
artis kepada artisan, di mana ia mempertaruhkan gagasan untuk 
memulai transformasinya menjadi karya seni. Sejak itu pula, artis telah 
mereduksi keterlibatan tiga daya yang dimilikinya, menjadi dua saja, 
yaitu daya pikir dan rasa, sedangkan daya tangan dipinjamnya dari 
artisan yang dipilih.

Prof. Dr. Sudjoko, dalam tulisannya yang termuat dalam buku berjudul 
Seni: Pesanan, Pameran Lukisan Koleksi Dewan Kesenian Jakarta 
yang terbit tahun 2006, membeberkan praktik kuno yang melibatkan 
artisan.4  Sejak tahun 728, di Jepang telah dikenal biro lukis atau 
Edokoro.  Setiap lukisan di Edokoro dikerjakan oleh sejumlah orang 
seperti ahli desain, ahli pewarnaan, ahli tinta dan lain-lain.  Cerita 
lain adalah Leonardo Da Vinci, yang pernah menjadi artisan dengan 
pekerjaannya sebagai pencampur cat, mencuci kuas, dan bahkan 
membeli makanan untuk artis Andrea Verrocchio.  Kemudian di New 
York University, terdapat patung besar yang merupakan contoh kerja 
artisan dengan cara me-raksasakan patung model kecil karya Pablo 
Picasso.  Pada saat itu, Picasso hanya memberikan komando dari 
Perancis. 

4. Prof. Dr. Sudjoko. Kita Juga Punya Romantic Agony, dalam Seni : Pesanan, Pameran 
Lukisan Koleksi Dewan Kesenian Jakarta, Komite Senirupa Dewan Kesenian Jakarta, 
Jakarta, 2006, hlm. 21.
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Sugiyo Utomo, Didik Nurhadi, dan Putu Sutawijaya adalah nama-nama 
yang karya lukisannya ikut meledak dalam harga.9

Dari boom lukisan yang pernah terjadi ini membawa perubahan 
signifikan terhadap dunia seni di Indonesia dan tentu saja Yogyakarta.  
Angka-angka yang dramatis itu menjadi fenomena tersendiri, di mana 
karya seni tak hanya dinilai muatan estetisnya tapi juga nominalnya di 
pasar.  Semakin jelas kemudian, belakangan ini, sejak pemilik dana 
menganggap benda seni sebagai investasi alternatif selain saham, 
obligasi dan deposito, benda seni telah bertransformasi menjadi barang 
yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan tak sekedar barang yang 
memiliki nilai estetika.10

Sejak itu pula karya seni telah tunduk pada hukum perdagangan, 
munculnya supply karena demand.   Masyarakat seni rupa dituntut 
menjadi penyedia karya seni lukis dengan kuantitas yang meningkat 
tajam daripada masa-masa sebelumnya.  Permintaan yang meningkat 
secara otomatis memicu penyelenggaraan pameran yang makin 
banyak.  Galeri-galeri seni yang baru kemudian dibuka untuk 
memberikan ruang yang lebih luas dan variatif bagi karya-karya seni 
untuk digelar dan dipamerkan.

Tercatat pada tahun 1987, dengan mengambil contoh kota Jakarta, 116 
pameran diselenggarakan, dengan kenaikan 40% dari jumlah pameran 
di tahun-tahun sebelumnya.  Di tahun 1998, sekitar 4.000 lukisan 
terbeli di ruang pamer resmi .  Dan di puncak booming tahun 2007, 110 
pameran diselenggarakan di 35 galeri di berbagai kota dengan men-
display 3.500 lukisan dengan sejumlah 2.200 lukisan bertransaksi.11

Suasana yang menggairahkan membawa artis-artis yang menerima 
banyak permintaan pameran terbentur pada tenggat-tenggat waktu 
yang mesti dipatuhi.  Karya-karya dengan jumlah tertentu harus 

9. Satriana Didiek Isnanta, op.cit. hlm. 283.

10. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/08/05/1041500/Benda.Seni.Instrumen.
Investasi.Alternatif.yang.Kian.Menggeliat, diunduh pada hari Kamis, 17 Oktober 2013

11. Satriana Didiek Isnanta, op.cit. hlm. 283.

1987
Berbarengan gelombang pasang ekonomi di kawasan Asia, ‘Om 
Yo’: seorang kolektor lukisan, memamerkan dan menjual lukisan 
koleksinya sepulang dari Amerika.  Ia menyimpan karya Sudjojono, 
Hendra Gunawan dan Lee Man Fong dan karya-karya bagus lainnya, 
yang akhirnya laku dengan harga tinggi.  Kedekatannya dengan 
para konglomerat berhasil membuatnya bisa menggandeng mereka, 
seperti Liem Sio Liong, Mokhtar Riady, Sudwikatmono, dll.  Inilah saat 
permulaan boom seni lukis tahun 1987 meledak di Indonesia, menurut 
Oei Hong Djien6. 

1997
Ledakan kedua pasar seni lukis terjadi pada saat negara ini mengalami 
krisi ekonomi yang ditandai dengan ambruknya sejumlah bank swasta, 
anjloknya apresiasi  rupiah terhadap US Dollar dan terhentinya roda 
industri di sektor riel.  Hal ini membawa dampak terjadi pengalihan 
kapital ke luar negeri dan pengalihan investasi di sektor lain, terutama 
pada benda seni7.  

Para kolektor Indonesia merajai acara-acara lelang yang 
diselenggarakan oleh Balai Lelang Sotheby’s dan Christie’s di luar 
negeri.  Omset kedua balai itu pernah ditaksir SGD 1,5 milliar setahun, 
separuh dari jumlah itu disumbangkan oleh para kolektor lukisan dari 
Indonesia.  Jumlahnya diperkirakan senilai 7,5 milliar rupiah di tengah 
krisis ekonomi di dalam negeri.8

2007
Booming lukisan pada tahun ‘07 ditandai dengan meroketnya harga 
lukisan, seperti karya Nyoman Masriadi seharga 2,2 M dan  karya Agus 
Suwage seharga 710 Juta.  Seniman lain seperti Budi Kustarto, Sapto 

6. Oei Hong Djien. Kolektor Banyak Yang Ikut-ikutan, dalam Aspek-aspek Seni Visual 
Indonesia: Paradigma dan Pasar, Yayasan Seni Cemeti, Yogyakarta, 2002, hlm. 173. 

7. Satriana Didiek Isnanta. Boom Seni Lukis: Siapa Yang Diuntungkan?, dalam Jurnal Seni 
Rupa ISI Vol 6, No 2, 2010, hlm. 282.

8. Hendro Wiyanto. Prolog : Seni Rupa, Paradigma dan Pasar, dalam Aspek-aspek Seni 
Visual Indonesia: Paradigma dan Pasar, Yayasan Seni Cemeti, Yogyakarta, 2002, hlm. 8.
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Munculnya Studio Artisan

Ketiga peristiwa itu bisa jadi titik penting lahirnya praktik artisan dalam 
seni rupa Jogja.  Makin besar bidang karya, makin banyak tenaga 
dibutuhkan untuk menyelesaikan tepat waktu.  Makin banyak pameran 
yang mesti diikuti, makin banyak pula artisan dibutuhkan oleh artis dan 
makin luas pula wilayah kerja atau keterlibatan artisan dalam karya.  
Hal ini mendorong pula lahir dan berkembangnya studio-studio artisan.  
Merekalah yang secara profesional menerima pesanan konsep dari 
para artis untuk dijadikan karya seni.  

Di luar Indonesia, hal semacam tercatat sejak tahun 728 di Jepang, 
saat berdiri pabrik-pabrik lukisan atau dikenal sebagai “biro pelukis”.  
Setiap lukisan dikerjakan oleh sejumlah orang: ahli desain, ahli 
pewarnaan, ahli tinta, dan macam-macam pekerja lainnya.14

Di Eropa, pabrik lukisan paling raksasa dimiliki oleh Peter Paul Rubens 
(1577 – 1640) dengan pegawai yang juga merupakan artis-artis seperti 
Anthonie van Dyck dan Jacob Jordaens.  Pekerjaan Rubens hanya 
mencari order, memberikan komando dan membubuhkan ‘finishing 
touches’ untuk mereka yang berani membayar mahal. Tanda tangan 
tetap diberikan tetapi tanpa finishing touch darinya kepada mereka yang 
hanya mampu membeli karya dengan harga murah. 

Kembali membaca Jogja, kita bisa bertamu di Sempu Fine Art 
Studio, sebagai salah satu studio yang lahir dan berkembang akibat 
meningkatnya permintaan kerja artisan sejak dua peristiwa boom seni 
rupa terjadi di Jogja, yaitu boom lukisan dan trend bidang lukis yang 
besar.  Studio ini digagas dan dilahirkan untuk mengisi kebutuhan para 
artis untuk mewujudkan atau menyelesaikan karya-karyanya.  Mereka 
yang berada di dalamnya tak lain adalah artis-artis dengan keahlian 
dan penguasaan materi yang bermacam-macam, mulai dari kayu, 
metal, besi, keramik, batu, hingga lukisan dan lain-lain.  Saat inilah bisa 
dikatakan, kadangkala seorang artis  adalah artisan bagi artis lainnya.  

14. Prof. Dr. Sudjoko. Kita Juga Punya Romantic Agony, dalam Seni : Pesanan, Pameran 
Lukisan Koleksi Dewan Kesenian Jakarta, Komite Senirupa Dewan Kesenian Jakarta, 
Jakarta, 2006, hlm. 21.

bisa diselesaikan tepat waktu sebelum pameran.  Pada saat genting 
inilah seorang artis memerlukan keterlibatan artisan yang membantu 
menyelesaikan seluruh karya. 

Kadar keterlibatan artisan bisa variatif, sesuai dengan kadar 
kepercayaan artis kepada artisannya. Beberapa artis masih turun 
tangan dalam pembuatan karya.  Beberapa lainnya sekedar turun 
tangan dalam membuat prototipe sebelum mewujudkannya dalam 
dimensi yang riil seperti dalam konsep.  Beberapa bahkan hanya 
memproduksi konsep, sentuhan secara fisik hanya diberikannya pada 
saat finishing touch atau tanda tangan.

1. Trend Lukisan Besar
Berbarengan dengan itu, tahun 1980-an adalah trend lukisan-lukisan 
dengan ukuran yang besar.  Pada waktu itu, luasannya bisa mencapai 4 
meter sampai dengan 5 meter.  Peristiwa ini juga ikut menandai lahirnya 
artisan mulai banyak dilibatkan oleh artis.12

2.Seni Kontemporer
Sejak seni kontemporer dikenal di Indonesia, tradisi membuat karya 
dengan bantuan artisan merebak.  Sebab, dalam seni kontemporer, 
karya dalam bentuk tiga dimensi, seperti patung, instalasi, relief, 
konstruksi, cetakan barang jadi, menjadi sangat populer.

Karya-karya seperti ini tidak hanya dibuat oleh artis yang biasa berkarya 
dengan bentuk tiga dimensi. Perupa dengan latar belakang pelukis atau 
grafis yang biasa bekerja dengan bentuk dua dimensional, mulai tertarik 
untuk  menggunakan bahasa bentuk. Menguatnya peran gagasan 
dalam seni rupa kontemporer (dibanding pengolahan bahasa ungkap 
secara ekspresif) memunculkan tradisi baru, yaitu “membuat” karya 
dengan bantuan artisan.13

12. Wawancara dengan Bambang Herras, Seniman Lukis, di Bentara Budaya Yogyakarta, 
25 Oktober 2013

13. Jim Supangkat. Kuratorial, Ichwan Noor Solo Exhibition, http://www.mondecor.com/
kuratorial/ichwan-noor-solo-exhibition-indonesia,  diunduh pada hari Kamis, 5 September 
2013.
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Tri Suharyanto, M. Aris, Sartono, Joko Novanto, Joko Sardjono, Jati 
‘Wegeg’ Munandar, Yudiantono, TJ Yoewono, Nur Kuntolo, Ridi Winarno 
dan lulus Santoso, 19 seniman ini bernaung dalam komunitas DAUN 
PINTU yang dikoordinatori Joseph Praba. 

Sementara itu, M. Dwi Marianto dalam tulisan untuk pameran tersebut 
menyebutkan, para seniman yang terlibat adalah seniman-seniman 
“underground” yang bekerja untuk seniman besar, bekerja membuat 
karya seni pesanan, juga seniman ‘lompat pagar’ (seniman yang dulu 
tidak belajar khusus sekarang intensif belajar seni rupa).16

Kelompok lain adalah Hitam Manis, yang mulai berkiprah tahun 2009 
dalam pameran Rai Gedhek di Bentara Budaya Yogyakarta, Bentara 
Budaya Jakarta dan Orasis Gallery Surabaya. Anggota kelompok itu: 
Maslihar a.k.a. Panjul, Nyoman ‘Ateng’ Adiana, Robet Kan, I Nyoman 
Agus Wijaya, dan I Wayan Agus Novianto. 
Lebih jauh, Yaksa Agus dalam tulisan yang dimuat Indonesian Art News, 
mengatakan bahwa;

“Kelompok ini lahir pada saat karya seni visual tiga dimensi memperoleh 
definisi paling luas dan paling cair batasannya dibandingkan masa-
masa sebelumnya. Sejak booming seni rupa 2007 lalu, tak sedikit 
seniman yang awalnya seorang pelukis mendadak menghadirkan karya 
patung, walaupun banyak yang harus menggunakan tangan kreatif 
pematung artisan. Tak sedikit pelukis yang hanya memberikan sketsa 
atau gambar model dari olahan komputer, kemudian seorang artisan 
menerjemahkan ke dalam bentuk 3 dimensi. Jika diambil sisi positifnya, 
di situlah ruang dimensi lingkaran rezeki, di mana saat ini order patung-
patung proyek monumen sudah tidak marak seperti masa orde baru.”17

16. http://jogjanews.com/pameran-seni-rupa-indah-dalam-kebersamaan-pameran-seniman-
artisan-jogja di unduh pada 07 September 2013.

17. Yaksa Agus. Hitam Manis Pandang (Kolektor) Tak Jemu-jemu, http://indonesiaartnews.
or.id/newsdetil.php?id=340, diunduh pada hari Kamis, 17 Oktober 2013

Studio Sempu dibangun oleh artis Ichwan Noor bersama beberapa 
sahabatnya.  Dalam sebuah wawancara dengan Majalah Dewi, Ichwan 
Noor menceritakan bahwa : 

“Di studio yang mendiami lahan seluas sekitar 500 meter itu, para 
seniman seperti Eko Nugroho, Entang Wiharso, Rudi Mantofani, juga 
Agus Suwage merupakan rekanan Sempu Studio, bahkan perupa-
perupa regional Asia Tenggara menitipkan pengerjaan karya-karya tiga 
dimensi mereka.”15

Pada masa seperti ini, material tidak lagi menjadi batasan bagi gagasan 
artis. Konsep yang harus diwujudkan dengan material yang tak 
dikuasainya pun bukan menjadi halangan untuk berkarya dan pameran.  
Sejak standar otentisitas dan originalitas tidak lagi begitu mengikat, 
artisan bisa menjadi jawaban untuk problem yang bersifat teknis yang 
disebabkan pilihan lintas media.

Munculnya Kelompok Artisan

Dari studio-studio yang melahirkan artisan-artisan baru sepanjang 
waktu dengan jumlah yang makin meningkat, membawa perubahan 
menarik di Jogja.  Dari studio-studio yang menjadi bangku sekolah bagi 
artisan-artisan berdampak pada peningkatan skill.  Beberapa artisan 
bahkan mulai melahirkan karya-karya sendiri dan memasangnya dalam 
sebuah pameran.

Pameran bersama oleh para artisan pernah diselenggarakan beberapa 
kali di Yogyakarta untuk memberi ruang bagi mereka yang belum 
memungkinkan untuk  menyelenggarakan pameran tunggal.  Kelompok 
artisan yang  pernah menyelenggarakan pameran bersama didukung 
dan bertempat di Tembi Rumah Budaya.  

Pada pameran bertajuk “Indah dalam Kebersamaan” di TeMbi Rumah 
Budaya Yogyakarta 12 – 25 Juli 2012, ada nama Slamet Widodo, 

15. http://www.dewimagazine.com/art.culture/news/ichwan.the.maker/003/001/45, diunduh 
pada hari Senin, 14 Oktober 2013
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antara mereka tidak putus saat karya selesai dan siap dipamerkan, 
tetapi akan melekat secara terus menerus selama karya itu ada.  
Termasuk saat karya itu laku, maka keuntungan finasial dibagikan 
sesuai perjanjian.  

Dari tradisi semacam ini, dengan ciri khasnya sebagai kota komunal, 
Yogyakarta telah melahirkan banyak sekali tim kolaborasi.  Paling 
mudah adalah menyebut kolaborasi pada seni mural sebagai contoh 
yang marak pada tahun 90-an, misalnya Apotik Komik dan Jogja Mural 
Foundation atau JMF. 

 
Relasi Artis dan Artisan dalam Seni Rupa Yogyakarta

Saya menyaksikan berturut-turut persiapan dua pameran dari dua artis 
Jogja di Bentara Budaya Yogyakarta, yaitu Pameran Rubuh-rubuh 
Gedhang (1 – 10 Oktober 2013) oleh Nassirun dan Pameran Posteraksi 
(16 – Oktober 2013) oleh Alit Ambara.  Dalam dua kesempatan itu, 
saya menyaksikan bagaimana relasi antar artis di Jogja: dari kehadiran 
teman sesama artis yang tidak sekedar hadir dalam persiapan sebelum 
pameran sebagai wujud dukungan moril saja, tapi mereka juga ikut 
terlibat dalam bentuk dukungan tenaga serta pikiran.  

Pada pameran yang pertama, sejumlah artis nampak sibuk bekerja, 
menata, menghias, memaku, mengerjakan segala sesuatu demi 
sempurnanya acara pembukaan pameran.  Seorang Samuel  Indratma 
ataupun Bambang Heras, misalnya, bisa saja dan mampu membayar 
tukang untuk melakukan pekerjaan fisik tersebut untuk menyatakan 
dukungannya terhadap kedua artis.  Tapi bukan itu yang menjadi 
pilihannya, mereka lebih puas menjadi repot melakukan ini dan itu untuk 
mendukung pameran.  Pada pameran berikutnya yang hanya berjeda 
beberapa hari di tempat yang sama, mereka hadir lagi dan sepanjang 
sore hingga malam mengerjakan hal yang sama, segala sesuatu yang 
bisa dilakukan dalam persiapan pameran Posteraksi karya Alit Ambara.  

Hubungan yang dekat dan lekat menjadi ciri masyarakat seni rupa 
Jogja, yang mungkin berbeda dengan kota-kota lain.  Pertemanan 
atau perkoncoan sangat kental mewarnai relasi antar artis, baik secara 

Hubungan kreatif: hierarkis atau kolaboratif

Lebih lanjut, untuk kasus di Jogja, terlihat ada dua tradisi dalam 
kaitannya dengan hubungan kreatif dalam praktik pelibatan artisan.  
Tradisi pertama menandai hubungan kerja artis dan artisan dengan 
adanya hierarki.  Dalam hal ini, posisi artis sebagai pemilik konsep, 
sedangkan artisan yang dipilih, diposisikan murni sebagai pekerja.18

Hubungan yang demikian bisa dibayangkan seperti hubungan 
antara desainer dan pekerjanya.  Orang tidak perlu tahu siapa saja 
yang terlibat, sebab biasanya cukup mengetahui dan mengakui 
siapa desainernya. Relasi seperti ini putus tepat saat karya telah 
diserahkan kepada artis pemesannya dengan tanpa pemberian credit 
atau penyebutan nama artisan yang terlibat.  Hubungan ekonominya 
pun terhenti saat itu juga.  Saat karya itu laku di pasar, maka semua 
keuntungan finansial menjadi milik artis pemesan seutuhnya.19

Tradisi kedua, digambarkan dalam hubungan kreatif yang lebih 
sejajar dan mutual, disebut kolaborasi.

Bisa dibayangkan juga sebagai tim kreatif, dengan anggota yang 
memiliki keahlian sama atau penggabungan dari berbagai macam 
keahlian.  Laiknya sebuah tim, akan ada yang menempati fungsi 
koordinator, dengan luasan wilayah kerja terbatas pada koordinasi, 
bukan melakukan dominasi atau menjadi pemimpin bagi anggota tim 
lainnya.  

Pada pola kerja yang demikian ini, sebuah karya lahir dari konsep, 
pengerjaan hingga penyelesaian yang dilakukan bersama-sama seluruh 
anggota tim.  Sehingga diberikan credit atau penyebutan nama masing-
masing anggota tim yang terlibat dalam identitas karya.  Hubungan 

18. Wawancara dengan Nindityo Adipurnomo pada hari Kamis 19 September 2013 di Cemeti 
Art House.  Nindityo adalah artis cum pemilik Cemeti Art House Yogyakarta. 

19. Wawancara dengan Alim Bakhtiar pada hari Kamis 5 September 2013 di Bentara 
Budaya Yogyakarta.  Alim adalah artis cum artisan dengan pameran tunggalnya yang 
terakhir bertajuk Sriti Wani : Dongeng Anak-anak Langit, sebuah pameran ilustrasi buku 
cerita anak-anak. 
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bentuk tiga dimensional dan menyarankan aplikasinya. Ichwan 
mengemukakan, ia bisa memaklumi perupa yang biasa bekerja dengan 
media dua dimensional tidak mengenal kemungkinan material yang 
sangat kaya dan tidak mempunyai image tentang kemungkinan bentuk 
dalam menampilkan ekspresi.”21

Dengan latar belakang sebagai seorang pematung, Ichwan menguasai 
berbagai teknik pembuatan karya tiga dimensi berukuran besar. Hampir 
setiap hari berakrab-akrab dengan pengecoran berbagai jenis logam 
dan fiber-resin, ia memiliki kecermatan yang baik dalam menghitung 
struktur di samping mengenal berbagai bentuk baik biomorfis mau pun 
konstruktif. Dengan kemampuan demikian, tak berlebihan kalau julukan 
The Maker dilekatkan padanya, dengan dibuktikan pada kontribusinya 
bagi karya-karya tiga dimensi klien studionya.22

Dalam pertemanan yang begitu lekat di Jogja, negosiasi ini bahkan 
lebih jauh menjadi campur tangan artisan dalam memberi emosi atau 
nyawa bagi karya yang berangkat dari konsep artis.  Jadi, tidak sekedar 
mengerjakan sesuai pesanan tapi berperan cukup dalam, melibatkan 
kreatifitas artisan untuk sebuah karya yang lebih sempurna.

c. Kawalan 
Dua jenis komunikasi yang dilakukan antara artis dan artisan, seringkali 
melahirkan kejutan-kejutan yang tidak terduga.  Wujudnya adalah 
ketidaksesuaian antara konsep dengan wujud jadinya.  

Kasus yang terjadi sebagai salah satu contoh adalah yang terjadi pada 
Nindityo, yang melibatkan artisan untuk membantu dalam mewujudkan 
konsep yang dimilikinya menjadi lukisan sebagai karya yang akan 
tampil di sebuah pameran di Singapura.  Sayangnya pada saat-saat 
akhir, Nindityo tidak memantau cara kemas yang dilakukan artisannya.  
Hasilnya, karya lukis tersebut lengket dengan pembungkusnya yang 
kemudian ditolak oleh pihak galeri di Singapura.  Kesepakatan antara 
Nindityo dan pihak galeri akhirnya memutuskan untuk membuat serta 

21. Jim Supangkat. Op.cit. 

22. http://www.dewimagazine.com/art.culture/news/ichwan.the.maker/003/001/45 diunduh 
hari Senin, 14 Oktober 2013

individu maupun dalam keartisan, di mana menjadi sesuatu yang 
lumrah jika masing-masing artis saling menjaga satu sama lain dalam 
bentuk kritik ataupun pertimbangan dalam proses berkarya.  
Ketika relasi perkoncoan yang demikian dibawa pada suasana yang 
berbeda, yaitu saat kedudukan menjadi artis atau artisan, maka 
yang terjadi adalah praktik komunikasi yang mudah bagi keduanya 
untuk mewujudkan konsep menjadi karya benda.  Terdapat dua alur 
komunikasi yang biasa dilakukan oleh dua pihak dalam ber-relasi, yaitu 
dialog dan negosiasi.

a. Dialog
Komunikasi jenis ini menggambarkan dialog yang terjadi antara artis 
dan artisan dalam rangka mewujudkan karya.  Terjadi transfer ide atau 
konsep dari artis kepada artisan. 

b.Negosiasi
Komunikasi, dalam hal ini tidak hanya dibayangkan sebagai negosiasi 
atau tawar menawar harga biaya produksi saja, tapi juga pada hal-
hal lain terkait detil teknis, yaitu antara tuntutan ideal dari sebuah 
konsep yang dimiliki artis dan skill atau kemampuan artisan untuk 
mewujudkannya dalam bentuk karya.20

Dalam tahap ini, mungkin terjadi pula penyesuaian antara konsep 
dengan nature atau sifat alami material.  Artisan yang memang 
menguasai materialnya bisa jadi lebih bisa memutuskan apakah konsep 
mungkin atau tidak mungkin, untuk diwujudkan. Seperti misalnya, 
yang sering dilakukan oleh Ichwan Noor dan kawan-kawannya dari 
Sempu Studio, bukan hanya proses pengerjaan yang ia kuasai secara 
mumpuni, tapi juga kemungkinan eksekusi dari desain yang diajukan.

Jim Supangkat dalam tulisan saat menjadi kurator “Ichwan Noor Solo 
Exhibition” di Jakarta membeberkan;

“Hampir selalu ia terlibat dalam diskusi dengan perupa yang meminta 
bantuannya. Ia menginformasikan kemungkinan-kemungkinan 

20. Wawancara dengan Bambang Heras, seorang artis lukis yang pernah berpameran 
bersama dengan Yuswantoro Adi dan Basrizal Albara di Sangkring Art Space, Yogyakarta, 
31 Mei – 16 Juni 2013. 
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anggota tim artisan yang terlibat, sebab siapa yang akan bertanya? 
Tidak ada.  

Atau, karena tidak ada tradisi penyebutan kredit untuk mereka? 

Padahal sesungguhnya, pada mereka inilah konsep dan muatan 
pesan dari komposer dan artis diantarkan kepada audience yaitu para 
pendengar dan penonton.  Tanpa mereka, konsep hanya akan menjadi 
konsep dalam sketsa rancangan atau bahkan hanya berdiam dalam 
angan-angan di kepala. 
 
Nyatanya, hal seperti ini tidak penting di dunia seni rupa.  Sebab galeri 
seni akan tetap pameran, para artis akan terus berkarya, para artisan 
akan terus bekerja, para kurator akan terus mendesain pameran, para 
pialang akan terus memburu dan menilai, dan para kolektor akan terus 
mengeluarkan uang untuk itu.  Tapi entah kemana para kritikus seni.  
Apalagi orang-orang naif seperti saya, hanya menonton sendirian di 
sudut ruang pamer, sibuk menduga-duga, apakah sedang menonton 
karya atau melihat konsep?  

Yogyakarta, 18 Oktober 2013

mengirimkan karya yang sama sekali lagi, dan karya yang telah sampai 
di Singapura tersebut dihancurkan.   

Dalam contoh kasus ini,  saya menganggapnya sebagai kegagalan 
komunikasi.  Pada tahap selanjutnya setelah terbentuk dialog dan 
negosiasi, seorang artis perlu melakukan pengawalan terhadap 
proses yang terjadi selama pembuatan karya.  Dengan demikian, 
ketidaksesuaian atau kecelakaan dalam karya ini bisa dihindari atau 
diminimalisir.  

Penutup

Sejak kata’artisan’ saya dengar pertama kali, kemudian mulai 
menanyakan pada orang-orang dan juga beberapa artis, sejak saat 
itu cara saya memandang sebuah karya seni menjadi berubah.  Tak 
lagi serta merta melihatnya secara lugu sebagai karya otentik ataupun 
original dari seorang seniman, seperti bertahun-tahun sebelumnya.  

Ada hal yang lebih menarik bagi saya kemudian, adalah untuk 
mencermati dan mendugai adakah jejak tangan sang artis pada karya?  
Adakah usapan kuas, tarikan garis, campuran warna, lekuk pahat, 
lengkung ukir, apapun itu bisa membuat saya merasakan emosi artis 
pembuatnya?  Keingintahuan lain yang timbul adalah, seperti apakah 
konsep awal yang diproduksi secara intelektual oleh artis, dan seberapa 
jauh artisan membantunya? 

Seni rupa bisa jadi sama dengan proses kreatif dalam seni musik.  
Segera setelah sebuah komposisi musik tercipta,  penghargaan 
terhadapnya merupakan hak sah bagi sang komposer.  Dalam 
hal ini musisi yang membantu menjelmakan konsep dalam notasi 
angka menjadi alunan yang bisa dinikmati pendengar, bukan lagi 
bagian dari hasil jadi tersebut.  Memang berbeda dengan seni dalam 
film.  Pemberian kredit atau semua pihak yang ikut menciptakannya 
disebutkan dengan jelas di awal dan di akhir pemutarannya di hadapan 
penonton.  Tapi sekali lagi, tak banyak orang ingin tahu, orang-orang 
hebat yang berada di belakang layar, yaitu para musisi serta para 
artisan dalam karya seni rupa.  Sehingga tak perlu lagi penyebutan 
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Di balik kesibukannya bekerja dengan benda-benda, para perupa 
kontemporer melakukan serangkaian aktivitas dalam rangka 
membangun gagasan, yang mereka sebut “penelitian”. Praktek 
penelitian tersebut sangat beragam dan nampaknya terpisah dari 
penelitian kualitatif pada umumnya. Mereka mengoperasikan 
sekumpulan pengetahuan dan cara kerja organik untuk mendekati 
objek/subjek yang hendak diteliti, mengatur tanggung jawab dan 
menciptakan kriteria evaluasinya sendiri. Praktek penciptaan karya 
seni melalui “penelitian” semarak berkembang, sementara pertanyaan 
mengenai validitas dan reliabilitas tidak terlalu dipertanyakan, atau 
memang tidak perlu dipertanyakan? Dari fenomena tersebut kemudian 
muncul istilah “seniman peneliti”.

Secara luas karya seni apapun selalu dianggap sebagai representasi 
dari realitas, merupakan ekstraksi fenomena kehidupan manusia 
yang diangkat secara khusus melalui simbolisasi dan mengandung 
nilai tertentu. Peristiwa merepresentasikan, mengekstraksi dan 
memberikan kandungan nilai, dimaknai sebagai bagian dari proses 
untuk mengetahui dan menciptakan pengetahuan. Pemahaman seperti 
itu, sama seperti ketika Kristeva memindahkan ide Bakhtin tentang 
“beberapa suara di dalam ucapan” ke dalam gagasan “beberapa teks 
di dalam teks”1, dan dalam tulisan ini saya akan mencoba mengajukan 
“beberapa referensi (pengetahuan/yang diketahui) yang mungkin bisa 
ditemukan dalam satu karya seni”. Menurut Kristeva intertekstual adalah 
sebuah fenomena formal, di mana ia bisa menginvestigasi implikasi 
intrapsikis dan psikoanalitik. Keberagaman teks dibingkai kembali 
sebagai aktifitas mental yang mampu membuka psikis ke proses 
kreatif. 2 Oleh karena itu, karya seni dilihat sebagai susunan struktur 
pengetahuan tertentu yang dimiliki seniman, yang dikomunikasikan 

1. Konsep Kristeva mengenai interteks sangat dipengaruhi oleh dialogisme Bakhtin dan 
teori teks Barthes. Pada awal penelitiannya, Kristeva bekerja untuk memberikan tanggapan 
pemikiran Bakhtin. Ia memiliki keyakinan bahwa konsepnya mengenai dialogisme dan 
karnival dapat membuka perspektif baru di balik strukturalisme. Sebenarnya, Barthes sudah 
berpikir terlebih dahulu mengenai implikasi ideologi sistem semiotika dan pluralitas simbol 
itu sendiri. Dalam hal ini Kristeva berkontribusi memindahkan ide Bakhtin tentang “beberapa 
suara di dalam ucapan” ke dalam gagasan “beberapa teks di dalam teks”. Perkembangan 
gagasan intertekstual Julia Kristeva ada di dalam Julia Kristeva, Nous Deux” or a (Hi)story of 
Intertextuality, Romanic Review, 2002.

2. Ibid., hlm.8.
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kepada pemirsa. Karya seni itu sendiri bukanlah kubus pengetahuan 
padat tanpa celah, ia dihidangkan ke hadapan pemirsa seperti donat 
dengan lubang sebagai ruang interpretasi, tempat cakrawala pencipta 
karya, karya dan pemirsa bertemu, hingga muncul berbagai macam 
tafsir baru.3  Dalam tulisan ini saya tidak akan membicarakan secara 
khusus tentang karya seni sebagai pengetahuan dan atau bagaimana 
pengetahuan tersebut diresepsi oleh pemirsanya. Namun, fokus yang 
saya ajukan adalah bagaimana seniman memperoleh pengetahuan 
melalui suatu cara yang mereka sebut sebagai “penelitian”, dan 
bagaimana mereka mengawinkan pengetahuan hasil dari “penelitian” 
tersebut dengan pengalaman estetik dalam proses penciptaan karya. 
Operasional investigasi yang saya gunakan adalah mencari gelaja-
gejala, yang menunjukkan praktek-praktek pencarian pengetahuan 
dan keterlibatan intelektualitas di dalam penciptaan karya seni rupa, 
memetakan bagaimana gejala tersebut mempunyai potensi saling 
keterhubungan, dan mencoba memaknainya.

Resonansi Intelektualitas Seni Rupa Era 70-an

Istilah “research” diperkenalkan penggunaannya seiring dengan 
kemunculan Seni Konseptual (Conceptual Art) dari dasawarsa 60an.4 
Usaha-usaha awal untuk mengoperasikan “research” juga terjadi di era 
seni rupa Indonesia tahun 70an. Pada masa itu, sekumpulan perupa 
muda merasa bahwa seni rupa Indonesia telah mengalamai stagnasi, 
yang disebabkan oleh dominasi lukisan-lukisan realisme sosial dan 
dekoratif. Seperti yang dijelaskan oleh M Agus Burhan di dalam 
tulisannya FX Harsono dan Gerakan Seni Rupa Baru dalam Tinjauan 
Sosio-historis Seni Rupa Indonesia, para perupa muda tersebut 
menganggap karya-karya seni rupa Indonesia tidak komunikatif, 
cenderung esoterik, dan terputus dari persoalan-persoalan konteks 

3. Hans Robert Jauss dan Elizabeth Benzinger, Literary History as a Challenge to Literary 
Theory, The Johns Hopskins University Press, 2008, hlm. 14.

4. Hal ini berdasarkan pada tulisan Gerrit Willems berjudul Research and Adventure yang 
dimuat dalam buku 15 Years Cemeti Art House Exploring Vacuum, 2003, hlm. 190.
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sosiokultural.5 Mereka pun bersatu dalam Gerakan Seni Rupa Baru 
(GSRB), mendobrak situasi yang mereka anggap stagnan dengan 
menciptakan cara-cara baru dalam berkarya dan menawarkan estetika 
baru. Pernyataan sikap politis tentang kebaruan identitas, mereka 
suarakan dalam bentuk manifesto lima jurus Gerakan Seni Rupa Baru 
Indonesia, yang salah satu butirnya menyatakan:

“Membuang sejauh mungkin sikap “spesialis” dalam seni rupa yang 
cenderung membangun “bahasa elitis” yang didasari sikap “avand-
gardisme” yang dibangun oleh imaji: seniman seharusnya menyuruk ke 
dalam mencari hal-hal subtil (agar tidak dimengerti masyarakat, karena 
seniman adalah bagian dari misteri hidup?). Sebagai gantinya, percaya 
pada segi “kesamaan” yang ada pada manusia dikarenakan lingkungan 
kehidupan yang sama. Percaya pada masalah-masalah sosial yang 
aktual sebagai masalah yang lebih penting untuk dibicarakan daripada 
sentimen-sentimen pribadi. Dalam hal ini: kekayaan ide atau gagasan 
lebih utama daripada ketrampilan “master” dalam menggarap elemen-
elemen bentuk.” 6

M. Agus Burhan ketika membahasakan keterlibatan Harsono di dalam 
GSRB mengungkapkan, bahwa dalam menggarap tema-tema sosial 
(social commentary) bukan lagi sekedar memindahkan penderitaan 
kehidupan rakyat pada kanvas, melainkan lebih analitis dari segi idenya 
dan provokatif dalam ungkapan visualnya7. GSRB pada waktu itu 
lebih mengedepankan kemampuan berpikir untuk turut menghadirkan 
konteks dan konsep dalam karya. Menanggapi hal tersebut, saya 
berpendapat, karya seni menjadi berpretensi untuk menuturkan 
informasi melalui metafor tertentu ketimbang menghadirkan fenomena 
visual. Ruang interpretasi pemirsa tidak lagi absolut, karena ia digiring 

5. M. Agus Burhan , FX Harsono dan Gerakan Seni Rupa Baru dalam Tinjauan Sosio-historis 
Seni Rupa Indonesia, dalam katalog pameran tunggal FX Harsono berjudul  Titik Nyeri/Point 
of Pain , 2007, hlm. 13.

6. Manifesto lima jurus Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia didokumentasikan oleh Jim 
Supangkat, di dalam Kumpulan Karangan- Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia, Jakarta: P.T. 
Gramedia, 1973, hlm.  XIX.

7. M. Agus Burhan , FX Harsono dan Gerakan Seni Rupa Baru dalam Tinjauan Sosio-historis 
Seni Rupa Indonesia, dalam katalog pameran tunggal FX Harsono berjudul  Titik Nyeri/Point 
of Pain , 2007, hlm. 13.
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pada cakrawala tertentu meskipun karya tetap menyisakan (Leerstellen) 
ruang kosong.8 

Pentingnya kekuatan intelektual dalam seni rupa Indonesia, kembali 
dipertegas melalui Pameran Konsep Seni Rupa Baru pada tahun 
1976 di Balai Budaya Jakarta. Corat-coret buah pikiran digelar. 
Sebuah aktivitas intelektual yang menarik. Peristiwa tersebut seolah 
menyarankan, bahwa mereka tidak hanya berdiri dengan kaki, tapi juga 
dengan otak. Demikian Agus Darmawan T mencatat peristiwa itu dalam 
tulisan “Yang sempat saya catat, sebelum dan sesudah pagelaran 
Seni Rupa Baru”9. Kebutuhan untuk memunculkan konsep juga terjadi 
pada pameran Seni Rupa Baru Indonesia yang digelar di TIM Jakarta. 
Kusnadi dalam “Menilai Pembelaan Sudarmadji pada Seni Rupa 
Baru: 1979” menyatakan bahwa munculnya gagasan baik yang ditulis 
oleh seniman maupun yang nampak pada karya justru mengaburkan 
nilai artistik, atau menyampingkan nilai-nilai estetis. Tawaran estetika 
baru GSRB dianggap tidak serius, bertendensi dramatis, overacting, 
vandalistis, keluar dari seni rupa yang mengendap. Hal itu hanyalah 
sebuah pelarian dari kegagalan estafet yang serius dalam seni 
murni. Lain halnya Sudarmadji (Visi Masa Lampau Kusnadi: 1979), 
ia menyebut GSRB sebagai pangkal kebaruan yang patut disaksikan 
dengan berdebar-debar kelanjutannya. 

Membaca catatan sejarah mengenai dikedepankannya “konsep” pada 
Gerakan Seni Rupa Baru, mucul pertanyaan-pertanyaan seputar 
hubungannya dengan fenomena praktek “penelitian” yang dilakukan 
seniman pada masa sekarang. Sementara ini, saya belum bisa 
menyusun argumentasi mengenai runutan keterhubungannya. Yang 
jelas, fenomena itu saya maknai sebagai penanda adanya resonansi 
intelektualitas dalam proses penciptaan karya seni rupa Indonesia di 
era 70-an. Meskipun, tidak tertutup kemungkinan bahwa keterlibatan 
intelektualitas dalam pengertian yang berbeda, juga telah berlangsung 
di era-era seni rupa Indonesia sebelumnya. 

8. Wolfgang Iser, The Act of Reading – Theory of Aesthetic Response, The Johns Hopkins 
University Press,Baltimore and London, 1978.

9. Jim Supangkat, Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia – Kumpulan Karangan, Jakarta: P.T. 
Gramedia, 1973, hlm. 3.
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Melalui pengamatan dan penelusuran data-data di IVAA, saya 
menemukan beberapa penanda serupa di dalam praktek seni rupa 
kontemporer yang berlangsung saat ini. Namun, terbatasnya waktu 
penulisan mengharuskan saya untuk memilih populasi sampel praktek 
kesenian yang akan saya perdalam. Akhirnya, penelusuran selanjutnya, 
saya berangkatkan dari pernyataan dua orang seniman, yang 
menyatakan bahwa penelitian telah menjadi kebutuhan dalam proses 
berkaryanya. Kedua seniman tersebut adalah FX Harsono dan Nindityo 
Adipurnomo.  

Selain itu, alasan saya memilih kedua seniman tersebut juga berdasar 
pada pertimbangan kesejarahan posisi yang mereka tempati dalam 
arena seni rupa kontemporer Indonesia. Bourdieu menyatakan bahwa 
tidak ada kriteria lain bagi keanggotaan arena, ketimbang fakta 
objektif bahwa yang bisa disebut anggota adalah yang menghasilkan 
efek di dalam arena tersebut.10 Kedua seniman tersebut jelas telah 
menghasilkan efek melalui pertaruhan dan pergulatan sebagai agen 
yang menempati posisi ganda; seniman yang berkarya sebagai individu 
dan terlibat dalam pergerakan yang memiliki otonominya sendiri. 
Ruang otonom atas Harsono adalah Gerakan Seni Rupa Baru, dan 
Nindityo adalah Rumah Seni Cemeti. Baik GSRB dan juga Rumah Seni 
Cemeti, pada awalnya dihadirkan sebagai alternatif, namun kini telah 
menjelma menjadi arus besar yang mempengaruhi arena pertaruhan 
dan pergulatan seni rupa Indonesia. Memang sebuah kebetulan, 
bahwa dua subyek matter  yang saya tatap adalah perupa Indonesia 
dengan etnisitas yang berbeda;  Nindityo adalah Jawa dan Harsono 
adalah keturunan Tionghoa. Tetapi di dalam tulisan ini, saya tidak akan 
mempercakapkan etnisitas tersebut secara khusus, meskipun hal 
tersebut pasti akan memberikan narasi yang berbeda. Untuk membuat 
praktek penelitian mereka terlihat, saya menggunakan perangkat 
berupa asumsi, sistem nilai saya yang berkembang melalui sejarah 
biografi saya, linguistik dan pengalaman kultural yang akan membantu 
saya untuk mengetahui, merepresentasikan, dan menghadirkan 
fragmen-fragmen praktek penelitian dalam pengkaryaan mereka.11

10. Pierre Bourdieu, Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi  Budaya, 1993, hlm. 
23.

11. Untuk memahami konsep kerangka kerja ini, baca The Coming Crisis of Westren 
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Harsono, Pencarian & Temuan yang Diasingkan 

Sebagai seorang seniman, Harsono memang di kenal sangat gethol 
melakukan kritik terhadap situasi sosial dan politik dalam kaitannya 
dengan kuasa negara. Bahkan di era 70an kritik pun ia alamatkan 
kepada tubuh seni rupa itu sendiri. Pada akhir tahun 1973, ia mulai 
merasa tidak puas dengan media dan teknik seni rupa karena pada 
waktu itu tidak lagi dapat memuat segala aspirasinya terhadap masalah 
sosial. Akhir tahun 1973, ia mulai beranjak dari karya-karya dua dimensi 
ke tiga dimensi. Tiga dimensi yang ia hadirkan bukan semata benda 
estetis berupa patung hasil pahatan. Lebih jauh lagi, ia menyeberang 
dan mengadopsi benda-benda sehari-hari (ready made). Tahun 1974 ia 
menggelar sebuah pameran bersama B. Munni Ardhi dan Manik Mirna 
di Balai Budaya Jakarta, di mana ia memasang ‘nik-nok’ (mainan anak-
anak), terompet dan balon di atas kanvas yang tidak lagi datar. Pada 
pameran Seni Rupa Baru 1975 di TIM ia menghadirkan kasur, senapan 
plastik, bunga plastik dan sebagainya.12 

Perluasan media yang ia lakukan sejalan dengan perluasan gagasan 
dan  kesadaran individu seniman yang hidup di tengah masyarakat dan 
bagaimana ia berpartisipasi di dalamnya. Di dalam tulisannya, Harsono 
mengutip pernyataan McLuhan yang mengatakan bahwa seniman 
adalah ‘antenna of society’, seniman sebagai penerima getaran dari 
masyarakatnya. Dia berfungsi sebagai tabib dari masyarakatnya. Ia 
pendeta atau bahkan akan berbicara tentang segala sesuatu yang 
akan terjadi di masyarakatnya.13 Jaman sekarang, tabib, pendeta dan 
peramal tidak lagi diandalkan dalam memecahkan persoalan-persoalan 
sosial politik. Oleh karena itulah, mungkin Harsono sebagai seniman 
lebih memilih untuk menempatkan diri sebagai “peneliti”. Dengan 
demikian, ia akan tetap mampu menyajikan bacaan atas realitas 
sosial, menyembuhkan dengan menyematkan misi perubahan, dan 
memberikan wejangan agar permasalahan tidak lagi terulang dengan 

Sociology, oleh Alvin W. Gouldner, 1970. 

12. Lihat tulisan FX Harsono Mengapa Seni Rupa? dalam katalog Pameran Seni Rupa 
Kontemporer FX Harsono, 1994, hal. 8-10.

13. Ibid., hlm.10.
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cara-cara yang lebih masuk akal ketimbang supranatural.14

“Perjalanan kekaryaan saya dalam seni rupa pada saat ini berada 
dalam suatu masa transisi. Karya –karya yang menampilkan masalah-
masalah sosial pada awalnya bersifat tematis, yang dilandasi oleh ide-
ide yang digali melalui sebuah penelitian, untuk memperoleh kedalaman 
melalui sudut pandang kebudayaan masih menarik bagi saya.”15

14. Kesenian Harsono memiliki misi untuk memperjuangkan masyarakat. Ia memiliki 
perhatian khusus pada permasalahan-permasalahan sosial, politik dan budaya masyarakat 
di sekitarnya. Dalam press release yang dipublikasikan oleh Galeri Cemeti pada Juni 
1995, Harsono menyatakan bahwa realitas kehidupan bukan hanya sebagai inspirasi 
bagi penciptaannya, tetapi sebuah kenyataan hidup yang sedang dihadapi. Realitas yang 
menghadirkan permasalahan kebudayaan, politik, sosial, atau ekonomi adalah kenyataan, 
di mana seniman mempunyai tanggung jawab untuk ikut menyelesaikan permasalahan 
tersebut melalui karya yang diciptakannya.

15. FX Harsono, Transisi- pernyataan seniman, dalam katalog Displaced, pameran tunggal 
FX Harsono yang diselenggarakan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta dan Cemeti Art 
House, Yogyakarta tahun 2003, hlm. 19.

Rantai dan Santai dan Santai yang Rantai, instalasi, 1975
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Harapan untuk menjadikan kesenian sebagai bahasa ekspresi yang 
menyuarakan adanya ketidakadilan, pupus, karena muncul suatu 
pemahaman baru bahwa perubahan kebudayaan tidak ditentukan oleh 
segelintir elit politik. Orde Baru yang menjadi musuh bersama akhirnya 
tumbang. Namun pada kenyataannya, harapan akan adanya perubahan 
setelah reformasi (pasca Orde Baru) ternyata tidak terwujud.16 

Peristiwa ’98 diingat sebagai saat yang menyelimuti Harsono dengan 
kemarahan, ketakutan, dan kekecewaan sebagai seorang keturunan 
Cina. Pembacaan atas fakta sejarah bahwa orang Cina di Indonesia 
selalu menjadi korban dari kerusuhan-kerusuhan politik dan adanya 
gelagat para aktivits yang pada waktu itu telah dimanipulasi oleh 
kepentingan-kepentingan politik, membawa Harsono kepada ruang  
pertempuran baru. Ia terdorong untuk melakukan refleksi terhadap 
penciptaan karya yang telah ia lakukan selama ini. Refleksi tersebut 
membawanya sampai pada sebuah pertanyaan “siapa saya?”. Ia 
melihat permasalahan identitas yang nampaknya sangat pribadi 
ternyata juga dialami oleh mayoritas masyarakat keturunan Cina 
di Indonesia. Diskriminasi dan tekanan-tekanan politik terhadap 
masyarakat keturunan Cina diterapkan selama Orde Baru. Kenyataan-
kenyataan sosial budaya di Indonesia dan refleksi mengenai “siapa 
saya?” membawa Harsono beranjak dari tema politik yang konsisten 
ia tekuni sejak tahun 1970an.17 Bagi Hendro Wiyanto, seniman perupa 
seperti Harsono juga ingin menempatkan diri melalui karya seninya 
dalam situasi baru yang memicu di dalam negerinya sendiri (“maping”), 
sebelum akhirnya ia bisa secara jelas memberi nama bagi identitas 
barunya (“naming”). Harsono berharap melalui proses itu, dapat hadir 
kembali untuk merepresentasikan identitas sepenuhnya ke dalam 
karya-karyanya (“telling”).18 Harsono mencoba memahami dengan 
baik persoalan sosial, politik dan kebudayaan dengan melibatkan 
diri serta belajar melalui pengalaman yang ia bangun, dengan 
berkomunikasi dan bergabung dengan kegiatan-kegiatan kritis dalam 

16. Hendro Wiyanto, Percakapan dengan FX Harsono dari Opisisi ke Rasa Nyeri, dalam 
katalog Displaced, pameran tunggal FX Harsono yang diselenggarakan di Galeri Nasional 
Indonesia, Jakarta dan Cemeti Art House, Yogyakarta tahun 2003, hlm. 42-43.

17. Ibid., hlm.41.

18. Press Release Pameran Displaced dipublikasikan oleh Rumah Seni Cemeti, 2003. 

Agnesia Linda M

masyarakat. Masyarakat dalam hubungannya dengan apa yang ia 
tangkap sebagai pengalaman pribadi benar-benar ia telaah dan pelajari 
dengan sungguh-sungguh mengunakan berbagai macam pendekatan. 
Harsono menyatakan bahwa untuk mempertajam daya analisis dan 
kepekaannya, seniman kontemporer harus mau mengunyah ilmu sosial, 
filsafat, komunikasi, manajemen, atau yang lainnya.19 

Ulasan di atas kurang lebih memberikan gambaran bagaimana Harsono 
memperoleh pengetahuan pada masa transisi negara dan gagasan 
berkaryanya. Pada bagian ini, saya akan mengulas bagaimana ia 
mengawinkan pengetahuan hasil dari ‘penelitian’ tersebut dengan 
pengalaman estetik dalam proses penciptaan karya. Di sini saya akan 
menghadirkan beberapa fragmen pengkaryaan yang lahir dari proses 
tersebut. 

Kerusuhan dan pendekatan keamanan yang dilakukan aparatur negara 
di tahun 1998 mengakibatkan munculnya fenomena psikologi yang ia 
sebut sebagai “kebudayaan takut” yang berkelanjutan, sama seperti 
yang ia alami di tahun 1965. Bagi Harsono puncak dari konflik tersebut 
terjadi pada peristiwa 13 dan 14 Mei 1998. Akibatnya, jatuh korban yang 
mencapai ribuan manusia, penjarahan, pemerkosaan dan pembakaran 
gedung. Pasalnya, peristiwa tersebut kemudian menjadi fakta yang 
kabur karena sensor dan manipulasi informasi. Tidak ada yang bisa 
menunjuk siapa yang menjadi wayang dan dalang dari peristiwa 
kekerasan tersebut. 

Pada saat itu, kebudayaan bangsa Indonesia ia anggap telah mencapai 
titik terendah. Manusia tidak lagi dihormati harkat kemanusiaannya 
dan dengan mudah dijadikan objek yang bisa dikorbankan untuk 
kepentingan mempertahankan status quo penguasa. Atas pembacaan 
tersebut, Harsono menampilkan proses penciptaan karya sebagai 
bagian dari karya Korban 1/ yang mati dan yang terbakar di pameran 
tunggalnya yang bertajuk Victim di Cemeti Gallery, Yogyakarta, tahun 
1998.20

19. M. Agus Burhan , FX Harsono dan Gerakan Seni Rupa Baru dalam Tinjauan Sosio-
historis Seni Rupa Indonesia, dalam katalog pameran tunggal FX Harsono berjudul titik 
nyeri/point of pain , 2007, hlm.35.

20. FX Harsono, Korban 1998, Press Release: Pameran Tunggal FX Harsono 18 Oktober 
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Dalam dekade pengkaryaan selanjutnya, karya berjudul Jarum dalam 
Mimpiku, gagasan jarum muncul setelah peristiwa bom Hotel Marriot 
tahun 2003. Jarum dihadirkan sebagai metafor teror, ketakutan, 
perasaan tidak aman yang di rasakan masyarakat Indonesia.  
Ketakutan semacam itu sebenarnya sudah ia rasakan sejak masa 
kecilnya. Harsono menghabiskan masa kecil hingga usia 17 tahun 
di sebuah jalan kecil bernama Gang Oei Tjoe Tin, Blitar, Jawa Timur. 
Setiap sore menjelang jam 6, anak-anak kecil keturunan Cina masuk 
ke dalam rumah karena takut bermain di luar rumah. Pada jam-jam 
itu banyak anak-anak kampung sebelah melewati rumah mereka 
untuk berangkat mengaji. Mereka mengejek dengan sebutan “Cina” 
dan seringkali melempar batu kerikil kalau melihat Harsono kecil dan 
teman-temannya bermain di luar rumah. Pengalaman pahit semacam 
itu terus berlangsung hingga Harsono dewasa. Pada tahun 1990, 
ketika ia harus mengurus paspor untuk menjalankan program residensi 
seniman di Australia, KTP pribumi yang dimiliki Harsono pada waktu itu 
ditolak oleh petugas imigrasi. Ia diminta untuk kembali mengurus KTP 
baru sesuai dengan statusnya sebagai non pribumi (keturunan Cina). 

1998.

Korban 1/ Yang Mati dan Yang Terbakar, 1998
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Dalam proses pengurusan KTP, petugas dinas kependudukan DKI 
menuduhnya subversif dan menawarkan kemudahan pengurusan KTP 
dengan ongkos Rp 500.000,- . Nilai nominal itu besarnya sama dengan 
sekitar Rp 3.000.000,- pada tahun 2003 dan kita bisa membayangkan 
berapa besarnya bila dipadankan dengan nilai rupiah pada saat ini. 
Pengalaman-pengalaman tersebut ibarat sebuah jarum baginya. Kecil 
tapi menyakitkan. Rasa sakit yang ditimbulkannya tidak parah, tapi 
menggangu.21

Potret diri yang hadir dalam Jarum dalam Mimpiku disebut Harsono  
sebagai manifestasi permasalah pencarian identitas. Meskipun potret 
postur tubuh Harsono dalam ekspresi tidur dihadirkan secara utuh, 
namun wajahnya tidak begitu jelas. Bagi pemirsa yang telah bertemu 
dan mengenali Harsono, pastinya dengan mudah akan mengidentifikasi 
bahwa sosok lelaki yang terbaring tidur dalam berbagai pose dengan 
jarum raksasa dan banyak jarum kecil-kecil yang menusuk tubuhnya 
adalah figur Harsono. Tapi bagi pemirsa yang tidak mengenal Harsono 
sebelumnya, yang nampak hanyalah seorang laki-laki, entah siapa dan 
bisa siapa saja. Harsono mengaburkan potret dirinya karena adanya 
sifat ambigu dari permasalahan identitasnya sebagai pribadi dan 
permasalahan identitas secara umum yang dialami oleh masyarakat 
keturunan Cina di Indonesia.22

Dalam hal pemilihan teknik digital sebagai media, ternyata Harsono juga 
telah melakukan kajian yang sebegitu dalam melalui pengalamannya 
sebagai perancang grafis. Harsono menyatakan kehadiran teknologi 
komputer telah mengubah teknologi cetak dan reproduksi. Teknik cetak 
yang semula mekanistis telah berubah menjadi sistem reproduksi 
digital. Komputer bukan lagi sekedar alat, melainkan telah menciptakan 
kebudayaan baru. Perubahan semacam itu tidak terelakkan, pertanyaan 
yang ia ajukan adalah apakah kita akan menjadi bagian di dalamnya 
atau kita tinggalkan? Praktek reproduksi dalam skala besar dalam 
waktu yang singkat dan hasil yang sempurna membuat teknik semacam 
itu dijauhi di dalam seni rupa, karena yang menggunakan teknik 

21. Hendro Wiyanto, Percakapan dengan FX Harsono dari Opisisi ke Rasa Nyeri, dalam 
katalog Displaced, pameran tunggal FX Harsono yang diselenggarakan di Galeri Nasional 
Indonesia, Jakarta dan Cemeti Art House, Yogyakarta tahun 2003, hlm. 48-52.

22. Ibid., hlm. 44-46.
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reproduksi dianggap tidak asli karena tidak lahir dari tangan seniman 
secara langsung. Sementara sikap “avand-gardisme” semacam itu telah 
lama ia tinggalkan sejak GSRB tahun 1975. Yang hendak ia kejar bukan 
sekedar reproduksi, melainkan konsep reproduksi itu sendiri. Dengan 
teknologi digital, sebuah foto tidak berhenti sebagai hasil tangkapan 
lensa kamera dan dipresentasikan apa adanya, lebih jauh lagi ia 
bisa dimanipulasi sehingga melampaui yang asli. Hasil simularkum 
semacam itu dianggap merepresentasikan ide-ide Harsono terhadap 
kehidupan sosial. Di samping menggunakan teknik digital dan sablon 
yang ia kaitkan dalam isu reproduction dan mass production, ia juga 
menggoreskan akrilik di dalam Jarum dalam Mimpiku. Nampak bahwa 
sebenarnya ia tidak benar-benar meninggalkan teknik lukis. Ia kembali 
menegaskan bahwa tidak mempedulikan teknik bukan berarti anti 
teknik. 23

Melihat media dan idiom yang ia pilih, cara menggunakannya, 
mengkombinasikannya dan mentransformasikannya, bentuk yang 
ia ciptakan dalam menghadirkan hal-hal yang mudah dikenali dalam 
keanehan dan keanehan yang seakan-akan bisa dikenali, saya jadi 
teringat dengan efek pengasingan (Verfremdungseffect) dalam teater 
epik Bertolt Brecht.24 Hanya saja bila Brecht menghadirkan yang aneh/
asing untuk mengintervensi struktur bangunan representasi kenyataan 
yang dapat dikenali, sebaliknya Harsono menghadirkan suatu bentuk 
“yang dapat dikenali/yang telah dikenali” ke dalam struktur karya seni 
rupa yang biasanya aneh/asing. Coba lihat saja karya yang berjudul 
Ancaman, yang lahir pada dekade pendalaman Harsono mengenai 
‘identitas’. 
                                                                         
Terlepas dari gagasan di balik karya tersebut yang berangkat dari 
kekejian yang dialami kaum perempuan keturunan Cina di era 98, 
sepenuhnya kita bisa mengenali benda-benda yang menyusun 
karya ini. Namun, ketika disusun dalam komposisi semacam ini akan 
menimbulkan efek yang memaksa pemirsa untuk berpikir ketimbang 
sekedar menikmatinya sebagai sebuah karya. Benda-benda sehari-

23. Ibid, hlm. 55-64.

24. Bertolt Brecht, Schriften zum Theater, 1969.
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Ancaman, instalasi (jarum, gaun pengantin), variable, 2007
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tersebut ia lakukan untuk mempertahankan penegasan kepada dirinya 
sendiri bahwa ia adalah bagian dari semesta sosial masyarakat 
Indonesia, yang seharusnya baur dan tidak dikategorikan. Ketika ia 
memutar balik arah pencarian melalui koridor dirinya sendiri sebagai 
individu, ia mengaku cara itu justru menghasilkan penemuan-penemuan 
yang menarik. Menautkan dengan pemikiran Bourdieu, keberhasilan 
tersebut tidak lain karena di sanalah, di dalam habitusnya sendiri, posisi 
di mana sebenarnya tidak pernah berhenti ditempati oleh Harsono sejak 
awal, dan tegangan serta penderitaan yang disebabkan ketidakjelasan 
yang dipilihnya mempromosikan sebuah kecairan menyakitkan karena 
berakar di dalam ketakberdayaan. 28 Ketakberdayaan yang disebabkan 
oleh jeratan politik, yang terus ia lawan melalui tawaran pemikiran di 
dalam karya-karyanya. 

Salah satu temuan berharga yang ia sebutkan adalah sebuah album 
foto berwarna hitam yang selalu diletakkan di ruang keluarganya, 
berisikan foto-foto penggalian mayat-mayat orang Tionghoa, yang 
dibuat oleh ayahnya pada tahun 1951. Harsono menceritakan 
bahwa pada tahun tersebut, Chung Hua Chung Hui membentuk tim 
untuk mencari kuburan massal di sekitar kota Blitar. Ayah Harsono 
yang bekerja sebagai tukang foto menjadi bagian dari tim untuk 
mendokumentasikan penggalian tersebut. Di setiap foto ada keterangan 
waktu, nama-nama desa di mana korban-korban itu ditemukan beserta 
jumlah korban. Harsono memindai foto-foto tersebut dengan kualitas 
yang baik dan menyimpannya sebagai dokumentasi.29 Berangkat dari 
data tersebut, Harsono mulai menelusuri peristiwa pembunuhan orang-
orang Tionghoa pada tahun 1947-1949, yang sering diceritakan oleh 
ayahnya. Dalam penelitiannya, ia membaca banyak sumber, melakukan 

memahami Flaubert dan Baudelaire, atau penulis besar atau kecil mana pun, berarti 
pertama-tama memahami terdiri dari apa saja status yang dimilikinya di momen tertentu; 
artinya memahami kondisi-kondisi sosial bagi kemungkinan fungsi sosial ini, atau 
kemungkinan pribadi sosial ini. Cara pandang tersebut saya rasa sangat kontekstual untuk 
memahami Harsono, praktek kerja kesenian, dan karya-karyanya. Untuk lebih memahami 
konsep tersebut, baca Pierre Bourdieu, Arena Produksi Kultural, Sebuah Kajian Sosiologi 
Budaya, yang diterjemahkan oleh Yudi Santosa, diterbitkan oleh Kreasi Wacana, tahun 
2010. 

28. Ibid, hlm. 214. 

29. Ibid., hlm. 86-88.
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hari diasingkan dari konteks dan fungsinya.  Begitu juga pemirsa, 
mereka diasingkan dari buaian estetika, agar ia dapat mengambil 
jarak sehingga akan berpikir lebih kritis, menciptakan pemaknaan 
dan mengambil keputusannya sendiri. Tujuan dari kesenian Harsono 
adalah bentuk ekspresi yang mengingatkan dan memberikan kesadaran 
pemirsa pada masalah yang kita hadapai bersama.25 

Perkembangan berikutnya ditandai dengan pameran tunggal FX 
Harsono yang digelar di Jogja Nasional Museum, 1-22 Juli 2013. 
Pameran tersebut berjudul “What we have here perceived as truth, we 
shall encounter some day as beauty”.  Peristiwa yang terjadi setelah 
Soeharto jatuh membawa perubahan besar dalam segala bidang, yang 
tidak jelas ke mana arahnya. Ia pun mulai bertanya kepada dirinya 
sendiri, “Siapa aku, sehingga aku harus selalu mengaitkan kesenianku 
dengan situasi sosial dan politik?”. Harsono menggaku bahwa ia 
kemudian mencoba melakukan pendekatan budaya. Pendekatan ini 
ia anggap tepat untuk melihat diri sebagai bagian dari masyarakat. 
Ia pun menelisik kebudayaan dari mana ia berasal dan di mana ia 
hidup. Melalui pendekatan tersebut ia menjumpai kenyataan bahwa 
dirinya sudah tidak terlibat dengan kebudayaan Tionghoa sejak umur 
9-10 tahun. Pengalamannya tinggal dan bergaul dengan teman-
temannya di kampung, juga tidak membawa pemahaman mendalam 
mengenai apa itu Jawa. Penelusurannya melalui pendekatan budaya 
dianggapnya gagal.26 Jika kemudian Harsono mampu memproyeksikan 
pengalamannya sendiri bahwa ia tidak menemukan pemahaman utuh 
mengenai apa itu Tionghoa karena keterlibatannya dengan budaya 
Tionghoa telah terhenti sejak umur 9-10 tahun dan pergaulan masa 
kecil di kampung tidak memberikan pengertian mengenai apa itu Jawa, 
menurut saya, hal itu terjadi lantaran ia mengabaikan atau menolak 
untuk lekat kepada realita habitusnya, bahwa dirinya adalah hibrid, 
“orang Tionghoa” Indonesia yang bernama “Jawa”, sekaligus juga 
bernama “Tionghoa”27. Mungkin saja pengabaian atau penolakan 

25. Hendro Wiyanto, displaced: fx harsono – pengantar kuratorial, 2003.

26. FX Harsono, Menulis Kembali Sejarah, dimuat di dalam katalog pameran tunggalnya 
“What we have here perceived as truth, we shall encounter some day as beauty”, 2013, 
hlm.84.

27. Bourdieu di dalam Flaubert dan Arena Sastra Prancis menyebutkan bahwa Untuk 
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wawancara, dan penelusuran lokasi di mana mayat-mayat tersebut 
ditemukan. Ia mengunjungi kuburan massal orang-orang Tionghoa, di 
tempat kelahirannya Blitar yang dikenal dengan sebutan Bong Belung. 
Di sana ia menemukan 10 orang saksi mata peristiwa pembunuhan 
1949. 

Pada awalnya penelusuran yang dilakukan Harsono hanya di sekitar 
wilayah Blitar. Setelah mendapatkan informasi dan sebuah dokumen 
berjudul Memorandum: Outlining act of violence and humanity 
perpetrated by Indonesia band on innocent Chinese before and after 
Dutch Police Action was enforced on July 21, 1947, Harsono tergerak 
untuk mencari kuburan massal di kota lain. Hasil dari penelitian ini ia 
tuangkan dalam karya video performance Berziarah ke Sejarah (2013).

Selain itu, ia juga menemukan buku tua berjudul Naskah – Persiapan 
Undang-undang Dasar 1945, yang ditulis oleh Prof. Mr. Hadji 
Muhammad Yamin. Di dalam buku tersebut terdapat denah tempat 
duduk persidangan BPUPKI (Badan Oentoek Menjelidiki Oesaha 
Persiapan Kemerdekaan), empat di antaranya adalah nama Tionghoa, 
mereka adalah Liem Koen Hian, Tan Eng Hoa, Oei Tjong Hauw dan 
Oeij Tiang Tjoei. Harsono menambahkan bahwa terdapat nama Yap 

Writing in the Rain, kursi & meja kayu, televisi 24”, video satu kanal 6’11” (diulang), matra bervariasi, 2011
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Tjwan Bing di dalam daftar rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia. Dari sumber buku Setelah Air Mata Kering, salah satu tulisan 
berjudul Mendulang Nasionalisme Aktivisme Politik Orang Tionghoa 
Pasca Soeharto yang ditulis oleh I. Wibowo Harsono mendapatkan 
informasi mengenai empat nama Tionghoa dalam pembacaan teks 
Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2013. Meskipun tidak dihapus, 
nama-nama tersebut seakan-akan hilang dari wacana pembangunan 
negara dan bangsa. Harsono sampai pada kesimpulan bahwa banyak 
hal yang berhubungan dengan fakta mengenai orang-orang Tionghoa 
baik yang tragis (pembunuhan atau diskriminasi) maupun yang positif 
(keterlibatan masyarakat Tionghoa dalam pergerakan kemerdekaan dan 
pembangunan kebangsaan Indonesia) disembunyikan atau dihapuskan 
dalam penulisan sejarah Indonesia. 30

Pengetahuan mengenai fakta-fakta sejarah ia hadirkan dalam karya-
karyanya dengan cara yang masih terkesan verbal namun lebih puitis. 
Coba lihat dokumentasi beberapa karya yang dipamerkan dalam 
“What we have here perceived as truth, we shall encounter some day 
as beauty”, seperti misalnya Writing in the Rain (2011), Perjalanan ke 

30. Ibid., hlm. 86-90.
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Masa Lalu (2013), Sisi dalam Kehidupan (2013), dan Ranjang Hujan 
(2013).31

Di dalam karya Writing in the Rain, kita akan melihat adegan seorang 
pria bercelana jeans biru dan berkaos putih, yang tak lain adalah 
Harsono sendiri, memegang kuas di tangan kanan dan mangkok berisi 
tinta hitam di tangan kiri. Ia mengoreskan kuas, menulis aksara cina 
yang konon adalah Tionghoanya sendiri (Oh Hong Boen) di sebidang 
dinding kaca di hadapannya. Beberapa saat setelah ia memenuhi 
bidang dengan aksara-aksara Cina hingga menutupi wajah dan 
bahunya, air mengucur dari atas, seperti hujan. Nama dalam aksara 
Cina pun luntur, tinta hitam meleleh menimbulkan kesan dramatis, 
mengalir hingga ke kakinya. Dengan khusyuk ia terus menulis, seolah 
tak peduli bahwa goresan kuas bertintanya sia-sia, tidak ada satu 
aksara pun yang tertinggal di bidang kaca. Semuanya luntur, larut 
bersama air hujan

Sebagai orang yang telah sekian lama bekerja di dalam seni 
pertunjukan, saya masih tetap terperangah, senang, dan terharu 
meskipun telah berkali-kali melihat karya ini. Bagi saya adegan ini 
sederhana namun mampu mewakili sekian banyak cerita tentang nama-
nama Tionghoa yang dihapus paksa oleh peraturan ganti nama pada 
masa rezim Orde Baru. Dalam pameran “What we have here perceived 
as truth, we shall encounter some day as beauty”, Harsono menjadi 
lebih puitis ketika menghadirkan metafora, bila dibandingkan dengan 
karya-karyanya yang terdahulu, terutama karya-karya di pameran Victim 
tahun 1998, yang  diselenggarakan di Cemeti Art Gallery. Di dalam 
pameran Victim, ia menyuguhkan teror visual dengan menghadirkan 
dokumentasi kekerasan ’98 secara lebih blak-blakan.32 

Bagi Harsono sejarah bukan saja memberikan inspirasi pada 
penciptaan karya-karya seni rupa yang ia buat, lebih dari itu 

31. Lihat katalog “What we have here perceived as truth, we shall encounter some day as 
beauty”, 2013.

32. Lihat dokumentasi karya Korban 1/ Yang Mati dan Yang Terbakar, 1998. Blak-blakan 
ungkapan dalam bahasa Jawa yang kurang lebih artinya ‘secara terang-terangan, tanpa 
ditutup-tutupi’. 

Perjalanan ke Masa Lalu; Perahu, Lilin Elektrik, Terakota, Kursi Kayu, Kap Lampu; Matra Bervariasi, 2013
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memberikan kesadaran baru tentang bagaimana cara mengabdikan 
diri pada manusia dan bangsa Indonesia. Kebiasaan melakukan riset 
sebelum membuat karya membuatnya mudah mempertemukan sejarah 
dan karya seni rupanya. Melihat dan mengangkat kembali persoalan-
persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia, bukan 
berarti tumbuh keinginan untuk menggugat, melakukan reviktimisasi 
atau sekedar romantisisme belaka, melainkan keinginan untuk 
mengkritisi dan belajar agar kita tak melupakan dan tidak mengulang 
kembali kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu33.

Perihal praktek penelitian yang Harsono lakukan dalam penciptaan 
karya yang saya lihat adalah; ia selalu berangkat dari pengalaman-
pengalaman pribadi yang berkaitan erat dengan  perubahan kondisi 
sosial, politik dan kebudayaan di sekitarnya. Namun, kisah-kisah 
yang ia tuturkan melalui karya bukan sekedar hasil rekaman yang 
ia amati, melainkan kisah yang ia letakkan berdasarkan konteks 
kisahnya sendiri.34 Ia bekerja melalui pengalaman personal yang ia 
rajut bersama jalinan pengalaman komunal, yang ia dapatkan melalui 
berbagai praktek pengumpulan data. Seperti yang diutarakan oleh D. 

33. Ibid., hlm. 92.

34. Di dalam Handbook of Qualitative Research, bab Metode Pengalaman Pribadi, D Jean 
Clandinin dan F. Michael Conely (2009, 572), menghadirkan beberapa pertanyaan mendasar 
mengenai bagaimana seorang peneliti experiential meletakkan pengalaman pribadi; Apakah 
peneliti hanya perlu menunjukkan drama kehidupan yang telah kita rekam atau apakah 
drama kehidupan tersebut diposisikan berdasarkan konteks kisah peneliti sendiri? Apakah 
teks tertulisnya didasarkan pada setting lokasi yang ada, ataukah kisah tersebut kita 
letakkan dalam bagian terbesar sejarah hidup peneliti?
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Sisi-Dalam Kehidupan, Kain blacu, dan tinta sablon, matra bervariasi, 2013

Ranjang Hujan, Tempat tidur kayu, baja tak berkarat, mesin pompa, air, keramik, kain, dan 
teks bergerak dalam diode pancar cahaya, 200 x 250 x 200cm, 2013
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Carr, sebuah kasus muncul ketika seseorang mengacu pada penggalan 
tertentu dari pengalamannya, baik untuk dirinya sendiri maupun orang 
lain. Ia sebaiknya tidak hanya mencatat pengalaman, namun juga 
melacak bentuk-bentuk cerita dari pengalaman tersebut. Dengan 
demikian, cerita bisa berarti raw sensation (pengamatan mentah) atau 
bentuk budaya (cultural form). Tidak ada lagi selain keduanya ini. 
Cerita adalah hal terdekat yang dapat kita jangkau, seperti ketika kita 
mengisahkan pengalaman kita. Cerita memiliki kesan menyeluruh; 
kesan ini muncul dari sejarah pribadi dan sejarah sosial.35 Melalui 
koridor wacana penelitian kualitatif, saya melihat Harsono sebagai 
peneliti eksperiential sebenarnya sedang mengobservasi proses 
partisipasi dirinya sendiri dengan para partisipan yang ada di dalam 
cerita.  

Tema-tema yang ia tentukan dari penggalan pengalamannya 
sebagai sebuah kondisi problematik, ia dekati dengan pretensi untuk 
membuktikan gagasan yang telah ia yakini sebelumnya (preconceived 
ideas)36. Fakta sejarah yang menyatakan bahwa orang keturunan 
Cina di Indonesia selalu menjadi korban sengketa politik di Indonesia 
dan diperkuat dengan peristiwa-peristiwa yang ia alami sendiri, 
menjadi semacam acuan untuk mengumpulkan bukti-bukti lainnya. 
Dorongannya untuk menuturkan bukti-bukti tersebut kepada khalayak 
lebih luas ia sebut sebagai misi untuk mengungkap kebenaran sejarah 
yang telah dimanipulasi oleh  penguasa. 

Sejarah yang dihadirkan Harsono bukan hanya tentang sengketa politik, 
kerusuhan, kekerasan dan pembantaian orang Cina di Indonesia, 
namun juga peristiwa-peristiwa yang ia alami sebagai salah satu orang 
keturunan Cina di Indonsia berserta dengan perasaan-perasaan yang 
muncul di dalamnya. Bagaimana pun juga, kisah-kisah di masa lampau 
yang direkonstruksi dan dihadirkan kembali tidak akan bisa hadir 

35. D Jean Clandinin dan F. Michael Conely, Metode Pengalaman Pribadi di dalam 
Handbook of Qualitative Research, 2009, hlm. 575.

36. Bab Studi Kasus di dalam Handbook of Qualitative Research, 2009, hlm. 304. Robert E. 
Stake meminjam gagasan Malinowski (1992/1984) tentang perbedaan “mendekati dengan 
pikiran terbuka” (arriving with close minds) dengan “mendekati dengan ide tentang apa yang 
akan dicari” (arriving with an idea of what to look for): “ Latihan yang bagus dalam teori, dan 
sikap penerimaan hasil-hasilnya tidak identik dengan keadaan terhalangi oleh “ide-ide yang 
diyakini sebelumnya” (preconceived ideas).
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sebagai dirinya sendiri yang bebas dari tafsir dan kesan penuturnya. 
Begitu juga sejarah. Seperti yang diungkapkan oleh Gaye Tuchman, 
bahwa sejarawan cenderung menulis narasi, bukan teori. Sejarawan 
cenderung memasukkan gagasan yang mereka miliki ke dalam cerita 
yang dikisahkan.37 Walter Benjamin pernah juga mengatakan bahwa 
suara denting sendok, cita rasa kue madeleine yang dihadirkan oleh 
Proust dalam Le Temps Retouvé, bukanlah deskripsi peristiwa aktual 
di masa lalu, melainkan peristiwa yang dihadirkan melalui ingatan 
seseorang yang mengalami peristiwa tersebut. Pengalaman atas 
peristiwa terbatas pada beberapa tingkatan, terbatas pada satu bidang 
pengalaman, peristiwa mengingatlah yang tidak terbatas, karena 
itu merupakan kunci dari segala sesuatu yang terjadi sebelum dan 
sesudahnya. Apa yang digambarkan oleh Proust merupakan isu tentang 
ingatan yang dirajut secara ketat dan berkelanjutan. 38 

Dalam hal ini, Harsono nampaknya memang ingin menonjolkan fakta-
fakta sejarah, yang ia rasa, selama ini telah dikaburkan. Karya seni 
memang cenderung menghadirkan aneka macam kesan rasa bagi 
pemirsanya. Sejarah yang dihadirkan Harsono melalui karya seni rupa, 
memiliki kekuatan untuk menghadirkan struktur rasa dari peristiwa di 
masa lampau, yang kadang dihindari dalam penulisan sejarah karena 
dianggap mengaburkan kebenaran. Bila Harsono hendak menguak 
kebenaran sejarah yang telah dimanipulasi oleh penguasa, seberapa 
komplit kebenaran tersebut mampu ia hadirkan melalui karya? 
Bukankah dengan menghadirkan sejarah melalui ruang estetik, ia juga 
tengah melakukan tafsir yang tidak bisa lepas dari penyuntingan? Jika 
sejarah Indonesia dalam ruang politik kebangsaan dikuasai oleh negara 
sebagai penguasa, saya melihat, di dalam ruang pameran Harsono 
menjadi penguasa baru yang memiliki otoritas untuk menentukan data, 
alur cerita, bahkan lebih jauh lagi unsur-unsur rasa. Praktek sejarah 
semacam itu bukan tanpa resiko, karena bisa jadi sebagian fakta 
disembunyikan untuk menonjolkan fakta-fakta tertentu.
Pertautan antara dimensi estetik dan realita sosial, di dalam praktek 
kekaryaan Harsono, menyisakan pertanyaan di benak saya: apakah 

37. Gaye Tuchman, Ilmu Sosial Historis. Metodologi, Metode, dan Makna dalam Handbook 
of Qualitative Research, 2009, hlm. 403-404.

38. Walter Benjamin, The Imaging of Proust dalam  Illumination, 1968, hlm.201-203.

Agnesia Linda M

isu-isu dan persoalan-persoalan sosial akan terselesaikan ketika 
diboyong dengan cara “penelitian” ke dalam ruang estetis? Ignas 
Kleden di dalam tulisannya Pergeseran Nilai Moral, Perkembangan 
Kesenian dan Perubahan Sosial menyatakan bahwa, transposisi 
persoalan moral ke dalam suatu ekspresi estetik mempunyai 
kemungkinan akibat yang ambivalen. Menurut Ignas, suatu ekspresi 
estetik mengundang pemahaman kita terhadap makna karya, dan 
pemahaman tersebut pada gilirannya akan membawa permirsa pada 
dua kemungkinan yang sama besarnya. Pertama, pengungkapan 
suatu masalah sosial melalui kesenian membangkitkan kesadaran 
kita untuk menyelesaikannya secara sosial di dunia nyata. Kedua, 
pengungkapan yang sama membawa kita kepada penyelesaian suatu 
masalah sosial secara simbolik dan estetik, dan karena itu membuat 
kita tidak terdorong lagi untuk menyelesaikannya secara sosial. Di 
titik itulah, Ignas menegaskan perlunya kritik sosial terhadap estetik 
untuk menyadarkan masyarakat pada umumnya dan publik kesenian 
khususnya, bahwa pengungkapan suatu masalah moral atau bahkan 
masalah sosial dalam kesenian, bukanlah substitusi untuk penyelesaian 
persoalan yang sebenarnya di dalam bidang sosial dan moral. Kesenian 
bukanlah daerah gaib, di mana kesulitan moral atau masalah sosial 
dipecahkan melalui sihir estetik.39 

Meskipun demikian, bagi saya, karya-karya Harsono telah menjadi 
situs representasi bukan hanya sekedar pengalaman tapi juga 
pengetahuan, yang disampaikan kepada orang lain (pemirsa), namun 
tidak sepenuhnya membatasi munculnya makna-makna baru. Pemilihan 
media tidak terlepas dari perhitungan politis, yang memainkan 
peran cukup penting dalam hal bagaimana gagasan dipresentasi, 
direinterpretasi dan diinterpretasi. Transformasi yang cukup pelik dari 
sebuah perkawinan antara pengalaman pribadi, sejarah dan estetika. 

www.kondenindityo@xxxxx.com

Bila Harsono terbiasa melakukan penelitian sebelum berkarya, yang 
artinya gagasan dibangun melalui pengumpulan koleksi pengetahuan 

39. Ignas Kleden, Pergeseran Nilai Moral, Perkembangan Kesenian, dan Perubahan Sosial, 
Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan, 2004, hlm. 390-393.
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terlebih dahulu sebelum diramu dan dialihbahaskan ke dalam 
bentuk karya visual, Nindityo Adipurnono memiliki praktek yang 
berbeda. Di dalam prosesnya, terjadi selang-seling praktek penelitian 
(pembangunan gagasan) dan penciptaan karya. Sebuah eksperimentasi 
penciptaan karya kadang bisa menjadi ruang membangun gagasan, 
begitu pula sebaliknya. Agar lebih jelas, di dalam tulisan ini saya akan 
menghadirkan rekam jejak beberapa fagmen perjalanan kekaryaan 
Nindityo pada periode “seri konde”. 

“Oh tidak! Si lelaki Jawa Itu lagi dengan kondenya!”, demikian Farah 
Wardhani mengawali tulisan Melihat Kembali Potret Lelaki Jawa 
Itu Sebuah Latihan Intersubjektivitas, yang dimuat di dalam katalog 
pameran tunggal Nindityo Adipurnomo, WWW.MACHO tahun 2007. 
Idiom Konde memang telah ia geluti kurang lebih 18 tahun40, di dalam 
sejarah pengkaryaannya. Sebuah obsesi yang entah kenapa dirawat 
begitu lama, sampai-sampai ia membuat alamat emailnya pun www.
kondenindityo@xxxxx.com. Mungkin karena itulah, Nindityo selalu 
diidentikkan dengan konde, disebut seniman konde, sampai sekarang 
meskipun ia telah meninggalkan idiom tersebut. 

Berangkat dari latar keluarga priyayi dan keterlibatannya di Pamulangan 
Beksa Sasmita Mardawa -pusat seni tari Pujokusuman Yogyakarta, 
Nindityo menuju ruang refleksi ke-Jawa-annya. Tahun 1990-1991 
ketika tinggal di Belanda, ia menemukan cara pandang lain untuk 
melihat subculture Jawa, melalui sebuah kajian pola lantai Bedhoyo 
dengan perspektif mata burung yang dilakukan oleh Clara Van Brakel, 
antropolog Belanda. Di dalam kajiannya, Brakel menyebutkan bahwa 
sembilan penari Bedhoyo mewakili 9 lubang hawa nafsu manusia. 
Nindityo terkesan, karena kajian semacam itu tidak biasa dilakukan 
di Indonesia. Nindityo menceritakan bahwa konsep masyarakat 
Jawa mengenai sembilan lubang hawa nafsu tersebut tidak hanya 
dimanifestasikan ke dalam pola lantai tari Bedhoyo, namun juga 
berwujud sembilan gerbang di dalam tata ruang keraton Yogyakarta. 

40. Melalui penelusuran data di IVAA dan melakukan konfirmasi melalui wawancara kepada 
Nindityo, idiom konde telah ia hadirkan di dalam karya-karya hasil dari studi formal awal 
tahun 90-an. Pertautan antara konde dan gagasan awal introvesion, ditandai dengan 
lahirnya karya berjudul Sanggul Jawa = Introvert (1993), dan idiom tersebut berlanjut hingga 
pertengahan 2008 dalam perwujudan fisik  karya-karya konde rotan raksasa.
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Konon, tata cara arus mobilisasi sembilan gerbang tersebut, sama 
dengan fungsi sirkulasi sembilan lubang hawa nafsu (lubang di 
tubuh manusia). Bagi Nindityo, sebagai orang Jawa, ia pun masih 
terkagum-kagum dengan kompleksitas masyarakatnya. Baginya, 
seolah semua aspek perilaku kehidupan telah memiliki aturan, yang 
kerap berwujud simbol-simbol, yang tak mudah diterjemahkan makna 
utuhnya, meskipun sebenarnya ia turut terlibat di dalamnya. Ia pun 
melanjutkan perenungannya, melihat kembali fungsi bahasa Jawa, 
sebagai bagian kompleksitas budaya Jawa. Tingkatan bahasa Jawa 
(undhak-undhuk basa) yang integral dengan etika masyarakat Jawa, 
menjadikan seorang Jawa harus senantiasa mampu menahan gejolak 
hawa nafsunya. Segala dorongan harus diatur dan dipilah, mana yang 
pantas diekspresikan (disalurkan ke luar) mana yang harus digiring 
masuk dan diolah di dalam diri. Tata prilaku (tata krama) yang diyakini 
masyarakat Jawa akan membawa keselarasan hidup semacam itu, 
ia asumsikan sebagai konsep dari “narimo”.41 Seperti ketika Nindityo 
belajar tari klasik gaya Yogyakarta di Pujokusuman, ia tidak bisa serta 
merta bertanya kepada guru; kenapa ia mengajarkan ragam gerak 
tertentu pada tahap belajar tertentu, apa maksud dari ragam gerak 
tersebut dan kenapa sang guru memilih cara-cara tidak langsung ketika 
mengomentari performanya. Nindityo harus menelan kembali semua 
pertanyaan tersebut, hingga suatu saat nanti, melalui penghayatan ia 
akan menemukan jawabannya sendiri. Nindityo menelan pertanyaan-
pertanyaan tersebut untuk kembali memuntahkannya, membuat saluran 
ke luar bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut, entah dengan membuka 
diskusi, mengkonfrontasikan pikirannya dengan prespektif orang lain di 
luar Pujokusuman, atau mencari referensi literatur. Salah satu saluran 
yang ia pilih adalah melalui karya-karyanya. Gagasan tentang “narimo” 
dan kajian pola lantai Bedhoyo membawanya pada eksperimentasi 
penggabungan pertunjukan tari dengan elemen-elemen seni rupa, yang 
terwujud dalam karya Spiritual Space. 42

41. Wawancara dengan Nindityo Adipurnomo, tanggal 8 Oktober 2013 dan M. Dwi Maryanto, 
Tamarind From The Mountain, Salt From The Sea, Meet in the Cooking Pot, katalog Kopi-
Susu, 1998, hlm. 2.

42. M. Dwi Maryanto, Tamarind From The Mountain, Salt From The Sea, Meet in the 
Cooking Pot, katalog Kopi-Susu, 1998, hlm. 2. 
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Di dalam perjalanan proses selanjutnya, melalui refleksi atas 
pengalaman pribadi, ia mulai mengambil kesimpulan bahwa konsep 
“narimo” mengarah pada tindakan yang dipahami secara populer 
sebagai sikap introvert. Ia menguji kesimpulan tersebut dengan 
membaca kajian etika Jawa Niels Murder, teori psikologi Carl Jung 
dan berdiskusi dengan orang-orang di sekitarnya. Pendekatan tekstual 
semacam itu tidaklah cukup memenuhi hasrat pencariannya. Ia mencari 
tanda visual yang kiranya mengandung wacana yang serupa, dan 
konde menjadi jawabannya43. 

Jauh sebelum gagasan ‘narimo’ berkembang, Nindityo telah melakukan 
studi formal terhadap konde; menguji aspek-aspek bentuk, tekstur, 
plastisitas, volume, dsb. Kemudian ia menggulirkan telaah yang lebih 
mendalam dengan membaca literatur mengenai sejarah, fungsi, 
mengumpulkan berbagai macam konde, mengamati bentu-bentuknya 
yang beragam, mendatangi dan melakukan wawancara dengan 
pembuat konde.44 Representasi konde sebagai bagian dari kebudayaan 

43. Wawancara dengan Nindityo Adipurnomo, tanggal 8 Oktober 2013.

44. Wawancara dengan Nindityo Adipurnomo, tanggal 30 Oktober 2013. 
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Spiritual Space, Performance dilakukan di Japan Foundation Jakarta dengan Sari Sekar 
Wigati sebagai performer (penari), 1992

Sanggul Jawa = Introvert, cat air di atas kertas, mixmedia, 65x48 cm, 1993

material Jawa, bagi Nindityo berfungsi menghubungkan ritual berhias 
(menghias) dengan cara berfikir tentang keselarasan.45 Keselarasan 
kasat mata diurus melalu ritual atributif berhias dan yang tak kasat mata 
melalui ritus laku “narimo”.  Bukankah rumus-rumus keselarasan hidup 
memang selalu dicari dan diciptakan oleh manusia untuk mencapai 
tujuan hidup bahagia? Apa yang sebenarnya mengusik Nindityo? 
Apakah rumus-rumus tersebut terlampau kuno dan tidak lagi relevan 
dengan realita kehidupan masyarakat Jawa pada eranya?  Apakah 
Nindityo bermaksud mengkompilasi dan menawarkan rumus-rumus 
hidup baru yang akan ia sematkan di dalam karyanya? 

Di dalam sebuah wawancara dengan Enin Supriyanto, Nindityo 
pernah mengungkapkan, bahwa ia bukan tengah menegakkan ‘suatu 
proyek kritik’, proyek konde yang dikerjakannya lebih tepat disebut 
sebagai suatu “jalan instropeksi”.46  Jika demikian, saya berpendapat, 
Nindityo meminjam konde dari kebudayaannya untuk menguji coba 
pemahamannya atas kebudayaannya sendiri. Dari tiga karya di bawah 
ini, saya melihat Nindityo menghadirkan Jawa sebagai identitas yang 
dipertegas, dikaburkan, dibanding-bandingkan, dicampur-campur, 

45. Katalog LIYAN: pameran Seni Rupa Nindityo Adipurnomo, 2000.  

46. Katalog LIYAN: pameran Seni Rupa Nindityo Adipurnomo, 2000.  



90 91

ditolak, sementara dari sisi lain justru nampak sedang diagungkan. 
Bukan bingung atas identitas, tapi seperti sedang menunda-nunda 
identitasnya sendiri. 

Di dalam makalah untuk Konggres Kebudayaan Indonesia di 
Yogyakarta, tanggal 9 Oktober 2013, PM Laksono menyatakan 
bahwa kebudayaan berkait-berkelindan dengan proses sejarah, yang 
kecenderungannya bergantung pada tanggapan individu dan sosial 
terhadap keserbamungkinan yang didedahkan oleh perubahan yang 
ada (secara alami maupun politis-sosiologis). Pada makalah yang 
sama, ia juga menyatakan bahwa pengertian mengenai kebudayaan 
itu banyak sekali definisinya (salah satunya adalah pemaknaan konsep 
“narimo” yang diajukan oleh Nindityo), dan setiap pilihan konsep 
kebudayaan, yang kita terapkan, akan memiliki implikasi yang khas. 
Kebudayaan menjadi “benang merah” yang menautkan berbagai citra 
(properti) (di dalam studi kasus Nindityo adalah penggunaan idiom 
konde atau sanggul Jawa) menjadi lantunan identitas (khas) Jawa 
(tradisional)47. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah Nindityo sadar 
bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang cair dan identitas memiliki 
sifat yang lebih terbuka, sehingga bisa diotak-atik semacam itu?

47. Untuk lebih memahami konsep ini, baca PM Laksono, Pendidikan Sebagai Sarana 
Kelola Kebudayaan, makalah untuk Konggres Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta, tanggal 
9 Oktober 2013. 
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Pembuat konde di Tamansari, Yogyakarta. (Dokumentasi Nindityo Adipurnomo)

Who is affraid of the Javanese, kayu, tembaga, rambut, keranjang, perhiasan,
foto, 500 x 400 x 150 cm, 1994

Introversion, obyek ukiran kayu, foto, cermin, resin, benda temuan, kain transparan, 400 x 
600 x 600 cm, 1995-1996. Koleksi: Queensland Art Gallery, Brisbane, Australia
Drawing oleh Agung Kurniawan, foto oleh Reyn van Koolwijk

Who wants to be Javanese, kayu, mixed media, kuningan,  180 x 120 x 100, 1995-1996
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Tahun 1993, Nindityo menerima undangan dari Ardiyanto Pranoto untuk 
berpartisipasi di dalam sebuah pameran bertajuk Kartini. Ia menemukan 
jalinan benang merah antara Konde, introversion dan Kartini dari 
pengamatannya terhadap ritual nasional Hari Kartini setiap tanggal 21 
April. Di hari Kartini, para pelajar perempuan tingkat SD, SMP dan SMA 
melakukan pawai atau upacara bendera dengan mengenakan pakaian 
nasional berupa kebaya lengkap dengan make up (rias wajah) dan 
tatanan rambut bersanggul ala Jawa. Itu berlaku secara nasional, tanpa 
memperhitungkan entitas etnis lainnya, karena yang “bukan Jawa” pun 
harus mengenakan busana Jawa. Nindityo berpendapat, ritual nasional 
semacam itu menunjukkan kedangkalan pemaknaan atas Kartini dan 
perjuangannya. Pengangkatan status konde Jawa dari lokal menjadi 
nasional, justru mengaburkan filosifi keselarasannya. Perenungan 
tersebut ia terjemahkan ke dalam karya berjudul “introversion”.48 
Tahun 1995, Timothy Morell kurator dari Australia melakukan kunjungan  
ke studio Nindityo. Ia tertarik dengan karya “introversion”  yang pada 
waktu itu belum sempurna. Setelah mendengarkan ulasan Nindityo 
mengenai gagasan yang melatarinya dan ke arah mana ia akan 
menyempurnakan karya tersebut, ia tertarik untuk memboyong karya 
tersebut ke Asia Pasific Triennial II, tahun 1996, di Queensland Art 
Gallery, Brisbane, Australia. 49

Di dalam karya “Introversion” yang telah disempurnakan, Nindityo 
menggambarkan Kartini sebagai sentral lingkaran yang dikelilingi 
oleh cermin, ukiran, dan gambar-gambar konde yang kesemuanya itu 
menjadi simbol dari status sosial tertentu. Ritus peringatan semacam 
itu dihadirkan sebagai sebuah bentuk penghormatan, yang sebenarnya 
justru menyekap Kartini bersama dengan para peserta ritus, di dalam 
ruang isolasi nilai tertentu yang ia wujudkan dalam bentuk tirai putih 
transparan. Pada saat pemirsa masuk ke dalam tirai dan mendekatkan 
mata pada bingkai ukir gambar-gambar konde di atas kaca yang 
digantung mengelilingi potret Kartini, mereka juga akan melihat refleksi 
wajah mereka sendiri. Seolah tidak bisa mengelak untuk terlibat dalam 
ritus dan turut menjadi bagian yang  terisolasi.

48. Wawancara dengan Nindityo Adipurnomo, tanggal 30 Oktober 2013.

49. Wawancara dengan Nindityo Adipurnomo, tanggal 8 dan 10 Oktober 2013.
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Introversion, obyek ukiran kayu, foto, cermin, resin, benda temuan, kain transparan, 400 x 600 
x 600 cm, 1995-1996
Koleksi: Queensland Art Gallery, Brisbane, Australia
Drawing oleh Agung Kurniawan, foto oleh Reyn van Koolwijk

Di tahun yang sama, Nindityo menerima undangan dari The 
Asia Society New York untuk berpartisipasi dalam pameran 
CONTEMPORARY ART IN ASIA: TRADITION AND TENSION. 
Kebetulan pada waktu itu Whitney Museum tengah menggelar 
pameran fotografi Nan Goldin berjudul The Ballad of Sexual 
Dependency50. Di dalam pameran tersebut Nindityo melihat diary 
visual Goldin mengungkapkan keintiman jalinan relasi sang seniman 
dengan pengalaman pribadi atas dirinya sendiri dan orang-orang di 
sekitarnya. Karya-karya fotografi Goldin bukan hanya menghadirkan 
gambaran peristiwa hidupnya, namun aneka serba rasa termasuk 
perasaan-perasaan tidak bernama yang hadir di antara peran gender, 
gairah sexual, kesakitan, percintaan dan persahabatan. Goldin 
sendiri menyatakan bahwa tulisan diary bersifat pibadi, rangkuman 

50. The Ballad of Sexual Dependency adalah kumpulan karya-karya fotografi dokumenter 
Goldin tentang kehidupannya dan kehidupan teman-temannya – homosexual, junkies, 
orang-orang miskin dan terpinggirkan- di kota New York akhir tahun 70 an sampai dengan 80 
an. Karya-karya tersebut kini telah menjadi sebuah elemen penting mengenai kemanusiaan 
yang transenden. 
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kadang-kadang ia menggunting gambar figur menteri, bupati, wartawan, 
dan artis, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik kecil bersama 
dengan rerontokan rambutnya.  

Hal serupa juga pernah dilakukan oleh nenek dan ibunya, serta 
perempuan-perempuan lain di era yang sama. Mereka mengumpulkan 
rambut yang rontok atau tertinggal di suri, menyerahkannya kepada 
perempuan pembeli barang bekas untuk dirajut menjadi konde yang 
nantinya akan mereka kenakan. Neneknya pernah bilang bahwa 
ada kepuasan ketika mengenakan konde yang terbuat dari rambut 
sendiri. Seiring dengan hadirnya ingatan tentang hal itu, Nindityo pun 
mempertanyakan kembali peristiwa tersebut sekaligus mengaitkannya 
dengan situasi di masa ketika ia mengingat. Dengan turut melakukan 
hal yang sama, mengumpulkan rerontokan rambut, ia jadi bisa 
merasakan dan menghayati ekstase kepuasan yang pernah dialami 
oleh sang nenek dan ibu. Kepercayaan untuk menyerahkan kumpulan 
rambut sedikit demi sedikit kepada orang lain, yang akan merajutnya 
menjadi sebuah sanggul, dilihat sebagai sebuah proses produksi yang 
berbasis pada kepercayaan dan keintiman. Apakah benar orang lain 
tersebut akan membuat sanggul hanya dari kumpulan rambut sang 
nenek dan ibu? Bukankah ia mempunyai peluang untuk melakukan 
kecurangan, mencampur rambut dengan rambut orang lain dan atau 
rambut palsu untuk mempercepat proses produksi dan transaksi 
pembayaran jasa? Demikian pertanyaan-pertanyaan yang muncul  di 
dalam perenungan Nindityo.53 

Mengumpulakan rerontokan rambut dilakukan sebagai sebuah ritual 
personal, namun karena bukan hanya dirinya, melainkan sebagain 
besar wanita di era nenek dan ibunya melakukan hal yang serupa, 
maka sebenarnya itu juga bersifat massal. Fenomena “yang personal 
dan yang sekaligus massal” bisa muncul dalam konteks lokal sebagai 
bagian dari kebudayaan tertentu, namun bisa juga muncul dalam 
konteks universal menjadi bagian dari fitrah laku hidup manusia. Salah 
satu peristiwa yang Nindityo rujuk sebagai contoh universal ialah, eforia 

53. Wawancara dengan Nindityo Adipurnomo, tanggal 8 Oktober 2013.
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tentang dunianya sendiri yang memungkinkan jarak pandang guna 
menganalisanya kembali. Sementara diary visual bersifat publik, sebuah 
perluasan basis subjektivitas yang menyertakan peranan orang lain. 
Foto-foto karya Goldin hadir dari hubungan, bukan observasi. Jepretan 
mata kamera, langsung Goldin arahkan pada kehidupannya sendiri. 
Dengan demikian, Goldin akan melihat dan merasakan orang lain 
yang juga ada di dalam foto tersebut.51 Nindityo mengunjungi pameran 
tersebut sebanyak empat kali di hari yang berbeda, dan di hari keempat 
ia menanggis. Ekstase spiritual yang ia petik dari karya-karya Nan 
Glodin menghadirkan kesadaran bahwa seseorang harus benar-benar 
menyadari pengalaman orang lain. Seseorang harus menganalisa dan 
memaknainya melalui cara dan media ekspresi apapun. Sepulang dari 
Whitney Museum ia kembali membuat relasi keintiman baru dengan 
dirinya sendiri melalui sebuah ritual personal. Ia mengumpulkan 
rerontokan rambutnya sendiri, baik yang rontok di ranjang, tertinggal 
di sisir, bahkan sampai rambut kemaluan yang tertinggal di celana 
dalam dan atau kamar mandi.52 Setiap kali ia memungut rambut-rambut 
tersebut, ia membuat penanggalan waktu di atas sobekan kertas, 

51. Nan Doldin, The Ballad of Sexual Dependency, 1996.

52. An interview between Nindityo Adipurnomo and Mella Jaarsma, katalog Kopi-Susu, 1998, 
hlm. 19. 
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seorang pria ketika mendapatkan anak pertama. Eforia semacam itu 
bila diceritakan kepada orang lain, seringnya, ditertawakan karena 
situasinya sangat spesifik, tetapi di lain pihak hal serupa juga dialami 
oleh banyak orang. Ritus personal yang dilakukan secara massal, 
menjadi kata kunci perkembangan gagasan Nindityo selanjutnya.54 

Seusai pameran di New York, Nindityo mulai gerah dengan sebutan 
“seniman konde”. Cara baca publik atas karya-karyanya telah terjebak 
di dalam labirin metafor konde. Ia semakin jarang menjumpai diskusi 
kritis mengenai konsep dan gagasan yang sebenarnya justru menjadi 
roh karya-karya seri kondenya. Oleh karena itu, ia melakukan 
eksplorasi media untuk mengaburkan bentuk konde. Ekspedisinya ke 
sentral kerajinan rotan di desa Trangsan, Gatak, Sukoharjo, Surakarta, 
bukan hanya mengilhami kebaruan media dan bentuk-bentuk karya, 
namun juga menguatkan gagasan “ritual personal yang bersifat 
massal”. Kumpulan plastik-plastik kecil yang telah ia kumpulkan sejak 
pulang dari Whitney Museum, ia rajut bersama salah satu konde rotan 
raksasa, berukuran 250 x 300 x 97 cm, menjadi karya yang berjudul 
Hidding Rituals and The Mass Production I (1997-1998). 

Melalui kisah ekspedisi eksplorasi media di desa kerajinan rotan 
yang ia ceritakan di wawancara, saya menangkap sajian representasi 
realita bagaimana industri produksi massal diberlangsungkan. 
Interaksi dialogis antara pemilik desain (pemesan) dan eksekutor 
teknik (pengerajin) terjadi secara intim hanya pada waktu proses 
penerjemahan bahasa desain ke dalam bahasa teknis. Setelah uji 
coba teknik dirasa mampu mentransformasikan desain ke dalam 
bentuk yang sesuai dengan kehendak pemesan, urusan berlanjut pada 
berapa banyak jumlah produksi. Penyelesaian kontrak interaksi dan 
bentuk apresiasi hanya berwujud transaksi pelunasan biaya jasa dan 
produksi. Di dalam fase pengkaryaan ini, saya melihat upaya Nindityo 
untuk menciptakan attitude interaksi lain dengan para pengerajin 
rotan tersebut. Entah karena kesadaran kontemplatif mengenai 
“ritus personal yang sekaligus massal” atau muncul kesadaran baru 
mengenai pelbagai keterlibatan orang lain dalam proses berkaryanya, 
di dalam kalalog pameran Helmet Your Art, Helmet Your Earth, Helmet 

54. Ibid.
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Your Heart, Art Project (1998) dan Toleran Tolerance tahun (2000), 
secara terang-terangan ia membuat pernyataan mengenai keterlibatan 
orang lain di dalam proses mewujudkan konsepnya. Ia menyambung 
interaksi dialogis dan apresiasi dengan menghadirkan testimoni orang-
orang yang pernah bekerja bersamanya dan foto-foto artisan di dapur 
pengerjaan karyanya. Salah satu diantaranya adalah pernyataan dari 
Hedi Haryanto, seniman yang kadang juga menempatkan diri sebagai 
artisan, yang pernah terlibat dalam pengerjaan karya Nindityo. Bagi 
Hedi, pernyataan Nindityo tersebut merupakan tindakan yang cukup 
berani. 55 Pasalnya, pada masa itu proses penciptaan karya seni, 
terlebih lagi yang menggunakan jasa artisan cenderung ditutup-tutupi, 
seolah menjadi dapur kotor yang tidak layak untuk diketahui oleh publik 
penikmat karya seni. 56

Peristiwa konde yang menarik lainnya, terjadi di sekitar tahun 2000. 
Nindityo melakukan eksplorasi media yang lepas dari beban wacana. 
Secara teknis eksplorasi tersebut ia ceritakan sebagai berikut; konde 
ia tempelkan ke wajahnya, agar tidak jatuh maka diikat dengan tali, 
lalu Mella Jaarsma, istrinya yang juga seorang seniman, memotret 
komposisi tersebut. Fenomena visual dari eksperimen tersebut 

55. Lihat katalog pameran Helmet Your Art, Helmet Your Earth, Helmet Your Heart, Art 
Project tahun 1998 dan Toleran Tolerance tahun 2000. 

56. Wawancara dengan Nindityo Adipurnomo, tanggal 30 Oktober 2013.
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Perkembangan karya-karya seri Portrait of Javanese Men, 2002-2006
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Arsip pribadi Seniman (dari 
Cemeti), Foto eksperimentasi 
Nindityo Adipurnomo, 2000
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memantik fantasi Nindityo tentang konsep dan bentuk keselarasan, 
bahwa bentuk konde tertentu hanya cocok bila digunakan oleh orang 
dengan bentuk dan karakter wajah tertentu. Ia menyadari adanya sex 
appeal dari perspektif laki-laki. Lebih jauh lagi ia meyakini bahwa laki-
lakilah yang sebenarnya menciptakan konsep dan kriteria kecantikan. 
Nindityo mengakui gagasan tersebut tidak ia telaah secara mendalam, 
itu hanya berangkat dari asumsi yang ia percayaai sampai sekarang. 
Keyakinan tersebut kemudian menjadi inspirasi pameran tunggalnya 
MACHOW, yang diselenggarakan di Rumah Budaya Tembi Yogyakarta 
dan Bentara Budaya Jakarta, tahun 2005. 57

Meskipun Nindityo mengakui bahwa seri Portrait of Javanese Men 
tidak berangkat dari gagasan yang dibangun dari riset yang sungguh-
sungguh, seperti karya-karya konde yang lain, namun seri ini 
sebagai fenomena visual mampu memantik resepsi dan diskusi yang 
menghadirkan beragam makna. 58 Di bawah ini adalah kutipan dari 
beberapa resepsi karya-karya seri Portrait of Javanese Men, yang saya 
ambil dari tulisan-tulisan di dalam katalog WWW.MACHO, 2007. 

Potret Orang Jawa 2004, merupakan salah satu eksplorasi Nindityo 
yang paling kini tentang visualisasi konde. Dengan memilih medium 
fotografi ia menampilkan potret lelaki Jawa dengan kepala yang 
dipenuhi atau ditutup konde. Saya tidak begitu yakin apakah karya ini 
merupakan (sic!) cara Nindityo untuk menggambarkan ingatan kolektif 
laki-laki Jawa tentang (simbol) konde. Tetapi, barangkali, ingatan-
ingatan inilah justru menutup identitas (wajah) para lelaki.

INGATAN ITU SEPERTI MEMAKSA MEREKA UNTUK TERUS 
MEMBANGUN KONSEPSI TERTENTU ATAS KECANTIKAN DAN 
FEMINITAS PEREMPUAN. 
(Alia Swastika, Sanggul Menyanggul Menjadi Jawa, 2007)

57. Wawancara dengan Nindityo Adipurnomo, tanggal 8 Oktober 2013.

58. Wawancara dengan Nindityo Adipurnomo, tanggal 8 dan 30 Oktober 2013.
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INGATAN ITU SEPERTI MEMAKSA MEREKA 
UNTUK TERUS MEMBANGUN KONSEPSI 
TERTENTU ATAS KECANTIKAN DAN 
FEMINITAS PEREMPUAN. 

(Alia Swastika, Sanggul Menyanggul Menjadi Jawa, 2007)

http://WWW.MACHO
http://WWW.MACHO
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Bila saya diperbolehkan merespon kembali-secara fisik dan bukan 
hanya tulisan-karya Mas Nindit (panggilan akrabnya oleh semua yang 
‘menuakannya’) , yang AKAN SAYA LAKUKAN ADALAH MENARUH 
CERMIN KECIL DI SETIAP FOTO POTRET LELAKI YANG WAJAHNYA 
TERTUTUP KONDE. Menghadapi refleksi konstruksi yang membuat 
kita mencoba melihat kembali ke diri sendiri. Bagaimana dengan kita? 
Bagaimana menjadi? Subject-matter ke-menjadi-an sebagai Lelaki 
Jawa seakan menjadi tak pernah basi di tangan Nindityo sepanjang 
karirnya sebagai perupa. 
(Melihat Kembali Potret Lelaki Jawa Itu Sebuah Latihan 
Intersubjektivitas, Farah Wardani , 2007)

Dengan letaknya yang menutupi wajah, konde ini mendominasi bidang 
visual, yakni kekuasaan atas segala sesuatu yang terhadapnya 
perempuan jelas-jelas adalah subteks. Akan tetapi pada aras yang 
lebih subtil, ISYARAT PENGEBIRIAN VISUAL INI DILUNAKKAN 
OLEH SENIMANNYA YANG JUGA MEMBERI ISYARAT TENTANG 
ADANYA PERTUKARAN ATRIBUT ANTARA KEDUA JENDER: si 
protagonis laki-laki, yang secara stereotipe dominan dalam hal sosial 
dan seksual, di sini dikaburkan; sedangkan konde, lambang kehalusan 
feminin tradisional, menduduki posisi mencolok yang tak selazimnya, 
yang dapat dilihat sebagai menyaran pada kepulangan ke peran-
peran jender pramodern. Dengan saling menukar tempat antara atribut 
laki-laki dan atribut perempuan ini, Nindityo Adipurnomo kembali lagi 
pada visi jamaknya yang prismatis itu, realitas tradisional yang direvisi 
dan diperiksa ulang dari berbagai sudut dan pilihan di luar apa yang 
secara budaya maupun sosial dapat dilakukan. Lebih belakangan, 
seniman ini bahkan mendorong oposisi tersebut makin maju lagi, yaitu 
menggunakan konde untuk mengaburkan citra dirinya sendiri dan 
dengan demikian makin mengembangkan wacana seputar pengaruh 
adat terhadap identitas pribadi, individualisme dan pemberdayaan. 
(Lola Lenzi, Visi Prismatis: Genalogi Konde Yang Masih Terus 
Berkembang Dalam Senirupa Nindityo Adipurnomo, 2007)

Dari fenomena ini saya melihat, bahwa ketiga penulis di atas telah 
mengisi ruang kosong karya tersebut dengan kekayaan referensi 
yang telah mereka miliki. Referensi mengenai karya-karya konde 
yang sebelumnya mungkin juga turut mempengaruhi tafsir yang 
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mereka munculkan. Jika meminjam teori resepsi Hans Robert Jauss, 
bahwa kualitas karya ditentukan oleh adanya jarak estetis, seberapa 
jauh teks (dalam hal ini karya) mampu melampaui harapan pada 
saat teks dibentuk, melalui partisipasi aktif penerima kritis (pemirsa) 
untuk menghadirkan resonansi baru yang membebaskan karya dari 
belenggu frame visual dan menciptakan konteks baru terhadapnya.59 
Kesejahteraan sebuah karya kemudian tergantung pada asupan makna 
yang dialirkan oleh pemirsa. Terkadang makna-makna yang diciptakan 
pemirsa jauh lebih luas dan kuat melampaui ekspektasi penciptanya. 
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa yang membedakan 
karya berbasis penelitian dan yang bukan? Di mana letak pentingnya 
penelitian dalam penciptaan karya?  

Pada fragmen berikutnya, di tahun 2008, Nindityo mendapatkan 
gambaran bahwa selama ini ia telah menggunakan konde sebagai alat 
metamorfosa dari obrolan via chating dengan Amanda Rath (kurator). 
Perubahan konde di dalam karya-karyanya ia asosiasikan sebagai 
metamorfosa Gregor Samsa karya Fransz Kafka. Gabungan berbagai 
tafsir panjang atas konde yang jauh melampaui sensualitas, erotisitas 
feministic dan maskulinitas berubah menjadi serangga raksasa, tanpa 
penjelasan mutasi yang masuk akal terjadi dan mewujud menjadi 
karya berjudul Dzikir.60 Selain Dzikir, dalam periode 2008, Nindityo juga 
membuat beberapa karya lain, baik yang menggunakan idiom konde 
dengan media rotan maupun media lain. 

Tahun 2009 menjadi titik puncak kejenuhan Nindityo terhadap konde. 
Ia merasa sudah mulai kehilangan konteks untuk bekerja dengan 
idiom tersebut.61 Oleh karena itu ia melakukan perjalanan ke Madura, 
mencari inspirasi yang bisa mengentaskannya dari kejenuhan terhadap 
praktek kerja pengkaryaannya selama ini. Nindityo tidak menentukan 
tempat atau objek yang hendak dikunjungi. Ia hanya perlu ada di sana, 
mengamati kehidupan yang berlangsung dan merasakan keadaan 

59. Hans Robert Jauss, Toward an Aesthetic of Reception. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1982. 

60. Wawancara dengan Nindityo Adipurnomo, tanggal 30 Oktober 2013.

61. Wawancara dengan Nindityo Adipurnomo, tanggal 8 Oktober 2013.
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macam apa yang akan terjadi pada dirinya.  Ketika mendatangi 
desa kerjinan batik, ia tergerak untuk mengetahui kisah hidup para 
pekerja yang kebanyakan perempuan. Melalui wawancara, Nindityo 
mendapatkan informasi bahwa mayoritas perempuan buruh pabrik 
batik adalah lulusan Madrasah Tsanawiyah. Jumlah lulusan Madrasah 
Tsanawiyah begitu banyak sementara lapangan pekerjaan sebagai 
pengajar agama tidak mencukupi. Untuk menyambung hidup, 
perempuan-perempuan muda itu terpaksa bekerja menjadi buruh 
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Dzikir , Rotan, Tanduk,  Sapi, Kipas Angin, Manik-manik, Besi Pegas, 140 x 140 x 120 cm, 2008

industri batik dengan upah yang sangat minim. Meskipun demikian, 
para orang tua tetap saja mengirim anak-anaknya untuk bersekolah di 
sana. Mereka percaya bahwa ilmu agama akan menjadi tonggak moral 
bagi anak-anak mereka. Jeratan kesusahan ekonomi, kawin paksa 
di usia muda, angka perceraian yang cukup tinggi berlangsung terus 
menerus di tengah suburnya keyakinan moralitas agamawi. Nindityo 
pun mengalami dilema, di saat ingin bercerai dari konde, kisah-kisah 
tersebut dengan begitu kuat justru menghadirkan makna dan konteks 
baru atas idiom konde.  Namun, ia tetap bersikukuh menjadikan 
perjalanannya sebagai transisi keluar dari kejenuhan praktek kesenian 
yang selama kurang lebih 18 tahun telah ia lakoni. 

Sama seperti Harsono, proses kekaryaan Nindityo juga berangkat dari 
pengalaman pribadi. Perbedaan praktek keduanya yang saya lihat 
adalah; Harsono seolah melakukan penelitian untuk menguak dan 
mengumpulkan bukti-bukti atas apa yang telah ia yakini sebelumnya, 
sementara Nindityo justru tidak sepenuhnya menentukan apa yang 
hendak ia cari. Ia membiarkan dirinya membaur dengan praktek 
kebudayaannya sendiri dan membuka diri pada segala kemungkinan 
yang terjadi. Ia menangkap apa saja karakter alami yang muncul 
dalam peristiwa, dalam latar lokasi, dan berbagai ungkapan nilai yang 
ada, kemudian menelaahnya kembali melalui refleksi. Rangkaian ritus 
nostalgik yang ia lakukan membuatnya seolah hanya sibuk mengurus 
dirinya sendiri.
Meskipun Nindityo cukup lama bekerja dengan metafor konde, tetapi 
bagi saya konde bukanlah isu utama. Meminjam nalar Robert E. Stake, 
kemudian saya melihat, konde hanya memainkan peran suportif yang 
membantu Nindityo menemukan dan memahami fenomena-fenomena 
tersembunyi, menyikap rahasia struktur sosial yang mengikatnya. Di sisi 
lain, konde menjadi ruang diskusi mengenai hal-hal yang telah diterima 
begitu saja, yang dianggap ora ilok (tidak etis) untuk dibicarakan dan 
bahkan yang tidak terpikirkan untuk dibahas dalam obrolan sehari-hari. 
Berkat keunikan sejarahnya, konde menjadi sebuah entitas kompleks 
yang beroperasi dalam sejumlah konteks, meliputi kontes fisik, etika 
dan estetika62. Karya-karya seri konde Nindityo membuat kita melihat 

62. Robert E. Stake , Studi Kasus di dalam Handbook of Qualitative Research, 2009, hlm. 
301. 
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yang tidak selalu kita lihat. Memboyong hal-hal yang kita terima begitu 
saja ke dalam ruang pamer dan mengkonfrontasikannya dengan 
pemahaman publik.

“Saya menyadari bahwa saya butuh penelitian, saya butuh investigasi 
khusus, karena saya merasa bahwa survey dengan menggaris bawahi 
pengamatan-pengamatan saja tidak cukup. Saya bukan peneliti, saya 
tidak memiliki dan sedang mengembangkan standar-standar  akademis 
penelitian sosial.  Saya sedang mencari dan mengembangkan cara 
untuk memaknai pengalaman-pengalaman saya guna melihat, 
menyongsong  dan melipatgandakan kapasitas resapan menghadapi 
dan mencerna perubahan-perubahan medan sosial berkesenian pada 
masa mendatang. “63

 
Praktek penelitian yang dilakukan Nindityo, berlangsung melalui proses 
dan pengaruh timbal balik interaksi, baik dengan media, maupun 
realita yang tengah ia hadapi, termasuk fenomena visual yang ia 
ciptakan sendiri. Perjalanan matamorfosis konde memainkan peran 
penting di dalam apa dan bagaimana pergeseran gagasan Nindityo 
dipresentasikan, direpresentasikan, dan diinterpretasi. Eksperimentasi 
bebas wacana yang ia lakukan, menjadi tidak terbebas dari wacana. 
Konsep keselarasan dan kesadaran sex appeal dari persepsi laki-
laki yang muncul ketika ia melihat foto eksperimentasinya sendiri, 
bukanlah kebetulan semata. Isac Newton tidak mungkin serta merta 
bisa merumuskan hukum gravitasi ketika ia bertemu apel jatuh. 
Jauh sebelum peristiwa itu, gagasan mengenai gravitasi pasti sudah 
lama menjadi bahan pemikirannya. Seperti yang dikemukakan oleh 
Habermas, di dalam proses penelitian, pengetahuan dihasilkan baik 
oleh hubungan logis dari proposisi maupun oleh hubungan empiris dari 
tindakan peneliti. Kenyataan tidak dipahami dengan kategori apriori, 
melainkan dengan mekanisme proses penelitian sebagai proses belajar 
akumulatif. Sama halnya dengan apel jatuh dalam kisah Isac Newton, 
foto eksperimentasi Nindityo adalah fenomena visual yang memanggil 
kembali berbagai pengetahuan dan referensi yang telah ia kumpulkan 

63. Pernyataan ini tertera di dalam korespondensi pra wawancara saya dengan Nindityo 
Adipurnomo untuk keperluan pembacaan ulang proyek seni Pseudopartisipatif yang ia 
inisiasi, sebagai bagian dari perayaan 25 tahun Rumah Seni Cemeti. Di dalam proyek ini 
saya terlibat sebagai salah satu seniman partisipan sekaligus koordinator proyek. 
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sekian lama untuk masuk ke dalam ruang pemaknaannya. Makna 
bertinggal di dalam proses produksi karya, di dalam karya itu sendiri, 
dan sekaligus di dalam interpretasi tentang karya itu sendiri.

Refleksi dan Tinjauan Kembali Penelitian ala Seniman Seni Rupa 
Kontemporer

Dari fragmen-fragmen kekaryaan Nindityo dan Harsono, saya 
menempatkan praktek pengembangan gagasan yang mereka sebut 
“penelitian” sebagai sebuah proses untuk mengetahui atau menjadi 
tahu, dan karya sebagai representasi dari pengetahuan membuka 
peluang bagi orang lain (publik) untuk turut mengetahui. Penggunaan 
istilah “penelitian” di dalam praktek kerja penciptaan karya seni 
rupa, tidak sepenuhnya bebas dari gugatan. Gerrit Willems di 
dalam tulisannya Riset dan Petualangan memberi penegasan pada 
perbedaan besar antara riset ilmiah dan apa yang dianggap riset dan 
eksperimen dalam seni. Agar layak diberi predikat “ilmiah”, kerja riset 
dan eksperimen harus memenuhi kriteria ketat, dan ini umumnya tak 
terpenuhi dalam seni mutakhir. Bagi Willems meskipun seniman dan 
ilmuwan sama-sama memiliki sikap eksploratif dan energi kreatif, 
seni tetap saja bukan ilmu. Berbeda dengan eksperimen kesenian, 
eksperimen keilmuan ialah suatu uji (test) yang sistematis dan 
terkendali, dengan sasaran yang jelas dan sudah tertentu. Di suatu 
laboratorium, kondisi-konsisi selalu dikontrol dengan ketat cermat. Riset 
sosiologis bekerja dengan melibatkan kelompok kontrol. Riset ilmiah 
bersifat obyektif dan harus dapat diulang untuk dapat memperoleh 
kesahihan (validitas) umum. Bahasa ilmiah, atau sistem lambang 
ilmiah, tidaklah taksa (ambigu), dan hanya boleh memungkinkan satu 
penjelasan tunggal. Dalam banyak kasus, tolok ukur keberhasilan 
eksperimen sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan dalam kesenian 
eksperimen mempunyai arti uji coba. Tidak ada metode yang seragam 
dan telah ditetapkan lebih dulu untuk diikuti, tidak ada kriteria yang telah 
dirumuskan untuk menentukan apakah suatu eksperimen kesenian 
dapat dipandang berhasil atau tidak. Suatu karya seni tidak dapat 
diulang, dan ia bersifat subyektif. Bahasa dan sistem lambang seni itu 
taksa, puitik dan memuat sejumlah makna. Singkat kata, ilmu (sains) 
terikat pada metode si periset, seni terikat pada person si periset. 
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Seniman mencampurtangani realitas secara personal; mereka mencari 
hubungan-hubungan baru antara berbagai wilayah sosial, mereka 
melakukan berbagai ujicoba, menyeberangi berbagai perbatasan 
kesenian. Oleh karena itulah, praktek kerja tersebut tidak semestinya 
disebut riset melainkan petualangan64. 

Apakah benar seni bukan ilmu? Cara pandang semacam itu, bagi 
saya justru akan menutup kemungkinan bagi cara-cara alternatif guna 
memperoleh pengetahuan. Seolah-olah pengetahuan mengenai apa 
itu dunia berserta isinya hanya dikooptasi oleh satu lembaga, yakni 
penelitian ilmiah. Refleksi subjek pengetahuan atas pengetahuannya 
digantikan atas penyelidikan atas metodologi dan prosedur ilmu 
pengetahuan. Padahal realitas-realitas sosial yang kompleks tidak 
selalu tunduk pada metode-metode yang lebih formal65 dan Eisner 
pun menyakini bahwa seni menyediakan akses untuk mematrialkan 
pengalaman yang tidak dapat dan atau sulit dihadirkan dalam bentuk 
representasi lainnya66. 

Kembali pada persoalan penggunaan istilah “penelitian” dalam 
penamaan proses tersebut, Pierce memahami logika penelitian hanya 
sebagai salah satu hasil proses belajar manusia. Konteks yang lebih 
luas dari penelitian adalah konteks kehidupan objektif manusia. Dalam 
hal ini, proses penelitian hanyalah memenuhi fungsi khusus, yaitu 
menetapkan pendapat, menghilangkan kesangsian dan memperoleh 
kepercayaan yang tak dipermasalahkan67. Habermas melalui kritik 
ideologi dan kritik-ilmu pengetahuan melalui kritik-pengetahuan, 
menyatakan bahwa pengetahuan, ilmu pengetahuan dan ideologi 
merupakan tiga hal yang saling bertautan dan ketiganya terkait 

64. Gerrit Willems, Riset dan Petualangan, Exploring Vacum  15 Tahun Rumah Seni Cemeti, 
2000, hlm. 190-192. 

65. Maurice Punch, Politik dan Etika dalam Penelitian Kualitatif, di dalam Handbook of 
Qualitative Research, 2009.

66. Untuk memahami konsep ini, baca Does Arts-Based Research Have a Future?, yang 
ditulis Elliot Eisner  untuk Inaugural Lecture for the First European Conference on Arts – 
Based Research, Juni 2005.

67. F. Budi Hardiman, KRITIK IDEOLOGI Menyikap Pertautan Pengetahuan dan 
Kepentingan Bersama Jürgen Habermas, 2009, hlm. 152.
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pada praxis kehidupan sosial manusia. Pengetahuan (Erkenntnis) 
merupakan aktivitas, proses, kemampuan dan bentuk kesadaran 
manusiawi, sedangkan ilmu pengetahuan (Wissenschaft) merupakan 
salah satu bentuk pengetahuan yang direfleksikan secara metodis. 
Syarat kemungkinan bagi pengetahuan dan praxis manusia itu adalah 
kepentingan yang mengarahkan pengetahuan (erkenntnisleitende 
Interessen). Pertama, manusia sebagai spesies memiliki kepentingan 
teknis untuk mengontrol lingkungan eksternalnya melalui perantara 
kerja, dan kepentingan ini mewujudkan dirinya dalam pengetahuan 
informatif yang secara metodis disistematisasikan menjadi “ilmu-ilmu 
empiris-analitis”. Kedua, manusia sebagai spesies memiliki kepentingan 
praktis untuk menjalin saling pemahaman timbal balik melalui 
perantara bahasa, dan kepentingan ini mewujudkan dirinya dalam 
pengetahuan interpretatif yang disistematisasikan secara metodis 
menjadi “ilmu-ilmu historis-hermeneutis”. Ketiga, manusia sebagai 
spesies memiliki kepentingan emansipatoris untuk membebaskan 
diri dari hambatan ideologis melalui perantara kekuasaan, dan 
kepentingan ini mewujudkan dirinya dalam pengetahuan analitis 
yang disistematisasikan secara metodis menjadi” ilmu-ilmu sosial 
yang kritis atau kritik ideologi”68.  Oleh karena itu, melihat kenyataan 
bahwa praktek “penelitian” dalam berkarya yang dilakukan oleh 
Harsono dan Nindityo telah mampu menguak berbagai macam realita 
kehidupan yang disembunyikan baik oleh penguasa maupun struktur 
sosial itu sendiri, saya tetap yakin bahwa praktek keduanya adalah 
bagian dari praktek produksi pengetahuan. Bahkan lebih jauh lagi, 
pengetahuan yang mereka hasilkan dari aktivitas pengembangan 
gagasan tersebut sebenarnya lebih banyak dari apa yang mampu 
mereka representasikan melalui karya, terlepas dari apapun sebutan 
prosesnya. Meminjam nalar Habermas, saya berpendapat, cara 
pandang Gerrit Willems terhadap praktek produksi pengetahuan para 
seniman seni rupa kontemporer, dan pemaknaannya atas penelitian 
seperti yang saya kutib di atas, membuka peluang bagi pengetahuan 
dan ilmu pengetahuan membeku menjadi delusi atau kesadaran palsu69 

68. Ibid., hlm. 209 - 211.

69. Di dalam KRITIK IDEOLOGI Menyikap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan 
Bersama Jürgen Habermas, 2009, F. Budi Hardiman menjelaskan  bahwa untuk 
membantu pengertian tentang “kesadaran palsu”, ia mengutip pemikiran Geuss, yang 
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yang merintangi praxis sosial manusia (dalam hal ini seniman) untuk 
merealisasikan kebaikan, kebenaran, kebahagiaan, dan kebebasannya. 
Dengan cara pandang Gerrit Willems, pengetahuan dan ilmu 
pengetahuan, keduanya bisa saja berubah menjadi “ideologi”70. 

Nampaknya, Gerrit Willems tidak mengindahkan adanya penawaran 
paradigma dan metodologi “penelitian kualitatif”  baru yang telah 
berkembang pada eranya. Denzin dan Lincoln menyebutkan bahwa 
penjelasan apapun mengenai unsur-unsur pembentuk penelitian 
kualitatif harus mempertimbangkan medan historis yang kompleks. 
Keduanya mengajukan definisi awal yang bersifat umum: Penelitian 
Kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang 
mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek 
kajiannya. Hal ini berarti bahwa para peneliti kualitatif mempelajari 
benda-benda di dalam konteks alamiahnya, yang berupaya untuk 
memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi makna 
yang dilekatkan manusia (peneliti) kepadanya. Penelitian kualitatif 
mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan berbagai data empiris 
– studi kasus, pengalaman pribadi, instropeksi, perjalanan hidup, 
wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional, dan 
visual – yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan 
problematis dalam kehidupan seseorang. Sejalan dengan itu, para 
peneliti kualitatif menerapkan aneka metode yang saling berkaitan, 
dengan selalu berharap untuk mendapatkan yang sedang dihadapi71. 
Metodologi penelitian kualitatif yang beragam mereka pandang 
sebagai suatu brikolase, dan peneliti sebagai bricoleur. Mengutip 
pendapat dari Nelson, Treichler, Grossberg, Levi – Strauss, dan 
Winstein & Weinstein, ia memaparkan bahwa bricoleur memunculkan 
brikolase, yaitu serangkaian praktik yang disatupadukan dan disusun 

menginventarisasi beberapa pengertian kata tersebut menurut Teori Kritis. Suatu bentuk 
kesadaran – yaitu seperangkat kepercayaan, sikap, disposisi batin, motivasi, preferensi, 
dan sebagainya – disebut “palsu” bila secara epistemis ia mengklaim dirinya sebagai satu-
satunya bentuk pengetahuan yang benar, secara fungsional melanggengkan, menstabilkan 
atau melegitimasikan dominasi, dan secara genetik berasal dari kepentingan penguasa 
tertentu. 

70. Ibid., hlm. 209 -210.

71. Baca Pendahuluan Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif yang disusun oleh Norman K. 
Denzin dan Yvonna S. Lincoln di dalam Handbook of Qualitative Research, 2009.
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secara rapi sehingga menghasilkan solusi bagi persoalan dalam 
situasi nyata. Penelitian kualitatif sebagai- bricoleur memanfaatkan 
sarana kepakaran metodologisnya sendiri, dengan menggunakan 
strategi, metode, atau data-data empiris apapun yang ada (Becker, 
1989). Jika muncul keharusan untuk menjadi satu, peneliti pasti akan 
melakukannya. Pilihan terhadap alat apa yang perlu dilakukan, tidak 
ditetapkan sebelumnya. “Pilihan praktik penelitian bergantung pada 
pertanyaan yang diajukan”, sedangkan “pertanyaan bergantung pada 
konteksnya” (Nelson dkk., 1992, hlm.2), apa yang ada di dalam konteks 
dan apa yang dapat dilakukan oleh peneliti di dalam konteks tersebut. 
Penggunaan metode yang beragam atau triangulasi mencerminkan 
upaya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai 
suatu fenomena yang sedang dikaji. Realita objektif tidak akan pernah 
dipahami. Triagulasi bukanlah alat atau strategi validasi, namun 
merupakan alternatif bagi validasi (Denzin, 1989a, 1989b, hlm. 244; 
Fielding & Fielding, 1986, hlm. 33; Flick, 1992, hlm.194). Bricoleur 
banyak membaca dan berwawasan luas mengenai berbagai paradigma 
interpretatif (feminisme, Marxisme, kajian-kajian kebudayaan, 
konstruktivisme) yang dapat difungsikan untuk memecahkan suatu 
persoalan khusus apa saja. Bricoleur bergerak di antara dan di dalam 
sudut pandang serta paradigma yang beradu dan tumpang tindih. 
Bricoleur memahami bahwa penelitian merupakan proses interaksi yang 
dibentuk oleh perjalanan hidup, biografi, gender, kelas sosial, ras dan 
kesukuannya sendiri sekaligus oleh hal-hal tersebut dari orang-orang 
yang berada dalam konteks. Hasil kerja bricoleur berupa brikolase, 
sebuah ciptaan yang kompleks, padat, refleksif dan mirip kliping yang 
mewakili citra, pemahaman, dan interpretasi peneltian mengenai dunia 
atau fenomena yang sedang dianalisis72. Meninjau kenyataan bahwa 
Harsono dan Nindityo telah mampu mengkomplilasi beragam metode 
dan bahkan menemukan cara serta operasionalnya sendiri, apakah 
kedua seniman tersebut bisa kita sebut sebagai bricoleur?
Merefleksikan pemikiran Habermas, jika penelitian adalah hanya 
salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan, dan penelitian 
memang berjalan melalui terma pengetahuan interpretatif yang 
disistematisasikan secara metodis dalam pengoperasiannya, 
mengapa para seniman seni rupa kontemporer Indonesia memilih atau 

72. Ibid., hlm. 2-3.
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meminjam istilah penelitian untuk menamai prosesnya? Sementara 
pada kenyataannya mereka menolak syarat sistematika penelitian 
pada umumnya dan telah mampu mengkompliasi dan menciptakan 
cara memperoleh pengetahuannya sendiri. Apakah hal tersebut benar-
benar mereka sadari sebagai counter hegemoni wacana penelitian 
pada umumnya, atau sebenarnya hanya merupakan praktek apropriasi 
metode sebagai ladang ‘bermain-main’ (eksplorasi) seniman untuk 
menemukan body of work mereka?

Sayangnya, pertanyaan-pertanyaan seputar apa dan bagaimana 
“penelitian” ala seniman seni rupa di Indonesia tidak pernah benar-
benar dibicarakan, dibongkar dan ditinjau kembali. Padahal sejak era 
GSRB keterlibatan intelektual dalam penciptaan karya telah digulirkan 
hingga sekarang. Sementara itu, yang selalu diselidiki hanyalah hulu 
dan hilir dari sebuah proses penciptaan; latar belakang ketertarikan 
seorang seniman terhadap tema tertentu, wacana-wacana yang 
menjadi konsep karya dan pemaknaan terhadap karya yang dihasilkan. 
Perihal paradigma, perangkat dan cara unik macam apa yang mereka 
operasikan dalam mendekati dan menginvestigasi subjek/objek tema 
seringnya luput dari diskusi dan refleksi. Hal ini saya rasa penting untuk 
mulai ditinjau kembali. Bukan untuk menggiring praktek penelitian ala 
seniman ke dalam teritori akademis, tetapi membuka kemungkinan 
cara-cara baru dalam produksi pengetahuan di luar terma penelitian 
akademis dan memahami bagaimana perkembangan praktek 
penciptaan karya seni rupa kontemporer Indonesia itu sendiri.
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“Sejarah itu seperti kaus kaki yang menjadi pijakan setiap orang dalam 
menjalani hidup dan masa depannya. Dua hal dalam sejarah yang 
signifikan adalah keluarga dan kondisi politik. Mereka bisa dikenakan 
dan dilepas kapan saja tergantung kepentingan dari pemakainya” (Iwan 
Effendi, 2013). 

Pernyataan di atas meluncur dari mulut Iwan Effendi ketika ia 
menceritakan kepada saya, dalam wawancara kami yang pertama 
di workshop Papermoon Puppet, tentang sebuah lukisan yang 
dipamerkannya ketika ia diundang oleh  sebuah galeri seni rupa 

Splash from the past, Iwan Effendi 2011, Acrylic on canvas, 2 panels 100 x 300 cm

Yavuz Fine Art, Singapura. Iwan bercerita bahwa ketika itu ia 
diminta untuk membuat sebuah lukisan yang dapat merangkum dan 
merepresentasikan posisinya sebagai seniman muda dan sebagai 
generasi muda yang berjarak, dalam arti tidak mengalami sendiri secara 
langsung, dari gejolak politik serta sejarah Indonesia yang banyak 
dipilih sebagai inspirasinya berkarya. 

Dalam lukisan berukuran 300 x 150 cm tersebut ia bercerita mengenai 
kondisi politik Indonesia serta kesejarahan dirinya dimulai dari tahun 
1950 seusai Perang Dunia II, sebuah topik yang memang sangat ia 
gemari yang ia simbolkan dengan gambar dua (2) kekuatan kubu: 
merah dan biru. Dalam rentang waktu satu dekade, Iwan menandai 
timeline tersebut dengan rumah-rumah kecil yang menggantung dalam 
tali yang panjang. Pada timeline pertengahan tahun 1960-1970an, Iwan 
melukis sebuah burung merah yang besar, yang dengan paruhnya yang 

“Kaus Kaki” Pop Surealis Iwan Effendi

lancip membelokkan alur tali waktu sejarah Indonesia, yang tidak lain 
adalah metafora untuk tragedi G 30 S 1965, sebuah peristiwa pahit 
yang memakan korban antara 500.000- 3.000.0001 orang Indonesia di 
masa itu. 

Selanjutnya, Iwan menggambarkan tahun 1970an relatif datar karena 
tidak ada peristiwa sejarah yang besar. Pada tahun 80an, Iwan 
memunculkan makhluk kecil yang merepresentasikan dirinya yang 
lahir pada rentang waktu tersebut. Kemudian, era 90an akhir tentang 
reformasi 1998 ia gambarkan dengan rumah yang terbakar di mana 
suasana politik Indonesia saat itu begitu panas yang akhirnya memicu 
pengunduran diri Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia. 
Era 2000an menjadi masa yang krusial di lukisan ini karena Iwan 
memulai kiprahnya sebagai seniman dalam rentang waktu ini. Ia 
menggambarkan seorang anak laki-laki yang duduk dan kedua kakinya 
terbalut kaus kaki yang di bagian ujungnya berubah wujud menjadi 
gumpalan awan gelap yang bermuara di rumah pada timeline dan masa 
ketika ia lahir. Iwan mengatakan anak laki-laki itu adalah dirinya; dan 
segala kondisi politik di dunia khususnya di Indonesia serta kesejarahan 
pribadinya dan kondisi keluarga adalah dua faktor penting yang 
mempengaruhi posisi dan proses berkaryanya sebagai seniman. Yang 
menarik kemudian adalah ketika ia menganalogikan semua sejarah 
politik dan keluarga tersebut sebagai kaus kaki yang dapat ia kenakan 
dan ia lepas sesuai dengan kebutuhannya.

Semua hal dalam lukisan Iwan tersebut dengan ilustrasinya yang 
padat menggambarkan pembacaan Iwan mengenai perjalanan sejarah 
personal serta kondisi politik Indonesia, yang sebagai habitus telah ikut 
mengkonstruksi proses pencapaian Iwan sebagai perupa. Demikianlah 
yang akan coba saya lakukan dalam tulisan ini. Saya akan coba 
mengulas secara komprehensif proses berkarya Iwan Effendi yang 

1. Jumlah korban peristiwa G 30 September tidak dapat diketahui dengan pasti. 
Kebanyakan sumber mengatakan bahwa setidaknya jumlah korban adalah 500.000 orang 
(Reardon 2002, hal. 11). Namun, dalam buku “Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan 
& Petualang”, dituliskan bahwa Komandan RPKAD Kolonel (Inf) Sarwo Edhie Wibowo 
memberikan taksiran korban sebanyak 3.000.000 orang, (Pour 2010). Menurut saya, jumlah 
korban bahkan bisa lebih dari angka 3.000.000 orang terutama apabila jumlah keluarga dan 
keturunan ex-tapol PKI juga dihitung sebagai korban kekerasan struktural dan diskriminasi 
di Indonesia.
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berkecenderungan memakai gaya pop surealis. Meminjam metode 
dialektika Bourdieu, saya akan membaca proses berkesenian Iwan 
sebagai ranah tempatnya menegosiasikan berbagai modal yang dimiliki 
dengan strateginya sebagai perupa muda. Selain memahami habitus 
sebagai komponen yang dapat mempengaruhi prakteknya berkarya, 
saya menempatkan Iwan sebagai  seorang agent mandiri yang mampu 
bernegosiasi terhadap berbagai aspek yang dapat mempengaruhi 
posisinya sebagai seniman. Tidak kalah penting, proses demokratisasi 
seni rupa dalam treatment Iwan membawa karyanya lebih dekat dengan 
awam, khususnya anak muda, juga akan  saya bahas dalam paper ini.

Barangkali mirip dengan ketekunan Michael Foucault membahas 
isu homoseksualitas atau Hannah Arrendt yang tajam membahas 
isu pengungsi, ketertarikan saya terhadap karya Iwan Effendi tidak 
lepas dari kondisi dan kesejarahan pribadi saya sebagai anak muda: 
pengamat isu anak-anak dan remaja, serta latar belakang keluarga 
yang terlibat dalam isu G30S 1965 lah yang membuat saya dapat 
merefleksikan diri saya sendiri dalam karya Iwan.  Pemilihan topik 
penulisan yang mengusung Iwan Effendi akan dibahas dengan 
menempatkan diri saya sendiri sebagai individu yang berpartisipasi 
sebagai penikmat seni rupa dan juga bagian dari anak muda. 
Subjektivitas pengalaman pribadi dipadu dengan metode penelitian 
sejarah kritis yang saya peroleh dari workshop penulisan seni rupa 
ini saya harapkan dapat menghasilkan penelitian partisipatoris untuk 
memproduksi tulisan yang sahih dan ilmiah.

Pop Surealis a’la Iwan Effendi

Membicarakan Seni Rupa di Yogyakarta di era antara 1990-2010, kita 
tidak dapat menanggalkan pembahasan mengenai style surealisme 
Yogyakarta yang selalu dikembangkan anak-anak muda di zamannya. 
Era seni rupa 2000an oleh para perupa  lah, yang kemudian lebih 
menyita perhatian saya karena di masa inilah saya sudah mulai 
berdomisili di Yogyakarta sehingga referensi dari pengalaman pribadi 
sebagai anak muda, membuat saya lebih familiar dengan karya-karya 
perupa muda termasuk karya Iwan Effendi. Kemudian, tidak perlu 
dipertanyakan lagi, Iwan Effendi merupakan salah satu perupa yang 
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produktif dan selalu mengikuti perhelatan seni rupa ArtJog. Pada 
penyelenggaraan ArtJog 2013 ini, ia merupakan salah satu seniman 
muda yang diundang sebagai commission artist2 dalam perayaan 
seni rupa tahunan itu dan berhasil membuat masyarakat Yogyakarta 
terkesan dengan instalasi carousel  serta pertunjukan teater bonekanya 
bersama Papermoon Puppet Theater, sebuah teater boneka yang 
digagasnya bersama Maria Tri Sulistyani (Ria), istrinya. Bersama 
Papermoon, Iwan  beberapa tahun terakhir ini telah mengikuti berbagai 
program residensi internasional serta aktif bersama melakukan 
pertunjukan di berbagai kota di dunia. Beberapa alasan tersebut telah 
cukup memantapkan saya untuk mengulas Iwan Effendi sebagai perupa 
muda yang cukup diperhitungkan di Yogyakarta.

Gaya atau style lukisan Iwan Effendi serta beberapa perupa di 
Yogyakarta seperti Eko Nugroho, Eddie Hara, Arie Dyanto, Bambang 
“Toko” Witjaksono, Indie Guerrilas, RM. Sony Irawan, Arya Pandjalu, 
Wedhar Riyadi, Terra Bajraghosa, Farhan Siki, Nano Warsono, Eko 
“codit” Didyk Sukowati, Uji “Hahan” Handoko, Faried Stevyasta, Krisna 
Widhiatama, Prayoga “Iyok” Satria, Hendra Priyadhani, Toto Nugroho, 
Hendra “Hehe” Harsono, Riono “Tatang” Tanggul Nusantara, Sulung 
Widya, Gintani Nur Apresia Swastika, Rudi “Atjeh”, Faturrahman Alwa 
“Indun” Toni I.H, Decky Firmansyah, Wimo Ambala Bayang, Wisnu 
“Wowok” Auri, Prihatmoko “Moki” Catur, Dolly Rooseno, Wok The rock, 
Rolly “Love Hate Love”, dan Agus Yulianto disebut dengan istilah Jogja 
Agropop oleh Nano Warsono (Warsono 2010, hal 63-64). 

Menurut Nano Warsono, Jogja Agropop adalah istilah untuk menyebut 
kecenderungan seni rupa yang mencerminkan budaya anak muda 
dengan konteks spesifik sosial dan kultural Yogyakarta meskipun juga 
disadari muncul sebagai efek perkembangan budaya global (Warsono 
2010, hal 67). Meskipun demikian, menurut Iwan pemakaian istilah 
Jogja Agropop ini masih debatable di kalangan para seniman tersebut, 
karena belum ada seniman yang secara terbuka menyangkal istilah 

2. Commission artist dalam Art Jog adalah seniman-seniman yang diundang secara 
khusus oleh panitia Art Jog untuk membuat sebuah karya yang mengubah wajah Taman 
Budaya Yogyakarta dimana semua biaya pembuatan karyanya dibiayai sepenuhnya oleh 
Art Jog. Biasanya ada 2-3 seniman yang diundang sebagai commission artist dalam 
penyelenggaraan Art Jog setiap tahunnya (Iwan Effendi, 2013).
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ini namun juga belum ada yang benar-benar sepakat mengenai 
penggunaan istilah ini untuk menamai gaya berkarya mereka. 

Iwan sendiri lebih suka menamai karyanya: pop surealis3; sebuah style 
yang menggambarkan sebuah bentuk dengan nuansa metafora yang 
kental, bergaya ilustratif tokoh fiktif, dan terinspirasi dari pop culture 
atau life style anak muda yang sangat dekat dengan kehidupan sang 
seniman. Menurut Kirsten Anderson dalam bukunya Pop Surrealism: 
The Rise of Underground Art, pop surealisme adalah kecenderungan 
gaya dalam seni rupa yang muncul di tahun 1960an yang banyak 
dipengaruhi oleh budaya ‘hot rod’, komik underground, dan poster-
poster musik rock (Anderson, 2004).  Dalam memahami arti pop 
surealisme, kita dapat mencoba melihat arti dari masing-masing 
katanya: pop dan surealisme. 

Istilah pop biasanya merujuk pada budaya pop, sebuah istilah yang 
muncul sekitar awal abad 19 yang digunakan untuk merujuk pada 
budaya yang ‘lebih rendah’, sebagai bandingan dari karya seni agung 
yang menjadi wacana dominan di Eropa masa itu. Penciptaan produk 
budaya pop sering diasosiasikan dengan tujuan menarik massa 
yang besar dengan nuansa yang modern yang perkembangannya 
dipengaruhi oleh industri massal termasuk media massa (Williams 
1976, hal 199 dalam Strinati 2004, hal. 2). Dalam konteks gaya seni 
rupa ini, unsur ‘pop’ menjadi penting karena karakternya yang populis 
dan lebih dekat dengan masyarakat menjadikan karya-karya yang 
tercipta menjadi lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat; dan 
dengan demikian karya menjadi lebih ‘demokratis’. 

Istilah berikutnya, surealisme, adalah gaya yang dipengaruhi oleh Teori 
Psikoanalisa Sigmund Freud pada awal kemunculannya di Perancis, 
di mana ekspresinya menekankan pada sintesis transenden antara 
mimpi dan realitas, alam sadar dan alam tidak sadar, rasional dan 
tidak rasional sehingga banyak mengeksplorasi tafsir dan simbolisme 
mimpi sehingga berciri ganjil dan tidak kongruen (Marianto 2001, 
hal. 207). Dalam konteks Yogyakarta, ekspresi yang muncul dalam 

3. Istilah “pop surrealism” digunakan pertama kali pada tahun 1998 oleh The Aldrich 
Contemporary Art Museum  (The Lowbrow Movement - Art History Basics on Lowbrow - ca 
1994-Present)
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surrealisme dapat berupa eksplorasi mimpi, hipnotisme, dan trance 
yang terelaborasi dalam wayang, mitos tradisional, dan mistisme yang 
berbau klenik (Marianto 2001, hal. 210-211). 

Ketika kita menggabungkan dua istilah tersebut menjadi Pop 
Surealisme, kita dapat mengartikannya sebagai kecenderungan seni 
rupa dengan gaya yang ganjil, tidak realistis, seperti mimpi namun 
dibalut dengan nuansa pop yang biasanya merujuk pada bentuk, icon, 
atau referensi dari budaya anak muda yang global. Lukisan-lukisan 
Iwan Effendi juga menunjukkan ciri ini. Nuansa dan karakter yang dia 
munculkan dalam lukisannya dreamlike atau seperti mimpi, bercerita 
tentang kondisi atau tokoh yang tidak mungkin ditemui di dunia nyata. 
Ikon-ikon monster atau benda mati dengan anggota tubuh di dalam 
lukisan Iwan hanya mungkin kita lihat ketika kita sedang bermimpi. 

Referensi bentuk identitas-cair4 dipilih Iwan dengan semangat pop 
dengan nuansa Eropa atau negeri barat yang lain. Hal ini tampak dari 
pengamatan saya karena karakter-karakter monster yang muncul 
terkesan lebih terinspirasi dari mitos atau cerita komik Eropa, bukan 
style komik lokal Indonesia. Hal ini, menurut pembacaan saya, 
dipengaruhi oleh referensi Iwan terhadap cerita anak-anak yang lahir 
di era 80an di mana komik dan film kartun yang hadir kebanyakan dari 
Eropa dan Jepang. Sebagai seseorang yang juga lahir di tahun 80an, 
saya dapat membayangkan bahwa angan-angan untuk mengalami 
kehidupan yang seperti mimpi di kartun Candy-Candy, Putri Salju, Gadis 
Berkerudung Merah yang berlatar belakang Eropa --termasuk cerita 
Sailormoon atau Dragonball dari Jepang-- lebih menggugah imajinasi 
daripada cerita Timun Emas atau Klething Kuning, folklore dari Jawa 
yang diceritakan ibu sebelum saya tidur. 

Selain itu, perlu disadari bahwa pencitraan Barat, dengan jasa 
globalisasi, seringkali menjadi hal yang lebih dekat dan mudah diterima 
masyarakat Indonesia sebagai sesuatu yang modern dan menarik. 

4. Menurut Kuss Indarto dalam Workshop Penulisan Sejarah Kritis Senirupa, gaya lukisan 
di angkatan Iwan Effendi sering disebut sebagai gaya yang nir-identitas karena asal usul 
seniman sangat sulit diketahui hanya dari melihat karyanya (Indarto, 2013). Saya tidak 
setuju dengan istilah nir-identitas karena seolah mengatakan bahwa karya-karya semacam 
itu tidak memiliki identitas. Oleh karena itu saya menggunakan istilah identitas-cair.
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Something Big Around You II, Iwan Effendi, 2007, Acrylic on Canvas, 40 x 40 cm

Dalam pembacaan saya, hal ini juga dimungkinkan karena gaya 
atau icon lokal biasanya selalu merujuk pada karakter kedaerahan 
tertentu. Sehingga, referensi icon lokal yang populis --dimana semua 
orang Indonesia memiliki rasa kepemilikan yang sama terhadapnya-- 
barangkali juga tidak banyak diperoleh untuk rujukan referensi berkarya. 
Bagi Iwan yang tidak mau terjebak dalam wacana essensialist dan juga 
berkeinginan merangkul sebanyak-banyaknya orang untuk menikmati 
karyanya, gaya pop surealis dengan inspirasi kebarat-baratan dengan 
identias-cair menjadi pilihan yang strategis untuk mendemokratisasikan 
karyanya. 

Bagi Iwan, ia sangat menyadari bahwa arus informasi dalam era 
internet yang berkembang pesat tahun 2000an di Indonesia adalah 
faktor yang sangat krusial menjadikan seniman muda dapat mengakses 
referensi mengenai bentuk karya serta ide dan paham seni yang 
lebih beragam. Kebebasan arus informasi ini tentunya tidak dapat 
dilepaskan dari pertumbuhan teknologi seperti semakin cepatnya 
akses internet, media sosial, serta masuknya TV kabel dan acara TV 
internasional seperti MTV ke televisi tanah air. Seniman “generasi 
MTV”5 ini kemudian dikenal apolitis dalam berkarya, mengedepankan 
gaya hidup dan isu identitas karena para seniman muda ini tidak terlibat 
secara langsung dalam reformasi 1998 atau pergerakan politik apapun 
sebelum 1998.  Meskipun demikian, dalam kasus Iwan Effendi, karya-
karyanya yang terbaru juga merambah ke isu politik khususnya isu 
1965 setelah ia terlibat sebuah proyek pameran ‘September Something’ 
pada tahun 2005 yang diasuh oleh Agung Kurniawan, seorang seniman 
perupa ISI angkatan 1990an.

Gaya itu pilihan. Dan pilihan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Dalam kasus Iwan Effendi, zeitgeist atau semangat zaman yang muncul 
di Yogyakarta tahun 2000an bukan lagi wacana kritik politik yang tajam 

5. Generasi MTV yang dimaksud di sini adalah generasi anak muda di Indonesia tahun 
1990an yang telah dapat mengakses saluran (channel) Music Television (MTV). Sejak 
mengudara mulai tahun  1981, MTV sukses mendunia dengan membawa klaim tidak hanya 
menyajikan musik tapi juga mendiktekan sebuah kebudayaan dengan menayangkan reality 
show yang memperlihatkan pakaian dan gaya hidup musisi (Rusbiantoro, 2008). Dalam 
kasus seni rupa Iwan Effendi, ia mengakui bahwa ia dan komunitas sebayanya memiliki 
kemiripan dalam konsumsi referensi yang salah satunya adalah menonton dan mempelajari 
budaya MTV.
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dan perjuangan kelas yang frontal dalam semangat Marxisme. Seiring 
dengan perkembangan zaman, globalisasi, dan era postmodernisme, 
perayaan tentang narasi sehari-hari, cerita tentang kehidupan sehari-
hari menjadi hal yang tidak kalah penting.  Sejalan dengan ide Zygmuth 
Bauman dalam From Pilgrim to Tourist: a Short History of Identity6, 
era anak muda sekarang hidup dalam selebrasi dan apresiasi tubuh 
serta berpikiran terbuka terhadap era konsumerisme yang global dan 
hidup mengikuti berbagai pilihan. Seiring dengan perubahan bentuk 
kapitalisme di era postmodernisme ini, isu perlawanan terhadap 
kapitalisme tidak hilang namun bergeser bentuknya dari tradisi 
perlawanan kelas oleh marxis di era 80-90an awal.

6. Untuk memahami ide Zygmunt Bauman mengenai identitas dalam masyarakat post-
modern, baca “From Pilgrim to Tourist – a Short History of Identity”, chapter 2 dari buku 
Questions of Cultural Identity oleh Stuart Hall & Paul du Gay (2012). Analogi tentang tourist 
syndrom dapat dibaca di “The tourist Syndrome: An interview with Zygmunt Bauman” oleh 
Adrian Franklin 2003.
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Merunut dari teori alienasi Marx, di abad 21 ini kita dapat mengamati 
ada dua macam alienasi yang ditimbulkan oleh kapitalisme, yaitu 
alienasi ekonomi dan alienasi sosial. Alienasi ekonomi adalah dampak 
yang langsung terasa dalam bidang ekonomi seperti isu eksploitasi, 
buruh dibayar murah, dll. Sementara itu, alienasi sosial berkaitan 
dengan isu ‘krisis’ identitas dengan hegemoni yang dihadirkan 
kapitalisme seperti keharusan perubahan gaya hidup, pola kerja, 
maupun status individu. Kapitalisme gelombang pertama lebih 
menyebabkan alienasi ekonomi sehingga perlawanannya banyak 
menggunakan dialektika Marx. Pada masa postmodernisme ini, alienasi 
yang secara luas terjadi adalah alienasi gelombang ke dua sehingga 
bentuk perlawanannya pun berubah. Oleh karena itu, pendekatan untuk 
memahami perlawanan kapitalisme pada masa Iwan barangkali lebih 
cocok mengambil pendekatan Foucault yang lebih memperhatikan 
aspek sosial kultural ketimbang Marx yang melulu merujuk pada 
dominasi ekonomi. 

Di era Iwan Effendi, kekuasaan yang dilawan bukan lagi hanya jenis 
kekuasaan represi seperti yang ditawarkan Freud atau Reich; maupun 
pertarungan kekuatan seperti asumsi Machiavelli dan Marx; atau melulu 
fungsi dominasi kelas yang berdasarkan penguasaan modal ekonomi 
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ataupun manipulasi ideologi yang dicetuskan Marx (Haryatmoko 2002; 
hal 11). Foucault hadir untuk memberi penjelasan alternatif ketika isu 
yang muncul telah bergeser ke persoalan identitas dan perlawanan 
struktur dalam diri di kehidupan sehari-hari.  Selain itu, Foucault 
melihat bahwa kekuasaan bukan hubungan subjektif searah yang 
terinstitusionalisasi, namun beroperasi mendisiplinkan tubuh di bidang 
yang tersebar dan bermacam-macam seperti pengetahuan itu sendiri.7 
Oleh sebab itu, perspektif ini juga dapat digunakan untuk memahami 
kecenderungan pendekatan seniman dalam berkarya di angkatan 
Iwan Effendi yang mengusung berbagai isu mengenai identitas diri dan 
persoalan kehidupan sehari-hari.

Sebagai isu perlawanan, semangat kontemporer dalam budaya pop 
ini juga merupakan statement sebagai tandingan dari narasi besar 
(gaya maupun pasar) dalam zeitgeist-nya sendiri (Warsono 2012, 
p.13-28). Dalam generasi Iwan Effendi di tahun 2000an, narasi besar 
yang dilawan adalah gaya seni rupa China yang mengglobal menjadi 
gaya seni rupa kontemporer Asia seperti karya Yue Minjun, etc (Iwan 
Effendi, 2013). Gaya seni rupa China inilah yang ketika itu diminati 
oleh pasar dan para kolektor yang berburu karya senirupa melalui 
galeri. Sebagai seniman tandingan dari kecenderungan gaya senirupa 
tersebut, Iwan dan komunitasnya memilih ruang-ruang alternatif untuk 
memamerkan karyanya. Hal ini kemudian juga tidak bisa dipisahkan 
dari jasa para pendahulunya, para seniman yang juga muda di tahun 
80 dan 90an, yang telah mempersiapkan dan ‘menyediakan’ ruang atau 
media alternatif yang akhirnya dimanfaatkan oleh seniman muda di 
angkatannya, tahun 2000an. 

Style yang disebut-sebut sebagai avant garde dan merupakan gaya 
alternatif yang dipengaruhi gaya pergerakan low brow art ini disebut 
sebagai gaya yang anti mainstream, yang muncul sebagai perlawanan. 
Iwan Effendi dengan teman-teman seangkatan berkaryanya juga sangat 
sadar bahwa mereka membuat sesuatu yang anti mainstream yang 

7. Untuk lebih memahami ide Michel Foucault tentang kekuasaan, baca Discipline & 
Punish: The Birth of the Prison (1977), The History of Sexuality (1978), dan Power/
Knowledge (1980). 
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sangat kemungkinannya tidak akan dilirik pasar. Meskipun demikian, 
gaya ini kini telah menjadi narasi besar yang lain karena terbukti mampu 
merebut perhatian para kolektor juga dan telah mengisi pameran di 
beberapa galeri dan perhelatan pesta seni rupa di Yogyakarta maupun 
kota serta negara lain. Di tahun 2000an, gaya ini telah menjadi salah 
satu narasi besar yang baru di perkembangan seni rupa Jogja. Sejalan 
dengan konsep doxa8 Pierre Bourdieu, pop surealisme Jogja yang 
awalnya muncul sebagai pendekonstruksi dominasi narasi besar atau 
doxa senirupa di Jogja telah menjadi doxa yang baru. Sebuah alternatif 
baru yang muncul untuk mendekonstruksi wacana seni rupa dominan 
telah menjadi narasi besar itu sendiri. 

Meskipun demikian, perlu kita garis bawahi bahwa salah satu keunikan 
seni rupa di Jogja adalah keberagaman gaya berkaryanya. Walaupun 
ada dominasi trend gaya di pasar seni rupa dari waktu ke waktu, namun 
ideologi dan gaya lain karya seni rupa di Jogja senantiasa hidup dan 
tetap bertahan. Oleh karenanya, tidak ada gaya seni rupa di Jogja 
yang benar-benar secara absolute menjadi narasi besar yang tunggal. 
Mengamati hal ini, barangkali kondisi seni rupa di Jogja memang telah 
lama memasuki fase post-modern apalagi setelah masa reformasi 
Indonesia di mana ekspresi seniman dalam berkarya menjadi semakin 
beragam. Dan, bagaimanapun kondisi berkesenian di Jogja, Pop 
Surealis ala anak muda Jogja termasuk Iwan Effendi kini telah mampu 
menunjukkan taringnya dan mengamankan posisinya di jagad seni rupa 
Yogyakarta.  

Habitus Seniman Seni Rupa tahun 2000an

Habitus adalah suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan 
berubah-ubah (durable, transposible disposition) yang berfungsi 
sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan 
terpadu.
(Bourdieu, 1979: vii dalam Harker et.al 1990, hal 13)

8. Doxa adalah istilah yang digunakan oleh Pierre Bourdieu untuk menyebut suatu opini 
umum atau narasi besar yang kebenarannya seolah-olah tidak lagi dipertanyakan (taken for 
granted). Untuk lebih memahami konsep Doxa Pierre Bourdieu, baca “Pierre Bourdieu: A 
Critical Introduction”  oleh Jeremy F. Lane tahun 2000, Pluto Press.
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Dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti, habitus adalah segala 
kondisi yang melekat dalam diri seseorang termasuk di sekitaran 
orang tersebut baik aspek sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan 
kesejarahan diri, yang baik secara bawah sadar maupun di alam sadar 
berkontribusi dalam mengkonstruksi perilaku serta pilihan-pilihan orang 
tersebut. Habitus mempengaruhi praktek perilaku seseorang, dan 
setelah praktek-praktek tersebut dilakukan secara konsisten, ia akan 
mereproduksi dirinya sendiri menjadi satu komponen habitus yang 
baru. Selain itu, habitus juga mencakup pengetahuan dan pemahaman 
seseorang tentang dunia yang akan berkontribusi terhadap realitas itu 
sendiri (Harker et.al 1990, hal 14). 

Untuk memahami proses berkarya Iwan Effendi, kita perlu 
memperhitungkan segala kondisi yang melingkupi Iwan sebagai habitus 
yang dapat berkontribusi mempengaruhi pilihan dan kecenderungan 
yang ia pilih dalam berkarya. Hal-hal seperti kondisi sosial Yogyakarta 
pada tahun 2000an, interaksinya dengan komunitas seangkatan yang 
juga menggunakan gaya pop surealisme, peran seniman-seniman 
terdahulu, kesejarahan keluarganya, serta proses berkaryanya bersama 
Ria, istrinya yang memiliki latar belakang teater, dapat ditempatkan 
sebagai konteks skema habitus primer Iwan Effendi.

Lebih lanjut, proses Iwan Effendi berkarya sebagai seniman dengan 
segala eksperimen bentuk serta dimensinya dapat dipahami sebagai 
praktek-praktek yang dengan dilakukan secara terus menerus dapat 
menjadi kebiasaan yang akan menjadi habitus yang akan kembali 
mengkonstruksi proses berkaryanya sebagai seniman seni rupa. 
Dalam hal ini, saya akan membahas tentang eksplorasi Iwan terhadap 
bentuk dan meaning yang ia lekatkan dalam karyanya. Selain itu, 
eksperimennya sebagai perupa kontemporer yang menggunakan 
berbagai medium juga akan dibahas sebagai praktek yang Iwan jalani 
sebagai hal yang dikonstruksi oleh habitusnya sendiri. Praktek tersebut 
ketika menjadi rutinitas juga akan berkontribusi dalam mengkonstruksi 
habitus yang baru.

Lebih jauh dari itu, keistimewaan dialektika habitus Bourdieu ini adalah 
bahwa ia menjembatani perdebatan peran struktur dan agensi dalam 
ilmu sosial (Harker et.al 1990, hal. 18). Bourdieu tidak hanya melihat 
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semua praktek dan tindakan merupakan konstruksi dari habitus saja; 
namun bahwa ada peran agency yaitu individu itu sendiri yang mampu 
menegosiasikan posisi serta modal-modal sosial, budaya, ekonomi, 
maupun simbolik dalam setiap pilihan hidupnya. Dalam konteks Iwan 
Effendi sebagai perupa muda, strategi yang dilakukannya untuk 
mengembangkan karyanya akan dianalisa sebagai “ranah perjuangan” 
yang menjadi wadah dari negosiasi-negosiasi tanpa henti dengan 
pertimbangan modal-modal yang dimilikinya. Dalam sub-bab berikutnya, 
ketiga aspek habitus, praktek, dan ranah akan dibahas dengan cair 
tanpa sekat yang terlalu kaku per bagiannya untuk menunjukkan relasi 
yang saling mempengaruhi dan mengkonstruksi.

Proses berkarya Iwan Effendi tidak dapat dilepaskan dari kondisi 
kesejarahan perkembangan seni rupa di Yogyakarta tahun 2000an, 
masa angkatan Iwan Effendi, yang sangat dipengaruhi youth culture9 
di Yogyakarta waktu itu termasuk peran komunitasnya yang sebagai 
habitus menjadi pondasi ketertarikannya terhadap Pop Surealisme.

“Di angkatanku, seni sudah tidak lagi dipandang melulu sebagai hal 
sakral tapi sudah mulai profan. Seni tidak hanya dilihat sebagai hal 
yang adiluhung namun mulai membahas fenomena sehari-hari yang 
dekat dengan seniman. Kalau dulu seniman itu gondrong, item, serem, 
nggak pernah mandi, bau, bohemian, kalau angkatanku seniman-
seniman sudah wangi, stylist, bisa dandan dan ngerti merk jaket dan 
sepatu bagus” (Iwan Effendi, 2013).

Memang, di era 2000an ini sangat mudah menemui perupa yang tidak 
terkesan ‘seram’ atau wingit. Para seniman muda termasuk Iwan Effendi 
memiliki image atau pencitraan yang berbeda dari angkatan seniman 
sebelumnya. Perupa seangkatan Iwan sudah tampil dan berpakaian 
sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Banyak yang senang 
menggunakan kaos atau kemeja flanel produk distro lokal Yogyakarta, 
yang lain senang dengan gaya hiphop dengan topi dan sepatu yang 

9. Youth culture di sini berarti perilaku serta penampilan anak muda yang mencerminkan 
hibriditas budaya yang mereka negosiasikan sebagai bagian dari identitas pribadi dan 
kelompok dalam era di mana transformasi sosial terjadi dengan pesat: era globalisasi (Nilan 
& Feixa, 2006, p.2). Dalam kasus Iwan, youth culture di Yogyakarta yang dimaksudkan 
adalah budaya urban dengan semangat indie yang dipengaruhi oleh budaya anak muda 
global melalui internet.
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khas, dan yang lain mungkin mengenakan oldish fashion gaya 80an 
atau gaya punk rock. Semua pilihan fashion seniman tersebut dapat 
dipahami mendapat pengaruh dari hobi mereka serta preferensi mereka 
terhadap jenis musik yang sedang berkembang pada masa itu (tahun 
2000an). 

Perkembangan gaya pop surealis dalam senirupa Yogyakarta tidak 
dapat dilepaskan dari semangat counterculture yang berkembang di 
Yogyakarta dari tahun 1990an hingga 2000an termasuk perkembangan 
musik indie di Yogyakarta.  Memasuki periode 1990an, kota Yogyakarta 
semakin diwarnai berbagai jenis musik indie terentang dari musik 
ska, hardcore, punk, hingga reggae (Renaldi, 2011). Lebih lanjut, 
Renaldi (2011) juga menyebut anak-anak ‘ghetto’ Sayidan, pinggiran 
sungai Code, berhasil melahirkan musik ska Shaggy Dog yang masih 
digemari hingga sekarang.  Pada 2003 muncullah Jogja Hiphop 
Foundation (JHF) yang didirikan oleh Marzuki Muhammad a.k.a Kill the 
DJ, sebuah Javanese collective hiphop crew yang terdiri dari Kill the 
DJ, Jahanam, dan Rotra yang mengawinkan urban beat hiphop dengan 
melodi gamelan Jawa serta menggunakan Serat Centini sebagai lirik 
dalam lagu-lagunya (www.hiphopdiningrat.com). 

Selain band indie yang berkembang di Yogyakarta, secara spesifik di 
kampus ISI Sewon, Bantul tahun 2002 mulai muncul kelompok alternatif 
Pisang Seger, band-band rock ‘n roll The Herpess, The Jenny, Irama 
Peluru, Belajar Membunuh, Roll Ring Tones, Horny Laundry, Airport 
Radio, Black Ribbon, Sangkakala, dan Cangkang Serigala yang masih 
terpengaruh pendahulunya Seek Six Sick dan Black Boots (Warsono 
2012, hal. 62). Menurut Nano Warsono, dinamika band dalam kampus 
ini juga mempengaruhi wajah senirupa angkatan Iwan Effendi menjadi 
lebih terbuka terhadap musik, budaya subkultur, lifestyle, dan komik 
(Warsono 2012, hal. 63). Mengenai hal ini, Iwan bercerita bahwa pada 
awal-awal masa berkaryanya di tahun 2006, ia sangat bangga dapat 
membuat ilustrasi untuk JHF yang lagunya sedang sangat digemari 
tidak hanya di seantero Yogyakarta namun juga di Indonesia.  

Selain itu, para perupa muda termasuk Iwan Effendi yang juga menjadi 
bagian dari anak muda Yogyakarta dengan arus pertukaran informasi 
yang pesat melalui jejaring komunitas ini juga mengembangkan hobi 
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mereka termasuk dalam hal musik dan jenis fashion yang mengikutinya. 
Pilihan hobi serta fashion ini menjadi gaya hidup sehari-hari yang pada 
perkembangan berikutnya pasti mempengaruhi gaya maupun referensi 
mereka dalam berkarya. Dalam beberapa kesempatan, komunitas 
Iwan yang kebanyakan adalah mahasiswa seni rupa ISI angkatan 
2002 melakukan pameran bersama dengan menampilkan karya yang 
nge-pop surealis. Contohnya, pada tahun 2008 ada 46 perupa yang 
kebanyakan adalah teman seangkatan Iwan mengikuti pameran kolektif 
“helloPRINT!: contemporary print works today” di Edwin’s Gallery 
(Edwin’s Gallery, 2008). Iwan juga pernah mengikuti pameran bersama 
perupa pop surrealis yang lain seperti Decki Leos Firmansyah, Terra 
Bajraghosa, Uji Hahan Handoko, dan Wedhar Riyadi yang bertajuk 
“Freedom in Geekdom” di Nadi Galery, Jakarta. 

Pemilihan style Iwan Effendi tidak bisa dipungkiri merupakan peran 
komunitasnya. Komunitasnya pada waktu itu adalah anak muda yang 
memiliki literatur dan budaya yang sama, yang menjadi part of youth 
culture yang sangat sadar dengan peran komunitas sebagai basis 
modal sosial yang membidik youth lain sebagai target audience. 
Keseragaman gaya berkarya dalam angkatan Iwan Effendi kemudian 
menjadi hal yang tidak dapat disangkal meskipun menurut Iwan, 
keseragaman tersebut terletak pada spirit atau semangat berkaryanya. 
Masing-masing seniman melakukan negosiasi dan memiliki latar 
belakang ketertarikan masing-masing yang menjadikan mereka memiliki 
ciri khas dalam berkarya. Habitus yang dibentuk oleh pertemanan, gaya 
hidup, dan pola interaksi serta capaian referensi yang mirip inilah yang 
menghantarkan Iwan berproses serta menemukan karakter pop surealis 
yang sesuai dengan passion-nya.

Iwan Effendi bercerita bahwa angkatan 2002, angkatan kuliahnya di 
Institut Seni Indonesia, sangat terpengaruh oleh Eko Nugroho yang 
lebih dikenal dengan Daging Tumbuh. Pada masa awal berkarya, 
Iwan serta komunitasnya selalu dihimbau oleh Eko Nugroho untuk 
berkarya dengan bebas dan membuat sesuatu yang mereka sukai. 
Oleh karena itu, Iwan membiasakan diri untuk berekspresi dengan 
bebas dengan mengeksplorasi isu-isu yang dekat dengan dirinya 
sendiri. Kegemarannya pada isu Perang Dunia ll membuatnya senang 
mengkoleksi miniatur pesawat-pesawat Perang Dunia II dan kemudian 
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juga berhubungan dengan rekan lain yang memiliki hobi serupa. Dari 
kegemaran pribadi ini Iwan kemudian mendalami bentuk pesawat 
dan alat-alat perang seperti tank dalam lukisannya. Kawan-kawan 
lain dalam komunitasnya juga beberapa memiliki hobi mengkoleksi 
action figure dan pernik-pernik yang merupakan hobi mereka dan 
menjadikannya inspirasi dalam berkarya. Demikianlah habitus 
komunitas Iwan mengkonstruksi pilihannya sebagai seniman.

Selain menilik perkembangan counterculture secara umum di 
Yogyakarta, semangat seni rupa pop surealis angkatan Iwan Effendi 
harus juga dilihat sebagai akibat dari semangat seni kontemporer 
berpuluh-puluh tahun yang lalu; yang hadir sebagai perlawanan 
terhadap narasi besar atau wacana mapan dalam seni rupa. Tidak 
hanya dari pengaruh Daging Tumbuh - Eko Nugroho, dalam konteks 
Indonesia pertentangan ini dapat ditarik jauh dari munculnya kritik 
terhadap gaya mooi indie yang dianggap kurang kritis karena hanya 
menunjukkan yang indah-indah saja pada tahun 1950an. Di era 
selanjutnya, perlawanan tercermin dalam Gerakan Seni Rupa Baru di 
tahun 70an sebagai protes terhadap stagnansi karya seni rupa pada 
saat itu. Seniman pada waktu itu sudah mulai berpikir bahwa seni harus 
digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang konstruktif dan dapat 
berkontribusi dalam perkembangan kondisi sosial politik masyarakat. 

Dalam konteks Yogyakarta sendiri, pada tahun 80an seniman-seniman 
yang berpikiran out of the box seperti Eddie Hara, Heri Dono, dan 
kawan-kawan seangkatannya sudah mulai mempraktekkan seni rupa 
eksperimental yang mulai mengeksplorasi cross medium serta mulai 
mewacanakan isu sosial dalam karya-karyanya (Supangkat et.al 2000, 
hal 198-201).

Era 1990an di Yogyakarta, semakin banyak seniman Yogyakarta 
yang diundang untuk menghadiri berbagai forum seni di luar negeri 
seperti Australia, Belanda, Brazil, Taiwan, Cuba, Jepang, Korea, 
Switzerland, dan Inggris (Supangkat et.al 2000, hal 201). Akibatnya, 
wacana seni rupa semakin berkembang karena ada dialog dan proses 
saling mempengaruhi dengan seniman-seniman lain yang ditemui 
di luar negeri dan dijadikan referensi. Tahun 1993 di Yogyakarta 
berdirilah Kelompok Seni Rupa Jendela yang digawangi Jumaldi Alfi, 
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Handiwirman Saputra, Rudi Mantofani, Yunizar, Yusra Martunus, dan 
M. Irfan.  Pada tahun 1995-1998 semakin banyak seniman kontemporer 
yang membicarakan isu politik, seperti Dadang Christanto, FX 
Harsono, Agung Kurniawan, Agus Suwage, Arahmaiani, dan Nindityo 
Adipurnomo. Pada tahun 1997, Apotik Komik sebuah forum mural di 
Yogyakarta didirikan oleh Samuel Indratma, Arie Diyanto, Bambang 
Toko Witjaksono, Ade Tanesia, dan Mie Cornoedus (Chin, 2002). 
Kemudian, mengiringi fenomena pergerakan politik yang memanas 
pada tahun 1998 muncullah Taring Padi10, kelompok seniman yang 
secara terbuka mengusung ideologi marxisme dengan mengangkat isu 
sosial politik yang frontal dalam karya-karyanya. Dari seluruh seniman 
pendahulunya, Iwan juga sangat dipengaruhi oleh Agung “Leak” 
Kurniawan terutama dalam gagasan untuk berkarya.

Tidak kalah penting di era 90an, generasi pendahulu Iwan, wacana 
seni kontemporer di Yogyakarta semakin berkembang dengan adanya 
Rumah Seni Cemeti yang didirikan oleh Nindityo dan Mella Jarsma, 
istrinya sejak tahun 1988 dengan nama Galeri Cemeti. Selain itu, 
mulai muncullah tempat-tempat alternatif di Yogyakarta seperti Galeri 
publik Apotik Komik, Galeri Benda, Rumah Seni Tanah Liat, Rumah 
Seni Muara, Parkir Space, bahkan kamar kost para seniman dapat 
digunakan untuk pameran karya mereka (Warsono 2012, hal 58-59). 
Ketersediaan medium untuk menampung dan memamerkan karya 
mereka ini juga menjadi aspek habitus untuk Iwan Effendi dan teman 
seangkatannya untuk terus berkarya membuat sesuatu yang mereka 
sukai. Semua elemen, baik kondisi sosial Yogyakarta waktu itu, arus 
internet yang pesat, youth culture yang menggelegak, peran komunitas, 
serta jasa seniman terdahulu yang telah membuka jalan menjadikan 
pilihan Iwan untuk memantapkan diri mengambil jalur sebagai seniman 
pop surealis semakin terbuka lebar. Itulah elemen habitus primer Iwan 
yang membuatnya nyaman dalam mengeksplorasi bentuk dan berkarya 
sebagai seniman kontemporer. 

10. Informasi lebih lanjut tentang Taring Padi, klik www.taringpadi.com 
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Pencapaian Makna Lewat Bentuk

Pada bagian ini, pembahasan akan terfokus mengenai ‘praktek’ 
berkarya Iwan Effendi dalam kaitannya dengan penciptaan bentuk dan 
makna yang dipengaruhi oleh habitus yang telah dijelaskan di bagian 
sebelumnya; yang berpotensi dan atau telah membentuk habitus 
Iwan dalam menentukan pilihan selanjutnya. Barangkali, perdebatan 
mengenai makna atau pesan dalam sebuah karya --di samping bentuk 
serta komposisi dalam karya seni rupa-- selalu menjadi topik yang 
diperbincangkan terutama dalam proses kurasi bahkan apresiasi yang 
cenderung menempatkan posisi makna menjadi hal yang jauh lebih 
penting daripada bentuk karya itu sendiri. Saya ingat mata kuliah 
Antropologi Kesenian yang diampu Dr. Lono Lastoro Simatupang 
delapan tahun yang lalu bahwa ada perdebatan mengenai sesuatu, 
baru dapat dikatakan sebagai seni; apabila di dalamnya berisi pesan 
atau makna: di mana bentuk yang disajikan tidak hadir hanya sebagai 
bentuk yang hampa namun bermuatan makna tertentu yang mewakili 
opini seniman terhadap sebuah persoalan atau isu. 

Sebagai seniman muda yang mengawali karyanya dengan menciptakan 
hal-hal yang menarik hatinya, teori tersebut rupanya tidak selalu selaras 
dengan proses yang dialami Iwan Effendi. Menurutnya, craftmenship 
serta kemahiran menciptakan bentuk dan komposisi merupakan 
komponen yang sama pentingnya dengan menghadirkan makna 
dalam karya; di mana keduanya dapat mendahului dan mengakibatkan 
munculnya yang lain. Dari karya-karya Iwan yang saya amati, ia 
sangat senang mengeksplorasi bentuk mata dan burung. Referensi 
yang ia dalami adalah referensi bentuk dari seniman-seniman muda 
internasional, salah satunya Jeff Sotto seorang seniman dari San 
Fransisco dan Shaun Tan dari Australia. 

“Saya banyak mencari inspirasi visual dari karya seniman lain, dari 
buku atau internet. Jadi obsesinya, awalnya, obsesi bentuk karena 
(saya percaya) seni itu (khususnya dalam pop surealisme) awalnya 
bentuk. Kalau bentuknya sudah dapat, sudah tahu anatominya secara 
ideologis, politis, sosial, dan kultural, kamu akan bisa menggunakannya 
untuk berbicara isu apapun. Setelah menemukan bentuk yang nyaman, 
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bisa juga (saya) berangkat dari tema kemudian dengan mudah ditarik 
menjadi bentuk. Prosesnya bisa bolak balik” (Iwan Effendi, 2013).

Di samping itu, perlu dipahami bahwa definisi makna sendiri sangat cair 
untuk diinterpretasikan. Pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah 
karya tidak melulu harus persoalan politik yang kompleks. Karya yang 
terinspirasi dari pengalaman-pengalaman sehari-hari bukan berarti tidak 
mengandung makna. Semangat yang Iwan usung waktu itu bersama 
komunitasnya adalah menghasilkan karya yang ia suka, dengan 
referensi hal-hal dekat yang menjadi kegemarannya. Seperti telah 
dibahas di atas, gaya hidup anak muda menjadi titik tolak karya Iwan. 
Musik indie, membuat ilustrasi untuk band hip-hop JHF , sepatu yang 
ia impikan, serta gambar dari buku cerita anak-anak yang memenuhi 
lemari koleksi Maria, juga menjadi sumber referensinya berimajinasi 
dalam menciptakan bentuk ketika melukis. 
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Dalam eksplorasinya menekuni referensi bentuk dan komposisi, 
Iwan Effendi berkembang menjadi seniman yang semakin matang 
menemukan bentuk dan style karyanya meskipun hingga tulisan ini 
dibuat, proses berkarya dan mencari bentuk dalam karyanya masih 
selalu mengalami perkembangan dengan semakin banyaknya referensi 
yang ia serap. Beranjak dari eksplorasinya yang terus menerus dari 
obsesinya tentang Perang Dunia II, ia mulai berbicara mengenai isu-
isu sosial dalam perang. Bentuk-bentuk pesawat serta tank mulai 
mendominasi karyanya. Idiom-idiom mengenai dominasi kekuatan 
mengenai mesin-mesin peralatan perang mulai mengisi lembar-lembar 
kanvas dan kayu yang ia ciptakan. Ia mulai berbicara mengenai isu 
sosial politik yang lebih luas meski tidak lepas dari ketertarikan dan 
pengalaman pribadi. 

Setelah mengeksplorasi tema-tema yang dekat dengannya, 
kegelisahan untuk berkontribusi dalam perdebatan wacana sosial 
mulai mengusiknya. Ia mulai membutuhkan kepuasan bahwa karyanya 
harus dapat merespon kondisi sosial masyarakat. Dalam pencarian 
ini, ia menemukan isu gerakan 30 September yang menjadi kisah 
paling kelam Indonesia dalam sejarah eksistensi bangsa di mana 
semua orang kini dapat melihat dirinya menjadi bagian dari sejarah 
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kelam ini: To kill or to be killed. Setelah menemukan tema yang sangat 
menarik perhatiannya ini, Iwan mengeksplorasi bentuk dan karyanya 
untuk lebih mendalami isu yang berkaitan dengan peristiwa G30S. 
Pada perkembangannya, karya Iwan kini dapat dipastikan mengusung 
gagasan yang lebih kritis menanggapi isu sosial khususnya di lingkup 
Indonesia, khususnya Jawa. 

Gagasan bermuatan wacana politik, sosial dan budaya tidak hanya 
hadir dalam lukisannya namun dipertegas dengan kolaborasinya 
dengan Papermoon Puppet Theater. Pesan berkarya terus digulirkan 
oleh Iwan dengan berbagai medium yang secara konsisten 
menggunakan gaya identitas-cair. Dalam instalasi serta pertunjukan 
teater boneka di Art Jog 2013 bertema ‘Budaya Maritim’ lalu, Iwan 
mengangkat sosok anak laki-laki sebagai metafora Nusantara dengan 
rupa dan dekorasi yang bukan image mainstream ketika seseorang 
menggambarkan Nusantara, misalnya dengan stereotype batik yang 
kini selalu diasosiasikan dengan identitas Indonesia. 

Tentu saja, Iwan tidak hanya berbicara Jawa ketika mengusung budaya 
maritim nusantara. Di sini, saya lihat, Iwan memilih untuk tidak terjebak 
pandangan eksotisme atau essentialist ketika menggambarkan anak 
laki-laki bernama Lunang tersebut.  Baju yang dikenakan hanya cawat 
putih membungkus perut Lunang yang buncit. Pemilihan ilustrasi 
penokohan ini diputuskan melalui tahapan riset yang membuat Iwan 
memahami konteks anak pantai di Jawa zaman dulu yang kurus, 
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nonong, kemungkinan besar cacingan sehingga berperut buncit serta 
tidak memiliki priviledge memakai batik, yang pada masa lalu hanya 
mampu diakses bangsawan dan keluarga Keraton. Dalam blog Iwan 
Effendi diceritakan bahwa Iwan mengeksplorasi kisah-kisah serta peta 
lama nusantara dalam konteks budaya kelautan Indonesia (http://
elieffendi.blogspot.com/). 

Selain minimnya dekorasi tradisional dalam kostum dan penampilan 
karakter dalam lakon “Laki-laki Laut” di ART JOG 2013 tersebut, Iwan 
menggunakan instalasi carousel, suatu ajang permainan yang “bukan 
Indonesia sama sekali”. Mengenai pemilihan bentuk dan komposisi 
karya yang minim sentuhan tradisional dalam karya-karyanya, secara 
umum, Iwan berargumen: 
“Semuanya tergantung pada maksud dan tujuan. Ketika menggunakan 
unsur tradisional, apakah akan berusaha kritis atau justru essensialist? 
Saya tidak merasa butuh (harus memasukkan unsur tradisional) untuk 
menyampaikan sesuatu dalam karya saya”. 

Saya bayangkan, bentuk carousel ini menjadi daya tarik anak muda 
dan bahkan orang dewasa karena memiliki efek menghadirkan kembali 
memori masa kanak-kanak. Saya secara pribadi menganggap carousel 
sebagai sesuatu yang dreamlike; sesuatu yang dengan kehadirannya 
membawa memori yang menyenangkan dan jenaka, sebuah kesan 
yang sama, yang saya rasakan ketika saya melihat gaya lukisan dan 
figur yang dibentuk Iwan Effendi dalam karya-karyanya. Demikianlah, 
dengan gaya berkarya yang nge-pop surealis yang memberikan 
karyanya untuk diletakkan dalam konteks yang lebih cair dalam kondisi 
manapun secara global, sensibilitas Iwan untuk memproduksi statement 
sosial di dalam karyanya menjadi semakin menguat. Prosesnya sebagai 
seniman rupa menjadi penuh dan lengkap di mana bentuk dan makna 
dapat ia mainkan sebagai komponen yang saling mempengaruhi dan 
mengisi dalam setiap karyanya.

Permainan Medium sang Seniman Kontemporer

Dalam perkembangan seni kontemporer Yogyakarta, praktek-praktek 
berkarya lintas medium sudah sangat cair dan lazim dilakukan. Pada 
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Sengatan masa lalu, Iwan Effendi, 2008, Acrylic on canvas, 50 x 20 cm
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tahun 1980, para seniman ISI seperti Heri Dono, Eddie Hara, Dadang 
Christanto, serta juga seniman angkatan 1990an seperti Agung 
Kurniawan, Samuel Indratma, dll telah melepaskan diri dari pengkotak-
kotakan medium dalam seni rupa dan giat bereksperimen untuk 
mengeksplorasi bentuk karya mereka. Eddie Hara, seorang seniman 
yang lebih dikenal sebagai pelukis pop surealis pada tahun 1987 
melakukan performance bersama Ellen Urselmann yang terinspirasi dari 
“Hardship Art” di dalam buku Art in America. Eddi Hara dan Urselmann 
melakukan performance selama 24 jam dengan berjalan-jalan di 
seputar kota Yogyakarta dengan tangan dirantai tanpa diperbolehkan 
saling berkomunikasi secara verbal maupun sentuhan (Supangkat et.al 
2000, hal 198-199). Selain itu, Heri Dono juga seorang seniman yang 
mengeksplorasi wayang dengan menggubah bentuk wayang klasik dari 
Sukasman serta menggelar performance yang mengeksplorasi tubuh 
dalam judul Mo Limo, di Biennale V Yogyakarta tahun 1997 (Supangkat 
et.al 2000, hal 223).
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Seperti para pendahulunya tersebut, Iwan Effendi juga sangat 
kreatif dalam menggunakan berbagai macam medium. Dalam 
transformasi proses, ia tidak hanya mengeksplorasi bentuk namun juga 
bereksperimen dengan medium.  Sejak awal berkarya, ia tidak  hanya 
berkutat di kanvas, namun juga menjelajah dan bereksperimen ke 
medium lain seperti kayu serta acrylic. Setelah itu, ia juga menciptakan 
instalasi dengan medium alumunium, plastik, kayu, kain, kertas, 
dll. Dalam perkembangannya yang terakhir, produktifitasnya untuk 
membuat karya teater boneka bersama Pappermoon menjadikannya 
seorang seniman kontemporer yang secara konsisten dan berkelanjutan 
telah berhasil mengawinkan seni rupa dengan seni pertunjukan.

Salah satu pertunjukan kolaborasi Iwan Effendi dan Papermoon yang 
sangat menarik dan memperlihatkan penggunaan medium yang 
sangat kaya adalah Mwathirika. Lepas dari plot cerita yang kuat dan 
menyentuh, saya sangat terkesan dengan penciptaan dan sentuhan 
seni rupa dalam setting pertunjukannya. Tidak hanya instalasinya yang 
dipenuhi dengan bentuk yang kreatif seperti rumah berbentuk monster, 
Iwan dan Papermoon menggunakan new media art dalam mendukung 
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Finding Lunang, Iwan Effendi ft Papermoon, 2013, Mix media, Instalasi 6 x 6 x 6 meter

The Origin of Baba, Iwan Effendi, 2010, Acrylic on canvas, 150 x 180 cm
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penciptaan suasana dalam cerita. Sebagai setting pertunjukan, rumah 
Tupu dan Moyo, kakak beradik yang menjadi tokoh utama dalam teater 
boneka tersebut muncul dari bentuk monster yang badannya dapat 
memanjang dan berubah bentuk. Boneka Tupu dan Moyo pun juga 
dibuat dengan anatomi serta bentuk yang paling efektif dan nyaman 
untuk dimainkan. 

Di samping itu, penggunaan new media art seperti video dan sound 
mixing yang digarap dengan serius, memberi efek visual dan audio 
kepada penonton untuk mengalami hal-hal yang unik dan tidak 
terbayang untuk disaksikan. Adegan hari-hari yang berlalu, ketika 
Tupu dan Moyo menunggu ayahnya yang ditangkap tentara berkepala 
burung yang melambangkan militer, karena dituduh terlibat dalam 
kegiatan terlarang digambarkan dengan garis-garis kapur yang tergores 
muncul makin lama makin banyak, yang ditampilkan dalam video yang 
menyorot layar besar yang dipampang di setting belakang.

Dengan menggunakan seni pertunjukan untuk menyampaikan 
maknanya, dongeng-dongeng dan karakter yang selama ini diciptakan 
dalam lukisan oleh Iwan Effendi kini mewujud dalam bentuk tiga 
dimensi (3D) yang dapat disentuh, bergerak, dan mengeluarkan bunyi 
ketika digerakkan. Iwan serta Papermoon sadar bahwa setiap detail 
yang hadir dalam pertunjukan itu membawa makna tersendiri dan 
menghadirkan rangsangan, yang apabila ditangkap oleh panca indera 
penonton dapat mengakibatkan efek yang lebih membekas daripada 
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efek yang ditimbulkan ketika melihat sebuah lukisan. Dongeng dalam 
pertunjukan teater boneka itu membuka tangannya pada para penonton 
dan berkomunikasi: mengundang untuk ikut serta menjadi bagian dan 
benar-benar menghidupi cerita itu. 

Berkaitan dengan eksplorasi dalam menggunakan berbagai medium 
dalam berkarya, ‘proses berkarya’ menjadi hal yang sangat signifikan 
bagi Iwan Effendi selain persoalan menciptakan bentuk dan makna. 
Dengan mencoba menghasilkan sebuah karya dari medium yang 
berbeda, Iwan mengatakan bahwa ia dapat mendalami makna yang 
berbeda dan tentunya bentuk serta komposisi visual yang berbeda. 
Iwan mencontohkan dalam prosesnya membuat karya dari kayu 
yang dibakar, ia memperoleh pembelajaran yang reflektif dan filosofis 
mengenai pemaknaan hidup yang tidak ia duga sebelumnya. Dalam 
proses ini, sebagai ganti kanvas ia membakar sebuah lempengan kayu 
hingga hangus. Setelah itu, ia harus membersihkan sisa terbakar dan 
mencari inti kayu yang masih baik di lapisan yang lebih dalam untuk 
mendapatkan permukaan kayu yang lebih halus, datar, serta berwarna 
lebih terang sehingga ia dapat menggambar di permukaannya. 

Dari proses pengkaryaan ini, Iwan teringat oleh pengalaman pribadinya 
dan hal-hal yang dekat dengan dirinya khususnya lingkungan 
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Mwathirika Stage, Iwan Effendi ft. Papermoon, 2010, Mix Media, Variable Dimension

The Holly Power, Iwan Effendi, 2012, Acrylic on Burned Wood, 2 panel, 20 x 30 cm each
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pertemanannya. Dari eksplorasi proses menggambar di medium yang 
berbeda tersebut Iwan dapat berefleksi tentang karakter manusia: 
bahwa orang tidak cukup hanya melihat permukaan seseorang untuk 
memahami karakternya. Kita harus menggali dan menengok lebih 
dalam untuk benar-benar mengenal dan menemukan keindahan serta 
keunikan dalam diri orang tersebut (Iwan Effendi, 2013). Selain itu, 
dari proses membuat boneka untuk Papermoon, Iwan juga belajar 
mengenai komposisi penciptaan yang menghantarnya pada berbagai 
pembelajaran terhadap dinamika kehidupan manusia yang kompleks. 
Mencipta karya, Iwan kini semakin peka untuk senantiasa merefleksikan 
proses yang dijalani untuk lebih memahami pengalaman sehari-hari 
yang melingkupinya, dan menerjemahkannya dalam bahasa metafora 
dengan wujud karya pop surealis yang menarik dan meriah. 

Dari proses ‘eksplorasi lintas medium’ inilah Iwan sadar bahwa 
karya seorang seniman dan pola pikirnya sangat dipengaruhi  oleh 
lingkungannya, khususnya dari keluarga serta kondisi politik yang 
melingkupinya. Inilah yang menghantarkannya menggambarkan kondisi 
politik Indonesia serta pengalaman dirinya dalam dinamika kehidupan 
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keluarganya yang secara metaforis ia tuangkan dalam lukisan, ketika 
ia ‘ditantang’ oleh sebuah galeri di Singapura untuk menuangkan 
gambaran tentang posisinya sebagai seniman dan karya-karya yang 
telah ia produksi sampai tahun 2011 lalu. Dengan metafora kaos 
kaki, Iwan menggambarkan sejarah seseorang dan kondisi sosial 
politik orang tersebut, serupa kaos kaki yang bisa dipakai dan dilepas 
sesuai kebutuhan. Hal-hal tersebut layaknya identitas yang dapat 
disandang dan dipilih individu yang berkepentingan untuk difungsikan 
sebagaimana konteksnya. 

Negosiasi dan Strategi Perupa Muda

Setelah mengevaluasi semua unsur habitus di sekitar Iwan Effendi 
dan juga praktek-praktek yang dilakukan dan dipilihnya sebagai 
perupa muda, dalam penciptaan bentuk dan eksplorasi medium, perlu 
juga diketahui strategi Iwan Effendi sebagai agensi mandiri yang 
mampu menegosiasikan modal-modal ekonomi, sosial, dan budaya 
serta simbolik untuk bertahan dan mengambil posisi dalam ‘ranah 
perjuangan’ seni rupa Yogyakarta. Proses negosiasi ini perlu dikupas 
lebih lanjut karena ciri dialektika Bourdieu yang menarik adalah bahwa 
analisa terhadap perilaku atau pilihan seseorang tidak hanya dibaca 
secara struktural dengan pembahasan peran habitus sebagai konstruksi 
pengantara, namun juga memperhitungkan peran individu sebagai 
agensi yang juga memiliki kekuatan untuk berstrategi dan bernegosiasi 
untuk bertahan (Harker et.al 1990, hal 18). 

Seniman muda, kiranya, jangan melulu ditempatkan sebagai konsumen 
dan coppier yang pasrah dan pasif namun sebagai agen yang mandiri 
yang juga memilih dan memilah ‘cara berpraktek’nya untuk semakin 
menguatkan karakternya berkarya. Dalam fenomena berkarya --seiring 
dengan perspektifnya bahwa identitas termasuk kesejarahan sosial 
dapat dipilah dan disandang sesuai kebutuhannya-- Iwan bernegosiasi 
setiap harinya untuk terus berkarya sesuai dengan keinginannya. 
Meskipun seringkali ia harus berkompromi dalam beberapa proses 
negosiasinya, Iwan berusaha mengamankan posisinya sebagai 
seniman yang diakuinya sebagai profesi yang ditegaskannya dalam 
Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya (Fauzanafi 2009, hal 56-59). 
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Untitled, Iwan Effendi, 2012, Acrylic on Wood and Charcoal, 18 x 25 cm
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Dalam bagian ini, saya akan membahas strategi Iwan dalam upaya 
menegosiasikan modal ekonomi, sosial, dan politiknya sebagai 
seniman yang tidak lepas dari pelibatan anak muda. Anak muda 
baik dalam lingkaran komunitasnya dan juga konteks anak muda di 
Yogyakarta secara umum dengan meminjam nalar Harker (1990, 
hal 15) merupakan modal sosial dan budaya yang secara dominan 
berperan menggandakan jenis modal yang lainnya seperti modal 
ekonomi dan modal simbolik. Iwan sadar bahwa anak muda memegang 
peran penting dalam mendukung eksistensinya sebagai perupa muda. 
Kedekatannya yang mesra dengan komunitas perupa seangkatan 
serta interaksinya dengan anak muda di Yogyakarta di berbagai lini 
adalah modal sosial yang dikembangkannya untuk meningkatkan modal 
ekonomi dan simbolik. 

Modal sosial ini menjadi semakin kokoh karena ditunjang dengan 
kemampuan Iwan bekerjasama dengan Ria, yang berhasil menjaring 
anak muda lain secara masif melalui pementasan teater boneka 
Papermoon. Selain itu, pameran ‘kecil-kecilan’ Iwan yang semangatnya 
mulai dibangun sejak awal karirnya sebagai seniman, memungkinkan 
para mahasiswa mengkoleksi karyanya dan setia mengingat namanya. 
Semua hal yang termasuk modal sosial tersebut dengan cerdas 
ia gunakan untuk meningkatkan modal ekonominya yang berarti 
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menambah pemasukan keuangannya. Di samping itu, pengelolaan 
modal sosial yang cermat tersebut juga telah mengokohkan modal 
simbolik Iwan, yaitu semakin mantapnya posisinya sebagai seniman 
senirupa dan pengakuan dari berbagai kalangan terhadap kepiawaian 
Iwan Effendi.  

Strategi Iwan Effendi untuk memanfaatkan modal sosialnya adalah 
dengan membangun kekuatan dengan komunitas dan rekan-rekannya 
baik perupa maupun bukan perupa sebagai produsen atau pencipta. 
Dan dua hal yang utama dari itu adalah memproduksi gagasan dan 
memproduksi barang untuk dikonsumsi. Sebagai contoh, pada awal 
karirnya dulu, Iwan bersama perupa muda seangkatannya membuat 
karya-karya lukisan dan instalasi kecil yang dipamerkan dan dijual 
dengan murah kepada para kolektor atau teman-temannya sendiri. 
Lalu, ia berkolaborasi dengan rekannya yang memiliki industri clothing 
dan distro dan membuat kaos dengan karakter pop surealis yang 
diciptakannya. Beberapa label clothing yang pernah bekerja sama 
dengan Iwan adalah Nothink.co yang menampilkan tokoh ciptaannya 
yang diberi nama Elli yang berambut jabrik serta label 0274, artist series 
T-shirt, yang menghadirkan T-shirt dengan gambar hasil desain dari 
beberapa seniman lokal Yogyakarta. 

Mulai tahun 2012, Iwan juga berkolaborasi dengan NOKN Bag, sebuah 
brand tas yang didesain dan diinisiasi oleh para pemuda Yogyakarta. 
Bagian dari lukisan Iwan diprint sebagai gambar di bagian flap yang 
menjadikan design tas yang unik. Flap tas artist series  tersebut 
dibandrol harga Rp 250.000’- di beberapa distro di Yogyakarta. Selain 
Iwan, ada Hendra ‘Hehe’ Harsono sesama perupa muda pop surealis 
yang juga berkolaborasi dengan NOKN Bag untuk artist series-nya. 
Selain itu, Iwan secara khusus juga berkolaborasi dengan NOKN 
membuat tas limited edition bertema “Laki-laki Laut” berjumlah 5 buah 
dengan pengerjaan sentuhan akhir oleh Iwan sendiri. Tas yang didesain 
khusus untuk dijual di ArtJog 2013 ini dihargai Rp. 2.500.000,- 

Di samping berkolaborasi dengan para produsen produk yang digemari, 
Iwan juga membangun jejaring dengan anak muda (atau yang berselera 
muda) sebagai bidikannya. Iwan Effendi hadir secara lebih populis 
dan dekat dengan anak muda dengan menghasilkan karya-karya yang 
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terjangkau oleh masyarakat umum yang bukan kolektor. Pembuatan 
merchandise11 adalah salah satu strategi memanfaatkan modal sosial 
dan budaya untuk meningkatkan modal ekonomi yang dengan berhasil 
dibuat oleh Iwan Effendi. Tidak hanya menggandeng clothing serta 
produk fashion lain seperti NOKN bag untuk merespon lukisan Iwan, 
ia bersama Papermoon juga rajin membuat merchandise seperti tote 
bag dan CD pertunjukan teater boneka dalam setiap pementasan 
Papermoon di mana saja. Barang-barang tersebut adalah barang 
yang dapat dikonsumsi oleh mahasiswa maupun para penggemar lain 
yang bangga memakai karya perupa muda namun tidak akan mampu 
membeli karya lukisannya yang dipajang di galeri. CD yang dijual dari 
pertunjukan kolaborasinya dengan Papermoon juga dikerjakan dengan 
serius dan menjadi merchandise yang terjangkau bagi masyarakat 
umum yang senang dengan seni rupa multi dimensi tersebut. 

Upaya untuk memperkenalkan karya Iwan ke khalayak muda yang 

11. Menurut Iwan, membedakan sesuatu sebagai merchandise atau sebagai karya itu hanya 
persoalan pernyataan dari seniman. Hal ini disebabkan tidak adanya perbedaan treatment 
yang cukup signifikan dalam pembuatan keduanya. Kadang, dalam membuat merchandise, 
ia juga suka membuatnya dengan custom dan handmade.
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lebih luas ini dapat dilihat sebagai proses ‘demokratisasi’ karya seni 
rupa karena menghadirkan karya lebih dekat ke masyarakat. Orang 
tidak harus masuk ke galeri yang angkuh untuk menikmati karya 
Iwan. Dengan kolaborasinya dengan Papermoon, instalasi Iwan dapat 
dinikmati oleh lebih banyak orang dari berbagai kalangan. Dengan 
lebih banyaknya orang yang dapat mengakses karyanya, nama Iwan 
juga lebih banyak dikenal sehingga modal simboliknya juga terkuatkan. 
Dalam hal ini, Iwan mendapat pengaruh besar dari Agung Kurniawan. 
Suatu hari Agung pernah menasehati Iwan bahwa kesuksesan seorang 
seniman itu tidak melulu karena karyanya dipamerkan di Galeri dan 
dibeli kolektor, namun bahwa karyanya dapat dinikmati orang sebanyak-
banyaknya (Iwan Effendi, 2013). 

Seringkali, implikasi untuk mendapatkan orang sebanyak-banyaknya, 
untuk menikmati karyanya adalah dengan memproduksi lebih banyak 
karya dan tentu saja orang boleh setuju atau tidak mengenai hal ini. 
Theodor Adorno berpendapat bahwa karya seni itu menjadi kurang 
adiluhung setelah diproduksi secara massal karena ia melihat 
karakter media masa sebagai agen industrialisasi seni cenderung 
menggabungkan high dan low culture dan memburamkan batasan di 
keduanya (Adorno, 1991). Adorno mengkhawatirkan apabila sebuah 
karya direproduksi secara massal, orisinalitasnya akan hilang dan 
kekuatan perubahan yang tergantung pada kekuatan aura juga akan 
runtuh. Kekhawatiran Adorno ini muncul justru karena ia percaya bahwa 
keberadaan seniman itu sangat penting karena mereka mampu melihat 
melampaui kenyataan dan memiliki potensi yang besar untuk membawa 
pesan perubahan yang harus dijaga ‘aura’ dan kharismanya.

Walter Benjamin dalam The Work of Art in the Age of Mechanical 
Reproduction juga mewacanakan bahwa sebuah karya dapat 
kehilangan ‘aura’nya ketika diduplikasi dan dijadikan massal dan telah 
melalui pemrosesan media tertentu seperti kamera, dll (Benjamin, 
1936). Meskipun demikian, dalam konteks demokratisasi karya seni, 
Benjamin berargumen bahwa dengan direproduksi secara massal dan 
repetitif, seni justru dapat dengan mudah dipahami sehingga pesan 
perubahannya bisa terdistribusi dengan luas. Berdasarkan argumen 
demokratitasi ini, hilangnya ‘aura’ dalam sebuah karya menjadi hal 
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yang menguntungkan karena dapat mendekatkan karya tersebut pada 
masyarakat. Karya seni yang baik sebagai agen perubahan menurutnya 
adalah seni yang mudah dipahami.

Dalam konteks karya Iwan Effendi, konsekuensi berkurangnya ‘aura’ 
karya Iwan memang menjadi sangat mungkin ketika lukisannya 
‘disematkan’ sebagai gambar ilustrasi di atas tas atau kaus. Meskipun 
demikian, Iwan memahami bahwa target pasar lukisan dan karya 
merchandise-nya berbeda. Harapan serta pemaknaan dua pasar 
yang berbeda tersebut kepada karyanya juga berbeda karena pembeli 
merchandise-nya biasanya memperoleh aspek fungsional dari benda 
tersebut di mana mereka dapat mengenakan, memamerkan, dan 
mencitrakan diri dengan karya Iwan. Di sisi lain, para kolektor yang 
membeli lukisan Iwan dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga 
merchandise mendapatkan ‘aura’ sepenuhnya dari lukisan yang unik 
dan satu-satunya yang bisa dimiliki orang. Dengan terus menjaga 
kedua pangsa pasar tersebut, Iwan telah mengelola modal-modal 
sosialnya dari berbagai kalangan dengan sangat baik sehingga modal 
ekonominya tetap aman.  

Meneruskan perbincangan mengenai demokratisasi karya seni 
rupa yang biasanya eksklusif, kolaborasi Iwan dengan Papermoon 
disadari sebagai cara untuk memperluas audience. Modal sosial 
dan budaya yang telah terbangun dari penggemar seiring dengan 
dikenalnya Papermoon dan juga Iwan Effendi melalui teater boneka, 
juga mengembangkan modal simbolik yang dimiliki Iwan. Prestige-nya 
sebagai seniman muda yang produktif, kreatif, dan penuh eksplorasi 
eksperimental antar medium yang mengawinkan seni rupa dengan 
seni pertunjukan bersama Ria, mengkukuhkan posisi mereka sebagai 
seniman muda yang layak diperhitungkan tidak hanya konteks di 
Yogyakarta, namun juga di tingkat internasional. 

Dalam wawancara kami, saya bertanya kepada Iwan apakah ia menjadi 
lebih dikenal dengan rutinnya pertunjukan Papermoon yang lebih sering 
dari frekuensinya melakukan pameran tunggal; dan ia menjawab:
“Ya, tentu saja semakin banyak yang mengenal Papermoon dan Iwan 
Effendi. Buktinya, meskipun aku jarang pameran tunggal, namun 
banyak sekali undangan residensi yang kami terima” (Iwan Effendi, 
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2013).
   
Melalui pertunjukan yang secara otomatis mengundang banyak orang 
ini, karya seni rupa dalam teater boneka Papermoon hadir di ruang-
ruang yang lebih populis dan mendekati masyakat seperti di panggung 
terbuka, lembaga bahasa, maupun di ruang publik yang disulap menjadi 
ruang pertunjukan. Orang awam yang tidak mengerti seni rupa menjadi 
memiliki kesempatan ‘berjumpa’ dengan karya seni rupa tiga dimensi 
(3D) yang dapat mereka sentuh dan alami secara langsung. 

Di samping itu, kekuatan modal sosial yang mendorong penguatan 
modal simbolik yaitu status dan pengakuan posisi Iwan ini juga terus 
dijaga dengan membubuhkan pemisahan pada nama seniman: Iwan 
Effendi feat. Pappermoon. Pemisahan ini dilakukan supaya nama Iwan 
tetap kokoh dan diakui sebagai perupa yang independent dan tetap 
memiliki karya yang terpisah dari Papermoon. Demikianlah, strategi 
yang dimiliki Iwan Effendi untuk menegosiasikan modal sosial dan 
budayanya untuk mengembangkan modal ekonomi dan simboliknya 
sebagai perupa muda dapat kita amati dengan seksama.

Penutup

Pembahasan mengenai pengkaryaan Iwan Effendi telah dijabarkan 
dengan meminjam dialektika Bourdieu, di mana praktik individu atau 
kelompok sosial harus dianalisis sebagai hasil interaksi antara habitus 
dan ranah yang biasa disebut proses ‘internalisasi-eksternalitas dan 
eksternalisasi-internalitas’ (Bourdieu 1977, hal 72 dalam Harker et.al 
1990, hal 18). Persis seperti karakteristik dialektika Bourdieu yang 
melihat habitus secara spesifik, kita dapat menempatkan karya-karya 
seorang seniman, dalam hal ini karya Iwan Effendi, sebagai biografi dari 
seniman tersebut. Tentu saja, kisah dan proses berkarya Iwan Effendi 
ini tidak akan digunakan untuk menggeneralisir proses perupa-perupa 
muda lain di Jogja, meskipun beberapa mungkin berbagi habitus yang 
sama, karena masing-masing individu adalah agen yang berbeda 
yang memiliki strategi dan modal yang berbeda-beda, yang dapat 
mempengaruhi perilaku serta pilihan dalam hidup mereka. 
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Di samping itu, telah dijelaskan kepiawaian Iwan dalam mengelola 
modal ekonomi, sosial, dan budayanya selama hampir satu dekade 
berkarya yang telah berhasil membawa karya seni secara lebih 
demokratis untuk dinikmati khalayak yang lebih luas di luar kalangan 
orang-orang yang telah melek seni. Praktek berkarya Iwan ini selaras 
dengan pandangan Walter Benjamin yang menaruh kepercayaan 
bahwa seni yang tereproduksi secara massal, seperti strategi yang 
diusung Iwan Effendi untuk membawa seni mendekat ke masyarakat, 
akan menjadi repetitif dan akan menyebarkan pesan ke masyarakat 
dengan pesat. Terkait dengan peran seni terhadap perubahan sosial, 
Adorno percaya pentingnya peran seniman karena merekalah agen 
perubahan yang mampu berimajinasi tanpa batas, melawan sistem dan 
struktur sosial yang telah dianggap mapan. Meskipun demikian, satu 
hal yang perlu digali lebih lanjut: bagaimana Iwan akan menggunakan 
“perangkat dan kendaraan demokratisasi seni” yang telah ia bangun 
dengan mapan ini, tidak hanya untuk memperkuat modal ekonomi dan 
modal simbolisnya sebagai seniman, namun juga untuk mempertegas 
pesan perubahan sosial yang ia usung dalam karyanya. 

Sejauh ini, Iwan telah mencoba memasukkan pesan dan kritik sosial 
dari persoalan yang dekat dengan dirinya. Isu mengenai Gerakan 30 
September, contohnya, juga secara jujur diangkat dari pengalaman 
yang dekat dengan kehidupan Iwan Effendi, selain isu-isu anak muda 
global seperti konsumerisme dalam lukisan sepatu. Keputusannya 
untuk berdamai dan menegosiasikan identitasnya untuk membuat 
sebuah karya yang dekat dengan dirinya, saya yakin, bukan sesuatu 
yang mudah, apalagi dalam menyampaikan hal yang sensitif seperti 
peristuwa sejarah 30 September. Meskipun demikian, seperti kata 
Adorno, posisi Iwan dan Ria sebagai seniman memberikan ruang 
bereksperimen yang lebih cair untuk menyampaikan sesuatu sehingga 
spirit pewacanaan yang dianggap penting oleh Iwan harus tetap 
dieksplorasi dan dipertahankan dalam karya-karyanya sebagai seniman 
muda eksperimental.

Dengan demikian, Iwan akan terus berkontribusi --menambah 
wacana baru-- bahkan memberikan inspirasi terhadap anak muda 
baik mengenai gaya hidup mereka, identitas mereka, dan sikap 
mereka terhadap kondisi sosial di sekitar mereka.  Yang tidak kalah 
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penting, Iwan bahkan dapat mengajak anak-anak muda secara luas 
untuk berdamai, berefleksi, dan bahkan merayakan sejarah mereka 
sendiri: kaus kaki yang akan mereka kenakan sepanjang hidup dalam 
menegosiasikan ‘ranah perjuangan’ mereka masing-masing. Lebih 
lanjut lagi, praktek pengkaryaan Iwan Effendi dapat menjadi sentilan 
bagi para perupa pop surealis yang lain untuk menegosiasikan modal-
modal mereka dan memantapkan pesan yang responsif dengan kondisi 
sosial sesuai dengan habitus mereka sendiri. 
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To see something as art requires something the eye cannot descry – 
an atmosphere of artistic theory, a knowledge of the history of art: an 
artworld. 
Arthur Danto, “The Artworld”

I – Mengenai Persoalan 

Kutipan dari academic paper pakar seni rupa asal Columbia University, 
New York di atas bagai menyiratkan pesan: bahwa kita tidak dapat 
menyaksikan sekaligus memahami seni rupa tanpa bekal pengetahuan 
tentang seni rupa. Untuk urusan menikmati apalagi memahami, tidak 
semua orang dapat melakukannya dan kadang kala kita memerlukan 
‘sang perantara’. Dalam seni rupa para perantara ini lazim disebut: 
kritikus seni rupa, atau orang yang bekerja melalui tulisan untuk 
menerangkan kesaksian dan keterpahamannya atas karya/pameran 
seni rupa kepada orang lain.

Dalam soal sang perantara tersebut, esai ini mulanya dijangkiti oleh 
segelintir pertanyaan awam mengenai seperti apa perkembangan 
kritik seni rupa (selanjutnya disingkat KSR) di Indonesia, yang juga 
merupakan bagian dari sejarah seni rupa di situ. Tapi mengapa 
kritiknya, bukan karya seni rupanya? Ada asumsi mengapa KSR 
ini menarik, yakni bahwa salah satu elemen dan aktor yang perlu 
dipertimbangkan dalam pengembangan infrastruktur dunia seni 
rupa ialah keberadaan art critics atau ‘para kritikus seni rupa’ lewat 
tulisannya.1

Tulisan KSR secara konseptual merupakan salah satu medium 
komunikasi yang bertujuan mengulas, menyajikan tinjauan, dan 
memberi ‘penilaian’ atas suatu karya seni kepada publik. Tentu saja, 
entah disengaja atau tidak, tulisan KSR dialamatkan pula kepada 
seniman dan secara tidak langsung kepada siapapun yang ada dalam 
lingkungan seni rupa itu sendiri. Asumsi kedua, bahwa hampir bisa 
dikatakan hanya dengan suatu tulisan KSR narasi tertentu dalam seni 
rupa dapat dikonstruksi dan diwacanakan (diobrolkan). Dan, pertanyaan 

1. Asumsi ini sedikit berlawanan dengan Jim Supangkat (2004) yang mengatakan bahwa, 
“kendati tidak bisa disangkal kritik seni punya peran dalam perkembangan seni rupa dan 
apresiasi, perannya menurut saya tidak mutlak. Saya tidak percaya bahwa tanpa kritik seni 
kegiatan seni rupa tidak bisa berkembang.” Tulisan ini tidak akan mempersoalkan hal-hal 
semacam ini. Sedangkan saya cenderung sependapat dengan Bambang Bujono yang 
bilang,” … prasarana seni rupa yang berupa tulisan adalah juga penyangga untuk lebih 
memungkinkan seni rupa berkembang.” Bandingkan esai Jim Supangkat, “Posisi Kritik Seni 
Rupa dalam Perkembangan Seni Rupa Indonesia”, makalah seminar Kritik Seni Rupa dan 
Perkembangannya, Taman Budaya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 15 Desember 
1994 dengan esai Bambang Bujono, “Dari Penyunting: Mengapa Sebuah Bunga Rampai 
Kritik dan Esai”, … (Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 2012), hlm. xv – xvi.

menarik lainnya, apa sebetulnya yang dibicarakan di sana? Narasi 
dalam retorika seperti apa yang muncul pada tulisan KSR di Indonesia 
dan bagaimana penulis Yogyakarta terlibat?

Akan tetapi, di sini, pijakan tersebut dirasa masih terlampau luas untuk 
sebuah tulisan dengan waktu riset & ruang argumentasi terbatas. Di 
pihak lain, kita juga tahu bahwa ragam KSR jelas tidak homogen, baik 
secara substansi maupun coraknya. Sebab, dalam tiap tulisan KSR 
tentu memiliki perhatian dan konteksnya (konteks tulisan itu dibuat) 
masing-masing. Misal, sebuah tulisan kritik bisa ditujukan mengkritik 
gagasan dari suatu karya, proses produksi karya, ruang pameran di 
mana karya itu dipresentasikan, perhelatan event-nya, kurator(ial)
nya, pengorgani-sasiannya, komunitas & gerakannya, pirsawannya, 
atau kolektor dan para pembeli karya seni rupa. Atau, justru mendebat 
tulisan kritik lain.2

Hadirnya pertanyaan-pertanyaan serampangan dalam kepala seperti itu 
lantas mengerucut pada keingintahuan saya mengenai tulisan-tulisan 
KSR atas berbagai gejala dan aktivitas ke-senirupaan di Yogyakarta. 
Kendatipun, skup yang telah disempitkan ini malah memunculkan 
persoalan lain, yang saya kira salah satu problemnya justru terletak 
pada batasan mengenai Yogyakarta itu sendiri.

Begini. Hari ini, hampir tiap diri kita menyadari bahwa, ambil saja, 
suatu peristiwa tidak ada lagi dapat ditinjau dalam batas-batas yang 
tegas—seperti batas wilayah administratif, tanpa mem-pertimbangkan 
keterkaitan dengan hal-hal di luar itu. Istilah seksinya: ‘global-
interconnections’. Misalnya, perupa semacam I Nyoman Masriadi 
adalah produk Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, tapi dia berasal 
dari Gianyar, Bali. Ia kerap terlibat ekshibisi seni rupa di dalam dan 
luar Indonesia, dan beberapa karyanya yang prosesnya dikerjakan di 
Yogyakarta tempat di mana ia menetap pernah menjadi rebutan di balai 
lelang bertaraf internasional semacam Christie’s Int. dan terjual sebagai 
karya seni rupa termahal di Asia Tenggara ketika itu.3

2. Mengenai ini kita bisa mengambil contoh lontaran ‘pedas’ Trisno Sumardjo (1954) 
dan Sitor Situmorang (1954) di majalah mingguan Siasat pada medio tahun 1950an 
atas kecenderungan seni rupa yang berorientasi ‘Barat’ di kalangan seniman Bandung 
yang kemudian dibantah—menurut saya—secara ‘lugu’ oleh pelukis Sudjoko dalam 
Kritik Terhadap Pelukis-Pelukis Bandung. Lihat esai Jim Supangkat, ”Ahmad Sadali dan 
Kemunculan Modernisme di Indonesia”, (Pikiran Rakyat, Jumat 14/11/1997) dalam Bambang 
Bujono dan Wicaksono Adi (eds), Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai (Jakarta: 
Dewan Kesenian Jakarta, 2012), hlm. 251 – 258 dan esai Aminudin TH. Siregar, “Trisno 
Sumardjo, Pluralitas Seni dan Mazhab Bandung” (KOMPAS, 13/02/2005), hlm. 19.

3. Lihat Muhidin M. Dahlan et.al. “I Nyoman Masriadi”, dalam Almanak Seni Rupa Indonesia: 
Secara Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta: Kemendikbud RI, 2012), hlm. 692. dan Kuss 
Indarto “Yogyakarta dalam Kerumun Seni Rupa Asia”, Kedaulatan Rakyat, Minggu Kliwon, 4 

Khidir M. Prawirosusanto
Wacana Seni Rupa dalam Teks Surat Kabar: 

Pembacaan atas (Beberapa) Kritik Seni Rupa Populer dan Keterlibatan
Penulis Seni Rupa Yogyakarta di Harian Kompas



152 153

Itu satu permisalan. Belum yang lain, yang kira-kira soal dan 
kejadiannya mirip. Artinya, ketika Yogyakarta sebagai kota menjadi 
titik-tolak gejala kesenirupaan untuk ditelaah, maka saya selaiknya 
menempatkan Yogyakarta tidak hanya sebagai nama kota yang terletak 
di wilayah geografis tertentu. Melainkan, lebih sebagai bagian dari 
diskursus (wacana) seni rupa Indone-sia, dan tentu saja dunia seni rupa 
yang lebih (meng)global. Ini satu hal.

Kedua, maka konsekuensinya adalah pada tulisan ini. Batasan tulisan 
kritik seni rupa yang akan saya kaji menjadi tidak sesempit sekaligus 
seluas yang saya bayangkan di awal. Bisa yang mana saja dan dari 
sumber apa saja, asalkan aspek-aspek seni rupa yang diperbincang-
kan dalam tulisan KSR masih terkait dengan ‘diskursus seni rupa di 
Yogyakarta’. Kendati demikian, saya tetap perlu memberi sekat khusus 
supaya tulisan ini tidak nggebyah-uyah dalam pembahasannya: lantas, 
tulisan KSR yang mana yang akan ditinjau?

II – Mengapa KOMPAS? 

Esai ini hanya akan mendiskusikan sebagian wacana seni rupa dalam 
esai yang muncul di harian Kompas dari kliping Indonesia Visual Art 
Archive (IVAA) di urut tahun 2000 – 2011. Selain kliping IVAA, saya 
melengkapinya dengan beberapa kliping saya dan buku kumpulan 
esai Bentara tahun 2002, 2003, dan 2004. Arsip-arsip itu diperlakukan 
sebagai percontoh (sample) sehingga tulisan yang diperbincangkan di 
sini sangat boleh tidak dianggap mewakili perjalanan KSR di Indonesia. 
Tetapi, mengapa esai di Kompas, bukan media lain?

Ada beberapa fakta yang ditulis Heddy Shri Ahimsa-Putra mengenai 
harian Kompas yang bagi saya menarik, yaitu (1) surat kabar ini 
merupakan koran terbesar dan salah satu yang tertua di Indonesia, 
yang sampai sekarang tergolong populer bagi kalangan kaum terpelajar, 
para inte-lektual, dan tentu saja para seniman serta orang-orang yang 
ada di lingkaran dalam seni rupa. Pendek kata, koran ini populer bagi 
kalangan kelas menengah dan atas di perkotaan Indone-sia.

Jagad seni rupa, seperti kata Sanento Yuliman, harus diakui hampir 
selalu dikelilingi orang-orang dari kalangan strata sosial seperti ini, 
bukan yang lain;4 (2) pemerintah Indonesia me-mandang Kompas 

Oktober 2009, hlm. 14.

4. Sanento Yuliman, “Seni Rupa Atas, Seni Rupa Bawah”, Tempo, Januari 1992 dalam 
Bambang Bujono dan Wicaksono Adi (eds), Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai 
(Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 2012), hlm. 339 – 346. 

sebagai rujukan penting dalam mengukur keberhasilan program-
program dan beberapa kebijakannya; sebab (3) Kompas kerap diacu 
dalam melihat pandangan publik tentang kinerja pemerintah dari survei 
yang dikerjakan Kompas secara reguler dan disertai dengan metode 
survei yang jelas.

Dari semua itu, hal yang penting bagi saya dalam pandangan-
pandangan Ahimsa-Putra ialah (4) Kompas menampilkan berita 
dalam variasi tema dan isu yang cukup luas, dan ditulis dengan 
gaya penulisan yang beragam. Inilah yang membuatnya berbeda 
dengan media massa lain.5 Di sini, secara implisit juga memuat fakta 
bahwa harian Kompas merupakan media massa yang paling sering 
mengangkat perbincangan / isu yang sedang ‘panas’ dalam jagat seni 
rupa Indonesia, baik dalam bingkai liputan (berita), berita foto, ulasan, 
hingga esai pendek maupun panjang.6 

Tulisan-tulisan di koran Kompas tidak hanya berupa ulasan mengenai 
berbagai lukisan dalam suatu pameran, tetapi kadang kala tentang 
silang-pendapat atau polemik di antara para pemerhati atau kritikus 
seni rupa (yang akan kita bahas nanti),7 yang mana hal ini cukup jarang 
ditemukan dari bidang seni lain, seperti perdebatan di antara para 
kritikus sastra,8 dan aktivitas semacam ini hampir tidak muncul di surat 
kabar lainnya: Media Indonesia, Seputar Indonesia, Republika, Koran 
Tempo, dan Kedaulatan Rakyat untuk menyebut beberapa koran.

Kompas memiliki fungsi-fungsi mendasar sebagai surat kabar seperti 
dijelaskan Baker, bahwa surat kabar secara umum merupakan: (1) 
salah satu penyiar berita-berita yang memungkinkan untuk menjangkau 
ketersebaran informasi lebih luas pada pembacanya; (2) salah satu 
embrio peran koran ialah menampilkan opini, kritik, komentar, dan 
interpretasi dalam tiap terbitannya dalam kerangka ‘nilai-nilai’ tertentu; 

5. Heddy Shri Ahimsa-Putra, “Multiculturalism in an Indonesian Newspaper: Anthropological 
Interpretations of Articles in Kompas”, makalah seminar internasional Multiculturalism: 
Literary and Mass Culture Responses, Seoul, 28 – 30 Oktober 2010. Hlm. 5. 

6. Ada yang berpendapat bahwa isu yang dimunculkan di surat kabar sangat bias pada 
aktivitas di institusi-institusi seni yang mereka miliki dan kelola, seperti Kompas dengan 
Bentara Budaya-nya dan grup Tempo dengan Salihara-nya. Meskipun, tidak selalu demikian 
adanya.

7. Corak seperti ini jarang muncul di majalah mingguan Tempo yang secara kuantitas 
termasuk media massa yang gencar mengangkat isu-isu dalam dunia seni rupa. 

8. Heddy Shri Ahimsa-Putra, “Pendidikan Seni Rupa di Indonesia: Sebuah Sketsa dan 
Permasalahannya”, makalah Seminar Nasional 55 Tahun Pendidikan Tinggi Seni Rupa 
Indonesia, ‘Pendidikan Tinggi Seni Rupa Indonesia di Tengah Wacana Seni Internasional’, 
2005.  hlm. 5.

Khidir M. Prawirosusanto
Wacana Seni Rupa dalam Teks Surat Kabar: 

Pembacaan atas (Beberapa) Kritik Seni Rupa Populer dan Keterlibatan
Penulis Seni Rupa Yogyakarta di Harian Kompas



154 155

(3) berperan menyebarkan, mengedukasi, mempengaruhi, dan 
mengevaluasi pandangan-pandangan dan nilai-nilai yang sedang 
berkembang9 dalam masyarakat; dan beberapa hal lainnya.10 Dua 
fungsi yang disebut terakhir paling relevan, selain untuk memperkuat 
fakta-fakta di atas, untuk menunjukkan posisi Kompas sebagai salah 
satu media massa yang aktif terlibat dalam perkembangan tulisan KSR 
di Indonesia.11

Oleh karenanya, melalui esai ini saya akan mencoba menyibak 
wacana dan isu (persoalan) yang mengemuka pada tulisan-tulisan 
yang dikategorikan sebagai ‘kritik seni rupa’ di Kompas. Lantas, tulisan 
Kompas yang mana yang bisa dibilang sebagai KSR? Artikel yang 
saya pilih adalah esai-esai yang secara konten (tekstual) memuat 
tentang segala sesuatu yang berhu-bungan dengan wacana seni rupa 
Indonesia. 

Selain itu, esai-esai yang juga secara fungsional sesuai dengan dua 
hal yang dijelaskan Baker di atas (pada nomer [2] dan [3]). Dengan 
demikian, yang termasuk dalam perbincangan di tulisan ini adalah 
tulisan-tulisan mengenai fenomena kesenirupaan di media massa 
tersebut, sedangkan yang muncul di media lain—yang boleh jadi lebih 
ramai perdebatannya—tidak akan masuk dalam diskusi di sini. 

III – Kasak-kusuk Kritik Seni Rupa di Indonesia 

Masih saja ada pandangan miring dari beberapa kalangan yang 
menyebut bahwa kritik seni rupa di Indonesia belum berkembang baik, 
karena KSR sebagai bagian dari kerja seni rupa belum banyak digarap 
dengan serius dan ketat, apalagi menampilkan analisa yang tajam atas 
gejala kesenirupaan.12 Hal ini tampak dari jarang muncul nama-nama 
kritikus seni rupa, setelah generasi alm. Sanento Yuliman, alm. Trisno 
Sumardjo, lalu angkatan Jim Supangkat, Agus Dermawan T, Bambang 
Bujono, Hendro Wiyanto, Enin Supriyanto disusul generasinya Wicak-
sono Adi, Aminudin TH Siregar, Farah Wardani, dan sebagainya. 

9. Cetak miring merupakan penekanan dari saya.

10. R.T. Barker. “Newspaper”, Encyclopedia Americana 20, 1973, hlm: 293 dalam Heddy 
Shri Ahimsa-Putra, “Multiculturalism in an Indonesian Newspaper”, … hlm. 2 – 3. 

11. Bandingkan dengan Mamannoor, Wacana Kritik Seni Rupa di Indonesia: Sebuah Telaah 
Kritk Jurnalistik dan Pendekatan Kosmologis (Bandung: Nuansa, 2002).

12. Lihat Heddy Shri Ahimsa-Putra, “Pendidikan Seni Rupa di Indonesia” … dan Jim 
Supangkat, “Posisi Kritik Seni Rupa dalam Perkembangan Seni Rupa Indonesia”, … 

Padahal, bisa dibilang isu-isu seni rupa tidak akan pernah habis, karena 
aktivitas di dunia seni rupa itu sendiri dan perspektif dalam kajian seni 
rupa terus berkembang.

Alasan mengapa kelahiran kritikus seni rupa di Indonesia lambat dapat 
ditengarai masalahnya, yaitu di antaranya (1) sektor pendidikan seni 
rupa di Indonesia cenderung melahirkan seniman dibanding ahli kritik 
seni; (2) tidak tersedianya wadah (media) yang dapat menjadi rujukan 
pe-nulis kritik untuk menampung pandangan-pandangannya—sebab 
biasanya majalah atau jurnal seni rupa jarang ada yang langgeng 
keberlangsungan hidupnya dan akhirnya bangunan dis-kursus 
kesenirupaan kita lebih mengacu pada jurnal kritik seni rupa terbitan 
mancanegara yang lebih mampu bertahan.

Situasi demikian berdampak pada (3) terbatasnya wacana dalam seni 
rupa yang menjangkau publik secara luas sehingga konsekuensinya 
(4) kolom esai atau opini di surat kabar lebih dipilih sebagai ruang 
melontarkan kritik, meski di sana segala sesuatunya jauh dari memuas-
kan, karena uraian KSR di koran sangat bergantung pada format yang 
telah ditentukan oleh redaksi surat kabar, sekalipun si penulis adalah 
penulis esai yang mumpuni. Sebab itu, esai di media massa adakalanya 
kurang mampu menyajikan analisa terhadap gejala dan peristiwa seni 
rupa secara ‘tuntas’.

Problematisasi sebetulnya tidak berhenti di situ, masih banyak aspek 
yang bisa diperdebatkan yang sulit dicari ujung-pangkalnya. Kalau kita 
ingat kata Aminudin TH Siregar dalam esainya Risiko Kritik(us) bahwa 
menjadi kritikus seni rupa harus siap ‘hidup miskin’. Akhirnya, dari 
keterbatasan jumlah kritikus handal, ruang ekspresi hingga peluang 
ekonominya, maka kerja KSR pun menjadi bagian dari desk khusus 
sebagian wartawan—yang cenderung lebih leluasa dan memiliki kuasa 
atas ruang untuk mengulas dan menampilkan foto.

Itulah mengapa kita dependen —kadang terlampau naïve, terhadap 
media massa konvensio-nal dan terus mengandalkan ulasan atau esai 
di situ untuk menilik perkembangan seni rupa di Indonesia. Lebih jauh, 
menurut Jim, akhirnya kritik seni rupa yang paling maju di Indonesia 
adalah jenis kritik jurnalistik.13 Meskipun saya kurang begitu sepakat, 
seperti yang akan saya tunjukkan uraian di bawah, pendapat Jim 
kurang-lebih ada benarnya. 

13. Kalau anggapan Jim adalah kuantitasnya, maka memang kritik jurnalistik adalah yang 
paling maju di Indonesia. Tetapi, sayangnya Jim tidak membedakan dengan jelas batasan 
konsep kritik jurnalistik itu dalam esainya, sebab kita akan temui juga jenis kritik populer 
dalam surat kabar. Jim Supangkat, “Posisi Kritik Seni Rupa dalam Perkembangan Seni 
Rupa Indonesia”, hlm. 21.
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Problem lainnya, terbitan buku-buku ‘ilmiah’ tentang seni rupa juga tidak 
mudah dijumpai di toko buku. Buku kumpulan esai seni rupa pilihan 
yang pernah ada di media massa dalam kurun 50 tahunan terakhir 
sebaik Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai (Dewan Kesenian 
Jakarta 2012) pun tidak bisa diperoleh di toko buku umum—buku 
ini memang tidak diproduksi untuk dijual, sehingga menjadi maklum 
jika wacana kesenirupaan di Indonesia tidak meluas dan lantas agak 
dikuasai oleh media massa. Dengan demikian, tujuan saya dalam esai 
ini semakin jelas: hendak melihat apa saja wacana yang diangkat di 
sana, selain juga melihat pola tulisan KSR di Kompas dan bagaimana 
keterlibatan penulis asal Yogyakarta.

Kritik, kritik seni rupa, kritik jurnalistik, dan kritik populer

Selanjutnya, kiranya saya perlu menjelaskan: apa itu kritik dan kritik 
seni rupa secara konseptual, seperti apa tulisan yang dapat disebut 
sebagai tulisan KSR, & elemen apa saja yang biasanya mengemuka di 
sana sebelum masuk pada tinjauan KSR di Kompas.
Dalam kamus bahasa Inggris Oxford istilah criticism dijelaskan sebagai 
(1) act of expressing disapproval of somebodies or somethings and 
opinions about their bad qualities; statement showing disapproval; (2) 
work or activity of making fair, careful judgements about the good and 
bad qualities of somebodies or somethings. Pengertian kedua saya 
kira lebih pas dalam pem-bicaraan art criticism, sebab kata ‘something’ 
di situ dapat kita ganti dengan ‘art’, sehingga art criticism merupakan: 
work or activity of making fair, careful judgements about the good and 
bad qualities of art(s). Dan, akhirnya art critique sendiri dapat dimengerti 
sebagai piece of written criticism of work of art.14

Definisi lain juga dapat kita jumpai pada usulan kritikus seni rupa asal 
Amerika Serikat, Donald Kuspit, yang memahami kritik seni rupa atau 
art criticism sebagai, “the analysis and evaluation of works of art”.15 

14. Perhatikan pengertian art criticism di dua buku Almanak Seni Rupa Indonesia (2012) 
dan Diksi Rupa: kumpulan istilah dan gerakan seni rupa (2011). Tanpa mengurangi apresiasi 
pada keduanya yang telah menerbitkan karya sedemikian penting dan serius itu, saya 
sengaja tidak merujuk buku-buku itu di sini karena entri “Kritik Seni” di sana sama persis, 
sehingga saya tidak tahu pihak mana yang pertama menuliskannya. Keraguan kedua, 
mereka sama-sama keliru menerjemahkan frasa kritik seni yang di buku itu disebut critic 
atau critics dalam bahasa Inggris. Celakanya, critic artinya adalah kritikus atau orangnya, 
bukan aktivitas atau hasil aktivitas mengkritik sebagaimana tertera dalam kedua buku itu.

15. Donald Burton Kuspit, “Art Criticism”, Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica 
Online Academic Edition. Encyclopædia Britannica Inc. Web. 27 Sep. 2013. http://www.
britannica.com/EBchecked/topic/143436/art-criticism 

Term analisa dan ‘evaluasi’ yang lebih mengarah pada penilaian di 
situ ke-rap berpijak dari pandangan-pandangan teoretis dalam seni 
itu sendiri dan relasinya dengan hal-hal lain, yang terkait dengan 
‘lingkungan’ di mana sebuah karya seni itu hadir/diciptakan. Di 
samping itu, Kuspit berujar, ” … art criticism is often tied to theory; it is 
interpretive, involving the effort to understand a particular work of art 
from a theoretical perspective and to establish its significance in the 
history of art.”16 

Artinya, kritik seni rupa dikerjakan sebagai upaya memahami 
(menafsir) suatu kerja seni (teks) di dalam konteks tertentu, yang 
mana kritik ini nantinya diharapkan membuahkan pemikiran atau 
penjelasan-penjelasan baru atas suatu karya dalam seni rupa. Dalam 
perkembangannya, KSR tidak hanya dituju untuk memahami apa 
makna dari suatu karya seni, tetapi beranjak lebih jauh dari sekedar 
interpretasi atas ‘objek’ bendawinya, yaitu: menerangkan dan meng-
evaluasi pandangan-pandangan yang sedang berkembang (tren) 
dalam- dan melingkupi dunia seni rupa melalui suatu karya atau 
pameran yang diulas.

Secara konseptual, tulisan KSR kira-kira dimengerti seperti itu. Namun, 
tulisan yang mana saja yang dapat dikatakan KSR jika medianya 
adalah surat kabar, dan dalam diskusi ini apakah liputan di surat kabar 
juga termasuk kategori KSR? Jika iya mengapa? Mari kita lihat dahulu 
unsur-unsur apa yang mesti muncul dalam sebuah tulisan KSR. 

Meski Kuspit mengatakan bahwa elemen-elemen kritik itu amat banyak, 
dan sangat tergan-tung pada obyek atau peristiwa yang diulas, KSR 
tetap punya seperangkat kriteria mendasar yang hampir selalu muncul 
di dalam setiap tulisannya. Antara lain: (1) pengetahuan (boleh saja 
dibilang informasi) yang cukup ihwal sesuatu yang sedang dibahas; (2) 
kritik biasanya mengandung penilaian-penilaian (judgments) karena 
karya atau peritiwa seni rupa kebanyak-an dekat dengan “hal-hal 
yang tidak lazim”, dan karenanya ini berkaitan dengan ketidakpastian 
nilai-nilai estetis dan kultural; (3) kritik kerapkali berhadapan dengan 
pilihan-pilihan sang pe-nulis, seperti to defend old standards, values, 
and hierarchies against new ones or to defend the new against the 
old. Unsur-unsur ini akan saya bawa untuk menelaah tulisan-tulisan di 
harian Kompas sebagai contoh jenis kritik seni rupa yang ada di sana, 
yaitu: kritik seni rupa jurnalistik dan kritik seni rupa populer.17

16  Donald Burton Kuspit, Ibid.

17. Penjelasan lebih jauh tentang kedua kategori dalam tulisan kritik seni rupa tersebut, lihat 
Mamannoor, Wacana Kritik Seni Rupa di Indonesia … hlm: 28. 
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Kata Kuspit, kritik jurnalistik atau journalistic criticism merupakan salah 
satu jenis kritik seni rupa tertua sekaligus pernah menandai munculnya 
era modern dunia seni rupa di Eropa, ketika itu. Sepanjang abad ke-21, 
kritik jurnalistik semakin memiliki posisi penting dalam dunia seni rupa, 
meskipun pandangan miring bermunculan, karena selain lemahnya 
perspektif yang dipakai para wartawan, menurut Kuspit, kritik jurnalistik 
tidak lebih baik dari tulisan kritik jenis lain.18

Selain itu, ada tulisan KSR tipe kritik populer yang kira-kira dapat kita 
jumpai di tulisan-tulisan bercorak esai pendek dan panjang yang muncul 
di majalah maupun surat kabar. Di surat ka-bar, tipe yang terakhir ini 
biasanya ditulis oleh penulis luar, bukan wartawan, dan di tempat inilah 
kita sering jumpai orang-orang yang melabeli dirinya sebagai kritikus 
seni rupa, kurator, pengamat seni rupa, dosen / akademisi, penikmat 
seni rupa, dan sebagainya.

Dari kesemuanya itu, di mata saya, tanpa bermaksud 
menyederhanakan, saya sepakat de-ngan pendapat Edmund 
Feldman soal tulisan KSR yang mengatakan bahwa kritik seni rupa 
modern pada dasarnya adalah perbincangan mengenai seni rupa.19 
Perbincangan merupakan kata kunci yang menarik—terutama ketika 
kita menempatkannya dalam perspektif pasca-strukturalisme, sebab di 
situ mengandaikan adanya rantai dialog dan kesadaran dialektis dalam 
membaca, mewacanakan, dan memaknai isu-isu seni rupa bukan 
sebagai justifikasi dikotomis: benar/salah, baik/buruk, dan seterusnya. 
Konsep perbincangan ini minimal bisa dimengerti sebagai dua hal: 
perbincangan tekstual maupun verbal (lisan). Artinya lebih jauh, saya 
lantas setuju dengan pandangan Jim Supangkat soal yang sama 
bahwa,

” … semua tulisan yang membahas karya seni rupa adalah kritik seni. 
... Kritik seni rupa, sebenarnya bagian dari perbincangan tentang 
karya. Hampir semua teori kritik seni rupa menyebutkan, kritik ada-lah 
pembahasan / tulisan / ulasan tentang sesuatu ekspresi, yang dasarnya 
adalah mengomunikasi-kan pengalaman merasakan sesuatu … yang 
didapat dari persentuhan dengan sesuatu ekspresi seni rupa. Maka, 
setiap orang yang bisa merasakan (berkomunikasi) dengan sesuatu 
ekspresi punya pontensi untuk mengutarakan kritik seni.”20 

18. Donald Burton Kuspit, “Art Criticism”, … 

19. Edmund Burke Feldman, Art as Image and Idea dalam Mamannoor, Wacana Kritik Seni 
Rupa di Indonesia … hlm: 40.

20. Jim Supangkat, “Posisi Kritik Seni Rupa dalam Perkembangan Seni Rupa Indonesia”, 
makalah seminar Kritik Seni Rupa dan Perkembangannya, Taman Budaya Propinsi Daerah 

Kedua klaim tersebut menjadi relevan di sini, dan bilamana hal-hal itu 
disepakati, dengan demikian tulisan seni rupa yang muncul di surat 
kabar adalah juga tulisan kritik seni rupa. Untuk itu, dalam menelaah 
KSR di Kompas hal penting adalah tidak sekedar melihat jenis-jenis, 
fungsi-fungsi, dan substansi kontennya, tetapi—dan ini merupakan 
langkah tersulit—mencoba melihat ‘nilai-nilai’ (values) di balik isi artikel 
itu. Ihwal konten di sini bukan hanya melulu soal informasi, berita, atau 
pendapatnya, melainkan, “the way it is presented, the statement, the 
rethoric, the implicit messages,” kata Ahimsa-Putra21, seperti juga pada 
foto-foto atau ilustrasi yang menyertai artikelnya. Nilai-nilai atau pesan-
pesan ini bisa dimaknai sebagai relasi-relasi yang terbangun antara isi 
(teks) dengan konteksnya, dan di sinilah letak pentingnya sebuah tafsir 
atau pembacaan.

IV – Memperbincangkan Kritik Seni Rupa di Koran 

Taksonomi 
Dari deretan pengertian di atas, jika ditilik dari ragam artikel seni rupa 
yang muncul di Kompas, saya berpendapat setidaknya ada tiga kategori 
berdasarkan tipe penulis, tipe artikel, dan tipe kritik seni rupa. Pertama, 
artikel yang ditulis oleh wartawan dan non-wartawan Kompas atau 
penulis luar (seperti yang telah saya sebut di awal tulisan). Sedangkan 
soal tipe artikel, Kom-pas memuat tulisan soal seni rupa paling 
tidak masuk ke dalam empat jenis artikel: berita, beri-ta foto, ulasan 
peristiwa (kebanyakan pameran), dan esai (opini). Kadang, berita seni 
rupa muncul di rubrik lain selain hari Minggu, tetapi di rubrik lain segi 
regularities-nya tidak seban-ding dengan keempat jenis tadi.

Khusus untuk esai, di Kompas kita dapat jumpai esai pendek yang 
biasanya muncul di rubrik “Esai” koran edisi Minggu atau kadang 
muncul juga sesekali di rubrik “Teroka” yang terbit di hari lain. Hanya 
saja, rubrik “Teroka” lebih identik dengan esai sastra, sejarah, dan 
kebudaya-an secara umum. Di kolom “Esai” Minggu, sebelum judul, 
redaksi kerap melabeli dengan tajuk esai, seperti: ‘polemik … ‘, ‘kritik 
… ‘, ‘wacana … ‘, ‘argumen tanding …’, ‘seni rupa …’, dan sebagainya, 
untuk menerangkan bahwa topik yang sedang diperbincangkan di 
situ berkaitan dengan esai lain yang muncul di edisi sebelumnya, 
atau dengan persoalan lain yang aktual. Tak jarang pula, redaksi tidak 
memberi label apapun di kolom “Esai” Minggu.
Sedangkan mengenai esai panjang, di awal tahun 2000an Kompas 

Istimewa Yogyakarta, 15 Desember 1994, hlm. 19-20. 

21. Heddy Shri Ahimsa-Putra, “Multiculturalism in an Indonesian Newspaper”, … hlm. 5-6. 
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memiliki rubrik khusus ber-nama “Bentara” yang hadir di salah satu 
hari Rabu atau Jumat tiap bulannya. “Bentara” ini me-muat esai 
panjang dalam format yang lebih ‘serius’. Esai-esainya ditulis dalam 
topik seputar pemikiran sosial atau tokoh, berbagai cabang seni, ilmu 
pengetahuan, agama, filsafat, dan sosial-humaniora untuk merespon 
isu-isu aktual. Meski lebih ‘berbobot’, rubrik yang ditulis dengan gaya 
bahasa luwes ini bisa dibilang sebagai rubrik esai ilmiah-populer. Di 
awal-awal tahun 2000an itu pula, esai-esai “Bentara” di Kompas yang 
terbit sepanjang tahun dibundel dalam buku antologi.22

Apa lacur, “Bentara” yang hampir selalu ditunggu banyak pihak ini tak 
bertahan lama, atau usianya kurang dari sepuluh tahun. Selanjutnya, 
jenis artikel terakhir adalah menurut tipe kritiknya, sebagaimana telah 
saya singgung definisinya sedikit di atas, bahwa di dalam surat kabar 
corak artikel yang memungkinkan masuk di situ adalah artikel KSR 
ragam jurnalistik dan populer (lihat Skema 1).

Berita, Berita Foto, dan Ulasan Peristiwa: Kritik Seni Rupa 
Jurnalistik 

Selanjutnya, perbedaan dua tipe tulisan KSR dalam skema itu yang 
mencolok adalah pada penekanan-penekanan isinya, dan juga muasal 
dan motif tulisan itu dibuat. Berita, berita foto, dan ulasan peristiwa 
merupakan artikel yang ditulis berdasarkan reportase wartawan 
Kompas sehingga isi artikel ‘berkutat’ pada isi event yang diliputnya. 
Meski kadang, di satu artikel dibumbui dengan opini wartawan 
atau redakturnya, yang secara fungsi masih berada dalam tataran 
mengedukasi, tidak sampai pada tingkat interpretasi.

Misal pada artikel “Memoles Wajah Lama” (Minggu 25 Juli 2010) 
mengenai perhelatan ArtJog di Yogyakarta ketika itu.23 Pewarta 
Kompas, Idha Saraswati, memulai artikel ini dengan melu-kiskan 
suasana dan tempat diselenggarakannya ArtJog 2010, di situ juga 

22. Buku antologi Esai-esai Bentara kalau tidak salah hanya sempat terbit tiga kali pada 
2002, 2003, dan 2004. Setelah itu tidak terbit lagi seiring dengan ditutupnya rubrik “Bentara” 
di harian Kompas, dan hingga kini saya belum pernah tahu alasan mengapa kolom “Bentara” 
dihapuskan. Barangkali sejak Dhaniel Dhakidae tidak lagi berada di Kompas sebagai 
pemimpin Litbang harian yang didirikan Jacob Oetama dan P.K. Ojong pada 28 Juni 1965 
ini. Dan, ada yang bilang rubrik ini ditutup karena Kompas cenderung memilih untuk memuat 
iklan (sebab itu mendapat untung) daripada menghabiskan dua halaman penuh untuk esai 
ilmiah populer (dipandang merugi karena harus membayar mahal para esais). 

23. Idha Saraswati, Art Jog 2010: “Memoles Wajah Lama”, Minggu 25/07/2010, hlm: 
22. Lihat juga cara Putu Fajar Arcana menyajikan liputannya pada Jogja Art Fair #1 di 
“Mengagumi Manekin Dalam Ruang Kaca”, Minggu 22/06/2008, hlm. 14 

diterangkan bagai-mana acara berlangsung. Untuk ‘mengaitkan’ pada 
isu tertentu serta beropini mengenai ke-khawatiran atas kecenderungan 
pada market oriented dalam peristiwa seni rupa ini, pewarta 
mengemasnya dengan menampilkan petikan singkat hasil wawancara 
dengan kurator maupun peserta event.

“Saya khawatir, merchandise yang dijual lebih penting dari karya-karya 
yang dipajang,” kata Hendro Wiyanto, kritikus sekaligus kurator seni 
rupa yang kala itu hadir sebagai pengunjung. Komentar sepaham 
juga dilontarkan oleh seorang kurator seni rupa Enin Supriyanto dan 
bahkan pengelola acaranya, Heri Pemad. Inilah tipikal berita atau 
ulasan peristiwa seni rupa. Kalau setuju dengan Kuspit mengenai 
ciri tulisan kritik jurnalistik di atas, maka tulisan KSR jurnalistik yang 
satu ini memang kurang mempertimbangkan perhatiannya pada 
‘perspektif’ tertentu. Di sini, alih-alih perspektif dalam arti teori-teori 
seni rupa dimunculkan secara eksplisit untuk mendukung analisa 
atau argumentasinya, KSR jurnalistik justru lebih ingin menunjukkan 
bagaimana ‘rerasan’ lewat omongan itu muncul sebagai bagian dari 
peristiwa tertentu.

Pola KSR jurnalistik dalam format serupa muncul pada ulasan 
wartawan yang lebih senior macam Ilham Khoiri atau Putu Fajar 
Arcana. Ambil contoh pada tulisan Khoiri “’Fun Art’ Bukan ‘FINE 
ART’” (Minggu 23/01/2011) dan “Harapan dari Media Baru” (Minggu 
2/01/2011) yang mengulas kemunculan kecenderungan media baru 
dalam dunia seni rupa melalui format ulasan mendalam.24 Khoiri 
mencoba membingkainya dalam konteks perubahan sosial yang terjadi 
di kalangan seniman seni rupa dewasa ini. Kesan saya pada artikel-
artikel itu adalah secara isi, ia mampu menampilkan dengan baik 
peristiwa aktualnya. Hanya, secara substansi sebagai tulisan kritik, ia 
kurang.

Sebetulnya, ekspektasi saya terhadap KSR tipe jurnalistik yang agak 
memadai adalah seperti artikel Khoiri ketika ia mengulas pameran 
bertajuk “Ini Baru Ini” di Vivi Yip Art Room, Pejaten, Jakarta Selatan 
pada 2008. Ia lugas, padat, dan analitis-interpretatif. Dalam judul 
“Bermain Dengan Budaya Pop” (Minggu 14/09/2008), Khoiri membuka 
tulisannya dengan problem dalam budaya pop, konsumerisme, dan 
hegemoni ‘kapitalisme’ dalam konteks seni rupa: 

24. Contoh lain bisa dibaca pada ulasan / berita seni rupa tulisan Ilham Khoiri. Perubahan 
Sosial: “’Fun Art’ Bukan ‘FINE ART’”, Minggu 23/01/2011, hlm: 31; Seni Rupa: “Harapan 
dari Media Baru“, Minggu 02/01/2011, hlm: 21; Pameran: “Inspirasi dari Sudjojono”, Minggu 
14/11/2010, hlm: 21; Khoiri bersama Putu Fajar Arcana menulis Pameran: “Memetakan 
Geliat Seni Keramik”, Minggu 10/01/2010, hlm: 21; Video: “Melihat Dunia Secara Berbeda”, 
Minggu 09/08/2009, hlm: 29.
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“Bagaimana seni rupa merespons serbuan budaya pop yang 
mengerubungi kehidupan kita sekarang ini? Ketimbang sengit melawan 
kepanjangan tangan kapitalisme yang makin canggih, banyak seni-man 
muda yang menceburkan diri dalam arus konsumerisme itu, lantas 
bermain-main dengan pro-duk-produknya.”

Sementara, dalam tubuh artikelnya ia menampakkan tafsir yang syarat 
akan ‘perspektif ilmu sosial’ sebagaimana ia kutip dari pemikiran 
seorang filsuf asal Jerman bahwa karya-karya para perupa yang 
terlibat dalam pameran itu kurang lebih dapat dinilai sebagai gerakan 
perlawanan kapitalisme melalui pengungkapan ide kritis dalam proses 
kreatif,

“Apa yang mereka suguhkan mungkin bisa mencerminkan pandangan 
… Hans-Georg Gadamer, yang melihat seni kontemporer sebagai 
peleburan yang menghilangkan jarak antara subyek-obyek dan 
mengajak siapa pun untuk bermain. Di sini, gagasan tidak mengalir 
secara linier, melainkan menyebar dan lebih merangsang pertanyaan-
pertanyaan terbuka. 
Estetika karya-karya semacam ini tak terletak pada formalisme 
bentuk, tetapi pada gairah untuk bergembira, menertawakan, atau 
mengolok-olok ikon-ikon yang dipuja sebagai citra manusia masa kini. 
Eksistensi seniman muncul ketika dia bisa membajak ikon-ikon itu untuk 
kepentingannya sendiri yang bersifat subversif.”
Mengakhiri artikelnya, Khoiri dengan mengutip sebuah buku 
menyodorkan semacam hipotesa: “Meminjam istilah Dick Hebdige, 
dalam Subculture: The Meaning of Style … para seniman itu barangkali 
mencoba menerjemahkan realitas dunia kontemporer dalam bentuk 
citra-citra yang bersifat subversif terhadap nilai-nilai kapitalisme itu 
sendiri.”

Beberapa petikan di atas kurang-lebih yang saya maksud muatan 
analisa sebagai elemen tulisan kritik, yang mengiringi ulasan artikel 
reportase jurnalistik ini. Lantaran karakternya begitu, bagi saya, ia 
bernilai lebih dari sekedar berita. Ia memperkaya dirinya dengan sajian 
model retorika tertentu untuk menyampaikan argumen-argumen dan 
nilai-nilai atas realitas seni rupa yang diliput. Sekaligus, ia menunjukkan 
dimensi kritik seninya secara eksplisit melalui kehadiran saduran-
saduran teoretis ke dalam topik yang diangkat. Meskipun unsur ini tidak 
mutlak harus selalu ada, sebab kita mau tidak mau harus mengakui 
keberagaman cara dalam menuliskan KSR. Namun, untuk saya, model 
penulisan seperti itu dirasa lebih berbobot. 

Esai-esai Surat Kabar: Kritik Seni Rupa Populer

Berikutnya, saya akan menunjukkan karakter yang agak lain yang 
muncul pada esai / opini sebagai kritik seni rupa populer. Esai jenis 
ini memiliki ciri khas di dalam penekanan isinya lebih menonjolkan 
argumentasi dalam koridor kritisisme, hadirnya perspektif, dan nilai-nilai 
tertentu (dari si penulis). Jika mengingat kembali definisi art criticism 
di atas, maka hal penting esai lebih mengarah pada analisa dan 
evaluasi atas gejala kesenirupaan tanpa harus selalu membumbuinya 
dengan deskripsi suasana dan saduran wawancara (pendek) seperti 
pada ulasan atau berita seni rupa. Selain untuk menimpali gejala 
kesenirupaan, esai tak jarang dituju untuk menimpali, menyetujui, 
menyangkal, mengkonfirmasi tulisan yang muncul sebelumnya. Mari 
kita lihat.

Pada sekitar pertengahan tahun 2000, Ahmad Sahal menulis artikel 
“Cultural Studies” dan Tersingkirnya Estetika (2/06/2000) di kolom 
Bentara. Tulisan Sahal, kurang-lebih, menjelaskan posisi dan aspek-
aspek paradigmatik Cultural Studies (CS) sebagai pendekatan- 
sekaligus kesadaran baru dalam membaca gejala kesenian (ia menyoal 
bidang sastra, yang akhirnya menyentuh juga pada seni rupa). Tahun-
tahun itu, memang ramai perbincangan CS di kalang-an akademisi 
Indonesia. Di situ, Sahal menganggap bahwa CS dengan sadar 
menafikan aspek tekstual (sinkronis, formal) dalam memahami karya 
sastra (atau seni yang lain) dan terlampau menonjolkan dimensi politik 
(kontekstual, yang diakronis) yang melingkupi suatu (peristiwa) karya 
seni. Ujung-ujungnya, Sahal curiga bahwa CS hendak meletakkan 
karya seni melulu sebagai medium perlawanan, kritik, maupun gerakan 
sosial untuk membongkar relasi-relasi kuasa yang hidup dalam 
‘hegemoni kebudayaan’ tertentu. Esai ini kemudian memantik respon 
dan memberi inspirasi di dua rubrik: esai seni rupa Minggu dan Bentara 
sendiri, dengan konteks perbincangannya masing-masing. 

Pada esai Minggu, Agus Dermawan T lewat esai Seni Rupa Yang 
“Mengutang” dan “Bermua-tan” (11/06/2000) sebetulnya tidak 
sedang merespon gagasan Sahal. Melainkan, hendak mengutarakan 
penilaiannya terhadap seni rupa kontemporer yang mulai muncul kala 
itu. Tujuan-tujuan seni rupa kontemporer, bagi Dermawan, bukan lagi 
untuk memamerkan aspek estetik dalam pengertian keindahan karya, 
tetapi lebih pada, “semangat bermain (atau ber-main-main) yang 
tampak dalam karya … (yang) bisa jadi sedikit memberikan shock 
kepada penikmat, terutama yang belum pernah jumpa dengan karya 
semacam. Tak heran bila karya KSRJ (Kelompok Seni Rupa Jendela) 
pun dianggap aneh, baru, segar, dan karena itu menye-nangkan.” 

Dalam hubungannya dengan esai Sahal, ia menyetujui ide-ide dasar 
kritik Sahal atas CS di atas bahwa, “cultural studies yang kini banyak 
dilakukan pakar di dunia, cenderung terpeleset hanya memperhatikan 
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muatan, isi dan tujuan penulisan, daripada teks sastra yang melahirkan 
estetika”, dan dalam konteks seni rupa Dermawan menyatakan: 

“Hal ini apabila diteruskan, akan menyetir sastrawan pada tren 
penilaian, dan akan memiskinkan penghayatan publik terhadap 
keindahan sastra. Hal yang sama telah terjadi dalam dunia seni rupa 
Indonesia. Tidak terbayangkan jika seni rupa cuma dihargai dan dikaji 
(apalagi dengan sikap pseudo ilmiah) dari aspek hiruk-pikuknya, 
kegilaannya, kontekstualitasnya, dan dokumentasi sosialnya belaka. 
Jika pemahaman seperti itu terus berlanjut, rasanya pencopet dan 
perusuh pun bakal mampu ber-‘seni rupa’. Dan publik yang telah 
telanjur tumpul sensibilitasnya akan mengangguk-anguk lantaran 
mengaguminya.”

Dermawan tampak kurang sreg dengan kehadiran ‘aliran’ seni rupa 
yang posmodernis ini, dan justifikasi klaim ketidaksukaannya disokong 
dengan kutipan dari esai Sahal. Secara tekstual maupun substansial, 
tulisan Dermawan tersebut kemudian dikiritik Hendro Wiyanto melalui 
Arisan Nama-Nama: Misteri Apa dan Siapa (18/06/2000) yang terbit 
seminggu setelahnya. Di mata Wiyanto, esai Dermawan merupakan 
tafsir atau tulisan KSR yang “tidak bertanggung-jawab”, serampangan, 
menghasut, dan sebab itu tidak mampu menyumbang apapun pada 
pengembangan wacana seni rupa di Indonesia, khususnya kepada 
publik/pembaca Kompas:

“ … sikap (Agus Dermawan) ini sangat berbahaya dan tidak 
bertanggung jawab, dan tentu sangat tidak etis. … (karena) tidak 
adanya … argumen di balik penyebutan sejumlah karya dan nama 
(oleh-nya). Kita juga dapat menyebut hal ini sebagai metode totaliter 
dalam kekacauan pikiran yang dibungkus dalam bentuk sebuah esai 
bergaya kritis: satu tindakan penipuan mentah-mentah terhadap publik 
pembaca … yang dilakukan oleh seorang penulis yang sudah bekerja 
sekian puluh tahun dalam bidangnya dan tidak ingin menunjukkan 
tanda-tanda bahwa ia bertanggung jawab terhadap apa yang 
ditulisnya.”

Karena Wiyanto frustasi dengan model KSR semacam itu, esainya 
berupaya mempertanyakan hal-hal remeh dalam esai Dermawan 
yang sekilas tidak ada masalah, namun sebetulnya cukup problematis 
secara konseptual dan etik. Wiyanto dalam berargumen hampir selalu 
menyodorkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan atas ketidaktuntasan 
maksud Dermawan di esainya itu, seperti kutipan ini: “Ketika publik 
dilibatkan (oleh Dermawan) dalam persoalan selera (atas seni rupa 
kontemporer) ini, kita juga dapat bertanya: publik yang mana? Berapa 
banyak? Di mana, kapan dan kira-kira dalam kepentingan apa?“

Dua esai di atas, di mata saya seolah menjadi ‘efek domino’ dari 

esai Sahal, memiliki dua tujuan KSR populer di surat kabar yang 
berbeda, dalam penekanan substansi melalui retorika-nya dan ‘alamat 
tujuannya’, yaitu: kritik atas fenomena kesenirupaan yang sedang aktual 
dan kritik atas tulisan KSR lainnya.

Sedangkan reaksi yang muncul di rubrik Bentara agak lain. Esai 
Sahal dalam sebulan memun-culkan tanggapan dari dua kritikus seni 
rupa: Jim Supangkat dan Enin Supriyanto. Keduanya melanjutkan 
diskusi yang dipantik Sahal mengenai CS sebagai tren perspektif ilmu 
sosial-humaniora untuk melihat dan mengkaji seni sastra hingga seni 
rupa. Keduanya, menurut saya agak mementahkan argumen Sahal 
di mana muncul komentar-komentar agak pedas di sana. Akan tetapi, 
sesungguhnya arah kedua esai itu menyempurnakan dan memperkaya 
pemaha-man Sahal mengenai CS.
Tulisan pertama yang muncul adalah esai Supangkat, Bingkai Seni 
Kontekstual (Jumat 07/07/ 2000), yang sedikit banyak menyetujui 
Sahal, dan berupaya melengkapi Sahal di dalam konteks jagad seni 
rupa.

“Dalam mengkritik euphoria sosial-politik yang dipengaruhi wacana 
cultural studies, Sahal dan para pengkritik lain menempatkan teks 
dan konteks pada posisi yang berlawanan. ‘Pendekatan konteks-tual’ 
yang dikritik diasumsikan menekankan dimensi kemasyarakatan, 
sementara ‘pendekatan teks-tual’ yang diunggulkan dianggap 
menekankan dimensi estetik. Pemisahan teks dan konteks sema-
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cam itu membuat pandangan mereka, tanpa sepenuhnya disadari, 
memasuki persoalan ilmu kein-dahan (estetika). … Kendati pandangan 
(ini) bisa dipedebatkan, dalam pemikiran kesenian penga-laman estetis 
tidak selesai pada hanya merasakannya. Ketika pengalaman estetis 
ini diangkat ke pembahasan (kritik seni, ulasan, pemikiran) dimensi 
estetik yang dipersoalkan tidak bisa menghindar dari estetika atau ilmu 
keindahan.”

Menurut Supangkat, cara pandang Sahal terjebak pada upaya 
pemisahan: dikotomi antara teks dan konteks, yang pada gilirannya 
menyederhanakan dimensi analitis suatu tafsir karya seni rupa. 
Sebab dua unsur tersebut bagi Supangkat tidak mungkin dipisahkan 
manakala kita menempatkan seni rupa dalam wilayah karya seni 
sebagai salah satu manifestasi material sebuah “teks-sosial-politik-
sejarah kebudayaan” masyarakat tertentu, terutama di negara ‘Dunia 
Ketiga’ sebagaimana dalam diskusi di esai itu. Harus diakui bahwa 
perkembangan seni rupa Indonesia sangat diwarnai dengan masuknya 
pemikiran dan gagasan-gagasan estetik Barat—yang kata Supangkat 
hadir dalam ketidaklinieran bingkai waktu (muncul dan mapan di Barat 
lalu masuk ke Indonesia). Maka, ketika kita abaikan konteksnya yang 
terjadi adalah tercerabutnya nilai historis suatu karya seni rupa.

Lain dengan Supriyanto yang kesan saya bereaksi agak lebih lugas—
kalau tidak mau dikatakan ‘keras’. Melalui esai “Cultural Studies”, 
Kritik Seni, dan Apresiasi (Jumat 04/08/2000) ia menunjukkan bahwa 
argumen Sahal agak gegabah dan inkonsisten di sana-sini sehingga 
ketika argumen Sahal diterima, maka malah berisiko mempersempit 
area studi atau cara-cara menerangkan fenomena seni rupa yang 
ada (dan sedang berkembang). Sahal, bagi Supri-yanto, terjebak 
dalam simplifikasi skup kajian dan perspektif dalam CS. Ia contohkan 
hasil interpretasi yang tidak selalu kecebur dalam agenda politik 
emansipatoris yang serba praktis sebagaimana umumnya paradigma 
CS, seperti dalam ulasan Nirwan Ahmad Arsuka tentang novel-novel 
Umberto Eco atau Seno Sumira Ajidarma tentang aspek representasi 
yang berlapis-lapis dalam realitas fotografi (semuanya di Bentara).

Intinya, menurut Supriyanto, ketika cara pandang modernisme Sahal 
disetujui (terkait oposisi biner) dan serta-merta menolak CS, maka kita 
akan hilang kesempatan untuk mengembang-kan atau bereksperimen 
dengan alternatif kaca mata kajian seni rupa, yang selama ini masih 
terpaku pada logika yang ‘baik-baik saja’—kurang gemas terhadap 
situasi sosial hari ini. Seni rupa kontemporer harus diakui merupakan 
bagian dari generasi yang merespon wacana baru dalam kesadaran 
baru pula, oleh sebab itu dibutuhkan kerangka berpikir yang lebih 
segar, yang kata Supriyanto harus mencoba keluar dari karakteristik 
tradisi kritik formalistik (literer)—yang cenderung adem-ayem. Dengan 

demikian kedua esai reaksi pada tulisan Sahal tersebut merupakan 
KSR populer, yang bisa ditempatkan dalam tataran diskusi mengenai 
perspektif, cara memandang dan menjelaskan karya ataupun event 
atau gejala kesenirupaan yang lain, utamanya bagi para kritikus / 
pengamat seni rupa.

Mengakhiri uraian ini, dan oleh karena ketidakmungkinan saya 
menyajikan contoh lain dengan rinci, maka saya tunjukkan melalui 
tabel di atas bahwa dari segi intensitas perdebatan, silang-pendapat, 
dan semacamnya dapat kita jumpai melalui beberapa dialog tulisan 
KSR di harian Kompas. Umumnya, redaktur Kompas Minggu 
mengelompokkannya dalam label ‘polemik’ atau ‘argumen tanding’, 
yang berbeda dengan predikat lain seperti ‘kritik‘, ‘wacana‘, dan ‘seni 
rupa‘ (lihat tabel).

Wacana	  Seni	  Rupa	  dalam	  Teks	  Surat	  Kabar:	  	  
Pembacaan	  atas	  (Beberapa)	  Kritik	  Seni	  Rupa	  Populer	  dan	  Keterlibatan	  Penulis	  Seni	  Rupa	  Yogyakarta	  di	  
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dengan	   masuknya	   pemikiran	   dan	   gagasan-‐gagasan	   estetik	   Barat—yang	   kata	  
Supangkat	   hadir	   dalam	   ketidaklinieran	   bingkai	  waktu	   (muncul	   dan	  mapan	   di	   Barat	  
lalu	  masuk	  ke	   Indonesia).	  Maka,	   ketika	  kita	   abaikan	  konteksnya	  yang	   terjadi	   adalah	  
tercerabutnya	  nilai	  historis	  suatu	  karya	  seni	  rupa.	  
	  
Lain	  dengan	  Supriyanto	  yang	  kesan	  saya	  bereaksi	  agak	  lebih	  lugas—kalau	  tidak	  mau	  
dikatakan	   ‘keras’.	   Melalui	   esai	   “Cultural	   Studies”,	   Kritik	   Seni,	   dan	   Apresiasi	   (Jumat	  
04/08/2000)	  ia	  menunjukkan	  bahwa	  argumen	  Sahal	  agak	  gegabah	  dan	  inkonsisten	  di	  
sana-‐sini	   sehingga	   ketika	   argumen	   Sahal	   diterima,	   maka	   malah	   berisiko	  
mempersempit	  area	  studi	  atau	  cara-‐cara	  menerangkan	  fenomena	  seni	  rupa	  yang	  ada	  
(dan	   sedang	  berkembang).	   Sahal,	   bagi	   Supri-‐yanto,	   terjebak	  dalam	  simplifikasi	   skup	  
kajian	   dan	   perspektif	   dalam	   CS.	   Ia	   contohkan	   hasil	   interpretasi	   yang	   tidak	   selalu	  
kecebur	   dalam	   agenda	   politik	   emansipatoris	   yang	   serba	   praktis	   sebagaimana	  
umumnya	  paradigma	  CS,	  seperti	  dalam	  ulasan	  Nirwan	  Ahmad	  Arsuka	  tentang	  novel-‐
novel	   Umberto	   Eco	   atau	   Seno	   Sumira	   Ajidarma	   tentang	   aspek	   representasi	   yang	  
berlapis-‐lapis	  dalam	  realitas	  fotografi	  (semuanya	  di	  Bentara).	  
	  
Intinya,	  menurut	  Supriyanto,	  ketika	  cara	  pandang	  modernisme	  Sahal	  disetujui	  (terkait	  
oposisi	  biner)	  dan	  serta-‐merta	  menolak	  CS,	  maka	  kita	  akan	  hilang	  kesempatan	  untuk	  
mengembang-‐kan	  atau	  bereksperimen	  dengan	  alternatif	  kaca	  mata	  kajian	  seni	   rupa,	  
yang	   selama	   ini	   masih	   terpaku	   pada	   logika	   yang	   ‘baik-‐baik	   saja’—kurang	   gemas	  
terhadap	   situasi	   sosial	   hari	   ini.	   Seni	   rupa	   kontemporer	   harus	   diakui	   merupakan	  
bagian	   dari	   generasi	   yang	  merespon	  wacana	   baru	   dalam	   kesadaran	   baru	   pula,	   oleh	  
sebab	  itu	  dibutuhkan	  kerangka	  berpikir	  yang	  lebih	  segar,	  yang	  kata	  Supriyanto	  harus	  
mencoba	  keluar	  dari	  karakteristik	  tradisi	  kritik	  formalistik	  (literer)—yang	  cenderung	  
adem-‐ayem.	   Dengan	   demikian	   kedua	   esai	   reaksi	   pada	   tulisan	   Sahal	   tersebut	  
merupakan	   KSR	   populer,	   yang	   bisa	   ditempatkan	   dalam	   tataran	   diskusi	   mengenai	  
perspektif,	   cara	   memandang	   dan	   menjelaskan	   karya	   ataupun	   event	   atau	   gejala	  
kesenirupaan	  yang	  lain,	  utamanya	  bagi	  para	  kritikus	  /	  pengamat	  seni	  rupa.	  
	  
Mengakhiri	   uraian	   ini,	   dan	   oleh	   karena	   ketidakmungkinan	   saya	  menyajikan	   contoh	  
lain	  dengan	  rinci,	  maka	  saya	  tunjukkan	  melalui	  tabel	  di	  atas	  bahwa	  dari	  segi	  intensitas	  
perdebatan,	   silang-‐pendapat,	   dan	   semacamnya	   dapat	   kita	   jumpai	   melalui	   beberapa	  
dialog	   tulisan	   KSR	   di	   harian	   Kompas.	   Umumnya,	   redaktur	   Kompas	   Minggu	  
mengelompokkannya	   dalam	   label	   ‘polemik’	   atau	   ‘argumen	   tanding’,	   yang	   berbeda	  
dengan	  predikat	  lain	  seperti	  ‘kritik‘,	  ‘wacana‘,	  dan	  ‘seni	  rupa‘	  (lihat	  tabel).	  
	  

Tabel	  1.	  Beberapa	  Polemik	  Seni	  Rupa	  di	  KOMPAS	  Tahun	  2000	  –	  2011	  	  
Polemik	  1	  (2000)	  –	  perbincangan	  perspektif,	  wacana	  seni	  kontemporer,	  dan	  kritik	  atas	  
kritik	  
Bentara,	  Jumat	  2	  Juni	  2000.	  
Hlm.	  29.	  

Ahmad	  Sahal.	  “’Cultural	  Studies’	  dan	  Tersingkirnya	  Estetika”	  	  
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Esai	  Minggu	  11	  Juni	  2000.	  
Hlm:	  18	  

Agus	  Dermawan	  T.	  “Seni	  Rupa	  Yang	  ‘Mengutang’	  dan	  
‘Bermuatan’"	  

Esai	  Minggu	  18	  Juni	  2000.	  
Hlm:	  18.	  

Hendro	  Wiyanto.	  “Arisan	  Nama-‐Nama:	  Misteri	  Apa	  dan	  Siapa”	  

Bentara,	  Jumat	  7	  Jul	  2000.	  
Hlm:	  26.	  

Jim	  Supangkat.	  “Bingkai	  Seni	  Kontekstual”	  

Bentara,	  Jumat	  4	  Agus	  2000.	  
Hlm:	  29.	  

Enin	  Supriyanto.	  “’Cultural	  Studies’,	  Kritik	  Seni,	  dan	  Apresiasi”	  	  

Polemik	  2	  (2000	  –	  2002)	  –	  tentang	  seni	  grafis	  	  
Bentara,	  Jumat	  3	  Nov	  2000.	  
Hlm:	  37.	  

Bambang	  Bujono.	  Pameran	  Setengah	  Abad	  Seni	  Grafis	  
Indonesia:	  “Jangan	  Malu-‐malu,	  Jangan	  Mencetak	  Kemacetan”	  

Bentara,	  Jumat	  2	  Maret	  
2001.	  Hlm:	  31.	  

F.X.	  Harsono.	  “Menjadikan	  Seni	  Cetak	  Grafis	  Warga	  Kelas	  Satu”	  	  

Bentara	  Jumat	  5	  Jul	  2002.	   Bambang	  Budjono.	  “Seni	  Grafis	  Yang	  Tak	  Lagi	  Malu-‐malu	  (Dari	  
Pameran	  Penjelajahan	  Media	  dan	  Gagasan)”	  	  

Polemik	  3	  (2001)	  –	  tentang	  hiruk	  pikuk	  komodifikasi	  karya	  dan	  sikap	  para	  kritikus	  
seni	  rupa	  	  
Bentara,	  Jumat	  6	  April	  2001.	  
Hlm:	  34.	  

Hendro	  Wiyanto.	  “Komodifikasi,	  ‘Seni	  Lukis	  Kudapan’	  dan	  
Medan	  Seni”	  	  

Bentara	  6	  Jul	  2001.	  Hlm:	  37.	   Eddy	  Soetriyono.	  Tuna	  Acuan	  yang	  Berlarut-‐larut:	  “Pasar	  
Lukisan	  yang	  Semu	  dan	  Sengkarut”	  	  

Bentara,	  Jumat	  3	  Agust	  
2001.	  Hlm:	  27.	  

Adi	  Wicaksono.	  “Seni	  Rupa	  di	  Belakang	  Tengkuk”	  	  

Bentara,	  Jumat	  3	  Agust	  
2001.	  Hlm:	  28.	  

Amir	  Sidharta.	  “Seni	  Rupa	  Indonesia	  Memerlukan	  
Keseimbangan”	  	  

Polemik	  4	  (2001	  –	  2002)	  –	  soal	  invasi	  pasar	  di	  seni	  rupa	  	  
Bentara,	  Sabtu	  15	  Des	  2001.	  
Hlm:	  23.	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  “Seni	  Rupa	  Yogyakarta:	  Gemuruh	  Pasar	  
Yang	  Tidak	  Mencerdaskan”	  

Esai	  Minggu	  23	  Des	  2001.	  
Hlm:	  14	  

M	  Dwi	  Marianto.	  “Atmosfer	  Kehidupan	  Seni	  Di	  Yogyakarta:	  
Tanggapan	  atas	  Tulisan	  Aminudin	  TH	  Siregar	  Seni	  Rupa	  
Yogyakarta	  Gemuruh	  Pasar	  yang	  Tidak	  Mencerdaskan”	  	  

Esai	  Minggu,	  30	  Des	  2001.	  
Hlm:	  14	  

Hendro	  Wiyanto.	  “Surat	  Buat	  Ucok	  dan	  Para	  Perupa	  di	  Yogya”.	  

Esai	  Minggu	  06	  Jan	  2002.	  
Hlm:	  18.	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  “Retorika	  Positivistik	  Seni	  Rupa:	  
Tanggapan	  atas	  Tulisan	  M	  Dwi	  Marianto:	  "Atmosfer	  Kehidupan	  
Seni	  di	  Yogyakarta"	  

Polemik	  5	  (2006)	  –	  perdebatan	  Enin	  Supriyanto	  dengan	  Jim	  Supangkat	  
Bentara,	  Kompas	  Sabtu	  3	  
Juni	  2006	  

Enin	  Supriyanto.	  “Salah	  Paham	  dan	  Takut	  pada	  Kebebasan?”	  	  

Esai	  Minggu	  02	  Juli	  2006.	  
Hlm.	  26.	  

Jim	  Supangkat.	  Polemik	  Seni	  Rupa:	  “Nabi-‐Isme,	  Ideologi	  Seni,	  
Kebebasan	  Ekspresi”	  	  

Esai	  Minggu	  16	  Juli	  2006	   Enin	  Supriyanto.	  Polemik	  dengan	  Jim	  Supangkat:	  “Lagi-‐Lagi	  
Tidak	  Paham	  (Jim	  Supangkat)”.	  

Esai	  Minggu	  30	  Juli	  2006.	  
Hlm:	  19.	  

Jim	  Supangkat.	  “Lagi-‐Lagi	  Tidak	  Paham”.	  	  

Khidir M. Prawirosusanto
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Esai	  Minggu	  11	  Juni	  2000.	  
Hlm:	  18	  

Agus	  Dermawan	  T.	  “Seni	  Rupa	  Yang	  ‘Mengutang’	  dan	  
‘Bermuatan’"	  

Esai	  Minggu	  18	  Juni	  2000.	  
Hlm:	  18.	  

Hendro	  Wiyanto.	  “Arisan	  Nama-‐Nama:	  Misteri	  Apa	  dan	  Siapa”	  

Bentara,	  Jumat	  7	  Jul	  2000.	  
Hlm:	  26.	  

Jim	  Supangkat.	  “Bingkai	  Seni	  Kontekstual”	  

Bentara,	  Jumat	  4	  Agus	  2000.	  
Hlm:	  29.	  

Enin	  Supriyanto.	  “’Cultural	  Studies’,	  Kritik	  Seni,	  dan	  Apresiasi”	  	  

Polemik	  2	  (2000	  –	  2002)	  –	  tentang	  seni	  grafis	  	  
Bentara,	  Jumat	  3	  Nov	  2000.	  
Hlm:	  37.	  

Bambang	  Bujono.	  Pameran	  Setengah	  Abad	  Seni	  Grafis	  
Indonesia:	  “Jangan	  Malu-‐malu,	  Jangan	  Mencetak	  Kemacetan”	  

Bentara,	  Jumat	  2	  Maret	  
2001.	  Hlm:	  31.	  

F.X.	  Harsono.	  “Menjadikan	  Seni	  Cetak	  Grafis	  Warga	  Kelas	  Satu”	  	  

Bentara	  Jumat	  5	  Jul	  2002.	   Bambang	  Budjono.	  “Seni	  Grafis	  Yang	  Tak	  Lagi	  Malu-‐malu	  (Dari	  
Pameran	  Penjelajahan	  Media	  dan	  Gagasan)”	  	  

Polemik	  3	  (2001)	  –	  tentang	  hiruk	  pikuk	  komodifikasi	  karya	  dan	  sikap	  para	  kritikus	  
seni	  rupa	  	  
Bentara,	  Jumat	  6	  April	  2001.	  
Hlm:	  34.	  

Hendro	  Wiyanto.	  “Komodifikasi,	  ‘Seni	  Lukis	  Kudapan’	  dan	  
Medan	  Seni”	  	  

Bentara	  6	  Jul	  2001.	  Hlm:	  37.	   Eddy	  Soetriyono.	  Tuna	  Acuan	  yang	  Berlarut-‐larut:	  “Pasar	  
Lukisan	  yang	  Semu	  dan	  Sengkarut”	  	  

Bentara,	  Jumat	  3	  Agust	  
2001.	  Hlm:	  27.	  

Adi	  Wicaksono.	  “Seni	  Rupa	  di	  Belakang	  Tengkuk”	  	  

Bentara,	  Jumat	  3	  Agust	  
2001.	  Hlm:	  28.	  

Amir	  Sidharta.	  “Seni	  Rupa	  Indonesia	  Memerlukan	  
Keseimbangan”	  	  

Polemik	  4	  (2001	  –	  2002)	  –	  soal	  invasi	  pasar	  di	  seni	  rupa	  	  
Bentara,	  Sabtu	  15	  Des	  2001.	  
Hlm:	  23.	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  “Seni	  Rupa	  Yogyakarta:	  Gemuruh	  Pasar	  
Yang	  Tidak	  Mencerdaskan”	  

Esai	  Minggu	  23	  Des	  2001.	  
Hlm:	  14	  

M	  Dwi	  Marianto.	  “Atmosfer	  Kehidupan	  Seni	  Di	  Yogyakarta:	  
Tanggapan	  atas	  Tulisan	  Aminudin	  TH	  Siregar	  Seni	  Rupa	  
Yogyakarta	  Gemuruh	  Pasar	  yang	  Tidak	  Mencerdaskan”	  	  

Esai	  Minggu,	  30	  Des	  2001.	  
Hlm:	  14	  

Hendro	  Wiyanto.	  “Surat	  Buat	  Ucok	  dan	  Para	  Perupa	  di	  Yogya”.	  

Esai	  Minggu	  06	  Jan	  2002.	  
Hlm:	  18.	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  “Retorika	  Positivistik	  Seni	  Rupa:	  
Tanggapan	  atas	  Tulisan	  M	  Dwi	  Marianto:	  "Atmosfer	  Kehidupan	  
Seni	  di	  Yogyakarta"	  

Polemik	  5	  (2006)	  –	  perdebatan	  Enin	  Supriyanto	  dengan	  Jim	  Supangkat	  
Bentara,	  Kompas	  Sabtu	  3	  
Juni	  2006	  

Enin	  Supriyanto.	  “Salah	  Paham	  dan	  Takut	  pada	  Kebebasan?”	  	  

Esai	  Minggu	  02	  Juli	  2006.	  
Hlm.	  26.	  

Jim	  Supangkat.	  Polemik	  Seni	  Rupa:	  “Nabi-‐Isme,	  Ideologi	  Seni,	  
Kebebasan	  Ekspresi”	  	  

Esai	  Minggu	  16	  Juli	  2006	   Enin	  Supriyanto.	  Polemik	  dengan	  Jim	  Supangkat:	  “Lagi-‐Lagi	  
Tidak	  Paham	  (Jim	  Supangkat)”.	  

Esai	  Minggu	  30	  Juli	  2006.	  
Hlm:	  19.	  

Jim	  Supangkat.	  “Lagi-‐Lagi	  Tidak	  Paham”.	  	  
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Esai	  Minggu,	  27	  Agustus	  
2006.	  Hlm:	  29.	  

Jim	  Supangkat.	  Polemik:	  “Ideologi	  (Kata)	  Seni”.	  

Esai	  Minggu	  27	  Agustus	  
2006.	  Hlm:	  29.	  

Enin	  Supriyanto.	  Polemik	  dg	  Jim	  Supangkat:	  “Memang	  Tidak	  
(Se)Paham”.	  

Polemik	  6	  (2007)	  –	  wacana	  para	  pelaku	  seni	  rupa	  	  
Wacana:	  Esai	  Minggu	  06	  
Mei	  2007.	  Hlm:	  29.	  

Afrizal	  Malna.	  “Gaya	  Hidup	  ‘Delete’	  Kritik	  Seni,	  ‘Enter’	  
Promotor	  Seni”.	  	  

Esai	  Minggu	  06	  Mei	  2007.	  
Hlm:	  28	  

Bre	  Redana.	  “Lelang	  Kontemporer”.	  	  

Wacana:	  Esai	  Minggu	  13	  
Mei	  2007.	  Hlm:	  28.	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  “Risiko	  Kritik(us)”.	  	  

Kritik	  Seni:	  Esai	  Minggu	  24	  
Juni	  2007.	  Hlm:	  29.	  

Afrizal	  Malna.	  “Pergaulan	  Wacana	  Seni	  dalam	  Ember	  Bocor”.	  	  

Polemik	  7	  (2009)	  –	  tentang	  karakter	  /	  orientasi	  seniman	  dan	  karyanya	  	  
Esai	  Minggu	  11	  Jan	  2009.	  
Hlm:	  29.	  

Wicaksono	  Adi.	  Pameran:	  “Yang	  Keren	  dan	  Terkendali”.	  	  

Seni	  Rupa:	  Esai	  Minggu	  18	  
Jan	  2009.	  Hlm:	  28.	  

Yuswantoro	  Adi.	  “Yang	  ‘Mbentoyong’	  Yang	  Keren,	  ‘Euy’...	  	  “.	  	  

Esai	  Minggu	  01	  Feb	  2009.	  
Hlm:	  28	  

G	  Budi	  Subanar.	  Potret	  Perupa	  Yogyakarta:	  “Dari	  Kepurbaan	  
Nasirun	  Sampai	  Mimpi	  Samuel”.	  	  

Polemik:	  Esai	  Minggu	  08	  Feb	  
2009.	  Hlm:	  28.	  

Wicaksono	  Adi.	  “Membongkar	  Blokade”.	  	  

Polemik	  8	  (2011)	  –	  tentang	  subjek	  seniman	  	  
Esai	  Minggu	  11	  Sept	  2011.	  
Hlm:	  20.	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  “Salah	  Kaprah	  Istilah	  ‘Seniman’”.	  	  

Kritik:	  Esai	  Minggu	  18	  Sept	  
2011.	  Hlm:	  20.	  

Yuswantoro	  Adi.	  “Salah	  Kaprah	  Yang	  Jadi	  Salah	  Parah	  (Respons	  
untuk	  Aminudin	  TH	  Siregar)”.	  	  

Kritik:	  Esai	  Minggu	  02	  Okt	  
2011.	  Hlm:	  20.	  

Wayan	  Kun	  Adnyana.	  “Seni(man)	  Dalam	  ‘Liga	  Seni’	  (Polemik	  
Soal	  Etik	  dan	  Profesi)”.	  	  

	   	  
Esai-‐esai	  penting	  lainnya	  
Bentara,	  Jumat	  7	  Sept	  2001.	  
Hlm:	  43.	  

Enin	  Supriyanto.	  “Ikhwal	  Kritik	  Seni	  Rupa	  yang	  Berwibawa”	  

Bentara,	  Jumat	  1	  Nov	  2002,	  
hlm.	  42.	  

Hendro	  Wiyanto.	  “Mudik:	  Awas!	  ‘Recent	  Art	  from	  
Indonesia’:mencari	  agenda	  politik	  dan	  budaya	  dalam	  
pameran.”	  	  

Bentara,	  Jumat	  10	  Jan	  2003.	   Seno	  Joko	  Suyono.	  “Membaca	  Ulang	  Claire	  Holt”	  	  
Bentara,	  Jumat	  1	  Agustus	  
2003.	  

F.X.	  Widaryanto.	  “Ekspresi	  Seni	  Individual	  versus	  Identitas	  
Kolektif”	  

Bentara,	  Jumat	  5	  Sept	  2003.	   Farah	  Wardani.	  “’Perempuan	  sebagai	  Tanda’:	  dekonstruksi	  
jender	  dalam	  teks	  dan	  praktik	  seni	  rupa”.	  	  

Bentara,	  Rabu	  1	  Okt	  2003.	   Hendro	  Wiyanto.	  CP	  Open	  Biennale	  “Dalam	  Pencarian	  Identitas	  
dan	  Isu-‐isu	  Biennale”	  

Esai	  Minggu	  05	  Sep	  2004.	  
Hlm:	  17.	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  “Melampaui	  Nasionalisme,	  Memisahkan	  
Sejarah”	  
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Esai	  Minggu,	  27	  Agustus	  
2006.	  Hlm:	  29.	  

Jim	  Supangkat.	  Polemik:	  “Ideologi	  (Kata)	  Seni”.	  

Esai	  Minggu	  27	  Agustus	  
2006.	  Hlm:	  29.	  

Enin	  Supriyanto.	  Polemik	  dg	  Jim	  Supangkat:	  “Memang	  Tidak	  
(Se)Paham”.	  

Polemik	  6	  (2007)	  –	  wacana	  para	  pelaku	  seni	  rupa	  	  
Wacana:	  Esai	  Minggu	  06	  
Mei	  2007.	  Hlm:	  29.	  

Afrizal	  Malna.	  “Gaya	  Hidup	  ‘Delete’	  Kritik	  Seni,	  ‘Enter’	  
Promotor	  Seni”.	  	  

Esai	  Minggu	  06	  Mei	  2007.	  
Hlm:	  28	  

Bre	  Redana.	  “Lelang	  Kontemporer”.	  	  

Wacana:	  Esai	  Minggu	  13	  
Mei	  2007.	  Hlm:	  28.	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  “Risiko	  Kritik(us)”.	  	  

Kritik	  Seni:	  Esai	  Minggu	  24	  
Juni	  2007.	  Hlm:	  29.	  

Afrizal	  Malna.	  “Pergaulan	  Wacana	  Seni	  dalam	  Ember	  Bocor”.	  	  

Polemik	  7	  (2009)	  –	  tentang	  karakter	  /	  orientasi	  seniman	  dan	  karyanya	  	  
Esai	  Minggu	  11	  Jan	  2009.	  
Hlm:	  29.	  

Wicaksono	  Adi.	  Pameran:	  “Yang	  Keren	  dan	  Terkendali”.	  	  

Seni	  Rupa:	  Esai	  Minggu	  18	  
Jan	  2009.	  Hlm:	  28.	  

Yuswantoro	  Adi.	  “Yang	  ‘Mbentoyong’	  Yang	  Keren,	  ‘Euy’...	  	  “.	  	  

Esai	  Minggu	  01	  Feb	  2009.	  
Hlm:	  28	  

G	  Budi	  Subanar.	  Potret	  Perupa	  Yogyakarta:	  “Dari	  Kepurbaan	  
Nasirun	  Sampai	  Mimpi	  Samuel”.	  	  

Polemik:	  Esai	  Minggu	  08	  Feb	  
2009.	  Hlm:	  28.	  

Wicaksono	  Adi.	  “Membongkar	  Blokade”.	  	  

Polemik	  8	  (2011)	  –	  tentang	  subjek	  seniman	  	  
Esai	  Minggu	  11	  Sept	  2011.	  
Hlm:	  20.	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  “Salah	  Kaprah	  Istilah	  ‘Seniman’”.	  	  

Kritik:	  Esai	  Minggu	  18	  Sept	  
2011.	  Hlm:	  20.	  

Yuswantoro	  Adi.	  “Salah	  Kaprah	  Yang	  Jadi	  Salah	  Parah	  (Respons	  
untuk	  Aminudin	  TH	  Siregar)”.	  	  

Kritik:	  Esai	  Minggu	  02	  Okt	  
2011.	  Hlm:	  20.	  

Wayan	  Kun	  Adnyana.	  “Seni(man)	  Dalam	  ‘Liga	  Seni’	  (Polemik	  
Soal	  Etik	  dan	  Profesi)”.	  	  

	   	  
Esai-‐esai	  penting	  lainnya	  
Bentara,	  Jumat	  7	  Sept	  2001.	  
Hlm:	  43.	  

Enin	  Supriyanto.	  “Ikhwal	  Kritik	  Seni	  Rupa	  yang	  Berwibawa”	  

Bentara,	  Jumat	  1	  Nov	  2002,	  
hlm.	  42.	  

Hendro	  Wiyanto.	  “Mudik:	  Awas!	  ‘Recent	  Art	  from	  
Indonesia’:mencari	  agenda	  politik	  dan	  budaya	  dalam	  
pameran.”	  	  

Bentara,	  Jumat	  10	  Jan	  2003.	   Seno	  Joko	  Suyono.	  “Membaca	  Ulang	  Claire	  Holt”	  	  
Bentara,	  Jumat	  1	  Agustus	  
2003.	  

F.X.	  Widaryanto.	  “Ekspresi	  Seni	  Individual	  versus	  Identitas	  
Kolektif”	  

Bentara,	  Jumat	  5	  Sept	  2003.	   Farah	  Wardani.	  “’Perempuan	  sebagai	  Tanda’:	  dekonstruksi	  
jender	  dalam	  teks	  dan	  praktik	  seni	  rupa”.	  	  

Bentara,	  Rabu	  1	  Okt	  2003.	   Hendro	  Wiyanto.	  CP	  Open	  Biennale	  “Dalam	  Pencarian	  Identitas	  
dan	  Isu-‐isu	  Biennale”	  

Esai	  Minggu	  05	  Sep	  2004.	  
Hlm:	  17.	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  “Melampaui	  Nasionalisme,	  Memisahkan	  
Sejarah”	  
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Esai	  Minggu,	  28	  November	  
2004.	  Hlm:	  18	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  "Badingkut"-‐Kah	  Seni	  Rupa	  Kita?”	  	  

Esai	  Minggu	  13	  Februari	  
2005.	  Hlm:	  19.	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  “Trisno	  Sumardjo,	  Pluralitas	  Seni	  dan	  
Mazhab	  Bandung”.	  

Esai	  Minggu	  19	  Feb	  2006.	  
Hlm:	  27.	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  “Mengadili	  Persepsi”.	  

Esai	  Minggu	  16	  April	  2006.	  
Hlm:	  29.	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  “Menimbang	  Kembali	  Pertentangan	  
Yogya-‐Bandung”.	  	  

Esai	  Minggu	  24	  Sep	  2006.	  
Hlm:	  29.	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  Polemik:	  “Seni	  Grafis	  (Memang)	  Pantas	  
Berkembang”,	  	  

Esai	  Minggu	  18	  May	  2008.	  
Hlm:	  27.	  

Bambang	  Budjono.	  "Grafis	  Hari	  Ini:	  Dari	  Pemenang	  Sampai	  
Juri”	  

Polemik	  dgn	  Arahmaiani:	  
Minggu	  01	  Juni	  2008.	  Hlm:	  
26.	  	  	  	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  “Selayang	  Pandang	  Seni	  Rupa	  Sekarang”	  
	  
	  

Esai	  Minggu	  10	  Aug	  2008.	  
Hlm:	  27.	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  “Belajarlah	  ke	  Negeri	  Heri	  Dono”.	  	  	  
	  

Argumen	  Tanding	  thdp	  Kuss	  
Indarto:	  Minggu	  21	  Des	  
2008.	  Hlm:	  27.	  

Tanesia,	  Ade.	  “Kerentanan	  Perupa	  Muda”.	  

Esai	  Minggu	  16	  Aug	  2009.	  
Hlm:	  24	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  Triennale:	  “Seni	  Grafis:	  Kembali	  Ke	  
Sejarah	  serta	  Konvensi”.	  

Esai	  Minggu	  01	  Nov	  2009.	  
Hlm:	  20.	  

Wayan	  Kun	  Adnyana.	  “Teruntuk	  BKS-‐PTSI:	  Ada	  Apa	  Dengan	  
Kampus	  Seni?”	  	  

Wacana:	  Esai	  Minggu	  10	  Jan	  
2010.	  Hlm:	  20	  

Suwarno	  Wisetrotomo.	  “Seni	  Rupa	  (di	  Ruang)	  Publik”.	  	  

Esai	  Minggu	  04	  Jul	  2010	  	  	  
Hlm:	  21	  	  	  	  

Aminudin	  TH	  Siregar.	  “Cerpen:	  Ilustrasi	  dan	  Seni	  Rupa	  dalam	  
Pameran”.	  	  

Polemik:	  Esai	  Minggu	  16	  Jan	  
2011.	  Hlm:	  20.	  	  	  	  

Wicaksono	  Adi.	  “Takut	  Menjadi	  Esoterik”.	  	  

	  	  
Dari	   tabel	   tersebut,	   ada	  hal	  yang	  menarik	  yang	  dapat	  kita	   lihat:	  bahwa	  kritikus	   seni	  
rupa	   yang	   lebih	   sering	  muncul	   di	  Kompas	   adalah	  mereka	   yang	   berasal	   (domisili	   di)	  
dari	  Bandung	  dan	  Jakarta.	  Dan,	  nama	  Aminudin	  TH	  Siregar	  asal	  ITB	  Bandung	  adalah	  
kritikus	   yang	   paling	   sering	   muncul	   dan	   secara	   kuantitas	   terproduktif	   di	   koran	   ini,	  
yang	   dalam	   kurang	   lebih	   satu	   dekade	   terakhir	   tidak	   bisa	   disamai	   oleh	   kritikus	   seni	  
rupa	   lain.	   Kalau	   boleh	   dibilang	   secara	   spekulatif:	   di	   Kompas,	   pandangan	   peneliti	  
pemikiran	   dan	   lukisan-‐lukisan	   S.	   Sudjojono	   ini,	  hampir-‐hampir	  menjadi—meminjam	  
istilah	  para	  Foucauldian—rezim	  pengetahuan	  tentang	  seni	  rupa	  Indonesia.	  Walaupun	  
dari	  Yogyakarta	  menyumbang	  nama-‐nama	  kritikus	  antara	  lain	  Suwarno	  Wisetrotomo,	  
Yuswantoro	   Adi,	   Farah	   Wardani,	   Romo	   Budi	   Subanar,	   dan	   Dwi	   Marianto,	   tulisan	  
mereka	   ada	   di	   sana	   dari	   arsip	   esai	  Kompas	   yang	   saya	   telusuri,	   tetapi	   tidak	   sampai	  
membanjiri	  rubrik-‐rubrik	  itu	  seperti	  Siregar.	  Entah	  redaktur	  Kompas-‐nya	  yang	  sudah	  
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Dari tabel tersebut, ada hal yang menarik yang dapat kita lihat: bahwa 
kritikus seni rupa yang lebih sering muncul di Kompas adalah mereka 
yang berasal (domisili di) dari Bandung dan Jakarta. Dan, nama 
Aminudin TH Siregar asal ITB Bandung adalah kritikus yang paling 
sering muncul dan secara kuantitas terproduktif di koran ini, yang dalam 
kurang lebih satu dekade terakhir tidak bisa disamai oleh kritikus seni 
rupa lain. Kalau boleh dibilang secara spekulatif: di Kompas, pandangan 
peneliti pemikiran dan lukisan-lukisan S. Sudjojono ini, hampir-hampir 
menjadi—meminjam istilah para Foucauldian—rezim pengetahuan 
tentang seni rupa Indonesia. Walaupun dari Yogyakarta menyumbang 
nama-nama kritikus antara lain Suwarno Wisetrotomo, Yuswantoro 
Adi, Farah Wardani, Romo Budi Subanar, dan Dwi Marianto, tulisan 
mereka ada di sana dari arsip esai Kompas yang saya telusuri, tetapi 
tidak sampai membanjiri rubrik-rubrik itu seperti Siregar. Entah redaktur 
Kompas-nya yang sudah kadung-gandrung, atau bagaimana, saya tidak 
tahu. Tetapi, bias kaca mata Siregar ini sebetulnya menarik untuk dikaji 
lebih jauh.

Dalam kurang lebih sepuluh tahun terakhir (2000 – 2011), di koran ini 
saya temukan setidak-nya ada delapan kali polemik atau perdebatan 
seputar isu seni rupa. Sebetulnya masih ada beberapa topik yang juga 
menjadi perbincangan oleh beberapa edisi esai, namun saya belum 
berhasil menemukan dan mengelompokkannya. Saya kira tabel di atas 
cukup memberikan ilustrasi bahwa perdebatan dan perhatian terhadap 
seni rupa kita lumayan (barang setahun ada satu sampai dua kali). Di 
tiap sahut-sahutan argumen itu, hampir pasti para penulis menampilkan 
sesuatu yang menarik, argumentatif, kadang emosional, tak jarang pula 
mereka menampakkan argumen yang agak konyol—di mata saya tentu 
saja.

V – Penutup 

Kekuatan KSR di surat kabar mau-tidak-mau harus diakui salah satunya 
pada sisi regularities-nya, atau keajegan koran ini memuat tulisan-
tulisan KSR, entah yang termasuk dalam kategori jurnalistik maupun 
populer. Sedang kelemahan KSR di harian Kompas atau surat kabar 
lain-nya ialah (1) terbatasnya ruang untuk memuat gagasan yang ‘utuh’ 
atau tuntas dalam tiap tulisan. Konsekuensinya, (2) tulisan KSR populer 
di koran kerap tidak mampu menjelaskan konsep-konsep penting 
yang semestinya ‘terjelaskan dengan baik’ dalam penyusunan suatu 
argumentasi kritik.

Seperti keberatan Hendro Wiyono atas Agus Dermawan adalah satu 
bukti. Hal ini sebetulnya agak teratasi bila ruang menuangkan gagasan 
agak luas seperti dalam rubrik Bentara, meng-ingat dialog Sahal, 

Supangkat, dan Supriyanto mengenai relasi CS dengan aktivitas 
pembaca-an karya seni. (3) Pemberian atribut khusus semacam 
polemik, kritik, wacana dan sebagainya saya rasa tidak menyelesaikan 
persoalan atas ketidakcukupan ruang untuk menerangkan hal-hal 
pokok secara tajam. Malah justru kadang kala membuat “polemik dalam 
polemik” seperti kasus dialog antar-esai Supangkat dengan Supriyanto 
soal RUU APP dan sebuah karya seni di tahun 2006.

Dari perbincangan di atas, dengan demikian, tulisan ini setidaknya 
berupaya memberi gambar-an ringkas mengenai keberagaman tulisan 
KSR di Indonesia, yang kurang lebih menuju pada kriteria-kriteria atau 
aturan-aturan kritik dalam koridor yang dikembangkan dalam tradisi 
penulisan kritik seni rupa di ‘Barat’. Mengenai kecenderungan ini bagi 
saya tidak ada masalah selama koridor kritik itu terus dijaga dengan 
ketat. 

Dalam KSR jurnalistik lebih cenderung ditulis dengan format reportase 
yang nuansa kritiknya sangat sederhana, meski ada sedikit tulisan 
yang disusun dengan lebih analitis. Sebab dari pembacaan atas arsip 
kliping di atas, kita dapat menduga bahwa di kalangan wartawan 
penulis KSR jurnalistik tidak semuanya memiliki kemampuan setara 
dalam menganalisa peristiwa kesenirupaan yang sedang diliput. Kalau 
meminjam bahasa Aminudin TH Siregar, yang semacam ini bisa disebut 
“kritikus medioker”. Akan tetapi, anggapan soal kritikus medioker itu 
tidak selamanya tepat, karena ada beberapa wartawan yang memang 
mampu mengkombinasikan metode jurnalistiknya dengan praktik riset 
seperti yang dilakukan oleh para ahli dalam menganalisa secara tajam, 
dan barangkali ia melebihi orang yang berprofesi sebagai kritikus seni 
rupa itu sendiri.25

Sedangkan pada KSR populer, nampaknya masih saja Kompas 
memuat—meski hal ini dapat selalu diperdebatkan—esai dengan 
kualitas ‘medioker’ atau mungkin lebih pas dengan cara berargumentasi 
agak sembarangan. Kendati demikian, dalam KSR populer, kesan 
kritisimenya memang lebih menonjol dibandingkan KSR jurnalistik. 
Tingkatan kritisisme tentu saja bersifat nisbi, walaupun sebetulnya ada 
aspek-aspek ‘analisa’ yang kudu dipatuhi. Kembali lagi bahwa KSR 
populer di koran tidak selamanya mampu memenuhi koridor tulisan 
kritik, maka memang memungkinkan aspek-aspek tersebut terabaikan. 
Bagi saya, kelemahan-kelemahan itu tidak soal, selama penulis (juga 
redaksi korannya) menyadari bahwa tulisan yang mereka lempar-kan 

25. Saya tidak tahu banyak situasi di Indonesia, apakah ada di antara kita seorang wartawan 
sekaligus kritikus seni rupa ‘profesional’ seperti Sarah Thornton. Ia kolumnis, jurnalis The 
Economist dengan latar belakang pendidikan art history dan sosiologi. Ia menulis etnografi 
soal lika-liku dunia seni rupa dalam buku Seven Days in the Art World (2009).
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kepada publik pembaca dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan 
syukur-syukur dapat memberi pencerahan sehingga iklim apresiasi 
dan dialog antara jagat seni rupa dengan masyarakat di luar jagat itu 
terjembatani dengan oke. 

Hal-hal itu adalah berkenaan dengan masalah karya tulisnya. Lantas 
bagaimana dengan peran para penulisnya sendiri sebagai kritikus atau 
yang saya sebut di awal tulisan sebagai sang perantara tadi? Kalau 
melihat uraian panjang di atas, Kompas nampaknya cenderung lebih 
suka memegang satu-dua nama untuk rutin mengisi rubrik esai seni 
rupa, seperti Aminudin TH Siregar asal ITB. Untuk kita becermin dan 
barangkali memperbaiki iklim KSR di media massa, dalam konteks ini 
ide para ahli media dan budaya beraliran Gramscian ada benarnya. 
Kira-kira mereka mengatakan bahwa media massa (koran) selaiknya 
tidak hanya selesai sebagai intrumen pendukung dan penyebar ide-ide 
umum (dominan), tetapi lebih mau menampung aspirasi mereka yang 
hendak menandingi atau membantah wacana dalam seni rupa yang 
“hegemonik”. 

Media mau-tak-mau dengan demikian harus mengakui perannya untuk 
menyediakan ruang dan menjadi “arena” kontestasi/pertukaran ide-ide 
secara intelektual antarwacana yang muncul dalam seni rupa. Oleh 
sebab itu, nampaknya perlu memecutkan cambuk lebih keras agar 
para penulis kritik seni rupa Yogyakarta mulai lebih produktif dalam 
meramaikan per-bincangan di rubrik esai seni rupa Kompas sebagai 
“penyeimbang” konstruksi wacana seni rupa di Indonesia. Supaya 
dialektis, tidak dominatif. Semoga saja. 
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Sekarang pertanyaannya bukan lagi “apa itu perempuan?” atau “apakah 
perempuan sudah setara?”....1

Ketika mulai membaca untuk merangkai tulisan ini, saya banyak 
menemukan pernjelasan-penjelasan serupa mengenai perempuan-
perempuan yang harus berjuang lebih dalam berbagai bidang yang 
pada mulanya didominasi laki-laki. Pertanyaan yang kemudian terbesit 
dalam pikiran saya adalah, “mengapa?”. Saya mulai telusuri beberapa 
tulisan mengenai hal ini. Dan yang saya dapatkah adalah... berbagai 
definisi mengenai perempuan serta permasalahan-permasalahan 
mengenai mengapa perempuan seperti terpinggirkan. 

Tentu saja dalam tulisan ini saya tidak akan mempertanyakan “apa 
itu perempuan” (walaupun sehari-hari saya selalu diselubungi oleh 
pertanyaan ini). Masing-masing dari kita memiliki pengertian dan 
pandangannya sendiri tentang perempuan, dan kata seperti ‘ke-
perempuan-an’ yang kadang mengikutinya. Kalaupun saya hendak 
menjawab pertanyaan ini, pastilah satu buku tebal tidak akan cukup 
untuk menuangkan konsep, definisi, atau yang lainnnya tentang 
‘perempuan’.

Kemudian, saya terus berjalan. Saya menyimpan pertanyaan ‘apa itu 
perempuan’ dalam hati. Walaupun di atas saya sudah diingatkan untuk 
tidak menanyakan hal ini, tetapi, ketika saya terus berjalan mencari 
pertanyaan yang lain, pertanyaan tersebut tetap menghantui. Kalau 
Fanon berkata, “O my body, make of me always a man who questions!” 
maka saya akan berkata, “O my sex and gender, make of me always 
a woman who questions!”. Dan... pertanyaan-pernyataan yang 
berebut dalam kepala akhirnya membawa saya kepada pertanyaan, 
“Bagaimana posisi perempuan dalam wacana seni rupa Indonesia?”. 

Perjalanan mencari jawaban itu saya mulai dari Linda Nochlin. Dalam 
eseinya “Why Have There Been No Great Woman Artists?”, Nochlin 
berkata: the white Western male viewpoint, unconsiously accepted 
as the viewpoint of the art historian. (sudut padang lelaki Barat 
berkulit putih secara tak sadar selalu diterima sebagai sudut pandang 
sejarawan seni). Saya langsung berkata, “Aduh!”. Pernyataan Nochlin 
ini sontak mengingatkan saya akan kejadian-kejadian saat seniman-
seniman Indonesia berbondong-bondong membuktikan diri pada 

1. Diambil dari esai Wulan Dirgantoro di Seri Katalog Data IVAA #! Rupa Tubuh. Dalam  
“Mencari Keberagaman” Strategi Produksi, dan Isu Gender dalam Seni Rupa Indonesia”, 
Wulan memaparkan penelitiannya yang berfokus pada seniman perempuan. Menurutnya, 
saat ini, perempuan dalam seni rupa Indonesia tidak terbatas sebagai perupa saja, tetapi 
juga menjadi manager, kolektor, dan kurator. Sayangnya penelitian yang berfokus pada isu 
gender masih sangat sedikit. 

dunia. Ia harus keluar dan membuktikan diri pada sejarawan seni Barat 
berkulit putih bahwa ada loh seni rupa Indonesia. Lalu bagaimana 
posisi seniman perempuan yang ternyata harus menjalani banyak 
batasan dalam seni rupa Indonesia yang ternyata sampai saat ini masih 
didominasi oleh seniman laki-laki, kurator laki-laki dan kolektor laki-laki? 
Perjalanan ini tampaknya akan sangat panjang.

Saat menelisik arsip-arsip media yang ada di IVAA, sedikit sekali artikel 
dan karya tulis yang berbicara mengenai perupa atau seniman berjenis 
kelamin perempuan. Nama-nama yang kerap muncul dalam artikel 
tentang perupa/seniman perempuan ini ternyata juga berjenis kelamin 
perempuan. Sebut saja Carla Bianpoen, Wulan Dirgantoro, Farah 
Wardani, Dolorosa Sinaga, dan Heidy Arbuckle yang selalu saya temui 
ketika mencari tahu tentang perupa perempuan di Indonesia. Meskipun 
begitu, ternyata ada pula kritikus berjenis kelamin laki-laki yang menulis 
tentang seniman perempuan. Dengan tegas, Enin Supriyanto menulis 
dalam esei “Perempuan, Seni Rupa, dan Sejarah” di harian KOMPAS 
pada 6 Juni 2001 seperti ini:  Sementara itu, catatan dan penulisan 
sejarah seni rupa modern Indonesia secara umum masih terjebak pada 
ideologi patriarki yang tidak memberi tempat bagi hadirnya seorang 
“Sudjojono perempuan”. 

Lalu kemanakah penulis atau kritikus seni berjenis kelamin laki-laki 
yang lain? Mengapa sedikit sekali yang mau berbicara mengenai 
perempuan? Apakah perupa/seniman perempuan dianggap telah “mati” 
sehingga seolah-olah tak perlu diartikulasikan oleh para penulis atau 
kritikus laki-laki yang mendominasi seni rupa Indonesia?

Emiria Soenassa.
Sumber: www.archive.ivaa-online.org
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Selayang pandang saja, ternyata penulis dan kritikus berjenis kelamin 
laki-laki terlalu sibuk dengan perkelahian ala mahasiswa kampus yang 
sedang adu kekuatan.  Misalnya saja dari tahun 2000 hingga 2010, 
banyak polemik seputar pasar dan apa itu “seniman”. Polemik tersebut 
bergulir di media massa. Penulis dan kritikus berjenis kelamin laki-laki 
seperti Aminuddin TH Siregar,  Hendro Wiyanto, Wicaksono Adi, dan 
Yuswantoro Adi ramai menghiasi polemik seputar konsep dan definisi 
“seniman” (2002, 2011), perbedaan seniman Jogja dan Bandung 
(2009), serta pasar seni rupa (2001, 2002).  Penulis dan kritikus seni 
rupa berjenis kelamin laki-laki ini seolah-olah sedang menjadi perumus 
konsep “seni” dan mencari pengikut yang mau mengamini kebenaran 
versi mereka. Mereka hanya sedikit menyediakan tempat untuk 
seniman perempuan. 

Melihat hal ini mau tak mau saya mengamini pernyataan Enin 
Supriyanto dalam esei “Perempuan, Seni Rupa, dan Sejarah”:

Meskipun sejarah perkembangan seni rupa modern di Indonesia 
mempunyai banyak sisi yang berbeda dengan sejarah seni rupa 
modern “Barat”, atau kawasan Asia lainnya, kesemuanya mempunyai 
cacat yang nyaris serupa dalam hal keterpinggiran peran perupa 
perempuan dalam wacana sejarah seni rupa dan struktur masyarakat 
tempat karya-karya seni ini tercipta adalah masyarakat yang kurang 
lebih feodal, kapitalistik, dan dipenuhi bias ideologi patriarki.

Tetapi, apakah saya hanya akan berhenti pada struktur masyarakat 
yang feodal, kapitalistik dan dipenuhi bias ideologi patriarki seperti 
yang Enin Supriyanto katakan? Tentu saja tidak! Ada banyak hal yang 
membuat peran seniman dan perupa perempuan tak nampak. Relasi 
kekuasaan yang berjejaring layaknya sarang laba-laba menjadi hal 
yang tak terelakkan. Memang saya mengiyakan bahwa dunia seni 
rupa Indonesia didominasi oleh seniman laki-laki, kurator laki-laki dan 
kolektor laki-laki. Dominasi tersebut tidak hanya ada dalam institusi seni 
tetapi juga dalam media. Melalui tulisan ini, saya akan menjabarkan 
hasil perjalanan saya mengulik representasi seniman perempuan dalam 
media.

1. Seniman Perempuan sebagai Liyan

Dalam pengantar The Second Sex, Simone de Beauvoir mengatakan 
bahwa perempuan itu liyan. Perempuan tak pernah dianggap manusia 
layaknya laki-laki mendifinisikan dirinya sebagai manusia yang utuh. 
Ketika seorang perempuan harus menunjukkan dirinya, ia harus 
mengatakan “aku seorang perempuan” tetapi laki-laki tak pernah 
mendefinisikan diri sebagai, “aku seorang laki-laki”. 

A man would never set out to write a book on the peculiar situation of 
the human male. But if I wish to define myself, I must first of all say: ‘I 
am a woman’; on this truth must be based all further discussion. A man 
never begins by presenting himself as an individual of a certain sex; it 
goes without saying that he is a man. (Beauvoir, 1989: xxi)

Seorang pria tidak akan pernah menulis sebuah buku tentang 
keadaannya sebagai manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Tetapi jika 
saya ingin mendefinisikan diri, saya pertama-tama harus mengatakan: 
“Saya seorang perempuan”; kebenaran ini harus berdasarkan pada 
diskusi yang lebih jauh. Seorang pria tidak akan pernah menampilkan 
dirinya sebagai individu dari jenis kelamin tertentu, tak usah dikatakan 
bahwa ia adalah seorang laki-laki. (Beauvoir, 1989: xxi)

Sama halnya ketika seorang perupa atau seniman perempuan ingin 
menunjukkan dirinya. Jarang sekali ia disebut sebagai seorang seniman 
atau perupa saja di media. Selalu ada kata ‘perempuan’ saat dia 
direpresentasikan. Istilah ‘seniman perempuan’, ‘pelukis perempuan’, 
dan ‘perupa perempuan’ menurut saya sangat bisa untuk digugat. 
Dalam Bahasa Indonesia, kita sedikit sekali mengenal kata yang 
bergender, apalagi untuk kata yang merujuk pada suatu profesi atau 
jabatan. Namun, kata-kata yang tanpa bias gender ini sekarang seakan 
bergender. Entah mengapa yang menjadi trend sekarang ini adalah 
manambah akhiran –wati untuk menerangkan suatu profesi yang mana 
subjeknya adalah perempuan. Saya menemukan sebuah artikel pada 
tahun 1991 yang ditulis oleh Agus Dermawan T. “Wanita Seni Rupa 
Indonesia”. Ia menyebut perupa perempuan dengan ‘senirupawati’. 
Alamak! Apu pula itu senirupawati!

Mengapa ini bermasalah? Karena kata-kata Bahasa Indonesia 
yang umumnya tidak bias gender menjadi bergender. Sama halnya 
dengan ‘seniman perempuan’. Saya tidak masalah bila kata ini hanya 
muncul sekali atau dua kali dalam sebuah artikel ketika memang seks 
dan gender seseorang memang dibutuhkan. Tetapi kalau ‘seniman 
perempuan’ diucapkan berkali-kali ketika berbicara mengenai 
seseorang yang dari namanya dan fotonya jelas-jelas dia perempuan, 
maka ini patut dipertanyakan. Seperti yang ditanyakan oleh Katrin 
Bandel dalam esainya “Apakah Bahasa Indonesia “Seksis”?”.2 Mengapa 
perempuan mesti terus-menerus disebut secara khusus, seakan-akan 

2. Dalam esai ini Katrin mempertanyakan penyematan kata ‘perempuan’ setelah kata 
‘penulis’ dan juga ‘sastrawati’ dalam tulisan-tulisan mengenai karya sastra yang ditulis 
oleh perempuan. Menurut Katrin, bahasa Indonesia yang tidak mengenal bias gender 
menjadi bias setelah ada penyematan ini. Ia mengutarakan seharusnya feminis-feminis di 
Indonesia mempertahankan ciri khas bahasa Indonesia yang tidak bias gender, bukan malah 
membuatnya semakin bergender. 
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kalau tidak disebut, perempuan akan dikecualikan? (Bandel, 2012: 
http://boemipoetra.wordpress.com/2012/07/24/285/)

Penyebutan ‘seniman perempuan’ atau ‘perupa perempuan’ yang 
diulang-ulang di media seolah-olah menegaskan memang ada 
ideologi yang bermain-main dengan kata-kata ini. Perempuan yang 
berkarya di seni rupa dianggap lain dan harus dikategorisasikan 
tersendiri. Walaupun dia berkarya dengan jam terbang yang sama 
seperti kawannya yang laki-laki, bias gender itu masih ada. Ini seperti 
mengamini pertanyaan Griselda Pollock, sejarawan dan kurator feminis 
dari Inggris: 

“If we use the term women for artists, we differentiate the history of art 
by proposing artists and ‘women artists’. We invite ourselves to assume 
a difference, which all too easily makes us presume that we know what 
it is. Furthermore, art becomes its deposit and expressive vehicle...” 
(Pollock, 1999: 33)

“Apabila kita menggunakan istilah perempuan untuk perupa, kita 
akan membedakan sejarah seni dengan menawarkan [istilah] perupa 
dan ‘perupa perempuan’. Kita mengundang diri kita sendiri untuk 
mengasumsi adanya perbedaan, sehingga dengan sangat mudah kita 
kemudian menganggap bahwa kita mengetahui apa [perbedaan] itu. 
Selanjutnya, seni menjadi endapan dan kendaraan yang ekspresif bagi 
pemikiran-pemikiran tersebut..” (Pollock, 1999: 33)

2. Selalu Saja Menjadi Sebuah Perayaan

Kehadiran perempuan di ranah seni rupa Indonesia bisa dilihat jejaknya 
sejak sebelum kemerdekaan. Saya menjumpai nama-nama seperti 
Emiria Soenassa, Tridjoto Abdullah dan Saptarita Latif yang dikenal 
sebagai anggota kelompok Persagi yang notabene menentukan 
wacana seni rupa modern Indonesia. Tetapi nama-nama tersebut 
seolah seperti sedang bermain petak umpet yang kadang muncul dan 
sering hilang. Jarang sekali karya-karya ketiga perempuan ini ditulis 
dalam artikel maupun karya ilmiah tentang seni rupa. Sudjojono pun 
sempat menulis mengenai hilangnya nama-nama perempuan ini, 
terutama untuk Emiria Soenassa. Menurut Sudjojono, Emiria Soenassa 
itu meskipun perempuan, tapi lebih jantan dari yang lain. Sayangnya 
namanya tenggelam dalam serangan arus seni lukis pria yang datang 
belakangan. 3

3. Dalam artikel “Wanita Seni Rupa Indonesia” yang terbit  pada Juni 1991, Minggu Pertama, 
di Suara Karya, Agus Dermawan T. mengutip tulisan Sudjojono di surat kabar Jepang 
mengenai Emiria Soenassa . sumber: http://archive.ivaa-online.org/files/uploads/texts/

Saat terjadi boom seni rupa pada tahun 1980an, nama-nama 
perempuan pun hadir kembali. Kali ini dibawah payung Ikatan Pelukis 
Wanita Indonesia (IPWI) mereka menyemarakkan seni rupa Indonesia. 
IPWI sendiri merupakan wadah bagi para perempuan yang berminat 
pada seni lukis. Kehadiran perempuan-perempuan ini menjadi sebuah 
perayaan yang dielu-elukan di media. Dalam salah satu artikel 
mengenai IPWI tertulis “Lukisan dengan benang warna-warni di 
Indonesia masih tergolong langka, terlebih pelukisnya seorang wanita”. 
Sayangnya perayaan ini tak berlangsung lama. Bisa jadi karena IPWI 
hanya dianggap sebagai ajang memanfaatkan waktu senggang oleh 
para ibu rumah tangga karena anggota IPWI sendiri kebanyakan para 
ibu rumah tangga yang memiliki banyak waktu luang untuk melukis. 4. 
Kajian tentang karya mereka hampir tidak ditemukan. Bahkan kehadiran 
IPWI pun tidak masuk dalam linimasa Politik dan Seni Rupa Indonesia 
yang dibuat oleh Enin Supriyanto. 

Pertengahan era 1990an, nama-nama perupa dan seniman 
bermunculan kembali. Era ini diwakili oleh nama-nama seperti Mella 
Jaarsma, Arahmaiani, Astari, Bunga Jeruk, Marintan Sirait, I Gak 
Muniarsih, dan lain-lain. Anehnya, bukannya menganggap sebagai 
lanjutan dari kehadiran perupa perempuan sebelumnya, media lagi-
lagi malah merayakan kehadiran nama-nama perempuan ini. Nada 
kegembiraan akan kemunculan nama-nama perempuan bisa dilihat 
dalam artikel Harian Kompas pada Juni 1997 yang berjudul “Mereka 
telah hadir: bukan lagi dengan bunga, melainkan dengan gugatan”. 
Seharusnya bila memang sudah mengetahui sejarah perempuan 
dalam seni rupa di Indonesia, media akan menggai ‘telah hadir’ dengan 
‘hadir kembali’, sehingga pembaca pun mengerti adanya perjalanan 
perempuan dalam ranah seni rupa Indonesia. 

Lalu bagaimana pada tahun 2000an hingga sekarang? Peristiwa 
jatuhnya rejim Orde Baru pada 1998 membawa perubahan besar 
di Indonesia. Praktik-praktik kesenian juga ikut berubah. Ruang-
ruang alternatif, komunitas seni, praktik kerja inisiatif-seniman atau 
kolektif-seniman tumbuh subur. Perempuan-perempuan banyak yang 
bergabung dengan praktik-praktik berkesenian tersebut. Pameran-
pameran yang diikuti oleh seniman perempuan pun makin banyak dan 
beragam.
Selain kehadiran seniman perempuan, penulisan tentang seniman-
seniman perempuan makin marak. Saya harus berterima kasih pada 

Wanita%20Seni%20Rupa%20Indonesia_Suara%20Karya_Minggu%20I%201991.pdf

4. Artikel “20 Pelukis Wanita Indonesia Pameran” yang terbit pada harian Kompas tanggal 
16 Juni 1987. Dalam artikel ini tertulis siapa ketua IPWI dan anggota-anggotanya yang 
kebanyakan adalah ibu rumah tangga yang memiliki waktu luang untuk melukis. 
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hadirnya buku Indonesian Women Artist: the curtain opens yang 
membawa saya menemui nama-nama perempuan yang terkadang 
hanya disebutkan sekali-dua kali dalam artikel-artikel di media massa. 
Walaupun saya bertanya mengapa buku ini hanya diterbitkan dalam 
bahasa Inggris (mengapa tidak dalam bahasa Indonesia supaya 
masyarakat Indonesia dapat meraihnya tanpa harus membuka kamus 
atau les Bahasa Inggris terlebih dahulu?), saya harus mengakui bahwa 
buku ini menjadi angin segar. Buku ini bisa dibilang buku pertama yang 
mencantumkan nama-nama perempuan dalam kancah seni rupa di 
Indonesia.

Cover buku Indonesian Women Artists yang ditulis oleh Carla Bianpoen, Farah Wardani 
dan Wulan Dirgantoro. 
Sumber: www.archive.cemetiarthouse.com

Penulisan artikel-artikel yang berkaitan dengan gender juga meriah. 
Saya bertemu dengan tulisan Farah Wardani dan Dolorosa Sinaga yang 
selalu memperbincangkan perempuan dan gender dalam seni rupa. 
Penulisan ilmiah berkaitan dengan seniman perempuan pun akhirnya 
ada. Karya tulis Heidy Arbuckle Performing Emiria Soenassa menjadi 
karya tulis yang menurut saya wajib untuk dibaca dan dipresentasikan 
di institusi pendidikan, terutama pendidikan seni.  

Tetapi kerja para penulis untuk mengartikulasikan permasalah gender 
dalam seni rupa tersebut ternyata dipatahkan oleh media. Saya merasa 
tulisan-tulisan di media massa seperti terputus ketika membicarakan 
seniman perempuan. Bila saja, sejarah perempuan dalam seni rupa 
tidak terputus, saya kira tidak akan ada tulisan seperti ini di media 
massa: 

Dan, kebangkitan - katakanlah begitu - kaum perempuan dalam dunia 
seni juga ditandai dengan maraknya kegiatan kursus melukis yang 
didominasi kaum perempuan terutama kalangan eksekutif muda, di 
samping ibu-ibu rumah tangga yang memang memiliki banyak waktu 
luang. (Seni bukan Lagi Dominasi Laki-laki, Eri Anugerah dan Doddi,  
Image (Edisi II - Februari 2004))

Saya menggarisbawahi kata ‘kebangkitan’ yang menurut saya lagi-lagi 
bernada sebuah perayaan. Selain itu saya juga menggarisbawahi, 
‘perempuan eksekutif muda’ dan ‘ibu rumah tangga’. Saya rasa artikel 
bernada seperti ini lebih tepat ditulis pada tahun 1980an saat IPWI baru 
muncul.

3. Korban dan Siapa Lelaki di Belakangnya

Setiap kali membaca artikel mengenai seniman perempuan, baik itu di 
media massa maupun kuratorial, saya sering kali menemukan bahwa 
seniman perempuan tersebut direpresentasikan sebagai korban dan 
memiliki seorang lelaki di balik nama besarnya. Biografi seniman 
menjadi hal yang menonjol daripada telaah tentang karyanya. Saya 
mengambil contoh dari beberapa nama.

I GAK Murniarsih

I GAK Muniarsih merupakan seniman dari Bali. Karya-karyanya 
banyak menggunakan simbol-simbol yang dekat dengan perempuan 
seperti sepatu berhak-tinggi dan juga simbol genital. Beberapa tulisan 
mengenai I Gak Muniarsih pun banyak menekankan pada trauma masa 
kecilnya yang pernah mendapatkan perbuatan tidak senonoh dari 
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bapaknya sendiri. I GAK juga direpresentasikan sebagai perempuan 
Bali yang pernah tertindas oleh adat-istiadatnya. I GAK Muniarsih 
sebagai korban terus-menerus didengungkan dalam penulisan. Trauma 
dan kesakitan yang pernah dideritanya seolah-olah selalu menjadi 
penentu proses kreatifnya. Tidak hanya itu, Muniarsih selalu dikaitkan 
dengan Putu Mokoh yang menjadi guru seni Murniasih. Hal ini seolah-
olah menegaskan bahwa untuk “melegitimasi kesenimanan seniman 
perempuan terletak, salah satunya, pada siapa mentor laki-lakinya. Hal 
yang sama yang berlaku pada Emiri Soenassa yang selalu dipandang 
sebagai murid Soedjojono.”. (Murti & Mangalandum, 2011: 67)

Ay Tjoe Christine

Ay Tjoe Christine merupakan seniman grafis kelahiran Bandung. Ia aktif 
berkarya sejak tahun 1999 dan saat ini menetap di Yogyakarta. Ketika 
saya membaca profil Ay Tjoe “Cinta Merah Christine Ay Tjoe” yang ditulis 
oleh Rustika Herlambang untuk majalah Dewi1 saya mengernyitkan 
dahi berkali-kali. Dalam artikel tersebut, tertulis bahwa Ay Tjoe adalah 
perempuan yang selalu diombang-ambing oleh kisah percintaan hingga 
ia pernah ingin bunuh diri. Selain itu, si penulis menganalogikan Ay Tjoe 
seperti Naoko dalam novel Norwegian Wood yang menurut saya kisah 
hidupnya sungguh tragis. Alih-alih menuliskan capaian artistik Ay Tjoe, 
Rustika Herlambang malah menunjukkan Ay Tjoe sebagai sosok korban, 
sosok yang penuh trauma dan sosok pesakitan.

Pembacaan karya seniman atau  perupa perempuan di Indonesia 
yang melulu hanya melalui pendekatan biografis seolah-olah hanya 
menegaskan pernyatan dari Wulan Dirgantoro seperti yang saya kutip 
di bawah ini: 

Secara garis besar ada beberapa problem saat membaca karya-karya 
perupa perempuan di Indonesia, yang pertama adalah asumsi bahwa 
karya mereka cenderung personal dan hanya mengulas dunia privat. 
Yang kedua adalah karya mereka bersifat autobiografis, artinya apa 
yang Anda lihat pada karya adalah kisah hidup perupanya dan yang 
ketiga adalah bahwa karya-karya mereka cenderung berbicara tentang 
menjadi- korban (victimhood). Tiga asumsi ini sudah lama beroperasi 
dalam pembacaan karya-karya perempuan seolah-olah tidak ada 
penawaran pembacaan yang berbeda. (Dirgantoro, 2011: 114)

4. Sudut Pandang ‘Seniman Perempuan’ dan Yang Universal (laki-
laki)

Ketika saya membaca liputan tentang pameran-pameran seniman 
perempuan, selalu ada kata-kata seperti ini, “seniman ini membicarakan 
hal bla bla bla dengan sudut pandangnya sebagai perempuan.” Saya 
tak pernah menemukan tulisan mengenai sudut pandang laki-laki dalam 
liputan-liputan pameran seni di mana senimannya adalah laki-laki. 
Selalu saja, keperempuanan seorang seniman perempuan ditegaskan, 
sedangkan laki-laki tak pernah disinggung mengenai kelelaki-lakiannya. 
Hal ini bisa dilihat dengan jelas dalam judul liputan dan artikel seputar 
pameran yang diikuti oleh seniman perempuan. Saya mengambil 
contoh artikel yang berjudul “Perempuan Juga Melukis Dunia” dari 
Harian Kompas, liputan tentang pameran karya seni 29 seniman 
perempuan pada 17 – 28 Mei 2001 di Bentara Budaya Jakarta. Dalam 
artikel tersebut tertulis, “melihat pengalaman perempuan dari sudut 
pandang perempuan memang sangat berbeda.”. Penyebutan ulang 

(atas) I GAK Murniasih
Sumber: www.archive.ivaa-online.org

(bawah)
Ay Tjoe Christine
Sumber: www.archive.ivaa-online.org
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‘perempuan’ dalam satu kalimat ini menurut saya terasa janggal. 
Haruskan perempuan ditegaskan terus-menerus supaya publik tahu 
bahwa yang berkarya di sana adalah perempuan? Lalu mengapa sudut 
pandang perempuan melulu harus ditekankan? 

Apabila perempuan yang menjadi senimannya, maka karyanya akan 
dilekatkan dengan keperempuanannya. Tetapi ketika seorang seniman 
laki-laki mengeksplorasi tubuh, tak pernah karyanya dilekatkan dengan 
kemaskulinan atau kelaki-lakiannya. Seniman laki-laki dianggap 
manusia kelas satu yang membuat karya-karya yang universal untuk 
semua orang. Misalnya saja dalam artikel “Mereka Mencari Perspektif 
Mo Limo” dari Koran Tempo tanggal 25 September 2004 tentang 
pameran memperingati ulang tahun Bentara Budaya ke-22 yang diikuti 
oleh Suwarno Wisetrotomo, Yuswantoro Adi, Hendro Suseno, Suraji, 
Arin Dwihartanto, Putu Sutawijaya, Ardison, Nyoman Sukari, Made 
Arya Palguna, Edi Sunaryo tak ada yang mengaitkan karya seniman-
seniman tersebut dengan kemaskulinannya. Dalam tulisan ini seniman 
laki-laki ditulis sebagai seniman saja, tidak seperti ketika media massa 
menyematkan ‘perempuan’ di belakang kata seniman untuk tulisan-
tulisan tentang pameran yang diikuti oleh seniman perempuan. Bagi 

Kiri: Lindungi Aku dari Keinginanmu, kanan: Bayang-bayang 
Maha Kecil karya Titarubi. 
Sumber: www.archive.ivaa-online.org

media, laki-laki yang membuat karya seni itu sudah lumrah, maka 
tak perlu lagi ditegaskan sudut pandang kelaki-lakiannya dalam 
mengejawantahkan suatu tema ke dalam karya seni.

Efek Domino: Wacana perempuan di Media dan Imbasnya pada 
Pameran di Jakarta dan Yogyakarta

Seperti yang sudah disinggung di atas, ketika Orde Baru runtuh, 
perlahan namun pasti nama-nama seniman perempuan banyak 
bermunculan. Hal ini bisa dilihat dari pameran bertajuk “karya seniman 
perempuan” yang cukup banyak diadakan pada tahun 2000an. Selain 
munculnya ragam praktik kesenian, media yang terus merayakan 
kemunculan seniman perempuan, bisa jadi pula pelaku-pelakunya 
memanfaatkan momentum ini. Wacana mengenai perempuan dan 
gender yang cukup terbuka, dimanfaatkan pula oleh senimannya. Tak 
hanya nama-nama lama yang bermain, nama-nama baru pun banyak 
bermunculan. Ranah seni rupa semakin ramai. 

Saya mencatat beberapa pameran dengan pelaku-pelaku perempuan 
yang muncul dan berkesinambungan setelah tahun 2000. Pertama 
adalah “Mata Perempuan” yang pertama kali diadakan pada tahun 2003 
dan masih berlanjut hingga tahun 2012. Pameran Mata Perempuan 
yang diadakan di Jakarta dengan kurator Firman Ichsan dan Lisabona 
Rachman mengajak tujuh fotografer perempuan untuk memamerkan 
karya mereka di Galeri Oktagon, Jakarta. Pameran ini kemudian disebut 
sebagai “pameran fotografi perempuan pertama di Indonesia”. 

Menurut Yudhi Soerjatmoko dalam artikelnya di Tempo, 22 Juni 2003, 
yang berjudul “Jagad Perempual dalam Jeruji Fotografi”, pameran ini 
merujuk pada suatu fenomena kehadiran penulis-penulis perempuan 
di sastra seperti Ayu Utami dan Djenar Maesa Ayu. Pameran ini 
membuat istilah baru yakni “suara perempuan” atau “mata perempuan” 
yang malah makin mempertegas perbedaan sudut pandang laki-laki 
dan perempuan. Pameran yang dikuratori perempuan dan diikuti oleh 
seniman perempuan ini malah melanggengkan kotak-kotak gender 
yang pada awal 2000an meruak. 

Fenomena yang menarik justru hadir di ruangrupa Jakarta. Sesuai 
dengan motonya, yakni “artist initiative”, perupa-perupa perempuan 
yang tergabung di ruangrupa berinisiatif untuk melakukan pameran, 
baik itu tunggal maupun bersama-sama. Walaupun tidak berkala, 
tetapi setiap tahun ada saja kegiatan yang melibatkan perupa-perupa 
perempuan di sana. Sebut saja pameran “The Project #25” pada 
tahun 2004 ketika empat seniman perempuan merespon pemilu kala 
itu. Pameran tunggal Aprilia Apsari atau yang lebih dikenal dengan 
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Sari White Shoes yang berjudul “Rayuan Pulau Kelapa” menjadi 
contoh bagaimana seniman dan kurator yang sama-sama perempuan 
menginisiasi sebuah pameran. Ciri khas yang inisiatif ini ternyata masih 
berlanjut hingga sekarang. Misalnya saja pameran pameran “Body 
Festival” dan “Begadang Neng?” pada tahun ini yang memang berasal 
dari inisiatif perupanya sendiri.

Lalu bagaimana dengan Yogyakarta? Boleh dikatakan pameran 
seniman perempuan banyak sekali hadir pada tahun 2000 hingga 
2010, bahkan hingga sekarang. Pamerannya tak hanya pameran 
tunggal tetapi juga pameran bersama-sama. Keikutsertaan perempuan 
dalam perhelatan besar seperti Biennale bisa dilacak sejak pertama 
kali Biennale Jogja diadakan. Secara garis besar, media tidak begitu 
mengotak-kotakkan mana yang perempuan dan mana laki-laki 
ketika menulis artikel mengenai biennale. Tetapi ketika ada pameran 
yang diikuti oleh seniman perempuan saja, entah mengapa media 
menggembor-gemborkannya.

Lalu mengapa pameran seniman perempuan malah makin marak? 2 Bisa 
jadi.. Bisa jadi…seniman-senimannya sendiri menyambut gayung yang 

Begadang Neng?, Sumber: ruangrupa.org Body Festival, Sumber: ruangrupa.org

Membatalkan Keperempuanan, Sumber: dhekarief.blogspot.com
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diberikan oleh media, atau bisa jadi, media-lah yang merespon gegap 
gempita pameran seniman perempuan pada tahun 2000an. 

Menurut saya, wacana seniman perempuan yang saya sebutkan di atas 
tidak berjalan dari atas ke bawah. Ada dasar sukarela sehingga seniman-
seniman perempuan tidak menggugat apabila ada nada-nada seperti 
empat poin di atas di berbagai media. Baik seniman dan media sadar 
bahwa masing-masing harus memanfaatkan momentum ini.

Kesadaran itu bisa dilihat dari banyaknya inisiatif dari perempuan-
perempuan untuk berpameran bersama. Bila di Jakarta, para 
perempuan memiliki satu payung bernama ruangrupa untuk mewadahi 
inisiatif mereka, di Jogja pameran yang diikuti oleh perempuan tersebar 
dan tidak merujuk pada satu payung manapun. Contoh yang paling baru 
adalah “Membatalkan Keperempuanan”.  Pameran yang diadakan pada 
bulan Maret 2012 ini adalah contoh di mana perempuan-perempuan 
yang bergerak di ranah seni rupa di Jogja bekerja bersama-sama. 
Walaupun alasan dan momennya masih saja klise: karena seniman 
perempuan jarang muncul dan untuk memperingati hari perempuan, 
ini bisa menjadi contoh di mana inisiatif seniman tidak berpangku pada 
satu payung.

Apa yang Harus Dilakukan?

Sederhana saja: nikmatilah. Dolorosa Sinaga pernah menyerukan 
untuk membuat pameran-pameran yang diikuti oleh seniman-seniman 
perempuan – dan itu bisa dilihat dari maraknya pameran yang diikuti 
oleh seniman perempan pada  2000an. Lalu, Wulan Dirgantoro sudah 
menyarankan untuk melakukan penelitian yang berfokus pada isu 
gender di seni rupa Indonesia – dan itu sudah saya lakukan sekarang. 
Selanjutnya ada Heidi Arbuckle yang menganjurkan untuk menulis 
mengenai perupa-perupa perempuan yang jarang ditulis – kalau yang 
ini sedang berjalan. Lalu selanjutnya apa? Ya nikmati saja! 

Lamat-lamat Terdengar Suara

Kamis, 21 November 2013, saya mengundang tujuh perempuan muda 
untuk berbagi cerita mengenai pengalaman mereka dalam menjalani 
proses di ranah seni rupa Indonesia. Malam itu dingin, dan kami 
ditemani air mineral dan camilan ringan. Perempuan-perempuan yang 
berbicara mengenai apa saja dalam bidang seni rupa, itulah kami.

Berikut adalah transkrip wawancara saya dengan beberapa pelaku 
kesenian di Yogyakarta mengenai seniman perempuan dan posisinya 
dalam ranah seni rupa di Indonesia. Apabila dalam kesimpulan tulisan 

saya, saya mengajak setiap orang untuk menikmati, maka dengan 
ini saya ingin melihat bagaimana proses penikmatan itu hadir dalam 
diri seniman-seniman perempuan yang menjadi narasumber saya. 
Saya memilih seniman-seniman perempuan muda (di bawah 30 
tahun) sebagai narasumber saya, karena di masa yang akan datang, 
merekalah yang akan menjalani bidang seni rupa ini. Sayangnya, 
apa yang menjadi harapan mereka, sebagai perempuan dan sebagai 
seniman tentu saja, tidak tercatat dalam transkrip ini karena kesalahan 
saya yang tidak merekam pembicaraan di akhir sesi yang penting 
tersebut. Namun, yang masih saya ingat, mereka yang menjadi 
narasumber saya, sangat bersemangat dan berdedikasi penuh untuk 
menjalani. Mereka sangat bertanggung jawab dengan keputusan 
mereka sendiri memilih karir di seni rupa dengan segala kelebihan dan 
kekurangan yang bidang ini punya. 

Umi: Aku udah nanya latar belakang mbak-mbak semua. Aku mau 
nanya seniman yang jadi idola mbak-mbak semua siapa?
-Seniman Indonesia?

Umi: Indonesia. 
-Seniman perempuan?

Umi: bebas. 

Fika: Aku sih idola gak mesti dari seni rupa. Tapi ketika berkarya, 
musik dan film mempengaruhi. Jadi kalau disuruh milih idola dari seni 
rupa mungkin hampir semua seniman terkenal suka. Cuma yang lebih 
mempengaruhi itu dari musik. Kalau aku lihat yang musik, gak hanya 
musiknya. Bisa berupa video klipnya. Banyak juga artis dari seni 
musik itu yang menghasilkan karya-karya seni rupa. Kalau yang paling 
mempengaruhi seniman musik itu mungkin Bjork. Tapi kalau memang 
harus memilih idola yang seniman seni rupa mungkin Yoko Ono. 

U: Kalau yang dari Indonesia?

Fika: Kalau Indonesia. Gak harus perempuan ya? Titarubi masuk. 
Siapa ya? Itu sih yang paling. Titarubi. 

U: Kalau mbak Nisa dan mbak Agra?

Agra: Aku Titarubi aku suka. Memang dari dulu suka. Karena dia 
bikin karya itu bukan hanya karyanya aja secara visual, dia juga bisa 
menjelaskan secara detail kenapa dia memilih konsep berkarya seperti 
itu. Mulai dari bahan hingga sampai tampilan. Saya pikir dia juga 
melakukan riset yang mendalam ketika dia membuat suatu karya. 
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Umi: Selain Titarubi?

Agra: Mungkin Patricia Malina untuk fotografi. Walaupun dia fashion, 
dia membuat foto tentang perempuan itu tidak tampak murahan 
walaupun pakaiannya seksi. Seperti itu. 

Umi: Jadi dengan sudut pandangnya sendiri dia bisa mengubah?

Agra: Iya, jadi perempuan itu terlihat gagah. Walaupun dengan pakaian 
yang minim. Jarang orang bisa membuat foto yang seperti itu. Kadang 
perempuan itu dikasih baju seksi lalu terlihat sangat murah. Jadi orang 
ngelihatnya kaya cuma mengumbar keseksian aja. Tapi kalau Malina itu 
menampilkan karakter dari perempuan itu dia tonjolkan dalam fotonya. 

Umi: Mbak Nissak?

Nissak: Kalau aku ada Antang sama Heri Dono. Dua seniman itu 
kuanggap mampu menjawab tantangan zaman. Mereka cukup bertahan 
di era-era yang berubah dari tahun 80an, 90an, sampai sekarang. 
Mereka tetap tahan. Masa karier mereka di seni rupa cukup panjang 
dan mereka tetap eksis sampai sekarang. Dan karya mereka tetap 
diterima di kancah seni rupa nasional maupun internasional. 

Umi: Mbak-mbak sekalian mengikuti linimasa seni rupa di Indonesia 
tidak? Seperti pembabakannya, seperti di tahun berapa seniman 
perempuan yang muncul siapa aja.

Nissak: Kalau mempelajari, iya. Kalau ngikutin, aku baru masuk di 
dunia ini 2010an. Pada tahun itu aku baru masuk. Kalau untuk yang 
belakangnya, mungkin sifatnya hanya mempelajari. Hanya membaca. 
Karena aku belum ada di masa itu. Jadi hanya bisa sebatas membaca, 
mempelajari, ada pergeseran-pergeseran apa sih di tahun sekian 
sampai tahun sekarang. Dari gerakan seni rupa baru di masa itu sampai 
sekarang. Seperti apa sih perjalanannya. Perjalanannya kan gak linier 
kaya gitu, 

Umi: Seperti Emiria Soenassa dan misalnya kalau tahun 80an itu ada 
kelompok ibu-ibu di Jakarta yang bikin pameran seni lukis di sana. 
Mengikuti alur tersebut tidakj?

Nissak: Aku gak tahu, gak begitu tahu. Entah bagaimana itu 
terdokumentasi atau tidak. Kemudian kontribusi mereka sejauh mana. 
Apakah hanya sebatas seniman-seniman perempuan yang berpameran 
atau mereka punya kontribusi khusus atau tidak. Aku kurang tahu. 
Memang lebih dekat sama yang prakteknya masih berjalan sampai 
sekarang. Yang dari 2000an ke sini. Praktik mereka mungkin sudah 

lama. Cuma yang masih bertahan sampai sekarang itu. Yang lebih 
dekat sama yang masih berkarya sampai sekarang. Yang sudah off-off 
itu yang sudah gak. 

Umi: Kalau mbak Fika?

Fika: Sama sih sebetulnya sama Nisa. Ketika mulai mengenal seni 
rupa di 2005, itu kan masih kuliah di Padang. Jadi ada keterbatasan-
keterbatasan. Susah mengakses buku seni rupa atau majalah seni 
rupa. Hanya bisa mengakses lewat internet. Ketika 2010 di Jogja, 
mungkin agak lebih mudah mendapatkan informasi. Ya, mulai 2010 
juga sih sebetulnya mengikuti. Cuma kalau ditanya seniman-seniman 
perempuan yang diketahui ya mungkin baru yang tahu 2000an. 

Umi: Berarti mulai dari yang aktif di sini ya. Mbak Agra?
Agra: Karena basic saya itu kuliahnya itu televisi film sebenarnya. 
Jadi selama 2007 sampai 2010 itu saya lebih banyak di bidang televisi 
sebenarnya. Karya foto juga masih mencari-cari walaupun baru 
beberapa kali pameran. Jadi gak terlalu mengikuti yang seni rupa. 
Meski karya visual masuk seni rupa juga sebenarnya, cuma medianya 
aja yang beda. Cuma kalau ini kan kalau televisi film di tempatku 
itu begitu komerisial ya. Baru ngikutin itu ya, 2011 ketika pindah ke 
Jogja sampai sekarang dari pameran-pameran yang aku lihat di sini. 
Kemudian bertemu dengan orang. Perkembangannya sih baru sebatas 
itu. 

Umi: Berarti tahu pameran ‘Mata Perempuan’ itu di Jakarta?

Nissak: Yang di Galnas itu?

Umi: Gak. Jadi pamerannya itu dimulai 2003. Tentang fotografi. Terus 
yang ikut fotografer perempuan semua. 

Agra: Belum. Karena situasi di Solo dengan situasi di Jogja itu sangat 
berbeda. 
Umi: Oh, mbak dulu di Solo?

Agra: Di Solo waktu televisi. Dan untuk bidang fotografi itu kebetulan 
di angkatanku yang cewek dari awal itu ya Cuma aku. Jadi ya gak ada 
yang bisa diajak diskusi, segala macam. Terus untuk hal-hal seperti 
itu paling tahu ketika saya dikirim berpameran di Jogja. Terus ketemu 
dengan yang dari mana-mana. Di situ baru tahu, “Oh ternyata ada ya 
yang kaya gitu.” Di situ baru terbuka. Dan benar-benar terbuka waktu 
di Jogja. Jadi perkembangan yang kaya di Galnas gitu-gitu itu gak tahu 
sebelum saya di sini. 
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Umi: Dari literatur yang aku dapatkan, aku melihat bahwa seni rupa di 
Indonesia dan Jogja juga ternyata bias gender. Kadang-kadang melihat 
mana yang cewek, mana yang cowok. Tadi kan mbak Agracurhat 
kalau di fotografi itu isinya cowok semua. Mungkin di ISI kaya gitu juga 
kan? Mbak kuliah, mungkin, teman-temannya juga cowok semua. Dan 
mbak mungkin juga begitu. Itu waktu masuk ke dunia yang ternyata 
seperti itu, bagaimana kalian menyiasatinya bagaimana? Apakah ada 
pergolakan batin atau yang lain?

Nissak: Soal gender itu aku kira yang mempersoalkan hanya 
perempuan saja. Laki-lakinya aku kira mereka tidak melihat itu. 
Mereka hanya melihat, “mana karyamu?” terus jangan kamu bersikap 
mellow atau apa karena kamu perempuan. Kita gak peduli kalau 
kamu perempuan. Waktu itu aku berusaha keluar dari situ. Ternyata 
setelah kuamati perempuan bukan hanya di seni rupa, di seni lain pun 
mengalami hal yang sama: lebih sibuk dengan diri sendiri ketimbang 
melihat keluar. Itu yang bikin aku jadi, misalnya, stop bicara masalah 
tubuh. Aku nyoba untuk yang ngamatin studio teman-teman, aku 
ngamatin yang lain, ya intinya berhentilah curhat. Sampai yang karyamu 
benar-benar karya yang di luar persoalan diri yang bingung mau berdiri 
di mana, yang bingung mau memposisikan diri. Aku sudah ngelewatin 
itu. Dan ternyata cuma perempuannya doang yang sibuk dengan 
dirinya sendiri. Perempuan harus gini, perempuan harus gitu. Padahal 
yang cowok-cowok gak mempersoalkan itu. Mereka hanya ingin 
tahu karyamu. Sebatas karya yang dilihat. Hanya karya, jangan lihat 
orangnya. Kadang masih kelihatan sih, ini karya cewek banget. Kadang 
juga kalau melihat karya perempuan, ada yang berpikir kalau itu karya 
laki-laki. Memang secara kemampuan teknis, secara ide atau apa, 
ternyata ada rata-rata yang level segini. Tapi perempuan hanya mampu 
sampai level segini. Sebatas itu saja, belum bisa lewat dari level itu. 
Karena sebenarnya seniman-seniman itu sensitif. 

Umi: Kalau mbak Fika?

Fika: Mungkin karena karya-karya yang berbicara mengenai gender 
tidak ada pengaruh feminis. Jadi, mungkin itu yang membuat orang 
kalau melihat karyaku kebanyakan dari mereka berpikir kalau yang 
bikin itu laki-laki. Jadi sebelum tahu senimannya, lihat karya dulu 
kan. Tapi belum tahu kalau senimannya perempuan. Jadi, mungkin 
karena karyaku gak sedikit pun menyangkut ke soal gender. Tidak 
mengglobalkan kesedihan, tidak selalu memposisikan diri sebagai 
korban. Kadang kan memang sering perempuan di karyanya itu curhat 
sepertinya. Karena itu kan bawaan perempuannya itu. Cuma ketika kita 
masuk ke dunia yang gak membedakan laki-laki dan perempuan, kita 
harus mensejajarkan diri juga. 

Nissak: Kaya KDRT-KDRT kan hanya berlaku bagi perempuan-
perempuan yang jadi korban. Tapi yang laki-laki juga curhat, “kalau 
yang laki-laki diginiin gimana? Mau ngelapor ke mana?” 

Agra: Kalau aku sih merasa memang diskriminasi itu ada ya, 
menurutku. Mungkin karena Fika dan Nissak itu prosesnya di Jogja 
yang cenderung lebih terbuka. Sementara kalau di Solo itu memang 
sangat terasa dominasi laki-lakinya. Misalnya, untuk fotografi di Solo, 
itu kecenderungannya kalau gak jurnalistik, itu fotografi model. Dan 
modelnya itu pasti cewek-cewek yang gitu deh, yang dikasih baju-baju 
seksi. Sementara saya sebagai yang motret, lagi belajar ya waktu itu, 
risih. Kok mereka melihat perempuan itu dijadikan seperti itu. Terus 
kemudian kaya misalnya masalah diskriminasi. Di Bali waktu itu ada 
Festival Kesenian Indonesia. Karya saya diambil lima, diberangkatin 
ke sana. Yang lain cowok-cowok cuma satu karyanya. Mereka 
diberangkatin tapi saya gak. Alasannya, karena saya perempuan. 
Karena mungkin kalau saya berangkat tidak bisa terlalu produktif 
membantu display atau apa. 

Umi: Masih ada stereotype seperti itu?

Agra: Oh iya, masih. Dan saya merasakannya. Tapi ketika mereka 
butuh seseorang untuk dikirim ikut forum-forum diskusi di kampus, saya 
yang dikirim. Kalau gitu saya masih merasakan. Makanya kemudian 
saya memilih untuk pindah ke Jogja karena sepertinya lebih membuka 
wawasan daripada harus terus di sana. 

Umi: Kalau di tulisanku, aku membahas mengenai perilaku media. 
Bagaimana mereka memandang para seniman perempuan ini? 
Dan dari misalnya tahun Emiria Soenassa muncul kemudian tahun 
80an, 90an, tahun 2000 dan tahun 2010, media selalu menuliskan 
bahwa kalau ada seniman perempuan yang muncul itu, kita harus 
merayakannya. Nadanya seperti itu. Menurut kalian, bagaimana dengan 
nada media yang seperti itu? Kalian sendiri kan inginnya menunjukkan 
bahwa perempuan itu sama dengan laki-laki, tidak ada yang perlu 
dibedakan. Tapi ternyata masih ada hal-hal seperti itu. 

Nissak: Wajar sih media begitu. Aku pikir karena jumlah seniman 
perempuan dan laki-laki tidak seimbang. Wajar kalau mereka ingin 
melihat dari versi seniman perempuan seperti apa sih, versi seniman 
laki-laki seperti apa. Produknya pasti gak sama nih. Jadi ketika 
muncul satu jadi yang ingin mengangkatnya. Mungkin arahnya ingin 
menginspirasi, bisa entah jadi memaniskan aja sepertinya. Padahal 
bisa dilihat di sisi lainnya kan. Bukan seniman perempuannya aja yang 
dilihat. Harusnya karyanya yang lebih banyak dibahas. Tapi kalau dari 
awal sudah lebih ditekankan seniman perempuannya jadi yang bisa 
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membuat seniman perempuannya merasa, “oke, aku kan seniman 
perempuan, gak ada lawannya.” Jadi jalannya sendiri. “Seniman 
perempuan masih dikit nih.” Makanya lalu kemudian seniman laki-laki 
tidak dianggap sebagai rival, saingan, atau teman berkarya. Jadi kalau 
ada seniman perempuan dan laki-laki, seniman perempuan jumlahnya 
sedikit makanya jadi gak ada lawannya. Karena gak ada lawannya 
jadi ya gitu-gitu aja. Sementara jumlah seniman laki-laki yang begitu 
banyak, mereka jadi lebih cepat jalannya sebab yang bermain banyak. 
Ketika seniman perempuan lebih sedikit, mereka lebih santai, “Ah udah. 
Paling seniman perempuan gitu-gitu doang.”

Umi: Jadi ada mindset seperti itu ya dari perempuannya sendiri?

Nissak: Iya. Karena merasa seniman perempuan, sendiri, jadi gak 
merasa perlu bersaing dengan seniman laki-laki. Kasian dong kaya gitu.  
Mereka punya potensi, punya ide, punya gagasan yang luar biasa. Tapi 
kalau akhirnya jadi tumpul hanya gara-gara merasa gak ada lawan, kan 
sayang banget. 

Umi: Mbak Fika?

Fika: Ya mungkin untuk menjadi seniman bagi perempuan itu lebih 
sulit dibanding laki-laki. Belum lagi di keseharian yang dilakukan oleh 
perempuan umumnya kan lebih banyak dari yang dilakukan laki-laki. 
Apalagi jika sudah berumah tangga. Jadi ketika harus menjalankan 
sebagai seniman dan sebagai orang yang sudah berumah tangga, 
perempuan itu kesulitannya akan lebih banyak. Mereka harus benar-
benar menyisakan waktu untuk berkarya, pikiran untuk berkarya. 
Mungkin itu salah satu penyebab mengapa seniman perempuan itu 
sedikit. Dan ketika ada muncul seniman perempuan itu jadi seperti 
sesuatu yang harus dirayakan. Mungkin media ingin melihat bahwa 
sulit ya jadi seniman perempuan. Seniman yang kebetulan perempuan. 
Karena kebetulan aja kita perempuan. 

Agra: Kalau aku pikir mungkin karena menjadi seniman itu bagi 
sebagian orang adalah suatu pekerjaan. Sehingga ketika laki-laki 
bekerja sebagai seniman itu biasa. Bekerja cari uang sebagai seniman 
itu wajar. Tapi ketika perempuan bekerja, kembali lagi dia kan punya 
banyak hal yang harus dia kerjakan. Sehingga timbul pertanyaan, 
kok dia bisa ya  dan kok dia diperbolehkan ya? Saya tahu dari cerita 
ibu saya tentang salah satu pelukis perempuan di Jogja. Dia pernah 
yang saking harus menyempatkan diri melukis dan mengurus rumah 
tangga, dia sampai harus melukis di dapur. Hal-hal yang seperti itu 
yang kemungkinan besar tidak dirasakan oleh laki-laki. Makanya kalau 
perempuan harus menyempatkan diri sebagai ibu, sebagai istri, untuk 
berkarya, itu hal yang wah. Mungkin media melihatnya seperti itu. 

Umi: Aku melihat tahun 2010an ke sini, banyak pameran-pameran yang 
digagas oleh perempuan-perempuan sendiri. Menurut kalian bagaimana 
dengan adanya gerakan seperti ini?

Nissak: Buatku itu usaha yang bagus sebenarnya. Ada baiknya dan 
ada yang kusayangkan juga sebenarnya. Baiknya, melihat jumlahnya 
sedikit, hal macam itu bisa menjadi bentuk dukungan agar seniman-
seniman perempuan tampil. Juga jadi bentuk dorongan agar mereka 
berkarya. Kelemahannya, pameran-pameran itu hanya sebatas euforia. 
Pameran selesai, selesai semuanya. Gak ada kelanjutan. Aku gak tahu 
tujuannya seperti apa. Hanya seperti reunian. Hanya jalan di tempat. 
Berkarya sendiri, pameran sendiri, dinikmati sendiri. Tak ada fokusnya 
atau berarah ke mana.Kecil tapi serius dan intens. Berjalan, bergerak, 
punya tujuan, punya target. Itu yang kusayangin. Jadi kaya tenggelam 
muncul lagi. Antara ada dan tiada. 

Umi: Kalau pameran ‘Menggagalkan Keperempuanan’ ikut gak? 

Nissak: Aku tahu. Yang ketjil bergerak itu kan? Aku ikut. 

Fika: Ya sebetulnya pameran yang digagas perempuan-perempuan 
semua itu gak ada salahnya. Karena memang ketika ada sebuah 
pameran perempuan jarang mendapatkan tempat mungkin karena 
pergaulan atau apa. Jadi kebanyakan kan yang kita lihat kelompok 
pameran itu kadang-kadang kan laki-laki kan. Jadi, jarang yang 
mengajak perempuan. Mungkin itu salah satu sebabnya perempuan 
menggagas pameran dan membuatnya untuk perempuan juga. Sama 
kaya mungkin arisan itu sendiri. 

Nissak: Aku sih sangsinya sama perempuan sendiri. Mungkin bukan 
karena pihak laki-laki tidak mengajak tapi mereka sangsi dengan 
diri mereka sendiri. Pertama, seniman perempuan sendiri yang tidak 
produktif. Berkarya kalau mau pameran doang. Jadi kadang kalau 
dilibatkan karena teman, nepotisme, seperti itu. Atau karena untuk 
memaksakan asal ada seniman perempuan. Kan sayang posisi seperti 
itu, perempuan hanya sebatas pelengkap saja. Bukan karyanya yang 
dilihat. Masih di situ yang kita sayangkan. Padahal kalau mereka 
melihat karya, konsep kuratorial kan ada tema lalu dilihat karya 
siapa yang bisa masuk sini. Aku gak tahu apakah banyak seniman 
perempuan yang tidak menyadari itu atau memang membiarkan 
atau bagaimana. Aku belum tahu apakah memang pihak seniman 
perempuannya yang tidak mau berjuang masuk sana atau memang 
mereka yang tidak yakin dengan seniman perempuan. 

Fika: Mungkin kalau seniman perempuannya sudah benar-
benar menyiapkan dirinya sebagai seniman, orang akan melihat 
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kesungguhannya itu tadi. 

Nissak: Iya. Dan proses itu tidak sebentar. Gak instan. Seniman 
laki-laki pun butuh waktu untuk bisa sampai mereka diakuin secara 
karyanya. Kenapa seniman perempuan tidak bisa melakukan hal yang 
sama? Mampu gak melewati fase-fase yang tidak diakuilah, yang 
itulah, yang itulah sampai karya itu benar-benar diakui setelah sekian 
tahun. Berproses lima tahun aja belum tentu diterima. Dan itu harus 
intens. Kalau udah lama vakum, pasti akan ditanyain, “Ngapain aja 
kok gak pameran”. Dilihat di studionya juga tidak ada karya. Keluarlah 
alasan-alasan macam, “Ya, aku kan mau nikah,” “Aku kan hamil,” “aku 
kan ini, aku kan itu,”.  Keluarga dibawa-bawa. Karena beberapa aku 
lihat ada yang seperti itu. Itu persoalan yang lain ya. Dan sebenarnya 
bukan alasan seperti itu yang harusnya diberikan. Gak tepat aja sih aku 
ngerasanya. mWalaupun memang manusiawi. 

Agra: Kalau masalah berkelompok itu saya pikir itu mungkin karena ada 
kesamaan sesuatu. Tapi kalau perempuan berkelompok, laki-laki juga 
berkelompok, kayaknya gak ya. Harusnya itu sudah lebih membaur, 
mencair. Tidak ada batasan lagi. Urusan pada akhirnya mereka akan 
membikin kelompok perempuan karena ada sesuatu yang sama untuk 
ditampilkan secara bersama. 

(Empat orang bergabung)

Umi: Jadi ini tadi itu diskusi kami tentang seniman perempuan di 
Indonesia dan bagaimana posisinya. Barusan ini sampai pada diskusi 
mengenai apa yang saya lihat dari tahun 2000 hingga sekarang kan 
banyak pameran yang diinisiasi oleh seniman perempuan sendiri. 
Terus seniman perempuan ini ngajak teman-teman yang perempuan 
juga untuk berpameran... Pertama tadi, kita mulai dengan pertanyaan 
seniman Indonesia favoritmu. Mulai dari mbak Mita. 

Mita: Aku cenderung ke film, jadi mungkin akan lebih ke film. Mira 
Lesmana dan Lola Amaria. Aku S2 Film sekarang dan dulunya aku 
mengambil video. Belum sutradara sih. Untuk seniman perempuan di 
seni rupa, aku belum banyak tahu. 

U: Mbak Nessya? Latar belakangnya apa?

Nessya: Seni lukis. Ada seniman asal Surabaya tapi lulusan ITB, Ay 
Tjoe Christy. Ada satu lagi aku pernah lihat katalognya, seniman dari 
ITB juga. Dia lebih ngangkat tema-tema feminisme gitu. Titarubi. 

Umi: Kalau mbak Ike?

Ike: Kalau aku, lebih senang tuh, Tita suka. Tapi aku lebih senang 
Arahmaiani. Dia dan Titarubi. 

Umi: mbak Ferika?

Ferika: Sama. Arahmaiani. 

Umi: Mbak Ferika dan mbak Ike dari ISI juga?

Erika: Saya seni rupa UNJ. 

Umi: Terus kalian mengikuti linimasa seni rupa gak?

Ferika: Gak ngikutin. Soalnya baru juga masuk seni rupa itu. 2009. Jadi 
memperhatikan seni rupa juga baru-baru ini. Tapi yang setahu saya sih 
yang anaknya Affandi, Kartika Affandi. 

Ike: Saya gak terlalu tahu banyak sih. Tapi sedikit-sedikit tahu. 
Arahmaiani kan dari tahun 90an. Mulai berkaryanya. Kalau yang 
sekarang, yang baru-baru ini aku lebih sering dengar seniman cewek 
dari Bandung. Prilla Tania. 

Neesya: Gak ngikutin juga sebenarnya. Tapi pernah sempat tahu 
ada persatuan seniman wanita apa gitu tahun 80an. Dan tahu sama 
beberapa anggotanya itu. Mereka alirannya lebih naturalis. 
Umi: Ngikutin lini masa film gak? Sutradara-sutradara perempuan yang 
muncul dari tahun berapa? 

Mita: Kalau tahun-tahun sekarang yang muncul seperti Nia Dinata. Lola 
Amaria lebih ke apa yang perempuan-perempuan rasakan. 

Umi: Bagaimana perempuan diwacanakan di media. Setiap ada 
seniman perempuan yang muncul dalam tiap pembabakan selalu 
dirayakan oleh media masa. Menurut teman-teman bagaimana dengan 
pandangan media yang seperti ini?

Ike: Perempuan itu peluangnya sangat besar ya, mbak. Cuma 
kadang aku melihat karya-karya seniman perempuan itu gak lepas 
dari kehidupan perempuannya sendiri. Belum keluar dari kotak. Lebih 
mengangkat apa. Jadinya orang tahu, “Oh ini tentang perempuan,” 
“Ini lukisannya perempuan,” “Ini karyanya perempuan,”. Ibaratnya 
feminis itu gak pernah lepas. Kaya gak berani keluar kotak atau apa 
aku juga gak tahu. Ibaratnya kalau jaman sekarang kan kaya gender 
atau apa gitu perempuan gak ada yang tertindas. Kadang dia ngerasa 
tertindas. Padahal gak ada lagi yang seperti itu. Kadang pengennya 
orang melihat karya seniman perempuan itu, dia gak nyangka itu karya 
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seorang perempuan. Kadang aku kalau melihat karya orang itu bisa 
tahu itu pasti senimannya perempuan. Karena gak keluar dari situ juga. 
Tema-temanya masih seputar gender, tertindas, korban, KDRT, ya gitu. 
Mungkin karena perempuan lebih lari ke perasaan ya, bukan logika. 
Apa-apa curhat ke karya. 

Umi: Film kan sedikit ya sutradaranya ya?

Mita: Iya. Dan yang diangkat ya itu tadi. Lebih ke perasaan. Dengan 
airmata dan gitu-gitu.. penindasan-penindasan gitu. 

Nissak: Bisa gak sih perempuan kalau bikin karya dia hanya meminjam 
tubuh perempuan tapi tidak berbicara masalah feminis. Tapi kadang 
sudah seperti itu sih cuma tetap aja dia diklaim berbicara tentang itu. 
Padahal senimannya tidak berbicara tentang itu. Ada tekanan dari 
luar juga yang membuat karya seniman perempuan yang sebenarnya 
tidak berbicara tentang itu tapi dikategorikan berbicara tentang itu dan 
dibawa ke arah feminisme. 

Umi: Jadi ada tekanan dari luar, katakanlah dari pasar. 

Nissak: Ya. Mungkin dari para apresiannya. Senimannya hanya 
bermaksud meminjam tubuh perempuan. Elemen-elemen yang 
mewakili tubuh perempuan lalu diklaim bahwa dia feminis. Padahal 
gak bicara itu. Ini si senimannya yang bicara gitu, “Aku gak pernah 
bermaksud bicara itu. Tapi selalu diklaim sebagai seniman feminis. 
Salah satunya Titarubi.”

Fika: ama sih sepertinya. Jika kita meminjam tubuh perempuan pasti 
lalu dikaitkan bahwa senimannya feminis. 

Umi: Padahal bisa jadi apa yang diomongin dalam karyanya itu adalah 
sesuatu yang global walaupun dia meminjam tubuh perempuan. 

Nissak: Iya. Tapi kalau divonis seperti itu ya mau apalagi. Itu hak 
audiens untuk berpendapat. 

Ike: Iya. Kadang juga kritikus seperti itu. Kalau membahas tentang 
karya seniman perempuan, pasti yang dibahas kehidupannya, bukan 
pemikirannya. Bukan pemikirannya yang dibedah, kesehariannya yang 
dibedah. Padahal kehidupan gak selalu mempengaruhi pola pikir kan?

Ferika: Tapi kalau seniman laki-laki meminjam tubuh perempuan itu 
gampang terbaca gak sih itu laki-laki yang bikin? Atau orang akan 
langsung mengatakan bahwa itu perempuan?

Fika: Bisa dibaca sih. Masalahnya kalau laki-laki menggunakan tubuh 
perempuan, hasil akhirnya akan beda. 

Nissak: Karena kedekatan kita dengan tubuh kita sendiri itu berbeda. 
Kita lebih hapal sama tubuh kita sendiri. Mau gak mau seperti itu. 

Fika: Ya. Berarti kalau seniman laki-laki melihat tubuh perempuan 
seperti itu. Beda ketika seniman perempuan menggunakan tubuh 
perempuan. Dia melihat dirinya sendiri. 

Ike: Ibaratnya, ketika pelukis laki-laki menggambar tubuh perempuan 
ada ketertarikan sama juga kalau perempuan bikin tubuh laki-laki. Tapi 
kalau perempuan bikin tubuhnya sendiri atau laki-laki bikin tubuhnya 
sendiri, ibaratnya itu ada unsur narsisnya. Dilihatnya mengangkat 
tentang dirinya sendiri. Padahal bisa jadi itu perwakilan dari manusia. 
Umi: Aku melihat dalam ranah seni rupa itu cenderung maskulin. Agak 
susah bagi seniman perempuan untuk bisa masuk dan ya itu tadi kalau 
ada seniman perempuan berkarya, pasti ujung-ujungnya dirayain lagi. 
Terus tulisannya itu ini adalah sudut pandang wanita, bukan karyanya 
yang dibahas. Menurut kalian bagaimana?

Fika: kalau masalah susah masuknya, tergantung kita perempuan. Kita 
mampu gak mensejajarkan diri sebagai seniman. Jangan berbicara 
tentang laki-laki dan perempuan lah. Tergantung kita sih. Jangan 
nganggap perempuan tidak bisa bersaing dengan laki-laki. Begitu kita 
bisa menghilangkan hal itu, saya rasa kita bisa sanggup-sanggup saja. 

Nissak: Yap. Karena ini kan produk intelektual, bukan produk 
perempuan atau laki-laki. Sama kaya sekolah, yang dilihat kan hasilnya, 
bukan perempuan dan laki-laki. Kalau misalnya seniman perempuan 
tidak bisa sampai standar yang dituntut oleh kurator juga zamannya, 
ya mau gimana lagi. Misalnya, sudah ada nilai yang dipatok tanpa 
memandang perempuan atau laki-laki. Tapi kalau yang lolos banyaknya 
laki-laki, ya mau gimana lagi. 

Umi: Itu pengaruh juga ke pasar dan penjualan ke kolektor ya. 

Nissak: Betul.

Ike: Pengaruh juga ke kodrat perempuan itu sendiri. Jadi, seniman 
perempuan juga punya kewajiban ngurus anak, suami. Jadi perempuan 
itu kalau dia maju pun, bisa jadi ada masalah lagi. 

Fika: Sebetulnya bukan kodrat yang ditentukan Tuhan ya. Kodrat 
yang dibikin bersama oleh masyarakat. Selagi kita masih bisa menego 

Jaringan Perempuan Umi Lestari
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itu dengan keluarga, gak masalah. Kita masih bisa melaksanakan 
kewajiban sebagai seniman. 

Umi: Kalau di film bagaimana?

Mita: Saya lihat kalau ada perempuan masuk ke ranah itu juga kadang 
diremehin. 

Narasumber:

Nissak Latifah: Bekerja di Kersan Art Studia. Aktif di dunia seni rupa 
sejak tahun 2009.

Agra Locita: Bekerja di Rumah Seni Cemeti. Aktif sejak 2007 dan 
mengambil fotografi.

Fika Ria Santika: Seniman penuh waktu. Tidak hanya lukis, Fika juga 
menggunakan banyak media sebagai “kanvas”-nya. Aktif di seni rupa 
sejak tahun 2005.

Yusmita AL: Mahasiswa Pascasarjana ISI (mengambil jurusan film). 
Aktif di bidang film sejak 2006.

Ferika Yustina Hatmoko: Lulusan Universitas Negeri Jakarta. 

Rita Kemalasari: Lulusan Universitas Negeri Jakarta. 

Nessya Kemalasari: Mahasiswa Pascasarjana ISI. Aktif melukis sejak 
2003.

Pitra Hutomo

Video: Jangan 
Sungkan-
sungkan*

Jaringan Perempuan
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Pada tahun 1991, video bagi saya adalah Pac-Man, acara ulang 
tahun, Warkop DKI, dan Piala Dunia dalam kaset pita magnetik yang 
terhubung dengan televisi melalui rangkaian kabel dan pemutarnya. 
Sebagai bocah yang kegiatan sehari-harinya dikendalikan orang 
dewasa, tontonan dan video game hanya boleh diakses seminggu 
sekali, karena seluruh perangkatnya disimpan dalam lemari yang 
dikunci. Hampir setiap akhir pekan saya selalu berusaha bangun lebih 
awal dari semua orang di rumah, demi memastikan ada orang dewasa 
yang bisa menyalakan perangkat elektronik tersebut.

Dua puluh dua tahun kemudian, anak saya yang baru merayakan 
ulang tahun pertamanya, berulangkali mengisyaratkan keinginan untuk 
menonton acara televisi melalui smartphone. Bocah yang belum bisa 
menyebut namanya sendiri itu rupanya menyimpan ingatan bahwa 
menonton bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Namun, teori itu 
jarang berlangsung ideal karena streaming video sangat tergantung 
pada stabilnya koneksi internet. Saat si bocah merengek bosan 

menunggu buffering, sayapun mengeluarkan kisah andalan,  “Waktu 
Ibu kecil dulu, nonton video cuma seminggu sekali, itu juga kalau 
dibolehkan oma; kalau tivinya nggak lagi ditonton orang lain, dan kalau 
opa sempat nyewa kaset..”

Tulisan ini disusun dari pengalaman saya berinteraksi dengan abstraksi 
dan aktualisasi video sebagai karya seni rupa1 sejak awal 2000an. 
Persoalan yang akan dieksplorasi adalah upaya mediasi karya di luar 
ruang pamer seperti galeri atau festival video/multimedia, penyikapan 
terhadap tuntutan teknis karya video seperti kualitas gambar dan suara, 
serta minat para pembuat video seni untuk terlibat di ruang-ruang 
dengan basis penonton yang lebih acak dan anonim.

* Judul diambil dari salah satu video dalam kompilasi Video Battle round #2 oleh Deasy 
Sahara Angelina, 2004.

1. Tulisan ini hanya akan membahas video kanal tunggal yang ditampilkan sebagai video itu 
sendiri, dan dipresentasikan melalui proyeksi atau piranti pemutar dan televisi.

Gambar 1. Pac Man dirilis untuk konsol video game Atari 2600 oleh Atari 
Inc. tahun 1982. Permainan ini dianggap salah satu penanda zaman, 
sehingga saat ini dapat ditemukan berbagai platform, online maupun 
aplikasi ringan, yang menghadirkan karakter Pac Man dan berbagai 
turunannya. Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Pac-Man_(Atari_2600) 
diakses pada 20 Desember 2013

Gambar 3. Teguh Ostenrik yang lebih dikenal sebagai perupa, 
pernah menggabungkan elemen ruang, bunyi, tata cahaya, 
video, dan teater menjadi ‘pentas seni rupa’. Kurator Jim 
Supangkat menyebutnya eksperimentasi multimedia yang 
bertujuan mencari ekspresi baru melalui penggabungan berbagai 
media ekspresi (Majalah TEMPO, 19 Mei 1990).

Video: Jangan Sungkan-Sungkan Pitra Hutomo
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Please insert tape: Merekam penonton video rumahan

Penelitian Videobase2 menyebutkan bahwa kebiasaan orang Indonesia 
menonton televisi bisa dirunut sejak TVRI mengudara pertama kali 
untuk menyiarkan Asian Games IV 1962. Sedangkan video mulai 
dikenal sebagai media rekam di rumah tangga Indonesia pada 
tahun 70an, setelah ditemukannya iklan-iklan di surat kabar yang 
mempromosikan kamera video dan alat pemutar3. 

JB Kristanto, jurnalis dan kritikus film, mencatat di tahun 1983 ada 
sekitar 600 persewaan video yang beroperasi di Jakarta, yakni sekitar 
10% dari perkiraan jumlah persewaan video di seluruh Indonesia4. 
Lebih lanjut, JB Kristanto juga menyebutkan bahwa sejak 1981, telah 
ada sekitar 1400 judul film Mandarin yang masuk dan diedarkan oleh 
para importir video, dengan terlebih dahulu dikonsultasikan pada 
Asosiasi Impor Film Mandarin. Asosiasi tersebut adalah badan swasta, 
yang selain mendapat mandat memberikan rekomendasi untuk para 
pengusaha impor video, juga bertugas memastikan apakah video yang 
mereka beli belum pernah diimpor sebelumnya dengan judul yang lain. 
Untuk menghindari pembajakan, Kejaksaan Agung dan Badan Sensor 
Film menetapkan aturan bahwa setiap kaset yang masuk harus dalam 
bentuk pita induk dan disertai kontrak pembelian. Namun, seperti yang 
dicatat penelitian Videobase, peredaran kaset video merah, biru, dan 
hijau buatan dalam negeri yang menandai peruntukan usia penonton, 
tidak berhasil menghentikan produksi kaset-kaset palsu5. 

2. Penelitian diterbitkan tahun 2009 oleh Forum Lenteng - Pusat Informasi Data 
Pengembangan, dengan judul ‘Videobase: Video, Sosial, Historia’.

3. Iklan pertama di media massa yang mempromosikan pemutar dan kamera video, 
ditemukan tim peneliti Videobase di Sinar Harapan, 5 Januari 1974

4. Persaingan Film dan Video, Jangan Sampai Terjadi Hukum Rimba. Kompas, 30 Oktober 
1983. Artikel ini ditulis sebagai respon dari liputan Kompas, 27 Oktober 1983, mengenai 
penindakan sembilan perusahaan film besar Amerika Serikat terhadap 700 penyalur video di 
Bangkok, yang dituduh melanggar hak cipta karena menyebarluaskan kaset video dari film-
film asal Amerika Serikat. Dalam artikel tersebut, JB Kristanto memaparkan adanya jumbuh 
sasaran penonton antara TVRI, video, dan film, yang menurut pengakuan narasumbernya 
dari kalangan importir film Eropa - Amerika, memicu aksi pembajakan isi ke dalam kaset 
video sehingga berimplikasi pada kerugian pihak importir.

5. Kaset video kotak merah ditujukan untuk konsumsi penonton usia 17 tahun ke atas, kotak 
biru untuk konsumsi penonton usia 13 tahun ke atas, dan kotak hijau dapat diperjualbelikan 
untuk penonton semua usia. Seluruhnya memiliki ciri-ciri khusus dan diproduksi oleh PT. 
Metro Tama Dunia, PT. Baskara Cipta Kencana, dan PT. Panggung Elektronik. Aturan ini 
tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Bina Film dan Rekaman Video tanggal 9 Mei 1987, 
diikuti Keputusan Menteri Penerangan RI No. 201 Kep/Menpen/1983 dan Instruksi Menpen 
No. 06/Inst/Menpen/1984, yang berujung pada ketentuan pelaksanaan penggandaan 
rekaman video dalam kaset video kosong produksi dalam negeri dengan ciri motif batik. 
Sumber: ‘Videobase: Video, Sosial, Historia’. Forum Lenteng - Pusat Informasi Data 
Pengembangan, 2009.

Tiga dekade kemudian, seluruh peralatan yang digunakan untuk 
merekam, memutar, dan menyimpan video dari teknologi yang 
mendorong terbentuknya pola menonton di ruang pribadi secara masif, 
hanya digunakan oleh kalangan profesional seperti perpustakaan dan 
ruang arsip, atau rumah produksi dan jasa layanan video. Pergeseran 
ini turut membentuk generasi baru penonton dan pembuat video di 
dunia, tak terkecuali Indonesia. Ruang tamu dengan perangkat televisi, 
pemutar, dan sound system tidak ditinggalkan, namun menemukan 
ekstensinya untuk perangkat yang lebih pribadi: telepon genggam.
 
Para produsen kamera digital tidak pernah terang-terangan 
mendefinisikan demografi konsumen mereka sebagai profesional 
atau amatir. Alih-alih mereka membidik antusiasme calon pembeli 
dengan memperkenalkan berbagai fitur seperti penyuntingan langsung 
di kamera, atau mengunggah ke internet. Pembeli kamera diajak 
mempertimbangkan standard kualitas yang menekankan pada hasil 
rekaman yang mendekati realitas (gambar jernih, fokus tajam, warna 
matang) dan tidak pecah (pixelated) karena kedalaman resolusi atau 
besaran frame, hingga pertimbangan apakah tipe file (file extension) 
hasil transfer kamera dapat langsung diolah dengan berbagai piranti 
lunak. 

Maka, pertanyaan “Berapa megapixel kameranya?” yang diajukan 
calon pembeli smartphone, atau “Ada wi-fi?” saat dia mengutak-atik fitur 
kamera saku digital, telah menemukan relevansinya.

Play: Menyunting kreativitas dan tuntutan produksi

Teknologi baru ini tidak serta merta harus diwarisi oleh orang film 
yang selama ini bekerja dengan teknologi film. Disiplin teknologi video 
tidak sama dengan disiplin teknologi film. Kita harus dapat menjawab 
pertanyaan seperti siapa yang akan membuat video, bagaimana 
distribusinya? - Mochtar Lubis6

Saat ini bukan hanya rumah produksi yang harus mengalokasikan 
dana besar untuk memproses rekaman dari kamera video, tetapi juga 
komunitas dan individu yang membuat film dan atau video seni. Jika 
karya-karya tersebut beririsan dengan sektor komersial (untuk tayang 
di televisi, masuk jaringan bioskop), atau diakses oleh festival film, 
museum, galeri, dan kolektor individu, tahap pasca produksi biasanya 
menjadi soal terbesar.

6. Pernyataan ini tercantum dalam tulisan Mochtar Lubis berjudul ‘Teknologi Video dan 
Dampaknya Dalam Masyarakat’ yang dimuat dalam Buku Seminar Pengelolaan Teknologi 
Video untuk Pembangunan 7-10 Desember 1981, Dewan Film Nasional, dan dimuat ulang 
dalam ‘Videobase: Video, Sosial, Historia’ terbitan Forum Lenteng - Pusat Informasi Data 
Pengembangan, 2009.

Video: Jangan Sungkan-Sungkan Pitra Hutomo
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Festival film Oberhausen, ajang pemutaran dan kompetisi paling 
bergengsi untuk pembuat film pendek di seluruh dunia, menetapkan 
bahwa DVD tidak diterima sebagai format pemutaran. Film yang 
didaftarkan untuk kompetisi harus dikirim dalam format digital yang 
mereka tentukan, sebagai film 35 mm, 16 mm, atau dalam format Super 
87. Format digital yang diminta jika suatu karya dipilih biasanya salah 
satu dari Digital Betacam PAL, Betacam SP PAL, dan HD Cam. Seluruh 
format yang diminta ini biasanya hampir tidak mungkin dilakukan 
tanpa alat produksi profesional, sehingga tahap pasca-produksi kerap 
menyedot biaya terbesar dalam suatu rangkaian produksi film.

Diterapkannya standardisasi internasional untuk karya video dialami 
oleh Mahardika Yudha (Diki), Direktur Festival MUSLIHAT OK. 
Video 2013 yang juga Koordinator Divisi Pengembangan Seni Video 
ruangrupa, saat mendiskusikan proses akuisisi karya Reza Afisina 

7. Ketentuan pendaftaran rinci untuk Festival Film Oberhausen 2014 dapat dilihat di http://
www.kurzfilmtage.de/fileadmin/Kurzfilmtage/Kurzfilmtage_2014/Reglement60th.pdf

(Asung) berjudul What..., dengan Museum Guggenheim New York8. 
Video performans Asung harus melalui rangkaian pemrosesan pasca 
produksi agar bisa disimpan dalam tiga macam container. Dari versi 
bawaan hasil transfer miniDV, video diubah menjadi file elektronik 
Betacam uncompressed, kemudian mereka membuat salinan dari 
Betacam tersebut, dan membuat satu lagi versi pemutaran dalam Blu-
ray Disc. Hasil transfer ke Betacam uncompressed dianggap sebagai 
versi asli yang disimpan sebagai koleksi permanen dan tidak bisa 
diakses umum. Versi pemutaranlah yang disajikan dalam pameran, 
dan jika versi tersebut rusak atau mengalami penurunan kualitas, 
maka Guggenheim akan membuat versi baru dari hasil transfer salinan 
Betacam. 

Sejak ruangrupa menyelenggarakan OK. Video pertama tahun 2003, 
ihwal adanya standard internasional untuk pengarsipan video sudah 
menjadi perhatian. Namun karena standard tersebut senantiasa 
berubah, keputusan menentukan format apa yang terbaik, konversi dan 
mastering baru mulai dilakukan tahun 2013 untuk koleksi mereka yang 
saat ini jumlahnya telah mencapai 3000 judul. Pun demikian, OK. Video 
sebagai festival belum mengubah kebijakan mereka dalam penerimaan 
karya. Tidak ada spesifikasi teknis dan preferensi container, melainkan 
keragaman bentuk eksekusi karya: multimedia, gambar bergerak, 
kanal tunggal, online based, dan instalasi. Kebijakan yang agaknya 
masih bertolak dari salah satu tujuan diadakannya OK. Video yakni, 
menciptakan sebuah forum yang menstimulasi dan memediasi interaksi 
antara seniman dan karya video.9 

Tema-tema lain yang diajukan sebagai refleksi sikap kritis seniman/
pembuat video terhadap kebudayaan kontemporer antara lain: ‘Tubuh, 
Identitas’, ‘Politik’, dan ‘Ruang Pribadi - Ruang Publik’.

8. Museum Guggeneim, New York, Amerika Serikat merilis proyek akuisisi karya-karya dari 
seniman Asia Selatan dan Asia Tenggara, Amerika Latin, Timur Tengah dan Amerika Utara. 
Karya-karya yang diakuisisi dipilih oleh kurator-kurator yang bekerja di wilayah tersebut, 
di mana untuk Asia dan Asia Selatan, kurator residensi June Yap (Singapura) bekerja 
dengan Helen Hsu dan Alexander Munroe dari pihak Museum untuk menyelenggarakan 
pameran 22 seniman pilihan dengan tajuk ‘No Country: Contemporary Art for South and 
Southeast Asia’ di Museum Guggenheim, Februari hingga Mei 2013. Sumber: http://
www.nytimes.com/2013/02/22/arts/design/no-country-new-asian-art-at-the-guggenheim.
html?pagewanted=1&_r=1&&pagewanted=all diakses pada 2 Oktober 2013.

9. Ade Darmawan menulis lima tujuan diadakannya Festival dalam Pengantar OK. Video 
2003. Berikut versi ringkasnya: 1) Menampilkan karya video art dari Indonesia dan luar 
negeri, 2) Menjadi sebuah telaah praksis dan teoritis dalam melihat kolaborasi seni dengan 
teknologi, 3) Menciptakan forum yang menstimulasi dan memediasi interaksi di antara 
seniman dan karya video art melalui pertemuan, kerja kolaborasi, workshop, dan presentasi 
karya, 4) Memperbesar cakupan penonton dengan memperkenalkan video dalam bentuk 
yang berbeda, yaitu medium ekspresi seni, 5) Merangsang pembangunan infrastruktur 
seni rupa, khususnya yang mendukung praktek seni rupa dengan medium video, melalui 
pengumpulan database seniman, pengoleksian karya video, dan akses untuk publik.

Gambar 4. Salah satu sudut dari pameran Videobase: Video, Sosial, Historia, 5-11 Maret 2009 di Bentara Budaya 
Yogyakarta. Pameran hasil penelitian ini menampilkan karya-karya Forum Lenteng, pilihan berita TVRI, rekaman 
aksi teror, rekaman aktivitas pribadi, serta video-video yang diunduh dari YouTube. 
Sumber: Dokumentasi Pameran Videobase, DVD ‘10 Tahun Seni Video di Indonesia, 2000-2010’ terbitan 
ruangrupa, 2010.

Video: Jangan Sungkan-Sungkan Pitra Hutomo
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Saya pikir sikap ini menjadi ambigu ketika ruangrupa juga meniatkan 
diri untuk melakukan preservasi standard penyiaran untuk koleksinya, 
tanpa secara aktif mengajak seniman untuk turut menanggung beban 
tersebut. Namun, seberapa besar sesungguhnya keinginan para 
pelaku video seni di Indonesia untuk memenuhi tuntutan kalangan 
seni internasional? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya pikir 
kita perlu sekali lagi menelusuri berbagai modus yang dilakukan oleh 
para seniman yang berkarya video di penghujung awal dikenalnya 
perekaman dan media simpan digital.

Pause: Membakar keping, melapangkan jalan

Gambar 5. Cuplikan Katalog OK. Video Jakarta Video Art Festival yang berlangsung 7-20 Juli 
2003 di Galeri Nasional, Jakarta. ‘Kebudayaan Massa’ adalah salah satu tema yang diajukan 
dalam proses kuratorial.

Penjelasan dari apa yang terjadi di tempat-tempat lain perihal “sejarah” 
kemunculan seni rupa video tampaknya berlaku juga di (ranah seni 
rupa) sini: argumentasi dan pernyatan-pernyataan konseptual dari 
para seniman video sendiri masih dianggap merupakan kontribusi 
terbesar dan paling berharga untuk menempatkan pluralitas seni rupa 
ini di antara bermacam praktek seni dan wacana sosial yang ikut 
membentuknya. - Hendro Wiyanto10

Eksplorasi perupa Indonesia dengan video belum banyak ditemui di 
pameran-pameran seni rupa sebelum piranti digital memasuki arena 
ritel elektronik Indonesia akhir 90an. Namun, catatan pers paling 
awal tentang perupa Indonesia yang mengangkut lukisan ke ruang 
pertunjukan dan merangkainya dengan bantuan tata cahaya, penampil/
aktor, dan suara/musik, adalah pada tahun 199011. Sejak periode 
tersebut, sebutan multimedia digunakan untuk mengidentifikasi praktek 
seni yang menggabungkan berbagai elemen: obyek visual maupun 
entitas non visual, piranti dan sistem elektronik. Elemen-elemen 
tersebut ditampilkan sebagai kesatuan yang diam, atau menginginkan 
interaksi dengan penonton melalui pertunjukan dan instalasi12. 
Memasuki pertengahan 2000, penggunaan istilah multimedia surut, dan 
muncul berbagai sebutan yang langsung merujuk pada media tertentu 
seperti pameran video, proyek seni interaktif, net art, sampai reproduksi 
istilah seni media baru atau seni media. Dua istilah terakhir jamak 
digunakan seniman, kurator, maupun pers sejak akhir dekade 2000an 
hingga sekarang.

Dalam tulisannya di buku Seminar Pengelolaan Teknologi Video untuk 

10. Tulisan dimuat dengan judul ‘Menyusuri Buih-buih Kecil atau Menyusuri Gelombang’, 
dalam Katalog OK. Video 2003. Hendro Wiyanto menyebutkan bahwa meskipun sepanjang 
dekade 90an hingga awal 2000, seni rupa video berulang kali muncul dan nampak menjadi 
ciri praktek kontemporer para perupa Indonesia, dia tidak menemukan jejak-jejak ulasan 
yang berarti.

11. 19 Mei 1990, Majalah TEMPO memuat satu liputan pameran dan satu esai tentang 
Pentas Seni Rupa oleh Teguh Ostenrik, berjudul Homo Sapiens Bertopeng (1990) di Teater 
Arena dan Ruang Pameran Lama Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dalam esainya, Jim 
Supangkat memaparkan satu per satu lukisan Teguh Ostenrik yang menurutnya justru perlu 
disaksikan dahulu oleh para penonton, sebelum menyaksikan pentas.

12. Beberapa karya lain yang kerap dirujuk sebagai bentuk-bentuk eksplorasi awal 
perupa Indonesia dengan video di dekade 90an adalah karya Heri Dono, Hoping to hear 
from you soon (1992), Krisna Murti, 12 Jam dalam Kehidupan Penari Agung Rai (1993), 
dan FX Harsono, Dokumentasi performans Korban yang Terbakar (1997). Seluruhnya 
menggabungkan berbagai elemen yang lebih dulu dikenal sebagai praktek seni alternatif, 
yakni dengan obyek atau performans. Praktek-praktek ini sekarang sering juga disebut 
sebagai video instalasi maupun video performans.

Video: Jangan Sungkan-Sungkan Pitra Hutomo
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Pembangunan13, Mochtar Lubis menyatakan bahwa dampak negatif 
video dapat diperkecil dengan memanfaatkannya untuk merekam 
semua kekayaan kebudayaan bangsa, sebagai alternatif dari menulis 
buku, yang belum menjadi kebiasaan orang Indonesia. Merefleksikan 
isi makalah tersebut, nampak bahwa pemanfaatan video di kalangan 
pekerja kreatif Indonesia tidak serta merta muncul karena adanya 
pengetahuan atas apa yang dilakukan para video artist seperti Nam 
June Paik atau Bill Viola.

Tepat jika Ronny Agustinus mencatat praktek video seni di Indonesia 

13. Buku seminar memuat tulisan-tulisan lain yakni ‘Video Teknologi dan Dampaknya 
Terhadap Masyarakat’ (Jenderal Yoga Sugama, Badan Koordinasi Intelijen Negara) dan 
Sambutan Ketua Panitia Penyelenggara, Drs. Asrul Sani. Seminar yang diselenggarakan 
oleh Dewan Film Nasional di Jakarta, 7-10 Desember 1981 tersebut membicarakan potensi 
video dan media rekam/hiburan berbasis audio visual lain dalam membentuk perilaku 
masyarakat Indonesia, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang 
memudahkan akses dan resepsi terhadap isi media.

yang dibuat oleh pelaku kelahiran 70an -kurang lebih satu dekade 
setelah para perintis seperti Krisna Murti, Teguh Ostenrik, Heri Dono, 
FX Harsono lahir-, didorong perkembangan piranti lunak dan produk-
produk budaya populer, misalnya film atau musik14. Orang-orang ini 
kebanyakan telah berinteraksi lebih dulu dengan video sebagai praktek 
rumahan, dan mungkin hanya segelintir yang peduli dengan tuntutan 
produksi seperti yang berlangsung di kalangan profesional. Mereka 
adalah generasi yang menjajaki berbagai pola konsumsi, kemudian 
terdorong untuk memanfaatkan video dan komputer secara kreatif. 
Kegiatan ini perlu dilihat lebih dari percobaan artistik semata, karena 
ia juga mencerminkan pola interaksi baru melalui bahasa visual, untuk 
merayakan tingkat konsumsi yang hampir mencapai titik jenuh.

Pun, bahasa visual yang muncul tidak selalu bertujuan menyampaikan 
pesan melalui gambar bergerak, dan tidak serta merta merujuk pada 
tradisi penceritaan dalam film. Ia seringkali muncul sebagai ekspresi 
spontan, yang menegaskan posisi video dalam kehidupan sehari-hari, 
yakni sebagai media rekam dan representasi realitas. Sehingga segera 
setelah berbagai produsen elektronik mengeluarkan kamera yang 
relatif mudah dioperasikan, dan banyak lembaga pelatihan komputer 
membuka program kursus editing video, semakin banyak orang 
mencoba jalur pekerjaan baru: videografer. Biasanya, pengalaman kerja 
para videografer lepas tidak diperoleh dari stasiun televisi atau rumah 
produksi, melainkan karena pernah bekerja untuk berbagai lembaga 
formal maupun informal, misalnya LSM atau jasa dokumentasi acara. 

Penelitian tentang lisensi untuk video aktivisme di Indonesia15 
menyebutkan bahwa hubungan erat yang terjalin antara (praktek dan 
produk) seni dengan masyarakat, masih menjadi ciri utama aktivisme di 
Indonesia. Maka, video dan proyek-proyek yang memanfaatkan budaya 
digital, lebih intens dilakukan daripada bentuk pendekatan lain. Serapan 
tenaga kerja videografer di ranah aktivisme memunculkan bentuk-
bentuk proyek yang menggabungkan kegiatan kreatif dalam program 
pemberdayaan masyarakat, pelibatan seniman sebagai fasilitator, 
atau berkembangnya minat ruang-ruang seni untuk mengikutsertakan 

14. Ronny memaparkan bagaimana dia dan teman-temannya yang lahir setelah 70an 
berinteraksi dengan komputer dan piranti lunak untuk menggambar/melukis, memindai 
gambar, main game, mendengarkan dan membuat musik, menonton VCD, sampai bekerja. 
Dia mencontohkan bagaimana Betamax sebagai salah satu pemain besar dalam industri 
video rumahan, surut popularitasnya karena ketidakmampuan beradaptasi dengan sistem 
komputer. Sumber: ‘Video: Not All Correct’, Katalog OK. Video 2003 suntingan 2008)

15. Laporan penelitian Alexandra Crosby dan Ferdiansyah Thajib berjudul ‘Negotiating 
Licenses for Indonesian Video Activism’, terbit di PLATFORM: Journal of Media and 
Communication  Yes, We’re Open! Why Open Source, Open Content and Open Access, 
2010. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai modus, tantangan, dan idealisme beberapa 
produsen dan distributor video aktivisme dan atau video sosial yang beroperasi di Indonesia 
setelah tahun 2000, yakni Video Battle, Forum Lenteng, dan EngageMedia.

Gambar 6. Informasi “What...” karya Reza Afisina di situs web Museum Guggenheim. 
Sumber: http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artwork/31236 
diakses pada 3 November 2013.
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proyek-proyek video berintensi sosial politik dalam program mereka. 
Status pekerja lepas membuat orang-orang ini pada titik tertentu 
dalam hidup mereka merintis usahanya sendiri, atau jika pernah 
bersinggungan dengan ranah seni, menjadi seniman video.

Kemudahan mengakses video melalui komputer atau player, 
berlangsung sejak sistem playback dengan cakram optik16 berjaya di 
pasar elektronik dunia. Muncul berbagai reaksi terhadap kemajuan 
teknologi dan tersebarnya pengetahuan atas media, diantaranya tarik 
ulur antara VCD/DVD Video asli, bajakan, copyright, copyleft, atau 
bentuk yang dikembangkan untuk disebarluaskan melalui internet 
seperti Creative Commons. Dapat dikatakan bahwa pertengahan 
2000an adalah masa transisi yang betul-betul dimanfaatkan berbagai 
orang yang bekerja dan berkarya dengan video. Ketika itu personal 
computer dengan CD-R menjadikan kamar-kamar kos sebagai situs 
berlangsungnya pertukaran referensi visual melalui kegiatan nonton 
bersama. Film-film produksi Hollywood dan film festival dalam bentuk 
VCD disewakan melalui kios-kios yang juga menyediakan CD piranti 
lunak. Sampai tahun 2005, saya masih aktif menyewa VCD dan CD 
di kios-kios tersebut dengan modal kartu mahasiswa, lima ribu rupiah 
untuk menyewa sekeping CD piranti lunak, dan tujuh ribu lima ratus 
untuk VCD film.

Jika dalam kehidupan sehari-hari orang-orang bukan seniman 
memaknai kehadiran VCD dan DVD Video bajakan sebagai media 
hiburan rumahan yang lebih terjangkau daripada menonton film di 
bioskop, para pelaku seni menemukan peluang untuk menunggangi 
pola konsumsi baru tersebut. Salah satu yang saya tandai adalah 
Video Battle, kompilasi video berdurasi lima menit atau kurang, dalam 
VCD yang dijual langsung oleh para produsennya atau melalui distro 
dan ruang seni. Video Battle digagas oleh tiga orang, Wimo Ambala 
Bayang, Wok The Rock, dan Zulhan Sasmita tahun 2004. Pemilihan 
dan kompilasi bertumpu pada apa yang mereka anggap layak 
dikompilasi, misalnya menyuguhkan kejadian sehari-hari yang seolah-

16. Format Compact Disc/CD Video (CDV, CD-V, CD+V) diperkenalkan pada pasar 
elektronik Amerika Serikat 1986-1987, ia adalah media hibrid yang dapat menyimpan dan 
memutar kembali audio digital dan video analog, dengan player khusus. Meskipun tidak 
populer, ia menjanjikan potensi pengembangan untuk format selanjutnya, Video Compact 
Disc/VCD (1993), yang mampu menyimpan data video dan audio digital sebanyak 650-700 
MB untuk waktu putar video selama kurang lebih 74 menit, dengan kompresi MPEG-1. 
Digital Versatile Disc/DVD Video yang mampu menampung 4,7 GB untuk single-layered disc 
dan 8,5 GB untuk dual-layered disc dengan kompresi MPEG-2, dirilis sebagai format media 
hiburan pertama kali di Jepang (1996), dan segera menggantikan pamor VHS sebagai 
media video rumahan di Amerika Serikat. Menyusul kesuksesan DVD Video adalah Blu-ray 
Disc (2006), yang mampu menyimpan data digital hingga 50 GB. Meskipun demikian, DVD 
Video masih dinilai sebagai format yang paling terjangkau oleh penonton di seluruh dunia. 
Digital compact disc sendiri ditemukan melalui serangkaian uji coba fisikawan Amerika, 
James T. Russel menjelang akhir 1960an, yang hingga kini telah mematenkan 37 bakal 
teknologi media optik (optical media).

olah tidak bermakna. Sikap ini nampak dalam undangan terbuka (baca: 
pernyataan estetik) yang tampil di sampul belakang tiap edisi, atau 
dalam istilah mereka, round: 

Tidak ada batasan yang jelas pada jenis/gaya video yang masuk 
dalam kompilasi ini. Hasrat untuk tampil menarik, tidak basi, basi 
banget, cerdik, nakal dan kurang kerjaan adalah karakter yang terpilih. 
Kompilasi video ini adalah sebuah upaya untuk menyebarluaskan 
berbagai macam karya video dari berbagai ‘genre’ (video art, video 
musik, video animasi, video apaan, dll) kepada masyarakat luas.

Melalui pernyataan tersebut, Video Battle hadir di tengah berbagai 
kegiatan dan inisiatif video dan seni media yang turut menghidupi 
wilayah seni rupa alternatif di Indonesia pertengahan 2000an. Pilihan 
format VCD adalah pernyataan lain, di mana ia dinilai sebagai 
format termurah dan termudah17 untuk kalangan yang disasar untuk 
mengakses produk tersebut, yakni teman-teman mereka sesama pelaku 
seni atau mahasiswa. Perbedaan utama dari produksi Video Battle 
dengan inisiatif lainnya terletak pada apropriasi kegiatan menonton 
rumahan. Orientasi ini bisa dilihat sebagai upaya penyebarluasan 
praktek membuat video yang steril dari tuntutan standardisasi kualitas18, 
sekaligus langkah praktis memediasikan karya masing-masing 
penggagasnya19.
 
Namun, setelah menonton lagi satu per satu video dalam tiap 
kompilasi, saya tidak merasa bahwa mereka berhasil mengasingkan 
produk tersebut dari konsep video seni20. Wimo menyatakan bahwa 

17. Tiap round Video Battle dijual seharga Rp 7,500,-. Harga ini hanya berselisih beberapa 
ratus rupiah dari biaya yang dikeluarkan Wimo, Wok, dan Zulhan untuk perbanyakan, 
yakni untuk membeli CD-R (Rp 2,500 sampai Rp 4,500,- /keping, Rp 125,000,- sampai 
Rp 150,000,- /kemasan 50 keping), stiker CD, kotak kemasan, dan biaya cetak toko untuk 
sampul. Biaya burning tidak dihitung, dan meskipun mereka tidak perlu membayar artist fee, 
setiap orang yang videonya dikompilasi berhak mendapatkan satu paket berisi kompilasi dan 
10 lembar sampul, agar bisa mereproduksi sendiri.

18. Spesifikasi teknis gambar dan suara yang dipilih untuk Video Battle adalah kompresi 
MPEG-1/VCD dengan resolusi 325 x 240, bitrate 1,5 Mbit/s, dan audio 44100 Hz. Hasil 
akhir video yang dikompilasi biasanya tampil dengan noise bawaan rekaman atau karena 
kompresi.

19. Dari 13 round Video Battle, video para penggagasnya juga ikut dikompilasi, yakni 
Wimo 10 video, Wok 7 video, dan Zulhan 3 video. Ini bisa dilihat sebagai strategi mereka 
menciptakan ruang pamer sendiri, yang relatif lepas dari dinamika ruang-ruang seni rupa 
seperti galeri atau pameran/festival video dan seni media.

20. Wimo dan Wok mengakui bahwa masing-masing telah memiliki common sense tentang 
apa itu video seni sejak sebelum mereka mulai membuat karya video. Cara pandang 
keduanya berada di antara video sebagai medium berkarya yang bertumpu pada motif dan 
sikap pembuatnya, dan video sebagai media yang selalu berupaya mencari peluang dalam 
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dia menemui banyak karya video seni yang stereotip, karena melulu 
mengolah gambar-gambar yang hasilnya malah menyakitkan mata. 
Sedangkan Wok bosan menonton video yang garing, kuno, dan video 
art banget. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa kompilasi Video 
Battle memanfaatkan situasi di mana kemudahan membuat video 
di antara teman dan kenalan mereka, pelaku seni maupun bukan, 
telah menjadikan video sebagai media yang lebih asyik ditonton. 
Kepentingan membebaskan video yang dikompilasi dari label video 
seni muncul dari keinginan memasukkan ragam seperti video musik 
dan iklan21. Sayangnya, pernyataan ini tidak didukung dengan 
catatan tentang respon dari para pembeli dan penonton Video Battle. 
Wimo dan Wok pun tidak merasa hal tersebut perlu, sehingga saya 
cenderung menyebut Video Battle sebagai dorongan yang menangkap 
dan merayakan gejala termutakhir di lingkup pergaulan yang nyeni, 
dengan diam-diam meyakini bahwa video layak dipertahankan dalam 
ketidakmapanannya22.

Sekarang, hampir sepuluh tahun setelah round #1 dirilis, keadaan telah 
banyak berubah. Wimo adalah seniman fotografi yang diperhitungkan 
dalam pameran seni rupa di Indonesia berskala internasional, seperti 
Biennale Jogja atau Biennale Jakarta. Dia telah mengikuti program 
residensi seniman di Asia, Eropa, dan Australia, dan sejak 2010 
menjadi Direktur kolektif fotografi MES 56. Karya-karya awal Wimo 
yang berupa film pendek merekam kesehariannya berinteraksi dengan 
lingkungan atau sosok yang dia anggap menarik, seperti dalam Ayis 
[About Me About You] (2003) atau Once Upon a Time in China (2005). 
Belakangan, dia banyak membuat karya fotografi dalam serial seperti 
Belanda Sudah Dekat (2008), yang salah satunya memotret tiga 
orang binaragawan memegang senapan mainan, sebagai Angkatan 
Keempat Belas atau menggarap obyek, foto, dan video sebagai 
kesatuan karya seperti dalam You See Half You Get Half, You Seek 
More You Get All (2012). Wok The Rock, meskipun juga tergabung 
dalam MES 56, tidak banyak dikenal dari karya-karya fotografinya. 
Kadang-kadang dia mengerjakan desain web untuk sesama seniman, 
lembaga seni, atau LSM. Wok adalah salah satu pengelola Yes No 
Wave Music, netlabel yang dengan lapang dada menerima usulan 
rekaman bagi band/musisi yang ingin karyanya untuk dirilis23. Dia juga 

menjembatani informasi dan komunikasi.

21. “Nanti kalo dibilang seni..Ternyata ada video musik kan ga pas aja..”, Kutipan wawancara 
dengan Wimo A. Bayang, 21 Oktober 2013

22. Farah Wardani menyebutkan adanya perubahan modus dalam berkarya video setelah 
seni media baru diidentifikasi oleh pelaku pasar seperti galeri komersial dan lelang. 
Sarasvati Art Market Review Vol. 03, November 2013

23. Pernyataan dicuplik dari situs yesnowave.com

telah mengikuti berbagai residensi seniman, melalui proyek-proyek 
yang mengolah interaksi dengan penonton atau responden. Salah satu 
proyeknya yang dimulai tahun 2009, Burn Your Idol, mengajak orang-
orang mengirimkan 1000 judul album musik pilihan masing-masing, 
dan menyertakan alasan kenapa album tersebut berpengaruh atau 
berkesan dalam hidup mereka. Para pengirim respon yang disasar 
adalah anak muda, kemudian satu per satu pilihan album dibakar (burn) 
dalam CD-R, dikemas dalam kotak CD dengan sampul hasil print-out 
wajah para pengirim, yang di display pada rak yang dilengkapi pemutar 
CD buatan sendiri. Berbagai pendekatan yang mereka ambil untuk 
membuat maupun menampilkan karya dalam 10 tahun belakangan, 
nampak berbeda jika dibandingkan karya-karya mereka yang ikut 
dikompilasi dalam Video Battle. Misalnya pada Smile, please (2004) 
yang menampilkan wajah dan ekspresi orang-orang yang ‘dipotret’ 
Wimo dengan kamera saku digital. Wimo menampilkan berbagai 
respon orang saat berhadap-hadapan dengan lensa kamera yang 
terus merekam gambar dan suara (tanpa sepengetahuan) mereka. 
Atau dalam Comfortably Dumb (2004), karya Wok yang merekam jalan 
raya dengan banyak polisi tidur, sehingga penonton diajak melihat ke 
bawah: jalanan yang tidak rata dan hasil rekaman yang berguncang-
guncang. Barangkali dua video tersebut tidak akan menjadi karya jika 
Wimo dan Wok tidak ‘menjadikannya’, tidak spontan mengambil alat 
dan memencet tombol rekam, atau tidak melanjutkan penyuntingan saat 
menonton kembali hasil rekaman mereka yang sangat terbatas kualitas 
gambar dan suaranya.

Supaya tidak hanya bernostalgia menikmati gambar yang buram dan 
suara kresek-kresek sebagai penanda suatu masa di mana inisiatif 
semacam Video Battle bisa muncul, ada baiknya kita melihat lagi 
Proyek Dead Media yang ditawarkan Bruce Sterling dan Richard 
Kadrey tahun 1995. Sterling dan Kadrey mengajak kita semua untuk 
tidak hanya menekuri kematian berbagai media komunikasi dan 
teknologi. Mereka harus segera dicatat secara tertulis dari pengalaman 
para penggunanya, supaya umat manusia bisa mendapat gagasan 
yang lebih komplit tentang bagaimana media yang mapan: radio, 
film, televisi, video, saluran tv kabel, tidak saling mematikan, hanya 
senantiasa gelisah mencari bentuk untuk evolusi selanjutnya24. 

Eject: Video Battle is dead

Menonton dinamika seni media di Indonesia sepanjang tahun 2000an 
tidak perlu dilakukan seperti melihat lukisan, patung, atau bahkan 

24. Proyek Dead Media ini masih didokumentasikan dalam situs http://www.deadmedia.org 
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fotografi yang relatif segera dikenali nilai intrinsiknya25. Praktek 
merekam, menata alur gambar bergerak, mengutak-atik spektrum 
suara, menumpuk gambar, merekayasa warna, menggeser sudut 
pandang atau menghilangkannya sama sekali, memanfaatkan jeda dan 
repetisi, dan berbagai peluang visualisasi lainnya mencerminkan sifat 
media yang akan terus berevolusi menurut kebutuhan generasi yang 
memanfaatkannya.

Pilihan Video Battle untuk menyederhanakan proses distribusi karya 
video dalam VCD, barangkali akan merepotkan orang-orang yang 
mendahulukan penerapan standard internasional untuk kualitas gambar 
dan suara, seperti yang dilakukan Museum Guggenheim dalam proses 
akuisisi karya What...Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa di 
tataran tertentu, kualitas gambar dan suara berdefinisi tinggi tidak 
menjadi faktor yang mampu menggoyahkan nilai instrumental karya 
video. Video seni masih akan dicari, ditonton, dan dibeli, dalam praktek 
pemberian nilai atas karya seni. 

Sekarang mari kita bayangkan Video Battle dilanjutkan sebagai salah 
satu kanal di situs video streaming, yang menyandingkan video 
iklan, video musik, video seni, video apaan dari pilihan pengelolanya. 
Kanal tersebut sudah dilengkapi fasilitas otomasi indeks dan sarana 
interaksi, sehingga upaya menyebarluaskan berbagai genre video 
pada masyarakat luas bisa dideteksi dari angka ketertontonan yang 
ditampilkan sistem. Dengan segala keleluasaan dan keterbatasan yang 
ditawarkan, apakah :

- Wimo, Wok, dan Zulhan tetap merasa perlu menyertakan karya-karya 
mereka?
- Video apaan telah menjadi genre tersendiri, misalnya mencakup 
meme video26 sampai slideshow foto-foto narsis?
- Ada kebutuhan menelusuri demografi penonton untuk menentukan 
video yang dipilih?

Pertanyaan-pertanyaan barusan akan saya biarkan tidak terjawab. 

25. Nilai intrinsik yang dimaksud mengacu pada proses kualitatif yang melibatkan 
pembahasan, pencatatan, dan reproduksi gagasan mengenai substansi lukisan, patung, 
dan fotografi sebagai karya seni. Video dan seni media yang kehadirannya didorong 
perkembangan sistem digital dan internet, baru bisa ditelusuri nilai instrumentalnya, di mana 
ia mendapatkan substansi dari konteks ruang, waktu, dan agen yang melakukan praktek 
tersebut.

26. Istilah meme yang berkembang dari upaya peniruan/mimesis pada gen, dipinjam untuk 
elaborasi konsep penyebaran gagasan dan fenomena kebudayaan. Meme video yang 
dimaksud dalam kalimat ini terutama merujuk pada gagasan dan perilaku yang menyebar 
dari satu orang ke orang lain secara masif melalui internet. 

Sebagai inisiatif, Video Battle is dead27 sejak para penggagasnya 
menekuni pilihan hidup masing-masing. Pun demikian, ia penting 
dicatat, sekurang-kurangnya untuk menambah ilustrasi dalam 
penelusuran jejak orang-orang yang percaya pada potensinya, untuk 
senantiasa mendekonstruksi nilai intrinsik seni. 

27. Wawancara dengan Wok The Rock, 22 Oktober 2013.

Video: Jangan Sungkan-Sungkan Pitra Hutomo



224 225

Taufik Nur Rachman

Menelusuri 
Wajah 
Yogyakarta 
di Panggung 
Philip Morris 
Indonesia Art 
Awards 
(1994-2000)



226 227

Suluk Pambuka

Geliat seni rupa di Yogyakarta kelihatannya sudah menjadi trend 
atau mungkin menjadi sebuah ruang konsumsi bagi masyarakat yang 
sempat menjejakkan kaki di bekas tanah perdikan Mataram tersebut. 
Belum lama ini, saya membaca sebuah berita, bahwa tahun depan 
pagelaran akbar seni rupa di Yogyakarta, yaitu ArtJog, akan dikenai 
biaya masuk.1 Entah karena tuntutan pasar yang berbicara atas nama 
duit, atau kelayakan ArtJog yang pantas diberi nilai A, sebagai pameran 
akbar di kancah nasional, bahkan internasional.  Namun ada pula isu 
lain yang beredar, yaitu penghargaan atas karya seniman. Konon, 
pengunjung ArtJog meningkat tajam di tahun ini, sangat disayangkan 
apabila pengunjung tidak sepenuhnya mengamati sembari mencermati 
judul dan konsep karya yang dipamerkan, melainkan hanya mampir dan 
menganggap karya sebagai latar untuk foto-foto narsis semata. 

Lalu, cerita lain yang mencengangkan, yaitu, laporan  Artprice yang 
mengungkapkan kedudukan perupa Indonesia di mata internasional. 
Laporan tersebut menunjukkan mahalnya karya perupa Indonesia 
di balai lelang dunia. Menurut Kuss Indarto, Artprice merupakan 
lembaga riset yang berada di Prancis dan fokus terhadap penelitian 
mengenai pasar seni rupa di dunia. Hasil riset mereka yang bertajuk 
Contemporary Art Market 2007/2008 (Artprice Annual Report), 
memunculkan beberapa nama perupa Indonesia di kancah lelang seni 
rupa internasional. Antara lain, Nyoman Masriadi (pada urutan 41), 
Agus Suwage (122), Rudi Mantovani (142), Putu Sutawijaya (152), 
Yunizar (176), Handiwirman Saputra (250), Budi Kustarto (316), Jumaldi 
Alfi (384), dan M. Irfan (481). Nama-nama tersebut masuk kategori 
500 perupa yang daya jual karyanya melambung tinggi. Ternyata 
kesembilan perupa tadi, berproses dan tinggal di Yogyakarta.2

Kedua berita di atas, mengindikasikan, bahwa seni rupa telah menjadi 
ruang konsumsi bagi publik. Ruang tersebut mampu menyihir massa, 
tentunya akan berakibat pada sikap perupa untuk meningkatkan 
kualitas karyanya. Apabila hal tersebut mampu dicapai, bukan tidak 
mungkin apabila kepopuleran si perupa sendiri di mata masyarakat 
(baik nasional atau internasional) akan meroket. Kuss Indarto juga 
sempat mengutarakan beberapa catatan tambahan. Prestasi seorang 
perupa tidak bisa dilihat dari daya jual karya mereka di balai lelang. 

1. Lihat “Sudah Direncanakan, Art Jog 2014 Pakai Tiket Masuk” dalam http://jogjanews.
com/sudah-direncanakan-art-jog-2014-pakai-tiket-masuk, diakses 7 Desember 2013

2. Kuss Indarto “Yogyakarta dalam Kerumunan Seni Rupa Asia” dalam http://
indonesiaartnews.or.id/artikeldetil.php?id=4 , diakses 31 Oktober 2013

Misalnya, karya Heri Dono3 yang dikoleksi Singapore Art Museum, 
National Gallery of Australia, dll; juga menjadi ukuran keberhasilan 
sebuah karya. Kisaran harga di lelang seni rupa tidak melulu menjadi 
patokan prestasi. Meskipun, jangan dilupakan, karya-karya yang 
dikoleksi oleh museum pun juga ada proses jual belinya.

Laporan Artprice serta catatan tentang Heri Dono di atas menunjukkan 
bahwa proses kreatif perupa Yogyakarta menunjukkan prestasi yang 
memukau. Tidak salah apabila Yogyakarta sangat diperhitungkan di 
medan seni rupa Indonesia. Yogyakarta mampu berkompetisi dengan 
kota-kota lain semacam, Jakarta, Bali, Bandung dll. Pertanyaannya, 
bagaimana kontestasi antar perupa di lingkup internal Yogyakarta. 
Menariknya, dari kasus tersebut, bisa ditarik menjadi kasus lain, yaitu 
posisi perupa Yogyakarta di kancah internasional.

Kompetisi Seni Rupa : Panggung Kontestasi Perupa Yogyakarta

Suwarno Wisetrotomo pernah mengutarakan bahwa Yogyakarta 
merupakan arena (ruang) pertarungan atau ruang refleksi. Hanya 
saja, ruang refleksi tersebut telah berubah menjadi ruang kontestasi 
dan ruang kompetisi. Ruang kontestasi merujuk pada kemampuan 
untuk berunjuk diri. Sedang ruang kompetisi, berorientasi ke dalam 
pemenangan prestasi.4 Ketika kita membicarakan jagad seni rupa 
di Yogyakarta saat ini, ada dua perhelatan yang selalu dijadikan 
patokan, yaitu Biennale Jogja dan ArtJog. Kegiatan tersebut kerap 
dianggap pergelaran akbar seni rupa di Yogyakarta. Perlu diingat, 
akar ArtJog berasal dari Pameran Seni Rupa FKY 2007. Selain dua 
kegiatan reguler di atas, patut dicatat pula pameran yang tarafnya bisa 
dibilang internasional. Contohnya, pameran Awas! Recent Art From 
Indonesia yang diinisiasi oleh Yayasan Seni Cemeti. Pameran tersebut 
dikelilingkan ke beberapa negara, semacam Australia, Jepang, Belanda 
dan Jerman.5

3. Harian Kompas pernah memuat sebuah liputan mengenai Heri Dono di tahun 1997.  
Pada tahun tersebut Heri Dono tinggal di sekitar Lempuyangan, rumahnya sederhana dan 
berdekatan dengan tempat tinggal orangtua (alm) Kuntowijoyo. Heri Dono kerap bolak-bolik 
Jepang, Australia, Singapura, Belanda, Inggris, Brasil, Amerika Serikat dll. Bahkan pada 
tahun itu, ia sedang ada proyek di Jakarta, bayarannya sekitar 200 juta. Lihat Sujiwo Tejo, 
“Manusia Internasional Heri Dono,” Harian Kompas, Sabtu 12 Juli 1997, hlm. 24.

4. Suwarno Wisetrotomo, “Seni Rupa Yogyakarta 1990-2010: Sekitar Friksi, Ideologi, dan 
Kontestasi”, makalah disampaikan dalam workshop Membongkar Friksi, Ideologi, dan 
Kontestasi: Workshop Penulisan Sejarah-Kritis Seni Rupa Jogja pada tanggal 17 Agustus 
2013 di IVVA.

5  Enin Supriyanto, ““AWAS! Recent Art from Indonesia” : Oleh-oleh yang dibawa 
dari Perjalanan Ke Tiga Benua”, Harian Kompas, Jumat 27 September 2002.
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Biennale Jogja sendiri dimulai di tahun 1988, awalnya bernama 
Biennale Seni Lukis Yogyakarta. Biarpun kegiatan tersebut bertajuk 
pameran, pada awalnya Biennale Seni Lukis Yogyakarta juga 
mengandung sebuah ajang kompetisi antar perupa. Mengingat 
pameran itu memunculkan pemenang (tiga terbaik) di tiap tahunnya, 
berdasarkan penilaian dewan juri.6 Model tersebut juga berlaku untuk 
Biennale Seni Lukis Indonesia (sekarang Biennale Jakarta) yang 
diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta.

Ajang kompetisi seni rupa benar – benar muncul di Indonesia pada 
tahun 1994, yaitu di saat lahirnya Philip Morris Indonesia Art Award, 
sebuah ajang penghargaan bagi perupa – perupa di Indonesia yang 
ditalangi oleh perusahaan Phillip Morris.7 Phillip Morris Indonesia Art 
Award di gelar setiap tahun. Beberapa lulusan Phillip Morris Indonesia 
Art Awards yang berproses di Yogyakarta antara lain Nasirun, Ugo 
Untoro, Putu Sutawijaya,  Yuswantoro Adi, Agus Suwage, Handiwirman 
Saputra, Hadi Soesanto, Agung Kurniawan, Dipo Andy dll. Format 
kompetisi ini tidak seperti Biennale Seni Lukis Yogyakarta biarpun sama 
– sama memunculkan pemenang. Perbedaannya, peserta Philip Morris 
Indonesia Art Award mendaftar terlebih dahulu dengan mengirimkan 
foto karya, lalu mengirimkan karya apabila lolos seleksi. Sedang 
peserta Biennale Seni Lukis Yogyakarta diundang oleh panitia.

Secara sekilas, Mikke Susanto pernah memberikan sebuah definisi 
singkat mengenai apa itu kompetisi seni.8 Pertama, kompetisi sebagai 
“sekolah”. Kedua, kompetisi sebagai “kejuaraan”. Maksud kompetisi 
seni sebagai “sekolah” adalah adanya unsur persaingan dalam satu 
ruang atau wilayah khusus (perguruan tinggi, sanggar dsb), tujuannya 
untuk berlomba-lomba mengadu pikiran atau gagasan demi mengais 
prestasi di wilayah tersebut. Berbeda dengan kompetisi seni yang 
mengacu pada unsur “kejuaraan”. Kompetisi tersebut identik dengan 
perlombaan dan menghasilkan sosok sang juara. Mikke Susanto 
menjabarkan lebih lanjut, kompetisi sebagai “kejuaraan” dirasa cukup 
penting. Mengikuti kompetisi tersebut jelas mempunyai tujuan tertentu. 
Antara lain, hadiah/prize (uang), residensi seni, kontrak eksklusif,  

6. Lihat Katalog Biennale Seni Lukis Yogyakarta 1988 dan Katalog Biennale Seni Lukis 
Yogyakarta 1990.

7. Kompetisi seni rupa yang diorganisir oleh Yayasan Seni Rupa Indonesia . Sebuah 
Yayasan yang berdiri pada tahun 1994. Sedangkan Philip Morris Group of Companies 
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis rokok dan tembakau. Ada beberapa 
produk rokok yang diolah di Indonesia berada di bawah naungan perusahaan tersebut. 
Antara lain Dji Sam Soe, Sampoerna Mild dll.

8. Mikke Susanto, “Kompetisi Seni” dalam http://mikkesusanto.jogjanews.com/kompetisi-
seni.html , diakses pada 31 Oktober 2013

curicullum vitae dsb. Namun, dari semua itu agaknya mengerucut 
pada satu tujuan, yaitu mencari penghargaan demi sebuah eksistensi 
profesionalisme.

Menurut pemikiran Bourdieu, masalah seni dan masalah sosial tidak 
saling tepisah. Mereka tidak dalam posisi bersaing dan tidak juga 
dalam dialektik tetapi dalam hubungan tukar menukar. Di antara dunia 
simbolik, dunia sosial, dan dunia material selalu ada hubungan tukar 
menukar. Karena dalam setiap bidang itu berlaku hukum ekonomi 
yang sama dan semua sektor terlibat ke dalam semacam ekonomi 
kebudayaan yang sama. Ketika kita membicarakan modal uang, 
sejatinya kita bisa bicara tentang modal sosial, di mana kita juga bisa 
bicara mengenai modal kultural dan khususnya modal simbolik atau 
model estetik.9

Lalu, apabila mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Erving 
Goffman, yaitu dramaturgical approach,10 kita akan melihat bahwa 
Phillip Morris Indonesia Art Award merupakan sebuah ruang kontestasi. 
Karya beliau yaitu “The Presentation of Self in Everyday Life” 
menunjukkan aksi/interaksi manusia mirip dengan permainan drama 
yang ditentukan oleh ruang, waktu ataupun audience.11 Konsep yang 
ditawarkan oleh Erving Goffman adalah konsep tentang presentasi 
diri dan the art of impression atau manajemen kesan. Konsep tadi 
berhubungan erat dengan karakter atau penampilan seorang aktor. 
Dari semua konsep tersebut, dibungkus dalam satu bentuk yang oleh 
Goffman, disebut sebagai dramaturgi (staging and the self).12

Kompetisi seni rupa semacam Philip Morris Indonesia Art Award dan 
teman sejenisnya adalah panggung teater untuk mengekspresikan diri 
dan mempertontonkan diri mereka ke dalam kultur kesenian (seni rupa) 
di Yogyakarta. Jika dilihat berdasarkan konteks seni rupa di Yogyakarta 
pada tahun 1994 - 2000, apa yang dipentaskan oleh perupa-perupa 
tersebut? Apa yang patut dipertanyakan? Apakah kontestasi politik atau 
ideologi, eksperimental karya atau perubahan pasar? Ajang tersebut 
adalah panggung bagi para seniman untuk berunjuk diri. Mereka 
saling berinteraksi satu sama lain dengan pendekatan dan tujuan yang 
berbeda-beda.

9. Ignas Kleden, Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan : Esai – esai Sastra dan Budaya 
(Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm 387.

10. Konon, teori tersebut terinspirasi oleh pendekatan “dramatism” milik Kenneth Burke.

11. Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life (New York : Double Day 
Anchor Books, 1959).

12. Peter Burke, Sejarah dan Teori Soial (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm. 71.
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Menilik Ajang Kompetisi Seni Rupa di Indonesia

Sejauh ini proses dan perkembangan kompetisi seni rupa di Indonesia 
memang tidak ramai, bahkan tidak konsisten. Banyak sekali kompetisi 
seni rupa yang diadakan, namun ujung-ujungnya tidak berkelanjutan 
dan tidak berlangsung rutin. Pada bagian ini akan ada dua pembahasan 
mengenai kompetisi seni rupa, yaitu kompetisi seni rupa yang 
diselenggarakan oleh Yayasan Seni Tupa Indoensia serta kompetisi non 
Yayasan Seni Rupa Indoensia.

Berdasarkan catatan Sumartono, Wendy Sorensen Foundation pernah 
mengadakan sebuah kompetisi seni rupa, ditujukan untuk mahasiswa 
Akademi Seni Rupa Indonesia – ASRI (sekarang ISI Yogyakarta ) dan 
Fakultas Seni Rupa dan Desain - FSRD ITB Bandung yang berprestasi. 
Kompetisi dengan tajuk Wendy Sorensen Memorial Fund – USA 
tersebut tidak bertahan lama. Pada tingkat regional Yogyakarta, ada 
dua kompetisi atau penghargaan seni rupa dengan sasaran mahasiswa 
ISI (Pratisara Affandi Adhi Karya) dan siswa SMSR Yogyakarta (Pratita 
Adhi Karya). Penghargaan  yang diadakan sejak tahun 1975 tersebut 
didanai oleh (alm) Affandi. Baik Pratisara Affandi Adhi Karya atau 
Wendy Sorensen Memorial Fund, sebagai kompetisi yang dikenal 
amat bergengsi tersebut pada akhirnya hilang. Bahkan nasib dananya 
pun juga tidak jelas kemana.13 Namun, di tahun 2012, penghargaan 
Pratisara Affandi Adhi Karya muncul lagi, setelah beberapa tahun 
mengalami mati suri.14

Apabila kita melihat konteks Indonesia pada periode 90an, gelaran 
kompetisi seni rupa di Indonesia memang tidak banyak, bahkan 
belum menjadi tradisi. Itu berbeda dengan kenyataan yang terjadi di 
Eropa pada kurun 90an, yang mungkin bisa menjadi contoh. Dalam 
setahun, kompetisi seni rupa di Prancis bisa diadakan puluhan kali. 
Lalu, dua perupa dari Eropa, yaitu Berber (Bosnia) dan Edo Murtic 
(Kroasia) mengantungi begitu banyak penghargaan. Tak kurang dari 30 
penghargaan mereka dapatkan dengan mengikuti kompetisi seni rupa. 

Di Amerika ada seorang pelukis ternama bernama, Don Kingman. 
Beliau mempunyai 75 penghargaan biarpun pada saat itu usianya 

13. Sumartono, “Kompetisi Seni Rupa, Keberdayaan Perupa dan Ketakberdayaan Wacana” 
(Arsip ada di IVAA)

14. Lihat Suwarno Wisetrotomo, “Kompetisi Prasitara Affandi Adhi Karya Mengalami 
Penurunan Kewibawaan” dalam http://jogjanews.com/suwarno-wisetrotomo-kompetisi-
pratisara-affandi-adhi-karya-mengalami-penurunan-kewibawaan, diakses pada 31 Oktober 
2013. Penghargaan tersebut sempat diadakan pada tahun 2005 dan mulai mengakomodir 
seni patung, seni grafis, instalasi dan performance art.

sudah mencapai kepala delapan. Tak usah jauh-jauh, Singapura, negeri 
yang katanya didirikan oleh Sir Thomas Stamford Raffles itu begitu 
menghargai perupa muda tiap tahunnya. Lalu pelukis dari Hongkong, 
yaitu Stephen Yao, mampu mengoleksi 10 penghargaan saat usianya 
masih 35 tahun. Kondisi persaingan di Indonesia dalam hal kompetisi 
seni rupa berbanding terbalik dengan realita di atas.15

Tetapi pada kenyataannya, pada tahun 90an boom seni lukis sedang 
meradang. Karya-karya pelukis dihargai begitu mahal. Banyak pameran 
digelar tiap tahunnya. Namun kenapa, kompetisi seni rupa tidak pernah 
digelar secara rutin dan bersifat nasional. Bahkan pada periode tersebut 
muncul istilah, “pasar adalah panglima”. Siapa yang memunculkan 
istilah tersebut juga belum ditemukan pelakunya. Seni rupa diyakini 
sudah terasuki peranan pasar, baik dari sektor karya seni rupa ataupun 
sektor akademik seni rupa (kritikus, kurator).16

Meloncat ke periode milenium, kita akan menemukan kompetisi seni 
rupa yang bernama Indonesia Nokia Art Awards. Dari namanya saja, 
kita pasti sudah menduga kalau ajang tersebut didanai oleh perusahaan 
handphone yang berasal dari negara Finlandia. Kompetisi tadi 
ditujukan untuk perupa-perupa muda se Indonesia, hadiahnya cukup 
menggiurkan. Pada tahun 2000, kontestan lima terbaik dari kompetisi 
di regional Indonesia akan turut serta ke dalam pameran Asia-Pacific 
Nokia Art Award. Pemenang dari region Asia Pasifik akan memperoleh 
uang sebesar US$ 8000, handphone Nokia dan beasiswa Parson 
School, United States serta University of Art and Design, Helsinki, 
Finlandia.17 Namun, patut disayangkan, Indonesia Nokia Art Awards 
hanya berlangsung dua kali selama tahun 2000 dan 2001.

Pada tahun 2002 dan 2003, sempat muncul Indofood Art Awards, 
kompetisi ini tetap fokus pada karya seni berupa lukisan.18 Beberapa 

15. Agus Dermawan T, “Tradisi Hadiah dalam Seni Rupa Indonesia” dalam Katalog Pameran 
Lukisan Yayasan Seni Rupa Indonesia-Philip Morris Indonesia Art Award 2001

16. Amir Sidharta “Seni Rupa Indonesia Memerlukan Keseimbangan” dalam J.B. Kristanto 
dan Nirwan Ahmad Asuka (eds), Esai-esai Bentara 2002 (Jakarta: Kompas,2002)

17. “Yogyakarta art’s students win the Nokia Art Awards”, dalam http://www.thejakartapost.
com/news/2000/10/26/yogyakarta039s-arts-students-win-nokia-art-awards.html, diakses 
pada 31 Oktober 2013.

18. Simak pula dua artikel berikut, “IAA 2002” Cermin Seni Lukis Indonesia Mutakhir? dalam 
http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2002/12/22/g1.html, diakses 31 Oktober 2013. Lihat 
juga “Indofood Art Award 2003 : Reformasi Lewat Lukisan” dalam http://www.suaramerdeka.
com/harian/0311/08/bud1.htm, diakses pada 31 Oktober 2013.
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perupa yang sempat merasakan hawa juara dari kompetisi tersebut 
antara lain, Soegiarso Widodo, Anin Dwihartanto, Catur Bina Prasetyo, 
Agung Hanafi, Yunizar dll. Kompetisi ini dipelopori oleh salah seorang 
kritikus seni Indonesia, yaitu Agus Dermawan T. Pada tahun 2002, 
dewan juri yang bertindak antara lain Agus Dermawan T, Drs. Edi 
Sunaryo MgS, AD  Pirous, Prof. Dr. Fuad Hassan dan Agung Rai. 
Ada sekitar 2600 karya yang masuk, lalu diseleksi menjadi 86 karya 
dan selanjutnya dipilih 15 terbaik dalam kategori pemenang utama ( 3 
perupa) dan pemenang kedua (12 perupa).

Di tahun 2003, kompetisi Indofood Art Awards mengangkat tema 
“Lima Tahun Reformasi Indonesia”. Format pemenangnya ternyata 
berbeda dengan kompetisi di tahun 2002. Mereka memecah menjadi 
tiga kategori berdasarkan gaya lukisan. Yaitu, kategori representatif, 
kategori simbolis, dan kategori abstrak. Saat itu, Prof. Srihadi MA 
ditunjuk sebagai ketua dewan juri. Sedang anggota dewan juri yang lain 
adalah Oei Hong Djien, Agus Dermawan T, M Dwi Marianto, dan Taufiq 
Ismail. Konon kompetisi tersebut dihentikan oleh Philip Morris Group of 
Companies, entah apa alasannya, sampai sekarang masih belum jelas. 
Namun, ada juga yang menyatakan, kompetisi Indofood Art Awards 
berhenti karena CEO perusahaan Indofood saat itu, yaitu Eva Riyanti 
Hutapea mengalami masalah.19

Kompetisi seni rupa yang mampu bertahan lama sampai sekarang 
adalah Indonesia Art Awards. Kompetisi tadi diselenggarakan sejak 
tahun 1994, awalnya bernama Philip Morris Indonesia Art Awards. 
Sejak tahun 2003 kompetisi tersebut berubah nama menjadi Indonesia 
Art Awards. Penghargaan yang ditujukan untuk seluruh perupa di 
Nusantara tersebut diinisiasi oleh Yayasan Seni Rupa Indonesia (YSRI) 
dan Philip Morris Group of Companies pada  tahun 1994. Kompetisi 
ini pada awalnya memang dikhususkan pada bidang seni lukis (dua 
dimensi). Hanya saja, sejak tahun 2001, kompetisi tersebut berubah 
haluan. Mereka mulai membuka diri untuk bentuk seni rupa yang 
lain (tiga dimensi). Bahkan di tahun 2008, karya berupa video boleh 
mengikuti kompetisi Indonesia Art Awards.

Philip Morris Indonesia Art Awards sendiri berlangsung selama 8 tahun 
(1994 – 2001). Para perupa yang masuk urutan lima besar Philip 
Morris Indonesia Art Awards akan diberangkatkan ke kompetisi yang 
jenjangnya regional, yaitu Asean Art Awards. Di Asean Art Awards 

19. Lihat Kuss Indarto, “Menjaga dan Menguatkan Kompetisi” http://indonesiaartnews.
or.id/newsdetil.php?id=289, diakses pada 31 Oktober 2013. Penjelasan mengenai Philip 
Morris Group of Companies akan dijelaskan di bawah, di saat pembahasan kompetisi yang 
diadakan oleh Yayasan Seni Rupa Indonesia.

mereka akan berkompetisi dengan perupa dari negara – negara lain 
yang menjadi anggota Asean.

Konon Yayasan Seni Rupa Indonesia didirikan pada tahun 1994, 
ketua saat itu adalah Titiek Soeharto alias Siti Hediati Haryadi.20 
Mengingat ketua dari Yayasan Seni Rupa Indonesia adalah putri 
kandung (alm) Presiden Soeharto, yayasan ini mempunyai ikatan 
yang kuat dengan keluarga Cendana. Pada awal berdiri, organisasi 
tersebut beranggotakan keluarga-keluarga yang berhubungan dekat 
dengan keluarga mantan presiden keempat Indonesia tersebut.21 
Dalam tesisnya, Susan Helen Inghan melontarkan anggapan, bahwa 
organisasi tersebut masuk dalam kategori infrastruktur seni rupa di 
Indonesia yang dikelola oleh pemerintah. Yayasan Seni Rupa Indonesia 
bisa dikatakan satu level dengan infrastruktur lainnya, seperti Museum 
Nasional, Taman Budaya, Taman Ismail Marzuki dan Dewan Kesenian. 

Konsep awal Philip Morris Indonesia Art Awards adalah kompetisi seni 
lukis se Indonesia. Dari sekian banyak pendaftar akan diseleksi menjadi 
100 lukisan. Tahap selanjutnya, penyeleksian dikerucutkan menjadi 50 
lukisan. Ke lima puluh lukisan tadi akan dipamerkan dalam rangkaian 
Philip Morris Indonesia Art Awards. Sejatinya, Philip Morris Group of 
Companies juga mengadakan acara serupa di regional Asia Tenggara.22 
Maka, dari ke lima puluh lukisan yang terpilih, akan diseleksi lagi 
menjadi lima buah karya untuk diikutsertakan dalam rangkaian Asean 

20. Salah satu literatur ada yang menyatakan bahwa YSRI diresmikan pada tanggal 28 
September 1995 oleh mbak Tutut alias Siti Hardiyati Rukmana, anak pertama mantan 
Presiden Soeharto. Peresmian YSRI dilaksanakan di Hotel Regent, Jakarta. Saat peresmian 
dilangsungkan, turut hadir KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) saat itu yaitu Jenderal 
Hartono serta Menteri Penggerak Dana Investasi, Sanyoto Sastro Wardoyo. Lihat Buku 15 
Years Cemeti Art House Exploring Vacuum (Yogyakarta : Cemeti Art House, 2003), hlm. 215.

21. Lihat Susan Helen Inghan, “Powerlines : Alternative art and infrastruktur in Indonesia 
in the 1990s,” Disertasi School of Art History and Theory College of Fine Arts, University 
New South Wales, 2007, tak diterbitkan ; Lihat pula Bambang Purwanto dan Asvi Warman 
Adam, Menggugat Historiografi Indonesia (Yogyakarta: Ombak 2005) hlm. 6-7. Kenapa saya 
meletakkan Soeharto sebagai presiden keempat Indonesia? Pada uraian yang disampaikan 
oleh Bambang Purwanto, beliau meletakkan Soeharto sebagai keempat. Presiden pertama 
Indonesia memang Soekarno, namun setelah itu ada Mr Asaat. Mengingat saat terbentuknya 
RIS, Soekarno tidak menjabat sebagai Presiden RI, melainkan Presiden RIS. Setelah itu 
ada Syafrudin Prawiranegara, di mana beliau sempat menjadi presiden di saat terbentuknya 
PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) di Bukittinggi.

22. Negara-negara tersebut antara lain, Brunei Darusallam, Malaysia, Singapura, Thailand, 
Kamboja dan Vietnam. Lihat “Part I  A Decade of Deceit  Philip Morris’ Sponsorship of 
the ASEAN Art Awards” dalam http://www.takingontobacco.org/event/asean04/partI.html, 
diakses pada 31 Oktober 2013
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Art Awards. Apabila melihat konstelasi politik saat itu, Indonesia 
memang sedang gencar-gencarnya menancapkan kuku di kancah 
internasional, terutama di wilayah ASEAN. Bahkan kantor sekretariat 
ASEAN berada di Jakarta.

Program Asean Art Awards sebenarnya juga berkaitan dengan tujuan 
ASEAN mengenai kerjasama antar negara se Asia Tenggara dalam 
bidang kebudayaan. Selain itu, organisasi yang berdiri pada 31 Juli 
1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok tersebut, juga mempunyai komite 
khusus dalam bidang sosial budaya (Komite Permanen Kegiatan-
kegiatan Sosial Budaya).

Kompetisi Philip Morris Indonesia Art Awards bisa dibilang mempunyai 
hubungan yang romantis dengan ASEAN. Tiap tahunnya, tema karya 
yang dilombakan harus berhubungan dengan realita yang terjadi di 
wilayah Asia Tenggara. Adapun tajuk temanya harus berkaitan dengan 
“kesadaran, kesan, perasaan, dan pandangan tentang kehidupan, 
aktual di Asia Tenggara/Asia”.23 Aturan lainnya adalah peserta boleh 
mengirimkan dua karya dan dikirim dalam bentuk foto terlebih dahulu. 
Lukisan harus di atas kanvas, dengan ukuran maksimal 2 x 2 m.

Philip Morris Indonesia Art Awards berakhir pada tahun 2001. Mereka 
memutuskan untuk menghentikan kerjasamanya dengan Yayasan 
Seni Rupa Indonesia. Ada dugaan bahwa CSR (Corporate Social 
Responsibility) perusahaan tembakau dari Amerika Serikat tersebut 
sudah dialihkan ke bidang lain, tidak lagi di bidang kesenian (seni rupa). 
Ada kemungkinan lain pula, di mana setelah reformasi kebijakan politik 
Indonesia berubah, hal tersebut mengakibatkan Philip Morris Group of 
Companies mengubah strategi mereka.

Pada tahun 2003, Yayasan Seni Rupa Indonesia kembali memunculkan 
kompetisi seni rupa, tajuknya sudah berganti nama menjadi Indonesia 
Art Awards. Dewan juri yang turut serta dalam gelaran kompetisi 
tersebut antara lain Maman Noor, Anusapati, Rizki Zaelani, Suwarno 
Wisetrotomo dan Taufik Rahzen. Biarpun kompetisi di Indonesia tidak 
lagi disokong oleh Philip Morris Group of Companies, pemenangnya 
masih diikutsertakan ke ajang Asean Art Awards.24

Perlu diingat, kompetisi Asean Art Awards juga disponsori oleh 
perusahaan Philip Morris dengan jargon “Art for Art’s sake”. Namun 

23. Katalog Pameran Lukisan Yayasan Seni Rupa Indonesia-Philip Morris Indonesia Art 
Awards 1997. Tema tersebut berawal di tahun 1995. Di kompetisi pertama, tema, ukuran dan 
medium karya dibebaskan oleh panitia.

24. Asmudjo, “Berpaling Pada Pesaing”, dalam Gatra, 27 September 2003, hlm. 100 – 101.

program Asean Art Awards dianggap sebagai alibi belaka. Sebagai 
akses bagi Philip Morris untuk menjalin hubungan yang kuat dengan 
Sekretariat Asian demi melancarkan bisnisnya di Asia Tenggara. 
Program kerjasama tersebut diduga berkaitan erat dengan akses 
langsung antara Philip Morris dengan pejabat pemerintahan. Muncul 
media advokasi yang diselenggarakan oleh The Thailand Health 
Promotion Institute bersama Essential Action dan Reality Check pada 
tahun 2004. Mereka menggelar pelatihan advokasi sebelum Asean 
Art Awards 2004 diadakan. Sebagai bagian dari agenda pengendalian 
(kontrol) tembakau di lingkup Asia Tenggara serta untuk melawan 
adanya Asean Art Awards. Program tersebut mendapat perhatian dari 
media dan cukup mengganggu humas Philip Morris. Pada akhirnya 
Philip Morris Group of Companies menghentikan kompetisi Asean Art 
Awards di tahun 2005.25

Kompetisi Indonesia Art Awards terbangun kembali di tahun 2008 
karena mengalami mati suri selama lima tahun. Saat itu YSRI (Yayasan 
Seni Rupa Indonesia) dipegang oleh Miranda Goeltom, mantan 
Gubernur BI. Tidak salah apabila bank-bank besar menjadi sponsor 
di ajang Indonesia Art Awards 2008, salah satunya adalah bank BCA. 
Konsep Indonesia Art Awards juga sudah berubah, mereka tidak 
lagi memakai tema yang harus dihubungkan wacana kehidupan di 
lingkungan Asia Tenggara/Asia. Biarpun penghapusan mengenai tema 
tersebut sudah dimulai sejak kompetisi di tahun 2001. Partisipasannya 
pun lebih beragam, mulai dari seni patung, seni video, seni bunyi, 
lukisan, cetak grafis, cetak digital, instalasi ataupun gabungan dari 
berbagai ragam di atas. Kebebasan tema serta karya tersebut berimbas 
pada membludaknya karya yang masuk. Tercatat sekitar 3.200 karya 
yang masuk. Uniknya, di tahun 2008, dewan juri Indonesia Art Awards 
hanya memutuskan 36 karya saja sebagai finalis. Padahal penentuan 
kuota finalis mencapai 100 karya. Hal tersebut dikarenakan, dari pihak 
dewan juri tidak bisa menemukan karya yang kualitasnya bermutu. 
Perubahan lain adalah ditiadakannya pemenang kompetisi. Untuk 
Indonesia Art Awards 2008 ini, hanya menetapkan “5 Karya Terpilih 
Dewan Juri”.26

Sebenarnya usulan untuk mengubah konsep karya sudah berlangsung 
lama. Sejak tahun 2003, sudah ada yang mengkritik bahwa format 

25. Lihat “Media Advocacy Around the Philip Morris ASEAN Art Awards” dalam http://2006.
confex.com/uicc/wctoh/techprogram/P10107.HTM

26. Lihat Catatan Juri dalam Katalog Pameran Indonesia Art Awards 2008 hlm. 7-12. Dewan 
Juri Indonesia Art Awards 2008 terdiri dari, Enin Supriyanto (Ketua), sedang anggotanya 
adalah Aminuddin TH Siregar, Farah Wardani, Dr. Agus Burhan dan Jean Couteau.
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lomba dianggap sudah basi. Saat itu muncul usulan supaya kompetisi 
Indonesia Art Award memasukkan kategori seni rupa tiga dimensi, 
instalasi, video/film/new media art.27 Panitia kembali mengakomodasi 
bentuk seni rupa non lukisan atau tiga dimensi (instalasi, video, 
fotografi, patung dll) di kompetisi selanjutnya. Kompetisi Indonesia 
Art Awards berlangsung kembali di tahun 2010, konsepnya memang 
menjadi kompetisi dua tahunan. Di tahun 2010, Indonesia Art Awards 
mengangkat tema “Contemporaneity”. Jim Supangkat dipilih menjadi 
ketua dewan juri, beranggotakan Asmudjo Jono Irianto, Rizki Zaelani, 
Suwarno Wisetrotomo dan Kuss Indarto.28  

Sampai detik ini, Indonesia Art Awards masih berlangsung. Bahkan 
gelaran kompetisi tersebut belum lama ini diadakan pada 23 Oktober 
– 6 November kemarin dan disponsori oleh PT Gudang Garam Tbk. 
Sebelumnya, di tahun 2012, Yayasan Seni Rupa Indonesia juga 
mengadakan sebuah reuni para jawara Indonesia Art Awards 1994 – 
2010 (termasuk juara Philip Morris Indonesia Art Awards) dengan tajuk 
“Karya Sang Juara”. Pameran tersebut diadakan pada 12 – 27 Juli 
2012 di Galeri Nasional, Jakarta. Tercatat beberapa perupa yang ambil 
bagian, seperti Nasirun, Yuswantoro Adi, Galam Zulkifli, Astari Rajid, 
S. Teddy D dll. Sayang, pameran “Karya Sang Juara” dirasa kurang 
mengigit.29

Membaca Kompetisi dan Lelang Seni Rupa

Di atas sudah disampaikan mengenai jejak-jejak kompetisi Philip 
Morris Indonesia Art Awards. Berikut ini, mari kita melacak kontestasi 
perupa-perupa Yogyakarta di ajang Philip Morris Indonesia Art Award. 
Kontestasi di ajang Philip Morris Indonesia Art Awards yang dilacak 
dibatasi pada kurun 1994 sampai 2000. Pertarungan perupa – perupa 
di kancah Philip Morris Indonesia Art Awards dapat dikategorikan 
kompetisi internasional. Mengingat taraf kompetisi tersebut sudah 
termasuk internasional karena melibatkan beberapa negara.

Selanjutnya, penentuan batasan spasial Yogyakarta berdasarkan karya 
atau proses kreatif mereka sebagai perupa. Kita ambil contoh, Agung 
Kurniawan, perupa tersebut masuk dalam kategori karena proses kreatif 

27. Asmudjo, “Berpaling Pada Pesaing”, dalam Gatra, 27 September 2003, hlm. 100 – 101.

28. Lihat “Finalis Indonesia Art Award 2010 : Perupa Yogyakarta Masih Dominan” dalam 
http://indonesiaartnews.or.id/newsdetil.php?id=64 diakses pada 7 Desember 2013

29. Bambang Asrini Widjanarko “Pameran Setengah Hati Para Jawara”, dalam Gatra, 1 
Agustus 2012, hlm. 60 – 62.

berlangsung di Yogyakarta, biarpun beliau lahir di Jember. Hal tersebut 
juga berlaku pada Putu Sutawijaya, dari namanya kita tahu bahwa 
perupa tersebut besar di Bali. Namun beliau sempat kuliah di ISI pada 
tahun 1991, bahkan sekarang memutuskan untuk hidup di Yogyakarta. 
Tidak hanya domisili yang menjadi batasan, melainkan proses kreatif 
mereka juga.

Dari daftar sepuluh besar Philip Morris Indonesia Art Awards 1994 – 
2000, akan dilacak siapa saja yang latar belakangnya mewakili nama 
Yogyakarta. Pembahasan berlanjut pada kontestasi para perupa 
di dunia lelang. Sampel yang diambil juga dikerucutkan, tidak lagi 
mengacu pada 10 besar Philip Morris Indonesia Art Awards. Kontestasi 
di jagad lelang seni rupa ditujukan untuk melacak sejauh mana 
partisipasi perupa yang masuk lima besar Philip Morris Indonesia Art 
Awards di dunia lelang. Selain itu, harga-harga yang tersebar di dunia 
lelang juga menjadi ukuran tersendiri (patokan harga) di jagad seni rupa 
internasional. 

Basis data lelang akan diambil dari beberapa website yang memuat 
info-info mengenai lelang seni rupa. Data mengenai lelang seni rupa 
bisa dicari lewat BASI (Blouin Art Sales Index). Sebenarnya ada dua 
website yang memuat data lebih lengkap, yaitu artprice.com dan 
artfacts.net. Hanya saja, kedua situs tersebut tidak dimasukkan, karena 
diwajibkan untuk membayar apabila ingin mengakses data – datanya.

Yogyakarta Di Balik Kelir Philip Morris Indonesia Art Awards 
Kontestasi dimulai pada tahun 1994 di saat gejolak panggung seni rupa 
sesungguhnya sudah lama meletup-letup. Terutama setelah kritikus 
seni rupa, Sanento Yuliman Hadiwardoyo (1941-1992) melemparkan 
sebuah pandangan tajam atas gegarnya dunia seni rupa, terutama seni 
lukis. Meluapnya boom seni lukis ia tanggapi dengan istilah “keriuhan 
pasar seni lukis”. Riuhnya pasar dikhawatirkan akan menimbulkan 
“pemiskinan”, “pendusunan”, “pemusatan” dan “pemingitan”. Bahkan 
beliau juga memunculkan istilah “tuna pola” dan “tuna acuan”.30 Karena 
itu perlu sebuah kontrol untuk mencegah masuknya seni rupa ke 
dalam pasar yang berlebihan. Sebab, yang ditakutkan adalah para 
perupa kelak hanya mementingkan pasar, ketimbang ide-ide kreatif dari 
mereka. Istilah-istilah beliau dirasa sangat pedas hingga sekarang.

Berikut ini sedikit penjelasan tentang dinamika wajah Yogyakarta di 
ajang Philip Morris Indonesia Art Awards dari tahun ke tahun.a1994:
a. Maaf, Hanya Sepuluh Besar Saja Bung

30. Sanento Yuliman, “Kemana Seni Lukis Kita? Mendung Pengirim Boom: Pemiskinan”, 
Kompas, Selasa, 7 Agustus 1990.
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Pada tahun 1994, ada 10 pemenang yang muncul. Yaitu:
1. Nyoman Erawan | Kalpataru
2. Sunaryo | Ikan dan Bubu
3. Asri Nugroho | Jesus Penebus
4. Soegiarso Widodo | Structure of Metal
5. I Gede Mangun Putra | Imajinasi Bawah Laut
6. Deden Sambas | Fenomena
7. Gus Ballon | Fisik
8. Hening Purnamawati | Beginning
9. F. Sigit Santosa | Perkawinan
10. Ugo Untoro | Corat Coret Dendam

Karya milik Soegiarso Widodo berhasil menyabet juara ketiga di  ajang 
Asean Art Awards. Dewan Juri Philip Morris Indonesia Art Awards kala 
itu adalah AD Pirous, Fadjar Sidik, Jim Supangkat, Abbas Alibasyah, 
Bjron Weterling. Jim Supangkat juga menjadi dewan juri di kompetisi 
Asean Art Awards.

Dari kesepuluh finalis di atas, wajah Yogyakarta di kancah Philip Morris 
Indonesia Art Awards 1994 hanya diwakili dua perupa, yaitu F. Sigit 
Santosa dan Ugo Untoro. Menurut pandangan seorang kurator seni 
rupa Indonesia, karya milik F. Sigit Santosa yang berjudul Perkawinan 
mempunyai daya tarik dalam hal bahasa  ekspresif. Selain itu karyanya 
juga memakai pendekatan narasi realistik – surealistik. Lain halnya 
dengan Ugo Untoro, karyanya mengandung eksperimental teknik dalam 
seni lukis.31

Nama Yogyakarta di kompetisi pertama Philip Morris Indonesia Art 
Awards belum mampu menunjukkan tajinya. Kategori lima besar 
direbut perupa dari kota-kota lain, yaitu Bali, Bandung dan Surabaya. 
Di kompetisi Asean Art Awards yang berlangsung di Singapura, perupa 
dari kota Surabaya, yaitu Soegiarso Widodo berhasil merebut juara 
kedua.32

b. 1995 : Hattrick !
1. Effendi | Balbos Kania III
2. Eko Suprihadi | Hidup Damai Bersama Habitat
3. Sunaryo | Tiada Lagi Kenyamanan di Kampungku
4. Bambang Pramudianto | Back to The Nature

31. Suwarno Wisetrotomo, “The Philip Morris Group of Companies : Melacak Keragaman 
Melaui Jalan Kompetisi,” dalam Katalog Pameran Lukisan Yayasan Seni Rupa Indonesia-
Philip Morris Indonesia Art Awards 1995.

32 

5. Rotua Magda Pardede | Art isn’t Everything it’s just about Everything
6. Tisna Sanjaya | Aura Ideologi, Aura Kesenian
7. Probo | Keindahan dalam Keterbatasan
8. Sudarisman | Gambar IN
9. Anwar | Tanpa Judul
10. I Wayan Sunadi | Figur-figur Mitologi

Karya Balbos Kania III berhasil mengantarkan Effendi meraih juara 
pertama di lingkup nasional dan juara ketiga di Asean Art Awards. 
Effendi, Eko Suprihadi dan Bambang Pramudianto mewakili Yogyakarta 
pada tahun 1995. Karya mereka lolos lima finalis terbaik di Philip 
Morris Indonesia Art Awards. Sesuai catatan Suwarno Wisterotomo, 
konon di kompetisi yang kedua ini, kecenderungan tema yang muncul 
berhubungan dengan isu-isu global. Terutama mengenai problem 
kemanusiaan. Karya Effendi menjadi contohnya. Ia memakai metafora-
metafora yang menganalogikan terjalnya kehidupan seorang ibu dan 
bocahnya. Karya milik Effendi mempunyai daya imajinasi yang kuat. 
Menawarkan sebuah narasi situasi yang represif, kekuatan yang besar, 
cinta kasih, hati nurani dan kemerdekaan. Semua itu dia asosiasikan 
lewat simbol senapan, bocah yang berteriak, ibu yang diam tanpa 
kekuatan. Begitu juga dengan Bambang Pramudianto, perupa tersebut 
membangun paradoks atas teknologi yang berkembang pesat Pada 
akhirnya hanya menjadi tumpukan sampah. Paradoks itu ia gambarkan 
lewat mobil yang karatan.33

Lalu ada dua nama yang tersisa, yaitu Sudarisman dan Probo, 
keduanya masuk dalam sepuluh besar Philip Morris Indonesia Art 
Awards. Dewan juri dalam kompetisi tahun kedua adalah AD Pirous, 
Fadjar Sidik, G. Sidharta, Abbas Albasyah, Nyoman Tusari dan Siti 
Hediati Prabowo. AD Pirous juga mewakili Indonesia menjadi juri Asean 
Art Awards.

c. 1996 : Double in Asean !
1. Agus Suwage | Daughter of Democrazy III
2. Agung Kurniawan | Korban yang Merasa Sangat Bahagia
3. Chusin Setiadikara | Wajah
4. Hening Purnamawati | Opera Kehidupan
5. Sugeng Restiadi | Life II
6. Sunaryo | There’s no Greenland Anymore
7. Entang Wiharso | Teriakan Orang-orang Primitif
8. M. Pramono Irianto | Trilogi Kehidupan Seorang Dheanok

33. Suwarno Wisetrotomo, “The Philip Morris Group of Companies : Melacak Keragaman 
Melaui Jalan Kompetisi,” dalam Katalog Pameran Lukisan Yayasan Seni Rupa Indonesia-
Philip Morris Indonesia Art Awards 1995.
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9. Tulus Warsito | Dancing on Water
10. Tarsicius Susanto | Simpang – simpang Jalan Kehidupan

Di kompetisi  yang pamerannya dibuka oleh Ny. Tri Sutrisno tersebut, 
nama lama kembali muncul, siapa lagi kalau bukan Sunaryo. Perupa 
asal Bandung tersebut hanya mampu meraih peringkat keenam. Dua 
tahun sebelumnya, beliau selalu masuk lima besar. Penilai di kompetisi 
ketiga kali ini diwakili oleh kritikus, kurator dan penikmat seni rupa, 
yang namanya tidak asing dengan kompetisi sebelumnya. Dewan juri 
Philip Morris Indonesia Art Awards 1996 dipimpin oleh Jim Supangkat. 
Anggotanya terdiri dari, Siti Hediati Prabowo, Farida Srihadi, Suwarno 
Wisetrotomo, M. Dwi Marianto dan Ipong Purnamasidhi.

Dua hal yang patut dicatat dari kompetisi ini adalah raihan kedua 
perupa Yogyakarta di pentas Asean Art Awards 1996, yaitu Sugeng 
Restuadi dan Agung Kurniawan. Kompetisi Asean Art Awards pada 
tahun itu diadakan di Bangkok, Thailand. Sugeng Restuadi bersama 
karyanya yang berjudul Life II, menyabet Juara Kelima di tingkat Asia 
Tenggara. Sedangkan Agung Kurniawan, memperoleh Honorable 
Mention. Karyanya berjudul Korban yang Merasa Sangat Bahagia 
memakai medium arang di atas kertas. Sugeng Restuadi juga memakai 
medium lain, bukan kanvas yang ia pakai, melainkan kolase di atas 
papan (triplek).

Agus Suwage34 dengan karyanya yang berjudul Daughter of Democrazy 
III berhasil meraih juara pertama di Philip Morris Indonesia Art Awards. 
Selain itu, ada pula Entang Wiharso dan Tulus Warsito. Mereka berhasil 
masuk 10 besar Philip Morris Indonesia Art Awards. Di tahun tersebut, 
Yogyakarta mewakilkan lima nama di dalam 10 besar Philip Morris 
Indonesia Art Awards.

d. 1997 : Masterpieces of Asean
1. Dede Eri Supria | Yang Tersisa Sebuah Panorama
2. Hanura Hosea | Cerita Buta dari Pulau Resmi
3. Nasirun | Laut Dalam Warna
4. Tisna Sanjaya | Air Kaki (Doa untuk Korban Kekerasan)
5. Yuswantoro Adi | Masterpieces of Indonesia
6. Hanafi | Menguji Tradisi
7. Effendi | Malhi I
8. Teguh Ostenrik | (H)ati Diri
9. Dikdik Sayahdikumullah | Alienasi VI

34. Saat itu, posisi Agus Suwage tidak sedang tinggal di Yogyakarta. Namun kategori dia 
dimasukkan sebagai perupa Yogyakarta karena proses dia berkesenian saat ini, lebih 
banyak dihabiskan di kota tersebut. 

10. Zulkarnaen | Goresan Basmallah

Pada kompetisi di tahun keempat, komposisi dewan juri nampak 
berubah. Amir Sidharta dipilih sebagai ketua Dewan Juri, anggotanya 
terdiri dari Srihadi Sudarsono, Fuad Hasan, Susrinah Sunyoto, Suwarno 
Wisetrotomo, Agung Rai dan Yustiono. Kompetisi ini mengantarkan 
Yuswantoro Adi menjadi penguasa panggung Asean Art Awards 
1997. Karyanya yang berjudul Masterpieces of Indonesia berhasil 
menyabet juara pertama di tingkat Asia Tenggara, sedang di tingkat 
nasional, menduduki posisi kelima. Selain Yuswantoro, Yogyakarta 
juga menyertakan Nasirun dan Hanura Hosea dalam jajaran lima besar 
Philip Morris Indonesia Art Awards.

Yuswantoro Adi beserta Nasirun, merupakan aktor yang masing-masing 
mempunyai watak atau karakter yang berbeda, begitu juga dengan 
Hanura Hosea. Sebagai person-person yang berbeda, figur-figur yang 
mewakili Hanura Hosea, Yuswantoro Adi dan Nasirun yang muncul di 
dalam karyanya juga tidak sama. Namun, mereka bertiga mempunyai 
gambaran atau potret untuk menarik perhatian masyarakat. Seperti 
yang disampaikan oleh Goffman, di atas panggung, aktor-aktor tadi 
mewakili “The Arts of Impression Management”.35

Kompetisi di tahun ini lebih rigid sebab berbagai macam kritikan muncul 
atas kompetisi sebelumnya. Salah satunya adalah persoalan medium 
karya. Maka dari itu tidak heran apabila karya-karya di atas kebanyakan 
memakai medium cat minyak di atas kanvas. Sebab aturan tersebut 
mulai dibakukan untuk membatasi medium karya.

e. 1998 : Art Reform or Art Revolt ?!
1. Isa Perkasa | Indonesia sedang Luka
2. Handiwirman Saputra | Buruk
3. Rudi S.T. Darma | Mimpi Kami Terkontaminasi
4. Irman A. Rahman | Kesenian dari Kamar Identitas 
5. Ugo Untoro | Huruf – huruf Baru
6. Yunizar | Noda
7. Sudarisman | Hegemoni Blue Jean I
8. Budi Kustarto | Retardasi
9. Tatang Tri Agung BS | Ketika Mulut – mulut, Ketika Kertas – kertas
10. M. Azhar Sodiq | Movement on The Hole

Philip Morris Indonesia Art Awards ternyata tetap terlaksana, di saat 
kondisi Indonesia sedang gonjang-ganjing. Pada kategori 10 besar, 
masih didominasi oleh kota-kota yang sama. Beberapa perupa yang 

35. Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life (New York : Double Day 
Anchor Books, 1959), hlm. 208.
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mewakili Yogyakarta pada tahun 1998, antara lain, Handiwirman 
Saputra, Ugo Untoro, Sudarisman dan Budi Kustarto. Pada tahun 
tersebut, Dr Haryati Subadio menjadi ketua dewan juri. Ia melakukan 
penjurian bersama kelima anggotanya, yaitu Sunaryo, Fadjar Sidik, G. 
Sidharta, I Made Wianta, Anusapati dan Tomy F Awuy.

Sayangnya, perupa Yogyakarta yang turut serta ke dalam kompetisi 
Asean Art Awards di Hanoi, Vietnam, tidak mampu menyabet satupun 
medali. Bahkan perwakilan dari Indonesia hanya mampu memperoleh 
Honorable Mention Asean Art Awards 1998, yaitu Isa Perkasa (Jakarta).  
Namun satu hal yang menarik adalah karya milik Ugo Untoro. Perupa 
yang juga pendiri Museum dan Tanah Liat (1998) tersebut dianggap 
paling berbeda. Karya Ugo sama sekali tidak menonjolkan trend 
reformasi yang sedang marak. Mengingat keempat finalis yang masuk 
lima besar, cenderung menonjolkan tema reformasi. Ugo justru hadir 
dengan lukisan corat-coret, bahkan menggunakan media berupa kertas 
rokok.36 Bagi Ugo reformasi bukan perkara gambaran demontrasi, 
melainkan menggambar dengan bebas dan seenaknya.

f. 1999 : Demonstrasi di Pameran
1. Ristyo Eko Hartanto | Permainan untuk Rakyat Indonesia
2. Dipo Andy Muttaqien | Kaligrafi Kekuasaan
3. Galam Zulfikli | The Day After
4. Arin Dwihartanto | Disputing Ego
5. Hadi Soesanto | Waiting ( forever? )
6. I Wayan Sudarna Putra | Kabut di Atas Khatulistiwa
7. Astari Rasjid | Tension between Reality and Illusion
8. Nandang Gumelar WS | Duka Milik Siapa/Denyut Hidup yang 
Mengaduh
9. Putu Sutawijaya | Kontemplation
10. Aminudin TH Siregar | Bintangisme

Sungguh beruntung, kompetisi Philip Morris Indonesia Art Awards 
masih dapat berlangsung. Mengingat, perekonomian Indonesia sedang 
kocar-kacir pasca reformasi (turunnya rezim Soeharto). Kompetisi 
di tahun 1999, merupakan perhelatan keenam kalinya. Kompetisi 
tersebut, setidaknya sudah melahirkan perupa yang namanya patut 
diperhitungkan. Untuk kompetisi yang keenam, beberapa dewan juri 
yang diundang oleh panitia adalah, Ig. Bambang Sugiharto, Hendro 
Wiyanto, Jean Couteau, Mamannoor, Marwan Yusuf, Soedarso Sp, 
Soen Roejito. Sedang perwakilan dewan juri dari Indonesia di ajang 
Asean Art Awards adalah M. Dwi Marianto.
Ada tiga nama dari Yogyakarta yang masuk sepuluh besar. Dua 

36. “Ugo Untoro raih Philip Morris Award” dalam http://www.michellechin.net/artists/ugo_
untoro/ugo_text01.html, diakses 31 Oktober 2013.

di antaranya masuk dalam lima besar, yaitu Dipo Andy dan Hadi 
Soesanto. Satu perupa lagi adalah Putu Sutawijaya, beliau menduduki 
posisi kesembilan dengan karyanya yang berjudul Kontemplation. 
Karya milik Hadi Soesanto dengan objek seorang perempuan Jawa, 
ekspresinya hampa dan wajahnya bertanya-tanya. Selain itu, karya 
milik Dipo Andy identik dengan kondisi Indonesia kala itu. Angka 66 dan 
98 merupakan simbol naik dan turunnya rezim Soeharto. Dipo Andy 
juga memakai gaya a la poster-poster serta grafiti.37

g. 2000 : Seven Heaven
1. Budi Haryono (Ubrux) | Imagology
2. Hayatuddin | Negeri Tanpa Identitas
3. Joko Sulistiono (Gundul) | Manusia Baru
4. Wasono Putra | Kala Bendhu
5. Catur Bina Prasetyo | Indonesia Yudha (Babat Indonesia Baru)
6. Yusron Mudhakir | Epidemi Generasiku
7. Agapetus A Kristiandana | ST. Mickey
8. Sumardi | Rayap – rayap Busuk Membangun Istana
9. Yayat Surya | I Ching Merah
10. A. Putu Wirantawan | Gejolak Kehidupan

Pada kompetisi di tahun milenium tersebut, beberapa nama Yogyakarta 
yang tercatat dalam 10 besar antara lain, Budi Haryono (Ubrux), 
Hayatuddin, Joko Sulistiono (Gundul), Catur Bina Prasetyo, Yuron 
Mudhakir, Agapetus A Kristiandana dan Yayat Surya. Terhitung ada 
tujuh orang dalam jajaran sepuluh besar Philip Morris Indonesia Art 
Awards. Di ajang Asean Art Awards, karya milik Hayatuddin yang 
berjudul Negeri Tanpa Identitas berhasil merebut nomor Juror Choice 
Asean Art Awards 2000 di Singapura.

Budi “Ubrux” dengan karyanya yang berjudul Imagology menawarkan 
sebuah presentasi tentang realita media cetak ataupun elektronik kala 
itu. Menurut Budi “Ubrux”, berita-berita yang ditampilkan cenderung 
memperkeruh kondisi sosial dan politik Indonesia. Karya Imagology 
merupakan analogi lewat kolase dari kertas. Karyanya berisikan kepala-
kepala manusia yang terbungkus kertas koran. Saat itu, masyarakat 
Indonesia dibuat kebingungan oleh media, dikaburkan, mana penjabat, 
mana penjahat, mana pemimpin, mana yang dipimpin.38

Pada tahun tersebut, nampaknya tema-tema muram dan bertemakan 

37. “Social and Cultural Concerns Dominate Arts” dalam http://www.thejakartapost.com/
news/1999/10/17/social-and-cultural-concerns-dominate-arts.html, diakses pada 31 Oktober 
2013

38. Lihat Catatan Juri dalam Katalog Pameran Lukisan Yayasan Seni Rupa Indonesia - 
Philip Morris Indonesia Art Awards 2000, hlm 6.
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sosial politik masih mendominasi. Mengingat kondisi Indonesia pasca 
Reformasi masih carut marut. Lukisan Indonesia Yudha milik Catur Bina 
Prasetyo juga menampakkan kondisi Indonesia yang penuh konflik 
bagaikan Baratayudha. Ia menambahkan simbol wayang sebagai 
penghubung antara masa lalu dengan masa kini.39

Alumnus Philip Morris dan Dunia Lelang Internasional

Sebelum memulai pembahasan mengenai alumnus Philip Morris di 
dunia lelang seni rupa. Saya lebih dahulu ingin memetakan perupa 
Yogyakarta yang masuk lima besar Philip Morris Indonesia Art Awards. 
Kenapa lima besar? Karena perupa yang masuk kategori tersebut 
menapaki ajang Asean Art Awards. Kompetisi Asean Art Awards kita 
letakkan sebagai panggung di kancah mancanegara. Asean Art Awards 
seakan-akan menjadi jembatan bagi mereka untuk melanjutkan jenjang 
di dunia internasional. Biarpun asumsi tersebut tidak sepenuhnya 
benar, namun setidaknya, kompetisi Asean Art Awards adalah kompetisi 
seni rupa yang tarafnya sudah internasional. Dunia lelang seni rupa 
hanya salah satu dari beberapa macam panggung kontestasi. Kita 
bisa juga memetakan kontestasi perupa lewat partisipasi mereka di 
ajang biennale atau art fair di luar negeri. Selain  itu, bisa juga melacak 
keberadaan karya mereka di museum–museum luar negeri. Hanya 
saja, tulisan ini mengkhususkan untuk membahas dunia lelang seni 
rupa.

Ada 16 perupa yang mewakili nama Yogyakarta, terkait keikutsertaan 
mereka dan masuk lima besar di ajang Philip Morris Indonesia Art 
Awards. Berikut ini daftar perupa dari Yogyakarta yang akan dilacak  
jejak-jejak karyanya di dunia lelang berdasar tahun mereka ikut serta 
ajang Philip Morris Indonesia Art Awards serta Asean Art Awards.

a. 1994 : tidak ada perwakilan dari Yogyakarta
b. 1995 : Effendi, Eko Suprihadi, Bambang Pramudianto
c. 1996 : Agus Suwage, Agung Kurniawan, Sugeng Restiadi
d. 1997 : Hanura Hosea, Nasirun, Yuswantoro Adi
e. 1998 : Handiwirman Saputra, Ugo Untoro
f. 1999 : Dipo Andy Muttaqien, Hadi Soesanto
g. 2000 : Budi “Ubrux” Haryono, Hayatuddin, Catur Bina Prasetyo

Di bulan Maret 2010, sempat diadakan lelang seni rupa di Jakarta, 

39. Ibid

tajuknya “Maestro Auction: Reflection of Artistry”.40 Lelang tersebut 
diadakan di Hotel Ritz Carlton pada tanggal 28 Maret 2010. 
Berdasarkan katalog lelang tersebut, ditemukan tiga nama, yaitu 
Nasirun, Dipo Andy Muttaqien dan Ugo Untoro. Karya Nasirun 
yang berjudul Tokoh Wayang (2000) dipatok harganya antara Rp 
20.000.000,00 – Rp 30.000.000,00. Bagaimana dengan Ugo Untoro? 
Ditemukan karya beliau yang berjudul Lelaki (2005). Karya perupa 
kelahiran Purbalingga tersebut dihargai antara Rp 50.000.000,00 – Rp 
70.000.000,00. Lalu muncul juga karya milik Dipo Andy yang berjudul 
How Are You Mr Blue Blood (2002)  estimasi harganya mencapai Rp 
80.000.000,00 – Rp 100.000.000,00.

Sebenarnya selain ketiga perupa di atas, ada beberapa nama lagi 
yang turut serta dalam “Maestro Auction: Reflection of Artistry”, antara 
lain Putu Sutawijaya, Agapetus A Kristiandana dan Entang Wiharso. 
Ketiga nama ini memang tidak pernah masuk lima besar Philip Morris 
Indonesia Art Awards, hanya masuk sepuluh besar. Harga lukisan 
mereka cukup gila-gilaan, bahkan di atas juga disebutkan, bahwa Putu 
Sutawijaya berada dalam urutan ke 152 versi Artprice.

Ada tiga karya Putu yang patut disoroti, pertama  lukisan yang 
berjudul Siwa, dibuat pada tahun 1994. Karyanya dihargai sekitar 
Rp 35.000.000,00 – Rp 45.000.000,00. Lalu ada juga karyanya 
yang berjudul Keseimbangan (2003), estimasi harganya sekitar Rp 
75.000.000,00 – Rp 95.000.000,00. Terakhir ada karya lain milik 
beliau, judulnya Menghadirkan dan Memainkan Sekali Lagi (2010). 
Pihak penyelanggara lelang, mematok lukisan tersebut antara Rp 
100.000.000,00 – Rp 150.000.000,00.

Lain Putu, lain pula Entang Wiharso. Karyanya bertajuk Mata–mata 
Masyarakat (1999) ditawarkan dengan harga antara Rp 20.000.000,00 
– Rp 30.000.000,00. Pada lelang tersebut, Agapetus A Kristiandana, 
memang tidak menghadirkan sebuah lukisan, melainkan sebuah patung 
yang terbuat dari aluminuim. Harganya sekitar Rp 110.000.000,00 – Rp 
150.000.000,00.

Baiklah, mari kita memulai penelusuran karya-karya perupa alumnus 
Philip Morris Indonesia Art Awards yang berserakan di ajang lelang 
internasional. Kita mulai dari alumnus tahun 1995, mengingat di tahun 
1994 tidak ada perwakilan dari Yogyakarta. Pada tahun 1995, ada tiga 
nama yaitu Effendi, Eko Suprihadi dan Bambang Pramudianto. Jejak 
Effendi sama sekali tidak terendus di jagad lelang internasional. Perupa 
kelahiran Yogyakarta tersebut sebenarnya aktif mengikuti Biennale Seni 

40. Lebih lengkapnya dapat dicek di Katalog Maestro Auction : Reflection of Artistry, 2010.
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Lukis Yogyakarta. Beliau terakhir berpartisipasi pada Biennale Seni 
Lukis Yogyakarta tahun 1994. Sesudah itu, lenyap jejak-jejak beliau 
di ajang Biennale Yogyakarta. Padahal nama beliau sempat masuk 
sepuluh besar Philip Morris Indonesia Art Awards ketiga di tahun 1997.

Nasib Eko Suprihadi hampir sama dengan Effendi. Karya-karyanya 
tidak masuk ajang lelang internasional, baik Sotheby, Christie atau 
lelang-lelang lain. Perupa tersebut sempat mampir di Biennale 
Yogyakarta tahun 1997. Lain dengan Bambang Pramudianto, ada 
satu karya beliau yang berjudul Princess (2008). Karya Bambang 
Pramudinto muncul di Spring 2009 Auction, bertempat di Beijing 
Council. Estimasi harganya sekitar 54,000 – 66,000 Yuan. Apabila 
disesuaikan dengan kurs dollar Amerika saat itu, harganya mencapai 
sekitar 80 juta rupiah.

Pada tahun 1996, Yogyakarta mewakilkan tiga perupa di jagad Asean 
Art Awards. Tercatat ada Agus Suwage, Agung Kurniawan dan Sugeng 
Restiadi. Puluhan karya milik Agus Suwage beredar di pasar seni rupa 
internasional. Dua kompetitornya, yaitu Agung Kurniawan dan Sugeng 
Restiadi tidak muncul di jagad lelang. Apabila melihat karya beliau 
yang berjudul Bono (2007). Estimasi harganya bisa mencapai 800 juta 
rupiah. Itupun masih hitungan estimasi kasar. Ada satu karya Agus 
Suwage yang harganya melejit mencapai $ 187,756 USD. Lukisannya 
berjudul Impermanence Landcape (2001). Karya tersebut terjual di 
Sotheby’s Hongkong saat lelang Modern and Contemporary Southeast 
Asian Paintings pada tanggal 04 April 2011. Padahal perkiraan awalnya, 
karya milik Agus Suwage dihargai antara $ 96,450 - $ 122,169 USD. 
Di tahun 2004, karya lain milik Agus Suwage yang bertajuk Salesman 
(1989) dilelang di Glerum Auctioneers Amsterdam dengan harga $ 
955 USD. Berdasarkan data di BASI (Blouin Art Sales Index), lukisan 
tersebut paling murah harga jualnya di antara karya Agus Suwage yang 
lain.

Berikutnya di tahun 1997, ada tiga nama yang dilacak yaitu Yuswantoro 
Adi, Nasirun serta Hanura Hosea. Yuswantoro Adi mampu melejit 
lewat karyanya Masterpieces of Indonesia, mungkin di ajang Asean 
Art Awards kala itu, dirinya pantas disebut “Masterpieces of Asean”. 
Tapi bagaimana dengan karya beliau di dunia lelang internasional, 
setidaknya ditemukan tiga karya beliau. Yaitu, Cinderella, Marry Me! 
(2005), Good Morning America (2004) dan Kami Hanya Bisa Gigit 
Jari (2003). Rata–rata ketiga lukisan tersebut terjual dengan harga 
$ 5,000 USD. Otomatis daya jual beliau mencapai 50an juta rupiah. 
Ketiga karya beliau beredar di Balai Lelang Sotheby dan Balai Lelang 
Larasati, pada tahun 2003 dan 2006. Kedua balai lelang tadi berada di 
Singapura.

Setelah menelusuri Yuswantoro, mari melihat Hanura Hosea dan 

Nasirun. Nama Hanura Hosea tidak terekam dalam balai lelang. 
Sedangkan Nasirun, karyanya cukup banyak beredar di lelang. 
Perupa kelahiran Cilacap yang gemar wayang tersebut ternyata cukup 
diperhitungkan di gelaran lelang internasional. Daya jual karya beliau 
sama kuat dengan Yuswantoro Adi. Hanya saja, karya Nasirun lebih 
banyak berkeliaran di pasar lelang ketimbang milik Yuswantoro Adi. 
Ditambah, beberapa karya Nasirun ada yang harganya sekitar puluhan 
ribu dollar. Salah satu dari kayanya adalah Festival Rampongan, lukisan 
tersebut dibuat tahun 2004. Terjual pada tahun 2008 di balai lelang 
Sotheby’s Hongkong seharga $ 34,866 USD.

Berlanjut ke alumnus Philip Morris Indonesia Art Awards 1998, tercatat 
dua nama yang mewakili Yogyakarta, yaitu Handiwirman Saputra dan 
Ugo Untoro. Terlebih dahulu kita melihat jejak Ugo Untoro, ditemukan 
satu karya beliau yang rata–rata harganya menyamai Nasirun dan 
Yuswantoro Adi. Karya tersebut berjudul Poem of Blood #3 dibuat pada 
tahun 2006. Karya beliau dilelang pada tanggal 6 Oktober 2008 di 
Sotheby’s, Hong Kong. Apabila ingin membeli karya tersebut, silahkan 
merogoh kocek sekitar $ 61,227 USD. Karya Ugo di balai lelang 
memang tidak sebanyak Handiwirman Saputra. Ditemukan 43 karya 
milik Handiwirman, karya paling mahal bertajuk Nothing – Something – 
Nothing 3 (2005). Karya tersebut naik dua kali lipat dari estimasti harga. 
Tercatat lukisan yang dilelang pada tahun 2010 tadi terbeli dengan 
harga $ 203,661 USD di Sotheby’s Hongkong.

Mari beranjak ke tahun 1999, di mana ada dua nama yang akan 
ditelusuri, yaitu Dipo Andy dan Hadi Soesanto. Nama yang terakhir 
memang jarang berpameran sendiri. Hadi Soesanto kerap berpameran 
bersama kelompoknya, yaitu Kelompok Seringgit. Di jagad lelang, 
karya beliau tidak ditemukan. Hanya saja, beliau bersama kelompoknya 
kerap melakukan pameran di luar negeri. Berbeda dengan Dipo Andy, 
setidaknya kita akan menjumpai karya beliau di balai lelang, ada sekitar 
17 karya. Pelukis yang gemar memunculkan wajah selebritis di tiap 
karyanya tersebut, daya jualnya di pasaran cukup tinggi. Karya Dipo 
Andy yang berjudul Mendadak Nge-pop terjual di Sotheby’s, Hongkong 
dengan harga $ 73,730 USD pada tahun 2008.

Selanjutnya, di tahun 2000, ada tiga nama, yaitu Budi “Ubrux”, Catur 
Bina Prasetyo dan Hayatudin. Ketiga seniman tersebut agaknya kurang 
diperhitungkan di balai lelang. Nama Hayattudin sama sekali tidak 
diketemukan. Sedang Budi “Ubrux” dan Catur Bina Prasetyo, hanya ada 
satu sampai dua karya di balai lelang. Karya Budi “Ubrux” yang berjudul 
Basketball sempat dilelang pada tahun ini di 33 Auction Singapore. 
Estimasi harganya sekitar $ 20,312 - $ 28,437 USD. Lalu ada dua karya 
milik Catur Bina Prasetyo yang dilelang di Ravenel, Hongkong, masing-
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masing dihargai $ 4,018 USD - $ 6,158 USD.

Merenungkan Kembali Sebuah Kompetisi Seni Rupa

Menimbang taraf internasional seorang perupa memang tidak 
bisa dilihat dari keterlibatan mereka di ajang kompetisi. Ukuran 
internasional masih bisa dilacak lewat berbagai macam peristiwa, 
semacam partisipasi di bienalle atau art fair di luar negeri. Kontestasi 
yang melibatkan antar perupa berpotensi bisa kita lihat dari berbagai 
macam dimensi. Entah itu di ajang pameran dengan skala internasional 
semacam Sao Paolo Biennale, Venice Biennale, Shanghai Biennale 
dll. Ataupun karya mereka dikoleksi oleh sebuah museum di luar 
negeri, bisa juga dipamerkan oleh lembaga bertaraf internasional. 
Pelacakan atas karya–karya atau partisipasi para perupa yang tersebar 
di museum–museum ataupun galeri (koleksi) pribadi memang tidak 
dilakukan karena terbatasnya waktu penelitian.

Lalu apa yang sebenarnya ingin diraih oleh para perupa ketika 
mereka memutuskan untuk mengikuti kompetisi semacam Philip 
Morris Indonesia Art Awards. Apakah karena hadiahnya menggiurkan, 
mengingat pada tahun 1997, hadiah kompetisi tersebut sebesar 
$ 5,000 USD untuk perupa yang lolos lima besar. Mereka masih 
mendapatkan honor tambahan apabila menang di kancah Asean Art 
Awards. Sedangkan lima perupa lain, berhak mendapatkan uang 
sebesar satu juta rupiah. Ketua YSRI saat itu, Susrinah Sanyoto 
Sastrowardoyo menyampaikan, bahwa seluruh karya yang dipamerkan 
akan dikembalikan sepenuhnya kepada perupa. Panitia tidak memungut 
apapun dari peserta, entahlah. Selain itu, si perupa juga berhak alias 
diberi kesempatan menjual karyanya saat pameran berlangsung. Philip 
Morris selaku penyandang dana juga tidak mempunyai hak untuk 
membawa karyanya ke negeri Paman Sam.41

Di tahun 1998, hadiah untuk lima besar Philip Morris Indonesia Art 
Awards naik menjadi 12 juta rupiah.42 Kompetisi tetap berlangsung 
di saat negara sedang murka dan bergejolak. Trend lukisan perupa-
perupa saat itu juga ikut bergejolak. Tema-tema berbau reformasi 
terlihat dari bentuk serta ide karya yang bermunculan. Ternyata trend 
tersebut ikut merebak di hati para peserta Philip Morris Indonesia Art 

41. “Terpilih, Lima Lukisan Wakil Indonesia dalam Asean Art Awards”, Kompas, Senin, 14 
Juli 1997, hlm. 10.

42. Bersihar Lubis dan Hidayat T, “Kompeni itu Gile Bener” dalam Gatra, 25 Juli 1998, hlm. 
92.

Awards 1998.

Apabila menengok ke belakang, disaat kompetisi pertama dimulai, 
perupa yang mengirimkan karyanya justru membelot dari basis 
seni lukis pada umumnya. Ingat, Nyoman Erawan menyabet juara 
karena eksperimen atas karyanya, beliau memakai unsur bambu 
beserta dahannya sebagai medium karya. Tapi menariknya, Nyoman 
Erawan menggunakan medium yang ramah lingkungan, bahkan tema 
lukisannya juga berbau lingkungan. Berbagai gaya baru dalam seni 
lukis menambah dinamika serta warna dalam perkembangannya. 
Namun, hal tersebut tak luput dari kritikan. Seorang perupa asal 
Jakarta, yaitu Teguh Ostenrik mengaku kapok mengikuti Philip Morris. 
Alasannya adalah karya-karya yang menang dalam kompetisi itu bukan 
hasil dari pelukis “normal” (tidak neko-neko). Bahkan Teguh mencurigai 
ada oknum yang bermain di belakang (baca: juri). Maka dari itu pada 
kompetisi Philip Morris Indonesia Art Awards 1997, dituntut adanya juri 
yang netral. Pada kompetisi itu, Amir Sidharta ditunjuk sebagai ketua 
dewan juri.43

Bagi Teguh Ostenrik, karya dari pemenang Philip Morris tahun pertama, 
bukanlah seni lukis. Lalu karya milik Rotua Magda Pardede di tahun 
1995 lebih dominan seni grafisnya ketimbang seni lukis. Selain itu, 
karya milik Agung Kurniawan yang berhasil menyabet Honorable 
Mention Asean Art Awards di tahun 1996, dianggap komikal dan 
kekanak-kanakan. Kondisi semacam itu dianggap menganggu pelukis 
“normal” kala itu. Teguh Ostenrik mengaku jengah atas karya pelukis-
pelukis yang ia sebut sebagai pelukis pseudo artistic (asal aneh) itu.44

Ketika melihat Philip Morris Indonesian Art Awards sebagai panggung 
seni rupa, apa yang sesungguhnya ditunjukkan oleh aktor-aktor 
tersebut? Agung Kurniawan pernah menyatakan bahwa karyanya di 
Philip Morris Indonesia Art Awards 1996, yaitu Korban yang Merasa 
Sangat Bahagia, mengandung isu-isu politik dan kekerasan. Karya 
tersebut merujuk pada peristiwa 30 September 1965, terkait kepala 
yang terbalik dan mengarah ke sumur (Lubang Buaya).45 Lain halnya 
dengan Ugo Untoro, di atas sempat dijelaskan, bahwa Ugo tidak mau 
mengikuti trend mengenai ide-ide. Ugo menunjukkan bahwa dia adalah 
aktor yang idealis, namun berusaha bereksperimen dalam karyanya. 
Ugo hanya memakai medium berupa pensil, kanvas dan kertas rokok 

43. Agus Dermawan T, “Mewarisi Masa Sulit” dalam Gatra, 12 Juli 1997, hlm. 78.

44. Ibid

45. “Agung Kurniawan : My Main Theme is Violence” dalam http://www.insideindonesia.org/
weekly-articles/agung-kurniawan-my-main-theme-is-violence, diakses 31 Oktober 2013.
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saat mengikuti Philip Morris Indonesia Art Awards 1998. Begitu juga 
dengan Agus Suwage yang memakai medium arang. Sesungguhnya, 
mayoritas perupa yang mengikuti Philip Morris Indonesia Art Awards 
bereksperimen atas karyanya. Media yang dipakai sudah beragam, 
tidak lagi cat minyak di atas kanvas. Kekakuan atas media yang dipakai 
hanya terjadi saat kompetisi di tahun 1997. Bahkan di tahun tersebut, 
secara kuantitas pesertanya juga menurun apabila dibandingkan tahun 
sebelumnya.

Selain itu, kita juga melihat beberapa alumnus Philip Morris Indonesia 
Art Awards karyanya merebak alias tersebar luas di balai lelang, 
bahkan harganya melambung tinggi. Philip Morris Indonesia Art Awards 
memang identik dengan kompetisi bertaraf internasional. Keikutsertaan 
para perupa di ajang tersebut, cukup menambah kepopuleran mereka 
di wajah internasional. Wajah Yogyakarta juga turut tercerahkan di dunia 
luar.

Ajang semacam Philip Morris Indonesia Art Awards yang sekarang 
sudah berganti nama menjadi Indonesia Art Awards memang menarik 
untuk diikuti. Dan, patut disyukuri bahwa kompetisi tersebut masih 
bertahan. Padahal disekelilingnya, ada beberapa kompetisi seni rupa 
yang cukup besar dan prestisius. Akhir – akhir ini ternyata kompetisi 
makin marak, sebut saja, Jakarta Art Awards, Bandung Contemporary 
Art Awards, UOB Painting Competition ataupun Triennale Seni Grafis. 
Kompetisi-kompetisi di atas menawarkan hadiah yang jumlahnya 
mampu membuat para perupa gregetan. Namun apakah kompetisi-
kompetisi semacam itu mampu berkembang dan bertahan? Agaknya, 
hal itulah yang patut direnungkan oleh penyelenggara kompetisi seni 
rupa. 46

Kompetisi Philip Morris Indonesia Art Awards dari kurun 1994 2000 
memang penuh dinamika. Suwarno Wisetrotomo menyatakan bahwa di 
tahun 2000 penetrasi pasar di bidang seni lukis tidak dapat disangkal. 
Bahkan topik diskusi seni rupa turut berubah, bukan membahas 
nilai sebuah karya seni melainkan harganya. Ada dua istilah yang 
berkembang, yaitu pasar wacana (wacana seni rupa dan budaya) 
serta wacana pasar yang berkaitan dengan harga jual-menjual karya. 
Menurut beliau, Philip Morris Indonesia Art Awards mempertemukan, 
mencairkan kedua istilah (pasar wacana dan wacana pasar) tersebut.47

46. Lihat “Menjaga dan Menguatkan Kompetisi Seni Rupa” oleh Kuss Indarto dalam http://
indonesiaartnews.or.id/newsdetil.php?id=289, diakses pada 31 Oktober 2013.

47. Suwarno Wisetrotomo, “Kompetisi Philip Morris dan Seni Rupa Indonesia 1990 – 2000” 
dalam Katalog Pameran Lukisan Yayasan Seni Rupa Indonesia-Philip Morris Indonesia Art 
Award 2001

Suwarno Wisetrotomo pernah mengulas arti sebuah kompetisi. Seorang 
perupa sejatinya akan bersaing dengan perupa yang lain, mereka saling 
berkompetisi. Ada dua medan kompetisi, di mana mereka bersaing 
secara terbuka, entah itu lewat pameran untuk mempromosikan dan 
mempublikasikan karyanya. Atau berlomba-lomba lewat jalur kompetisi 
untuk menemukan siapa juaranya48. Mereka ibarat aktor dengan 
perannya masing-masing, panggung mereka adalah pameran, event 
atau kompetisi seni rupa, semacam Philip Morris Indonesia Art Awards.

Selain itu, Philip Morris Indonesia Art Awards memang bukan satu-
satunya tolok ukur kontestasi antar perupa di Yogyakarta. Proses 
kreatif mereka masih berserakkan di dunia lelang seni rupa, seperti 
yang sudah diterangkan di atas. Ada juga ajang– ajang lain, semacam 
bienalle di luar negeri atau karya mereka yang dikoleksi oleh berbagai 
museum. Contohnya, Agus Suwage yang pernah mengikuti Asia Pacific 
Triennial di Brisbane, Australia (1996), lalu Gwangju Biennial (2000) dan 
Singapore Biennial (2006). 

Philip Morris Indonesia Art Awards hanyalah salah satu ajang 
pertemuan antar aktor-aktor di dunia seni rupa. Di balik panggung 
tersebut, masih ada aktor- aktor yang saling berinteraksi: mereka yang 
mengorganisir sebuah kompetisi seni rupa atas nama status politik 
namun dibungkus semangat berbangsa, berbudaya dan kesadaran 
regional Asia Tenggara. 

Tapi sebagai penonton, berilah tepuk tangan kepada aktor-aktor 
tersebut. Setidaknya, mereka sudah mewarnai jagad seni rupa 
Indonesia, khususnya Yogyakarta.
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“Hong Wilaheng, Tata Winanci, Awignam Astu Purnama Sidhem1”
 
Ngèyèl merupakan sebuah kosa kata Jawa, di dalam kamus 
Baoesastra Djawa (1939 : 383). Arti ngèyèl adalah : ngrèngkel, nèkad 
nganggo benerè dèwè (sikap yang tidak langsung percaya begitu saja 
dengan wacana yang ada atau diberikan sebelumnya, nekat dengan 
kebenarannya sendiri), kata ngèyèl ini berasal dari kata dasar èjèl (di 
dalam ejaan baru Bahasa Indonesia : èyèl), yang artinya emoh kalah 
padunè (sikap yang tidak mau kalah dalam berdebat atau berkelahi). 
Di dalam praksisnya, ngèyèl seringkali dilakukan dengan cara bertanya 
atau mempertanyakan pemahaman yang telah ada sebelumnya, tak 
hanya sekali dua kali bertanya, pertanyaan itu bisa dilakukan berulang 
kali –bertubi tubi, mendalam dan melebar ke segala arah. Tujuan dari 
sikap ngèyèl adalah mengoyahkan sebuah pemahaman yang telah ada, 
mengeluarkannya dengan paksa dari zona nyaman, untuk masuk ke 
dalam dialog yang dialektis dan beragam.

Hasil dari apa yang di-èyèl-kan (didialogkan), belum tentu mengarah 
ke sebuah pemahaman yang lebih baik, seperti yang ditunjukkan oleh 
varian kata ngèyèl, yakni: waton ngèyèl, artinya adalah sikap yang 
asal berbeda, asal bertanya, asal melawan dan menolak, namun 
tanpa sebuah alasan yang jelas dan mendasar. Sikap ngèyèl tidak 
serta merta harus mendapatkan kemenangan, pemahaman lama tak 
mesti harus berganti dengan pemahaman baru, sikap ngèyèl tidak 
terlalu mementingkan hasil akhir, yang penting dari sikap ini adalah 
mempertanyakan kembali sebuah struktur pemahaman yang telah 
mapan, mencegah sebuah pemahaman menuju fase absolutnya, 
mencegah terjadinya kemandegan –sebuah kemacetan. Dengan 
ngèyèl, keberagaman pendapat dilestarikan, terjalin komunikasi antara 
yang satu dengan yang lain, sehingga pemahaman umum mau tidak 
mau harus mengakui keberadaan pemahaman lain yang berbeda 
bahkan berlawanan.  

Umar Kayam, pernah mengisi sebuah kolom yang dimuat setiap hari 
selasa, di harian (KR) Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta. Kolom itu 
melakonkan sebuah lingkungan keluarga, dengan ndoro dan abdinya, 
dalam balutan budaya Jawa ala Yogyakarta, yang sangat kental2. 

1. Tuhan yang memilah Segala Sesuatu, Yang berkuasa atas Waktu, Yang bertahta di alam 
kosong.

2. Kolom Prof. Umar Kayam di koran Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, yang muncul pertama 
kali pada tanggal 12 Mei 1987 dengan judul “Badai pun Sudah Berlalu”. Tokoh di dalam 
kolom ini adalah Mas Joyoboyo (penjual “eyem penggeng” tenongan ), Mr. Rigen (pembantu 
dari Pak Ageng, di nDalem Keagengan, Beni Prakosa (anak Mr. Rigen), dan Pak Ageng. 
Kolom ini bersetting tempat di Yogyakarta. Pada waktu itu, esai ini muncul setiap hari selasa. 
Kolom ini telah beberapa kali dikumpulkan. Kumpulan kolom I adalah “Mangan ora Mangan 

Kolom ini bisa bercerita tentang apa saja, Umar Kayam, mengkaitkan 
kehidupan para tokoh sentral di dalam kolom ini dengan permasalahan 
aktual yang terjadi di tengah masyarakat, bahkan peristiwa–peristiwa 
global, namun kesemua topiknya tetap dibawakan dengan rasa Jawa 
yang kental. Terkadang berbagai isu aktual digambarkan, sekaligus 
dikritik dengan percakapan èyèl-èyèlan  yang terjadi antara ndoro 
dan abdinya. Goenawan Mohamad, merespon kolom Umar Kayam 
di harian KR dengan esainya yang berjudul: Heteropia untuk Mister 
Reagen, yang terdapat dalam kumpulan esai Umar Kayam dan Jaring 
Semiotik. Ia menuliskan “seorang pernah mengatakan bahwa kita 
berada di akhir abad ke 20, ketika kita telah berhenti memimpikan 
utopia dan menemukan diri dalam suatu “heteropia”. Kadang-kadang 
membingungkan, kadang–kadang disambut dan dirayakan. Kita toh 
tahu, bahwa pada dasarnya utopia memang mustahil. Namun sebuah 
dunia, sebuah topos, untuk mereka yang berlain–lainan (heteros) bukan 
saja tidak bisa dielakkan lagi, melainkan juga mengandung kemuskilan. 
Dan juga keasikan, juga vitalitas perlawanan, di sebuah masa yang 
terus menerus ada tendensi untuk tidak tahu bagaimana mendengarkan 
apa yang dalam salah satu sajak T.S Eliot disebut, sebagai ‘gema – 
gema lain yang menghuni kebun’ – the other echoes [that] inhabit the 
garden…” . 

Menyambung esai mengenai Umar Kayam di atas, Goenawan 
Mohamad menuliskan “Bahkan Mister Rigen juga tidak hadir sebagai 
pihak lain yang bergerak ke arah konsensus, setelah proses “aksi 
komunikatif” yang berlangsung hampir di setiap adegan. Ia tidak lebur 
dalam sebuah argumen yang lebih baik. Ia tetap berdiri di luar. Seperti 
ditulis Umar Kayam dengan bagusnya, ia “mempertahankan exist-
nya sebagai manusia“ dengan cara “ngèyèl”, dan meskipun  70% dari 
eyelannya itu tidak masuk akal, tetapi “yang tidak masuk akal itulah 
yang mengagumkan”.

Dengan ngèyèl, manusia mempertahankan ke-exist- annya, 
keberadaannya. Bahwasanya manusia, dengan segala bentuk 
kehidupannya, tak pantas hanya dipayungi oleh satu paham yang 
mencitrakan dirinya sebagai sebuah ide yang utuh, tunggal dan 
tak tercela. Kemanusiaan terlalu kaya untuk bisa dirangkum dan 
disimpulkan dalam satu paham tertentu. Di situlah ngèyèl mengambil 
posisinya, sebagai pengingat bahwa ada yang lain, ada yang berbeda. 

Satu yang pasti, bahwa di balik banyaknya ekspresi dari ke-ngèyèl-an, 
semuanya didasari atas keberanian. Keberanian untuk berpendapat, 

Kumpul”, kumpulan ke II adalah “Sugih Tanpa Banda”, kumpulan III adalah “Madhep Ngalor 
Sugih, Madhep Ngidul Sugih” (Bakdi Soemanto, 1998 : 147 – 129)
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berbeda. Keberanian yang dimanifeskan, diwujudkan. Seperti yang 
dituliskan Pramoedya Ananta Toer, dalam novel Bumi Manusia di 
tetralogi Pulau Burunya: “Dalam hidup kita, cuma satu yang kita punya, 
yatu keberanian. Kalau tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita ini?”  
Keberanian adalah pondasi kehidupan, pondasi kemanusiaan.

Ke-ngèyèl-an, tergambar di dalam berbagai lini dan bidang kehidupan, 
termasuk juga dalam dunia seni rupa. Di dalam dunia seni rupa yang 
luas, dengan sejarah yang sangat panjang dan kompleks, terjadi 
peristiwa–peristiwa ngèyèl yang terdokumentasikan. Seperti adanya 
seni kontemporer, yang lahir sebagai antitesis dari paham modernism di 
dunia Barat. Di dalam Exploring Vacuum – 15 years Cemeti Art House, 
Goenawan Mohamad di dalam tulisannya Sebuah Torpis, Sederet 
Nama, juga menuliskan sebuah paragraf yang apik diikuti: seraya 
menawarkan torpisnya ke dalam sebuah pameran seni rupa, Duchamp 
secara tak langsung memperlihatkan bahwa pembabtisan sesuatu ke 
dalam kategori “seni rupa” sebenarnya ditentukan oleh politik selera dan 
kelaziman: pada akhirnya definisi itu adalah hasil yang tak kekal dari 
persaingan, pergulatan dan negosiasi antara kekuasaan yang berbeda–
beda dalam wacana.” Paragraf yang dituliskan oleh Goenawan 
Mohamad ini bercerita tentang Marcel Duchamp yang pada tahun 
1917, mengirimkan karya seni “pancar–air” ke panitia pameran besar 
The Society Of Independent Artists, Inc. di New York. Karya seni yang 
diajukannya adalah sebuah pissoir atau “sentoran pipis” (pispot) yang 
berasal dari pabrik, dengan bentuk dan jenis yang sama dan massal 
(banyak dimiliki oleh khalayak umum). Dengan tambahan tulisan di 
salah satu sisinya “ R. Mutt, 1917” –dan karya itu ditolak oleh panitia, 
dengan alasan bukan termasuk sebuah karya seni.

Tapi justru itulah yang coba ditumbangkan Duchamp, sebuah definisi 
karya seni. Goenawan Mohamad melanjutkan: “Persoalannya, tentu 
saja bukan saja bagaimana isi definisi itu, tapi siapa yang seharusnya 
memutuskan bahwa sebuah definisi lebih sahih ketimbang yang lain. 
Di sinilah pada hemat saya proporsi Duchamp melahirkan sebuah 
paradoks yang membentuk percakapan kesenian di masa sesudahnya.” 
Percakapan kesenian, dirawat dengan adanya ke-ngèyèl-an dan ke-
ngèyèl-an lainnya. Saling meniadakan, namun di saat yang bersamaan 
juga membuat bentuknya yang baru. 

Salah satunya bentuk ke–ngèyèl-an itu juga terjadi di dalam lingkup 
seni rupa Yogyakarta. Berikut ini adalah data ngèyèl nya seni rupa 
Yogyakarta, di dalam kurun waktu tahun 1990-an hingga tahun 2010-an:

A. PERISTIWA – PERISTIWA NGEYEL:

1. Peristiwa 1992

Di Yogyakarta, terdapat sebuah pagelaran seni yang diadakan setiap 
2 tahun sekali oleh pemerintahan kota Yogya, yakni Biennale Seni 
Lukis Yogyakarta (BSLY). Acara yang digawangi oleh Taman Budaya 
Yogyakarta ini, pertama kali diselenggarakan pada tahun 1988 dengan 
judul Biennale Seni Lukis Yogyakarta I, kemudian hadir kembali pada 
tahun 1990 dengan Biennale Seni Lukis Yogyakarta II, selanjutnya di 
tahun 1992 hadir dengan Biennale Seni Lukis Yogyakarta III. Pada 
tahun 1992, pada saat diselenggarakan BSLY III, terjadi peristiwa 
ngèyèl, yakni hadirnya peristiwa Binal Eksperimental Art (1992). 

Tanpa tedeng aling – aling, Binal Eksperimental Art mengusung 
konsep yang sangat berlawanan dengan konsep yang diusung oleh 
BLSY III, ke- ngèyèl-an yang dibawanya tidaklah diam dan sembunyi–
sembunyi, bahkan tampil terbuka di depan masyarakat Yogyakarta 
secara langsung. Dari segi penamaan pun sudah jelas terlihat, kata 
“Biennale” diplesetkan menjadi kata “Binal”, kata yang berkonotasi 
negatif. Wacana mainstream Biennale Yogya, yang telah 4 tahun 
kokoh berdiri, termasuk juga BLSY III dianggap sebagai bentuk dari 
kemonotonan dunia seni rupa Yogya. Biennale dan secara umum dunia 
seni rupa Indonesia, dirasa telah terjebak dalam karya seni yang patuh 
dan normatif, kreatifitas hanya mandeg di karya seni tinggi saja (lukisan 
dengan media cat dan kanvas), dan kurang mengeksplorasi material 
seni rupa yang lainnya. Hal tersebut tergambarkan dalam persyaratan 
seleksi karya dalam BLSY III, yakni : (1) Para  peserta harus lolos 
dua tahap seleksi dari panitia Biennale, (2) Peserta adalah pelukis–
pelukis profesional, yang berumur minimal genap 35 tahun pada 1 
Juli 1992, (3) Peserta menyerahkan karya lukisan (dua dimensi) dan 
bukan media batik. Persyaratan – persyaratan ini menunjukan adanya 
kecenderungan untuk menjaring “seni resmi” dan “seni tidak resmi” 
yang hanya ditentukan oleh selera artistik penyelenggara Biennale, 
terlihat dari persyaratan bahwa batik tidak diperbolehkan masuk dalam 
seleksi BLSY III. 

Seni sebagai sebuah hasil karya yang otentik, tidak dapat terus 
menerus ditentukan oleh “estetika yang melembaga”, dengan 
melahirkan karya–karya patuh atau menghasilkan karya–karya 
stereotipe. Dunia seni rupa Yogyakarta, dipandang makin cenderung 
menjadi mapan dan seremonial, serta kehilangan dinamikanya, 
(Proposal Kegiatan Binal Eksperimental Art 1992 : 1). 

Untuk itu “BINAL” dihadirkan untuk menggerakan kembali roda 
yang mandeg tersebut, dengan menampilkan karya instalasi 
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dan performance, yang jelas –jelas tidak masuk dalam kategori 
Biennale Seni Lukis Yogyakarta III. Binal Eksperimental Art (yang 
juga mengingatkan kita akan peristiwa “kepribadian apa”) ini 
diselenggarakan secara besar–besaran, diikuti oleh 130 peserta, di 
9 lokasi berbeda di Yogyakarta: Boulevard UGM, Alun–Alun Utara, 
dsb. Karya–karya yang ditampilkan, sifatnya memang benar–benar 
binal, seperti Dadang Christanto yang memamerkan karya instalasinya 
“Onggokan Pasir”, Heri Dono yang menampilkan performance “Kuda 
Binal” di pojok timur Alun-Alun Utara Yogyakarta, bentuknya adalah 
sebuah pertunjukan kuda lumping, dengan 10 penunggang kuda yang 
kesemuanya bermata juling, gelaran ini berlangsung saat malam 
hari, dengan diterangi tungku api. Ada juga Didi Wibisono, yang 
membuat karya eksperimental “rumah iklan”, di rumah kontrakannya 
di Gampingan Baru 4 Kuncen, seluruh bagian rumah, genteng, lantai 
hingga pohonnya dipenuhi dengan iklan dari berbagai produk. Iklan 
tidak lagi puas dengan hanya sekedar menyapa kita di jalan–jalan, 
di toko–toko atau di pasar–pasar, melainkan telah dengan sangat 
aktif bertandang ke rumah–rumah. Rumah telah menjadi belantara 
produk, rumah kita diubah menjadi pasar raya, tulis Didi di dalam 
katalognya (Kompas, 1 Agustus 1992). Di dalam proposal kegiatannya, 
Binal benar–benar membenturkan dirinya vis a vis dengan Biennale 
Seni Lukis Yogya: “Pembatasan pada karya dua dimensional, hal 
ini menunjukkan Biennale tidak tanggap terhadap gejala seni rupa 
yang berkembang di Yogya. Dan penolakan terhadap media batik, 
untuk masuk dalam jajaran seni lukis (baca media cat), menunjukan 
pemilahan mana seni papan atas (seni murni) mana seni papan bawah 
(kerajinan). 

Kami menamakan pameran kami: ”BINAL”, sebuah sajian seni yang 
“binal”. Di bawah ini kami cantumkan perbedaan antara BIENNALE 
(seni resmi) dan BINAL (di luar seni resmi).

Akibat event tandingan ini, Biennale Seni Lukis Yogyakarta 
mengadakan evaluasi dan perubahan-perubahan. Termasuk terjadinya 
pergeseran nama, “Biennale Seni Lukis” berganti menjadi “Biennale 
Seni Rupa” , dalam lingkup pengertian yang lebih luas. Terlihat pada 
Biennale IV “Rupa Rupa Seni Rupa” (14–21 Desember 1994) yang 
menghadirkan tak hanya karya lukisan, namun juga memamerkan karya 
intalasi, secara outdoor: meluas tidak hanya di dalam ruang pamer. Ada 
68 seniman lukis, 21 seniman instalasi, 32 seniman kriya. Pesertanya 
berasal dari Jogja, Solo dan Bandung, antara lain adalah : Arahmayani, 
Tisna Sanjaya, Agus Suwage, FX Harsono, Anusapati dll. Pameran 
ini, merupakan dampak langsung dari peristiwa Biennale vs Binal di 
tahun 1992, menjadi bukti bahwa Yogyakarta adalah ajang yang sangat 
penting untuk percaturan seni rupa kontemporer Indonesia (Outlet, 
Yogya dalam Peta Seni Rupa Kontemporer Indonesia: 43), efek ke–
ngèyèl–annya juga dirasakan di seantero dunia seni rupa Indonesia.

Didi Wibisono Heri Dono

Dadang Christanto

	  

	  

BIENNALE BINAL 
Memakai tempat yang resmi/umum seperti 
pusat pusat kesenian  

Dapat di mana saja: di jalan, di pasar, 
kampung, rumah keluarga atau alam terbuka 

Tempat pameran terpusat di satu 
tempat/gedung 

Menyebar di berbagai tempat 

Pameran indoor – di dalam ruang tertutup Dapat di ruangan tertutup atau terbuka 
Karya yang dipamerkan adalah kerja individual  Kerja individual maupun kerja team 
Terbatas pada bidang dua dimensional  Tidak terbatas pada bidang dua dimensional 
Terbatas pada disiplin seni rupa (seni lukis) Interdisipliner/multimedia: seni rupa, musik, 

teater, gerak, audio visual dll 
Cenderung mapan Menempatkan diri pada proses dan mempunyai 

semangat eksperimental 
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2. Peristiwa 1997

Apotik Komik: Beranggotakan Bambang “Toko” Witjaksono, Samuel 
Indratma,  Arie Dyanto, Popok Tri Wahyudi, Syahrizal Pahlevi, Sekar 
Jatiningrum, Iwan Wijono, Kipli. Komunitas komik alternatif –
underground ini memposisikan dirinya  untuk melawan dominasi komik– 
komik asing (barat, Marvel, Jepang), yang telah merajai pasar komik 
Indonesia sejak tahun 1980-an. Perlawanan yang dilakukan Apotik 
Komik berlangsung hampir di semua lini: dari wacana, tampilan karakter 
komik, medium, hingga pola distribusi. Dalam praksisnya Apotik Komik 
menolak dengan tegas bekerjasama dengan penerbit komersial, komik 
dibuat dengan sangat interaktif –tanpa banyak teks, sehingga cerita 
menjadi sepenuhnya milik pembaca. Medium yang digunakan juga tak 
melulu kertas, Apotik Komik menggunakan permukaan kardus, tripleks, 
dan juga grafitti. Komunitas Apotik Komik ini didirikan pada tahun 
1997 di kampus ISI Yogyakarta, dan bubar pada tahun 2007

3. Peristiwa 1998

Taring Padi: Taring Padi adalah sebuah organisasi yang berbentuk 
Lembaga Kebudayaan, didirikan pada tanggal 21 Desember 1998, di 
Yogyakarta, dengan mengambil asas Demokratik Kerakyatan. Visi TP 
adalah “seni untuk rakyat” –dalam Mukadimahnya disebutkan: Taring 
Padi berupaya mengembangkan seni dan budaya dengan menggali 
kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan mengutamakan: 
keterbukaan, kesejahteraan sosial, kedaulatan rakyat, keadilan antar 
generasi, demokrasi, penghargaan atas hak azasi manusia tanpa 
mengesampingkan kewajiban, perspektif gender, reformasi hubungan 
global serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Deklarasi Taring Padi

Dalam melakukan misi ini, maka Taring Padi memainkan peran:

1. Sebagai wadah bersama bagi pekerja seni dalam mendorong semua 
pihak untuk mengembangkan seni dan budaya lokal dengan orientasi 
kerakyatan yang digali dari kebutuhan serta pertumbuhan pribadi 
demokratis kerakyatan dan tidak materialistis.

2. Sebagai wadah bersama bagi pekerja seni untuk memainkan peran 
yang optimal dalam mendorong perubahan dengan:

• Mengembangkan potensi seni yang ada untuk perubahan dengan 
menyajikan solusi atas: persoalan, kebutuhan, keinginan rakyat pada 
karya yang dihasilkan.
• Mendekonstruksi simbol–simbol hegemoni negara yang melemahkan 
kemampuan rakyat dalam mengontrol kebijakan pengembangan seni 
dan budaya.
• Mendesakkan perubahan atas pemahaman seni, untuk bisa membuka 
terselesaikannya keinginan, kebutuhan serta cita–cita rakyat atas 
segala hal.

3. Ketiga, sebagai wadah bersama bagi pekerja seni dalam 
berkomunikasi, tukar menukar pengalaman, dan informasi serta 
memperkuat jaringan kerja sama sesama lembaga yang sesuai dengan 
visi misi dan tujuan Taring Padi. (Mukadimah Taring Padi – Yogyakarta, 
26 November 1998).

Sakit Berlanjut (1999)
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Tema–tema yang diangkat oleh TP selalu berhubungan dengan 
masyarakat, dan kondisi–kondisi terbaru bangsa. Taring Padi banyak 
membuat karya seni cukil kayu, dengan produk poster yang disebarkan 
(dengan gratis) dan ditempel di berbagai tempat di kota–kota besar, 
temanya beragam namun hampir semuanya beraroma kritik sosial, 
politik dan budaya. Di tengah banyak media yang mengabdi kepada 
pasar, Taring Padi menyuguhkan media alternatif ala mereka, media 
yang mengkritisi (melawan) wacana dan praktek yang tidak berpihak 
kepada masyarakat kebanyakan (akar rumput). Bagi Taring Padi, galeri 
yang sesungguhnya berada di tengah–tengah masyarakat, sehingga 
seni menjadi milik publik, mendapatkan apresiasi yang beragam 
dan menumbuhkan benih–benih perubahan. Seni menjadi media 
propaganda bagi Taring Padi, sekaligus edukasi bagi masyarakat luas. 

1. Peristiwa 1999

Aksi demonstrasi dilakukan oleh elemen seniman menamakan dirinya S 
– Tape (Seniman Tanggap Perubahan), aksi dilakukan di depan Gedung 
Agung Yogyakarta, dan di depan Benteng Vredenburg. Aksi ini menuntut 
adanya transparasi penggunaan dana di dalam kepanitaan FKY (event 
seni & budaya yang dilakukan setahun sekali di Yogyakarta), juga untuk 
merespon struktur FKY, yang dirasakan dibawah Godot Sutedjo sudah 
terlalu eksklusif. Pada FKY tahun berikutnya, tahun 2000, struktur 
kepanitaan sudah tidak berada dibawah Godot Sutedjo, tetapi berganti 
di bawah Bambang Paningron.  

2. Peristiwa 2004

The Daging Tumbuh: Mengadakan pameran komik “Jangan Ada 
Ganteng di Antara Kita” (Kedai Kebun Forum) – 8 Februari 2004. 
Pameran ini dibuka dengan acara launching komik yang menghadirkan 
19 band – band indie dari Jogja, Bandung, dan Jakarta. Komik ini 
merupakan komik underground, isinya sangat alternatif dengan konsep 
yang berbeda dengan komik – komik jepang/barat yang mendominasi 
Indonesia. Dalam proses produksi komik ini, terbuka bagi siapa pun 
yang ingin mengirimkan naskah baik berupa gambar (lukisan, grafis, 
komik), teks (puisi, cerpen dan karya sastra lainnya), hingga iklan. 
Tidak ada pengeditan maupun sensor. Penyebarannya pun tidak harus 
membeli dari distributor resmi yang hanya menyediakan 150 eksemplar 
saja, selebihnya sang penerbit malah mempersilahkan setiap orang 
untuk membajak komik ini dengan memfoto-kopinya. Dengan frekuensi 
yang terbit 6 bulan sekali, banyak penggemar setia yang menantikan 
edisi terbaru yang muncul di bulan Desember dan Juni, terutama 
bonus–bonusnya (sumber: undangan “Jangan Ada Ganteng di antara 
Kita”; “Beli komik berbonus celana dalam”, Kompas, Sabtu 20 Maret 
2004, hal : 47). 

Hadirnya komik underground di jagad seni rupa ini, menandai 
kebangkitan kembali komik Indonesia yang merangkak di bawah 
dominasi komik–komik asing sejak 1980-an (Almanak Seni Rupa 
Indonesia). Di saat para pemilik hak cipta meminta dan berjuang keras 
agar karyanya tidak dibajak, Daging Tumbuh justru bersikap ngèyèl 
dengan  menganjurkan dan menginginkan karyanya dibajak seluas - 
luasnya. Prinsipnya agar karya–karya Daging Tumbuh dapat dinikmati 

Karya Poster Taring Padi Demonstrasi Seniman FKY XI (Festival Kesenian Yogyakarta) tahun 1999.
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dan dijangkau secara luas oleh masyarakat, sebagai sebuah galeri 
yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Beberapa karyanya 
dibuat dengan judul yang unik: “Jangan ada ganteng di antara kita”, 
“Waduh, jangan superman, aku sudah menikah”dan “Ditampar pabrik 
kulit”.

Eko Nugroho, adalah salah satu arsitek di belakang komunitas komik 
alternatif  “Daging Tumbuh”, darinya inspirasi menggunakan media 
komik untuk membuat pameran bergerak muncul. Seniman manapun 
boleh ikut andil menampilkan karyanya di dalam setiap edisi komik, 
hanya dengan kontribusi 20 ribu rupiah/seniman. Dengan tersebar 
luasnya media komik ini, kedekatan karya seni dengan masyarakat 
dapat diraih, seni tak melulu hadir di galeri dan hanya bisa dimiliki jika 
telah dibayar dengan harga yang mahal. Dengan karya komiknya, 
Daging Tumbuh berupaya untuk mengoyang wacana mapan (yang 
telah berubah menjadi sistem) dari penerbitan dan distribusi buku, 
royalti hak cipta, strategi pemasaran, etika penulis, teknik visual,  dan 
bahasa.

3. Peristiwa 2004

Disini Akan Dibangun Mall (10–13 Oktober 2004), aksi ini 
berlangsung secara sporadis di berbagai tempat: DSADM adalah 
proyek aksi seni rupa publik, yang tujuan utamanya adalah merespon 

Instalasi di alun alun kraton Yogya Instalasi di boulevard UGM

Pernyataan YUK!
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dengan kritis (ngèyèl) mengenai persoalan di seputar kontoversi 
pembangunan mall di Yogyakarta. Seniman menilai, rencana 
pembangunan 9 mall di Yogyakarta, adalah wujud dari arogansi 
ekonomi yang dapat menciptakan masyarakat konsumtif, ketegangan 
nilai budaya dan sosial, juga penghancuran pusaka dan budaya 
Yogyakarta. Aksi ini dilakukan dengan strategi estetik dan artistik, serta 
eufemistik (halus) seperti karakter masyarakat Yogyakarta secara 
umum. Merespon persoalan yang sarat dengan kebijakan politik/
ekonomi tersebut dengan menggunakan bahasa visual, diharapkan 
dapat dinikmati oleh masyarakat umum, sekaligus menjadi “terapi 
kejut” bagi banyak pihak: pemerintah kota/provinsi, investor, developer, 
pengusaha, arsitek, pemerhati dan pekerja lingkungan, budayawan, 
seniman, juga masyarakat luas, agar bersungguh–sungguh dalam 
mengelola kota Yogyakarta, mengedukasi masyarakat, menjaga nilai 
sosial dan budayanya. 

Pelaku: Komunitas Peduli Ruang Kota (Kerupuk), Jogja Heritage 
Society (JHS), Komunitas Senthir, Yayasan Seni Cemeti, Kedai Kebun 
Forum. Seniman : Samuel Indratma, Syahrizal Pahlevi, Kelompok 
Seringgit, Pasukan Gelap Gulita. Lokasi: titik nol, depan gedung agung, 
LP wirogunan, alun–alun utara, jembatan kewek. 

4. Peristiwa 2006

Yogya Untuk Keberagaman (YUK!), pada 7 maret 2006 di Yogyakarta, 
mengeluarkan pernyataan ngèyèl, yakni pernyataan sikap terhadap 
rancangan undang – undang (RUU) anti pornografi dan pornoaksi, yang 
terdiri dari 5 point. Intinya berbicara mengenai: bahwa bangsa Indonesia 
berdiri di atas keberagaman etnis, suku, agama dan latar belakang 
kebudayaan, ditunjukkan dengan berbagai ragam adat kebiasaan, nilai 
keyakinan dan pandangan hidup, dan justru keberagamaan inilah yang 
merupakan kekayaan bangsa. 

Kemudian adalah : Aisyah Hilal, Made Aswino Aji, Bambang “Toko” 
Witjaksono, Caroline Rika, Eko Nugroho, Ferdi Tajib, Kusworo Bayu Aji, 
Samuel Indratma, Tita Rubi, Rerre (tim kerja jaringan).

Berbagai peristiwa, karya, seniman dan komunitas seni yang ngèyèl, 
di kurun waktu 1990 hingga 2010 ternyata bukan tiba–tiba datang dari 
langit. Tradisi ngèyèl, tersebut telah hidup sejak beberapa dekade 
sebelumnya, berikut ini adalah ke-ngèyèl-an dalam dunia seni rupa 
Yogyakarta, yang terjadi dalam kurun waktu 1980, hingga 1940an 
(jaman revolusi kemerdekaan):

1. Peristiwa 1977

01-03 Jan 1977 di Senisono: PIPA (kepribadian apa) dan Gempa 
Seni Rupa Yogya. Pameran PIPA adalah sikap ngèyèl dan protes 
telanjang terhadap prinsip kesenian dalam pola yang mapan. Mereka 
menamakannya “pameran proses” karena yang dipamerkan serba tidak 
siap. Mereka bosan dengan bentuk yang sudah siap. “bagaimanapun 
kita harus membongkar batasan–batasan yang terlanjur membatu. 
Setidaknya batas-batas itu sudah waktunya didobrak”, kata Gendut 
Riyanto. Pada pameran 1977 ini, yang hadir sekitar 400 orang. Pada 
tahun 1979 (pameran kedua PIPA) di Senisono, pameran yang 
sekiranya berlangsung selama 5 hari ini, sukses ditutup oleh aparat 
keamanan pada hari ke dua setengah.

Eksponen PIPA, Slamet Riadi Pr dan Redha Sorana, (ada di TEMPO 
edisi Desember 1977), pada saat mahasiswa ASRI sedang ujian 
semester dua. Mereka berdua menggelar pameran tengah malam 
dengan memajang tulisan “Selamat Berlomba Meraih Gelar”, sebagai 
respon atas kampusnya sendiri yang telah mengalami dekandensi. 
Pameran ini sukses ditutup oleh tukang rumput yang disuruh oleh 
dewan dosen.  Dan tahun – tahun setelah ledakan PIPA itu, wacana 
seni rupa Jogja berubah wajah.
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2. Peristiwa 1975

GSRB (Gerakan Seni Rupa Baru): tindakan represif yang dilakukan 
kampus ASRI dalam peristiwa Desember Hitam pada tahun 
sebelumnya, justru menyatukan para mahasiswa yang di skors, 
bersama dengan kelompok ITB dan sebagai tindak lanjut dari peristiwa 
“Desember Hitam”, mereka membentuk “Gerakan Seni Rupa Baru”, 
dengan pameran pertama kali di TIM, Jakarta 1975. Gerakan ini bubar 
pada tahun 1979.

3. Peristiwa 1974

Desember Hitam 1974: maklumat keras sebagai bentuk ke-ngèyèl-an, 
yang ditandatangani dan dirancang oleh mahasiswa ASRI Yogyakarta, 
ITB, dan LPKJ. Sebagai respon atas Dewan Juri Pameran Besar Seni 
Lukis Indonesia 1974 – yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian 
Jakarta pada 26 Desember, dengan mengumumkan kemenangan 
lukisan yang dianggap “berketrampilan tinggi, penghayatan penuh dan 
bukan usaha main–main yang asal baru dan nyeleneh”. Harapan yang 
diangkat dari maklumat ini adalah diberinya ruang bagi munculnya 
kreativitas–kreativitas baru, eksperimen atau justru mencari bentuk 
estetika yang baru. Karena maklumat ini 4 mahasiswa ASRI Yogyakarta 
di skors dalam waktu yang tidak terbatas. Isi pernyataan Desember 
Hitam adalah sebagai berikut:

• Bahwa kepancaragaman seni lukis Indonesia merupakan kenyataan 
yang tidak dapat dipungkiri, akan tetapi kepancaragaman itu tidak 
dengan sendirinya menunjukan perkembangan yang baik.

• Bahwa untuk perkembangan yang menjamin kebudayaan kita, para 
pelukis terpanggil untuk memberikan arahan rohani yang berpangkal 
pada nilai – nilai kemanusiaan dan berorientasi pada kenyataan sosial, 
budaya, politik, dan ekonomi.

• Bahwa kreativitas adalah kodrat pelukis, yang menempuh berbagai 
cara untuk mencapai perspektif–perspeftif baru bagi seni lukis 
Indonesia.

• Bahwa dengan demikian maka identitas seni lukis Indonesia dengan 
sendirinya jelas eksistensinya.

• Bahwa yang menghambat perkembangan seni lukis Indonesia 
selama ini adalah konsep–konsep usang, yang masih banyak dianut 
oleh establishment, pengusaha seni budaya dan seniman–seniman 
yang sudah mapan. Demi keselamatan seni lukis kita, maka kini 

sudah saatnya kita memberi kehormatan establishment tersebut, yaitu 
kehormatan purnawirawan budaya. 

1. Peristiwa 1970

G. Sidharta di 1970 sempat bikin geger dengan gaya patung yang 
pipih dan dicat, yaitu pada karya “Tangisan Dewi Bethari (1976)”. 
Saat kemunculan patung itu, perbincangan patung masih pada taraf 
konservatif, yakni harus berbahan “asli” – yang biasanya menggunakan 
media batu, perunggu atau tembaga. Patung tak boleh dicat atau 
dimanipulasi dengan aspek–aspek dua dimensi. Tetapi karya G. 
Sidharta ini tidak hanya dicat dan dilukis, tetapi juga berbentuk pipih 
(datar), ia juga mengolasekan beberapa bahan yang unik seperti 
rambut, kaca, cincin, dan sebagainya.

Sedikit profil mengenai Gregorius Sidharta Soegijo 
Ia lahir di Yogyakarta, 30 November 1932. Tumbuh dari keluarga yang 
tidak asing dengan kehidupan seni, tiga dari sepuluh orang saudara 
Sidharta menjadi seniman. Sekitar tahun 1947 ia masuk sanggar 
Pelukis Rakyat dan belajar melukis dari Hendra Gunawan dan Trubus. 
Ketika ASRI didirikan tahun 1950 ia termasuk mahasiswa angkatan 
pertama bersama Widayat, Fadjar Sidik, Abas Alibasjah, Edhi Sunarso 
dll. Mendirikan organisasi bernama Pelukis Indonesia Muda (PIM) 
Yogyakarta. Kemudian belajar di Jan van Eyck Kunst Academie di 
Maastricht tahun 1953 dan lulus tahun 1956.

2. Peristiwa 1961

Sanggar Bumi Tarung (SBT), adalah sebuah sanggar seni yang 
menyatakan dirinya sebagai satu–satunya sanggar yang berdiri di 
bawah Lembaga Seni Rupa (lesrupa) Lekra. Aktifitasnya hampir mirip 
dengan Sanggar Bambu, yang telah hadir beberapa tahun sebelumnya. 
Sanggar Bumi Taring, didirikan oleh seorang ideolog tangguh, Amrus 
Natalsya. Nama eksponen awal dari SBT adalah :  Kuslan Budiman, 
Djoko Pekik, Sutopo, Adrianus Gumelar, Sabri Djamal, Suharjiyo 
Pujanadi, Harmani, Haryatno, dll. Tetapi Amrus-lah yang menjadi 
magnet SBT sejak didirikannya pada Juni 1961, di sebuah warung 
makan di Pasar Gampingan. SBT identik dengan Turba – sebuah 
strategi turun ke bawah, masuk ke tengah–tengah permasalahan 
masyarakat dengan metode pendekatan sama makan, sama tidur, 
sama kerja, untuk kemudian menyadarkan, dan mengorganisir 
masyarakat, untuk memecahkan masalah–masalah yang dihadapinya. 
Kesenian yang mereka bayangkan, adalah seni untuk kesejahteraan 
dan edukasi masyarakat.  
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3. Peristiwa 1959

1 April 1959, berdirilah Sanggar Bambu (pada mulanya adalah ledekan 
penyair sekaligus dramawan, Kirjomulyo, kepada perupa Soenarto Pr 
di sebuah kandang gajah, di Alun Alun Kidul Yogyakarta, yang pada 
masa itu kerap menjadi markas Teater Indonesia pimpinan Kirjomulyo. 
Mendengar ledekan itu, lantas Heru Sutopo menawarkan rumahnya 
sebagai tempat lahir dan tumbuhnya Sanggar Bambu). Gebrakan 
ngèyèl pertama Sanggar Bambu adalah mendekatkan seni dengan 
masyarakat dengan cara mengunjungi berbagai kota di kabupaten 
secara bergilir. Dalam kunjunganya Sanggar Bambu membawa seni 
rupa, musik, teater, sastra dan tari. Dalam kurun 10 tahun sudah ada 40 
kota yang dikunjungi.

4. Peristiwa 1958

1958, Edhi Sunarso disuruh Bung Karno untuk membuat patung 
Selamat Datang (Jakarta), dengan tinggi 9 meter berbahan utama 
perunggu, dengan menggunakan teknik pengecoran. Proyek pesanan 
Bung Karno ini menjadi tonggak awal seni patung perunggu mulai di 
kenal di Indonesia. Keluar dari kebiasaan bahwa patung hanya terbuat 
dari batu saja. Sebuah karya yang ngèyèl.

5. Peristiwa 1947

Hendra mendirikan Pelukis Rakjat pada tahun 1947. Pelukis Rakjat 
(PR) berhalauan seni kerakyatan, kental dengan gaya pelukis Yogya 
yang cenderung  Realisme Sosial/Modern. Pada dekade sebelum era 
kemerdekaan, gaya seni lukis Modern Indonesia yang dianut salah 
satunya oleh Pelukis Rakyat, dipandang sebagai anti tesis dari gaya 
Mooi Indie yang populer pada masa itu dengan karya lukisnya yang 
terkenal menonjolkan keindahan. Terjadi pertarungan di seniman 
garda depan Seni Lukis Modern Indonesia dengan Mooi Indie: Antara 
Soedjojono, Hendra, Affandi (dan beberapa pelukis yogya) 
VS Raden Saleh, Abdullah SR, yang mewakili Mooi Indie.

Profil Hendra Gunawan
Hendra Gunawan lahir di Bandung, Jawa Barat, 11 Juni 1918. Dia 
belajar melukis dari Wahdi Sumanta (1917-1996) dan Affandi (1907-
1990). Tahun 1935, Hendra bersama Sudarso (1914-2006) dan Barli 
Sasmitawinata (lahir 1921). Setelah kemerdekaan, Hendra terlibat 
dalam berdirinya organisasi ‘Pelukis Rakyat’ di Yogyakarta pada tahun 
1947.

6. Peristiwa 1947

Persatuan Ahli Gambar Indonesia (Persagi) berdiri pada tahun 
1937 di Batavia didirikan oleh Agus Djajasumita, dan Soedjojono. 
Persagi adalah tempat di mana dilakukan pertama kali pencarian 
mengenai karakter seni lukis Indonesia yang baru dan modern. Bentuk 
pembebasan diri, sikap ngèyèl dari keusangan para Naturalis yang 
dirasa kurang berhasil. Persagi bubar, visi dan misinya diteruskan 
dalam Seniman Indonesia Muda (SIM – 1947 di Yogyakarta) dibawah 
pimpinan Soedjojono.

Sindudarsono Sudjojono menolak Mooi Indie, menentang keindahan 
konservatif. Ia merupakan salah satu tokoh kunci seni rupa modern 
Indonesia yang selalu disebut, bahkan oleh Trisno Sumardjo diberi 
sebutan “Bapak Seni Lukis Indonesia Modern”. Gaya Ekspresionis 
lukisannya, kala itu memberikan dampak bagi dunia seni lukis 
Indonesia.  Dia lahir di Kisaran, Sumatra Utara, 14 Desember 
1913 dari orang tua bersuku Jawa. dan masuk ke sekolah Taman 
Siswa di Yogyakarta tahun 1932. Sudjojono mempelajari seni lukis 
bergaya realisme sosial, ketika ia tergabung di dalam Lekra. Tapi 
setelah peristiwa 1965, ia kembali ke gaya lukisan awalnya, gaya 
eskpresionisme. (Almanak Seni Rupa Indonesia 2010 : 425)

Menarik untuk diamati, berbagai peristiwa ngèyèl, yang terjadi di 
Yogyakarta, dari jaman maestro Affandi,  hingga ke peristiwa PIPA 
(Kepribadian Apa). Peristiwa – peristiwa ngèyèl di Yogyakarta, 
seakan menjadi antitesis dari sebuah kebiasaan atau pemahaman 
tertentu. Ke-ngèyèl-an yang ditawarkan sangat identik dengan nilai–
nilai kemanusiaan yang diperjuangkan. Kesenian yang bertumpu 
dan mengabdi kepada kebudayaan masyarakat. Ketika seni rupa, 
mulai melangkah naik ke menara gading yang tinggi, sehingga tidak 
lagi bermanfaat  bagi kemanusiaan (atau mungkin hanya mengabdi 
pada pasar), maka ke-ngèyèl-an Yogyakarta, kembali hadir, untuk 
mempertanyakan kembali, menggoyahkan struktur wacana yang 
sebelumnya kokoh. Apa yang mapan dan macet, dicoba untuk 
digerakan kembali. Sehingga seni rupa Yogyakarta, menjadi dinamis 
dan terus berdialektika menemukan bentuk–bentuknya yang baru. 
Dinamika ini pun berefek kepada dunia kesenian Indonesia, juga 
Internasional.

Fenomena yang lagi menarik untuk diambil adalah, ketika banyak 
perupa dari luar kota Yogyakarta, namun pada akhirnya aktif dan 
mengabdikan hidupnya di Yogyakarta. Sebut saja Affandi yang berasal 
dari Cirebon, yang kemudian justru aktif berkesenian di Yogya, bahkan 
kemudian membangun sanggar dan galerinya di kota Yogyakarta pula. 
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Sebenarnya apakah yang menarik berbagai seniman tersebut untuk 
datang ke Yogya, dan aktif berkesenian di kota tersebut? Salah satunya 
adalah  Yogyakarta yang dikenal sebagai kota Republik. Terkait dengan 
peristiwa ketika Jakarta (ibukota Indonesia), pada 4 Januari 1946 harus 
berpindah ke Yogyakarta, dengan alasan keamanan, karena adanya 
agresi militer Belanda. Sukarno dan jajaran pemerintahannya berpindah 
ke Yogya.  Otomatis, pada saat itu Yogyakarta menjadi pusat peradaban 
bagi Indonesia, basis utama para republiken, orang–orang yang pro 
kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekaligus juga sebagai 
kawah candradimuka bagi kelahiran kaum terpelajar bumiputera, 
birokrat bumiputera, tempat bagi lahirnya gerakan–gerakan/organisasi 
bumiputera yang menjadi embrio dalam membangun bangsa, seperti: 
perguruan Tamansiswa yang menjadi embrio pendidikan modern di 
Indonesia.

Daya tarik Yogyakarta, adalah kekuatan transformatif yang terkandung 
di dalamnya, juga sifat ke-ngèyèl-an masyarakat dan kota tersebut, 
yang membuatnya tak mudah dikuasai oleh kolonial. Seperti perjuangan 
Jendral Sudirman yang melawan Belanda dengan taktik gerilya yang 
begitu menyulitkan Belanda, strategi Pangeran Diponegoro yang 
teramat licin, sehingga membuat Belanda kewalahan, sampai ke 
Serangan Oemoem 1 Maret 1949 –serangan yang dilakukan hanya 
6 jam di Yogyakarta,  yang meyakinkan dunia Internasional, bahwa 
perjuangan Indonesia, kaum republiken masih ada– walaupun kala itu 
sangat lemah. Sekuat apapun kekuatan dan wacana yang diangkat 
kaum kolonial pada saat itu, Yogya tetap saja ngèyèl, tetap saja 
bertanya, menentang, bahkan melawan dengan terang–terangan.

Sifat ngèyèl dan kekuatan transformatif itu tak hanya dimiliki oleh 
pejuang republiken di medan militer dan politik, namun di medan 
seni dan kebudayaan, pun para seniman yang tinggal di Yogyakarta 
turut berjuang dengan cara dan ekspresinya.  Medan perjuangan di 
Yogyakarta, terjadi dalam banyak bentuk: militer, politik, pendidikan, 
seni, budaya, keagamaan dan teknologi. Dari medan perjuangan yang 
terjadi di berbagai macam bentuk, seakan–akan menegaskan bahwa 
sikap ngèyèl, dan kekuatan transformatif,  telah membudaya dan 
mengakar jauh di dalam diri masyarakat Yogya. 

Baik untuk kita mencari tahu lebih jauh, sebetulnya darimanakah 
sikap ngèyèl,  dalam masyarakat Yogya itu berasal? Untuk itu, kita 
akan jauh melihat ke belakang, yakni pada saat awal didirikanya 
kota Yogyakarta, yang tak bisa dilepas dari keberadaan Kraton 
Ngayogyakarta Hadiningrat, sekaligus posisi Raja/Sultan yang 
mengatur pemerintahanya.

Berikut ini adalah profil dari Sultan yang bertahta di tlatah Gerjitawati 
- Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, menurut sumber dari GBPH 
H Joyokusumo, dalam buku Pawiyatan Abdi Dalem Karaton 
Ngayogyakarta Hadiningrat:

1. Pangeran Mangkubumi (Gusti Raden Mas Sudjono) lahir di Kartasura 
pada  hari Rabu Pon, 27 Ruwah 1641 atau 5 Agustus 1717. 

2. Belanda menipu dan menguasai dengan paksa Ingkang Sinuhun 
Kangjeng Sunan Paku Buwono II (Mataram). Lantas Pangeran 
Mangkubumi, selama lebih dari 9 tahun berperang melawan Belanda 
untuk mengembalikan kekuasaan negeri Mataram. Akhirnya Pangeran 
Mangkubumi lolos dari Kraton Surakarta melawan Belanda (VOC), pada 
tanggal 4 Jumadilawal 1671 atau 19 Mei 1746.

3. Dengan perjanjian Giyanti 1755 memperolah kekuasaan setengah 
dari negeri Mataram dan mendirikan negeri Ngayogyakarta Hadiningrat 
atas daulat para pendukungnya. Dan bergelar Hamengku Buwono I.
4. Asma Dalem Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat: Ngersa Dalem 
Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku 
Buwono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayidin Panatagama 
Khalifatullah Ingkang Jumeneng Ing Ngayogyakarta Hadiningrat.

5. HB I adalah seorang raja yang ahli dalam strategi perang, dan juga 
seorang pecinta keindahan. Karya arsitektur monumentalnya adalah 
Karaton Surakarta dan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Ternyata sejak awal pendiriannya, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, 
telah terlahir dari sikap ngèyèl  Pangeran Mangkubumi (Sultan HB 
I), yang memberontak melawan Belanda, dan memilih memisahkan 
diri dari keluarganya sendiri, Kraton Surakarta, yang saat itu lebih 
pro Belanda. Kemudian Beliau mendirikan dan membangun Kraton 
Ngayogyakarta Hadiningrat, lengkap dengan arsitektur bangunan, 
struktur sosial-budaya dalam masyarakat, dan tata kelola pemerintahan. 
HB I adalah seorang raja yang gemar akan keindahan dan nilai – nilai 
estetika, sedikit banyak Beliau memiliki ketertarikan terhadap dunia seni 
dan budaya. Hal itu dibuktikannya dengan karya arsitekturnya, yaitu 
Kraton Surakarta dan Ngayogyakarta Hadinigrat, sebuah karya yang 
monumental.

Menurut buku Pawiyatan Abdi Dalem Karaton Ngayogyakarta 
Hadiningrat, dalam pendirian Kraton Ngayogyakarta Hadiningrta, 
HB I juga memperhatian arti filosofis dari setiap bentuk bangunan, 
dan tata kelola kota Yogyakarta. Filosofi yang ditanamkannya, tidak 
pernah lepas dari kemanusiaan dan ketuhanan. Terdapat 3 Falsafah 
yang menjadi dasar dari pendirian Kraton Yogya, yaitu :  “Hamemayu 
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Hayuning Bawana”, arti dari falsafah itu adalah menjaga kelestarian 
dunia yang telah diciptakan indah sejak pada mulanya. Falsafah ini 
diwujudkan dalam pembangunan Kraton yang berada diantara Gunung 
Merapi dan Laut Selatan. Diapit oleh 6 sungai, di sisi timur ada 3 
sungai (Codhe, Gajahwong, dan Opak), dan di sisi barat ada 3 sungai 
(Winanga, Bedhog, dan Praga). Pembangunan Kraton Yogya berada 
di posisi geger bulus (pundak kura – kura) yang cembung, sehingga 
tidak mungkin akan banjir, semua air akan mengalir kembali ke 6 sungai 
tersebut dan bermuara ke Laut Selatan. Di dalam kompleks Kraton 
Yogya, juga ditanam 9 tanaman yang memiliki artian filosofis seperti:  
(1) Pohon Waringin melambangkan pangayoman, keadilan juga sifat 
abadi. Waringin juga melambangkan, Manunggaling kawula lan Gusti, 
atau bersatunya rakyat dengan pemimpin, atau bersatunya manusia 
dengan Tuhan yang memberikan hidup. Falsafah tersebut diwujudkan 
melalui ringin kurung yang ada di Alun alun Karaton. Di dalam bahasa 
Sansekerta, pohon Waringin juga disebut nyagrodha atau satavrksa 
yang merupakan perwujudan dari kosmos Dewa Wisnu. (2) Tanjung 
: Pohon Tanjung terdapat di dalam Prasasti Siwagrha (856 M), yang 
disana disebutkan bahwa di pelataran candi Prambanan bagian timur 
tumbuh pohon Tanjung yang digunakan sebagai sarana turunnya 
para Dewata ke bumi. Lalu cabang cabang pohon tanjung berfungsi 
untuk memberikan pengayoman. (3) Gayam : Tanaman Gayam 
melambangkan ‘ayom’ (teduh) atau ‘ayem’ (tentrem). Pohon Gayam 
ini dapat menjaga kebersihan dan beningnya air. (4) Sawo Kecik : 
Tanaman Sawo Kecik banyak terdapat di pelataran Kedhaton atau 
‘dalemipun para dharahing Nata’ (tempat para bangsawan). Tanaman 
Sawo Kecik memiliki makna ’sarwa becik‘ (selalu dalam kebaikan). 
(5) Asem : Pohon Asem memiliki arti ’sengsem’ (menyenangkan hati, 
senyum yang indah), sedangkan daun dari pohon Asem yang berjari 
enam, memiliki nama sinom ‘anom’ (berjiwa muda). Dan sinom juga 
nama dari rambut wanita yang halus. (6) Kemuning : Tumbuhan 
Kemuning melambangkan kesucian dan beningnya pikiran. Berasal 
dari kata ‘ning’ - hening dari kemu - ‘ning’. (7) Bodhi : Tanaman Bo 
(Bodhi) berasal dari bahasa Sansekerta as’sttha, yang berhubungan 
dengan pencerahan sang Buddha Gautama. Di tanah Jawa tanaman 
bodhi disamakan dengan tanaman Keben, yang di dalam Karatan 
Ngayogyakarta ditanam di plataran Kamandhungan Ler. Tanaman 
Keben ini juga disebut tanaman perdamaian. (8) Kepel Watu : Makna 
dari ‘kepel’ adalah genggaman tangan manusia, yang memiliki arti 
‘greget’ (niat) dalam bekerja. Sedangkan ‘watu’ berarti dasar. Pohon 
Kepel ini melambangkan ‘manunggaling sedya kaliyan gegayuhan’ 
(bersatunya niat dengan kerja). (9) Jambu Darsana : Nama jambu 
Darsana berasal dari kata ’sudarsana’ yang berarti tauladan atau 
contoh, sedangkan Tlampok Arum juga disebut Jambu Dompolan yang 
melambangkan kerukunan. Makna kedua tanaman filosofis ini, bahwa 
sebagai pemimpin harus bisa menjadi contoh taulanan terhadap yang 

dipimpinya, yang sabdanya selalu harum. Sehingga dapat menjadi 
pemimpin yang mempersatukan serta merukunkan orang orang yang 
dipimpinya.

Kemudian falsafah “Jiwa sarta watak Satria : Sawiji, Greget, Sengguh, 
Ora Mingkuh” yang berarti Jiwa dan watak ksatria : konsentrasi, 
semangat, percaya diri, rendah hati dan bertanggung jawab. Untuk 
membangun watak ksatria bagi masyarakatnya HB I membangun 
Sekolah Tamanan di dalam Kraton pada tahun 1757 M, yang meliputi 
sekolah : bahasa dan sastra jawa, tembang macapat (alit, tengahan, 
ageng), tata pemerintahan, agama, seni tari, musik, dan keprajuritan. 
Dari sini kita bisa mengerti, kenapa Yogyakarta bisa terkenal sebagai 
kota pelajar, termasuk berdirinya STSRI “ASRI” (ISI Yogya) yang 
berdiri pertama kali di Bangsal Kepatihan Kraton. Begitu juga dengan 
UGM yang pada mulanya didirikan di Kraton. Ternyata sejak awal 
pendiriannya, HB I sangat memperhatikan perlunya pendidikan untuk 
mendidik masyarakat memiliki watak ksatria.

Yang terakhir adalah “Greget Golong – Gilig” – “Manunggaling Kawula 
lan Gusti” : arti harafiah adalah bersatunya Manusia dan Tuhannya, 
juga bersatunya Pemimpin dan Rakyatnya. Di sini yang ditekankan 
adalah rasa kesatuan dan keharmonisan yang dijalin erat, sehingga 
tidak ada lagi perbedaan hitam dan putih, semuanya telah melebur 
menjadi satu, sehingga sakit yang dialami rakyat, juga akan dialami 
raja. Falsafah ini diimplementasikan dengan bangunan Tugu, yang 
berada di arah utara Kraton Yogya.

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dalam tata struktur bangunan 
kraton maupun kota Yogyakarta, memiliki konsep konsep yang matang 
tentang bagaimana jalan ‘menjadi manusia yang utama’. Sehingga 
berani untuk bersikap ngèyèl, demi memperjuangan kebenaran, juga 
rasa kemanusiaan, dalam bentuknya yang terus menerus diperbarui, 
sesuai dengan perubahan waktu dan jaman. Lebih berani mengatakan 
yang benar sebagai benar dan yang salah sebagai salah di dalam 
hidup, dalam perjalanan kembali menuju Tuhan. Stuktur bangunan 
kota dapat menjadi ’sastra’ yang selalu memberikan ‘paugeran’ atau 
pengajaran bagi masyarakatnya. Hal yang sungguh penting dalam 
pondasi masyarakat sebuah kota, adalah bahwa karakter masyarakat 
merupakan cerminan dari struktur kotanya, dan sebaliknya, struktur 
kota adalah cerminan dari karakter masyarakatnya. Begitu juga dengan 
seniman yang lestari di kota Yogyakarta, seringkali membuat ulah, 
ngèyèl, dan melawan wacana sebelumnya, merupakan produk dari 
pembangunan karakter yang dipelopori oleh Kraton Yogyakarta. 

Tapi benarkah begitu?  Tetap saja, ngèyèl.
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DINAMIKA RUANG PAMER TAHUN 1990 – 1995

Sebelum tahun 1990, hanya ada beberapa ruang pamer yang tersedia 
di Yogyakarta1 yaitu Gedung Seni Sono, Purna Budaya UGM, Karta 
Pustaka, Lembaga Indonesia Perancis, Bentara Budaya, dan Cemeti 
Modern Art Gallery. Sedikitnya ruang pamer yang mewadahi karya-
karya perupa di Yogyakarta, merupakan salah satu tantangan pada 
periode sebelum tahun 1990-an. Meskipun sedikitnya ruang pamer 
yang tersedia tidak membuat seniman-seniman Yogyakarta kekurangan 
tempat untuk menampilkan karya-karyanya pada periode tahun 1980-
an atau periode sebelumnya. Dalam Katalog Bienalle Yogyakarta I & 
Biennale Yogyakarta  II hampir semua pesertanya pernah mengikuti 
pameran-pameran seni rupa yang diadakan di Yogyakarta maupun di 
berbagai kota lain di dalam maupun luar negeri. Misalnya cuplikan dari 
profil Peserta Biennale Jogja 1988, Aming Prayitno (l. 1943, usia 45 
tahun pada 1988): 

“Aktif mengikuti pameran di dalam maupun di luar negeri. Pernah 
mengadakan pameran di Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, 

1. Sumber: Profil Perupa dalam Katalog Seni Rupa Biennale Seni Lukis Yogyakarta I dan 
Katalog Seni Rupa Biennale Seni Lukis Yogyakarta II. Di dalam rekam jejak para perupa 
dapat diketahui pameran apa saja yang diikuti dalam 3-4  tahun sebelum masing-masing 
Biennale berlangsung. Sayangnya tidak semua catatan merujuk pada nama peristiwa seni 
rupa yang mereka ikuti dan ruang pamer yang digunakan, sehingga tidak semua ruang 
pamer yang digunakan dapat ditelusuri.

Belgia, Nederland, Jepang, Korea, Brunei Darussalam, Manila, 
Bangkok, Singapura, dan Kualalumpur.”2 
Atau contoh lain, profil Djoko Pekik (l. 1938, usia 52 tahun pada 1990) 
pada Katalog Biennale Jogja II tahun 1990:

Kegiatan Pameran:

Beberapa kali pameran bersama sejak 1959 hingga sekarang,
1988
• Pameran I Biennale Seni Lukis Yogyakarta
• Pameran FKY I-1989 di Yogyakarta

1990
• Pameran FKY II-1990 di Yogyakarta
• Pameran IKAISYO di Yogyakarta
• Pameran tunggal di Edwin Gallery, Jakarta
• Bursa Lukisan di Jakarta3 
Pameran yang berlangsung di Yogyakarta merupakan pameran-
pameran yang diikuti oleh banyak seniman atau biasa mendapat istilah 
“pameran kelompok.” Penyelenggaraan pameran tunggal merupakan 
hal yang jarang diadakan di Yogyakarta,  Galeri Cemeti yang baru 
berdiri pada tahun 1988 justru membuat banyak pameran tunggal 
yang berlawanan dengan kecenderungan periode tersebut. Galeri 
yang dikelola Mella Jaarsma dan Nindityo Adipurnomo ini menawarkan 
ruang yang mereka kelola untuk perupa muda seusia mereka (Nindityo 
Adipurnomo l. 1961, berusia 27 tahun pada tahun 1988, Mella Jaarsma 

l. 1960, berusia 28 tahun pada tahun 1988).4

Berdiri dengan nama Cemeti Modern Art Gallery, Nindityo dan Mella 
mengelola pameran-pameran yang berlangsung di tempatnya. Mulai 
dari memilih seniman, yang pada awalnya yang berpameran di tempat 

2. Katalog Biennale Seni Lukis Yogyakarta I 1988, hlm. 15 (koleksi Arsip Dijital IVAA)

3. Katalog Biennale Seni Lukis Yogyakarta II 1990, hlm. 48 (koleksi Arsip Dijital IVAA)

4. Keduanya adalah perupa, Mella Jaarsma menyelesaikan studinya ISI Yogyakarta pada 
tahun 1986, sementara Nindityo Adipurnomo menyelesaikan studinya di ISI Yogyakarta 
pada tahun 1988. Dalam profil di Katalog Biennale Seni Lukis Yogyakarta I, Mella Jaarsma 
dituliskan sebagai berikut: “Sejak mulai belajar sampai dengan sekarang sering berpameran 
di berbagai kota baik di Belanda maupun Indonesia. Pameran di Indonesia a.l. diadakan di 
Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang.”(Baca: Katalog Biennale Seni Lukis Yogyakarta I, hlm 
47). Sementara Nindityo Adipurnomo mendapat kesempatan untuk belajar dan menggelar 
pameran di Belanda pada tahun 1986-1987, sebelum menyelesaikan studinya di ISI 
(Sumber: http://www.galerisemarang.com/biography.php?id=191)
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Grafik 1: Perbandingan Jumlah Ruang Pamer dan Jumlah Peristiwa Seni Rupa tahun 
1990-1995 
 
Sebelum tahun 1990, hanya ada beberapa ruang pamer yang tersedia di 
Yogyakarta1 yaitu Gedung Seni Sono, Purna Budaya UGM, Karta Pustaka, 
Lembaga Indonesia Perancis, Bentara Budaya, dan Cemeti Modern Art Gallery. 
Sedikitnya ruang pamer yang mewadahi karya-karya perupa di Yogyakarta, 
merupakan salah satu tantangan pada periode sebelum tahun 1990-an. Meskipun 
sedikitnya ruang pamer yang tersedia tidak membuat seniman-seniman 
Yogyakarta kekurangan tempat untuk menampilkan karya-karyanya pada periode 
tahun 1980-an atau periode sebelumnya. Dalam Katalog Bienalle Yogyakarta I & 
Biennale Yogyakarta  II hampir semua pesertanya pernah mengikuti pameran-
pameran seni rupa yang diadakan di Yogyakarta maupun di berbagai kota lain di 
dalam maupun luar negeri. Misalnya cuplikan dari profil Peserta Biennale Jogja 
1988, Aming Prayitno (l. 1943, usia 45 tahun pada 1988):  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sumber: Profil Perupa dalam Katalog Seni Rupa Biennale Seni Lukis Yogyakarta I dan Katalog Seni Rupa Biennale Seni Lukis Yogyakarta II. 
Di dalam rekam jejak para perupa dapat diketahui pameran apa saja yang diikuti dalam 3-4  tahun sebelum masing-masing Biennale 
berlangsung. Sayangnya tidak semua catatan merujuk pada nama peristiwa seni rupa yang mereka ikuti dan ruang pamer yang digunakan, 
sehingga tidak semua ruang pamer yang digunakan dapat ditelusuri. 
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tersebut adalah Nindityo, Mella, dan kawan-kawannya sesama pelukis- 
di antaranya Heri Dono, Eddie Hara. Masing-masing  nama tersebut  
menggelar pameran tunggalnya di Galeri Cemeti, yang pada waktu itu 
berupa rumah sewaan sebesar 4x14 meter di daerah Ngadisuryan, 
Yogyakarta.5

Galeri Cemeti mulai mengundang perupa dari luar Yogyakarta, seperti 
dari Bandung untuk menampilkan karyanya di Yogyakarta mulai pada 
tahun 1991-1993.6 Pada tahun 1995, Galeri Cemeti mulai menampilkan 
perupa dari luar negeri, yaitu perupa Shigeyo Kobayashi dari Jepang.7 
Galeri Cemeti mulai membangun jaringan kerjasama dengan institusi 
atau lembaga luar negeri, misalnya dari Australia dan Jepang dengan 
mengirimkan perupa-perupa yang pernah berpameran di Galeri Cemeti 
ke kegiatan-kegiatan lembaga tersebut di luar negeri.8 Pada periode 
ini karya-karya yang ditampilkan di Galeri Cemeti kurang mendapat 
perhatian kolektor seni rupa, karya-karya yang ditampilkan di Galeri 
Cemeti biasanya dibeli oleh wisatawan asing atau para diplomat asing 
yang bekerja di Jakarta dan berlibur di Yogyakarta.9

Pada saat yang sama ruang-ruang pamer lain yang ada di Yogyakarta, 
antara lain Bentara Budaya, Karta Pustaka, atau Lembaga Indonesia 
Perancis (LIP) tidak mengelola ruang pamer yang mereka milik 
sebagaimana galeri seni rupa yang  dilakukan Cemeti. Baik Karta 
Pustaka maupun LIP adalah lembaga kebudayaan asing yang 
menyediakan ruang di kantor milik mereka untuk digunakan para 
perupa, sementara Bentara Budaya yang lebih dulu berdiri berada 

5. Wawancara dengan Mella Jaarsma & Nindityo Adipurnomo, 17 November 2013

6. Perupa Agus Suwage (l. 1959, usia 35 tahun pada 1994) & Andar Manik (l. 1959, usia 35 
tahun pada 1994) dari Bandung menggelar pameran tunggal karya-karya Instalasi di Galeri 
Cemeti antara tahun 1992-1993. (Sumber: Katalog Biennale Yogyakarta IV, hlm. 75 & 76). 
Sebelumnya perupa Acep Zamzam Noor (l. 1960, usia 31 tahun pada 1991) dari Bandung 
juga sempat menggelar pameran tunggal karya-karya lukisanya di Galeri Cemeti pada tahun 
1991.

7. Dari penelusuran catatan-catatan yang ada perupa Jepang, Shigeyo Kobayashi dari 
Jepang merupakan perupa dari luar Indonesia kedua yang berpameran di Galeri Cemeti 
pada tahun 1995 (http://www.artfacts.net/en/artist/shigeyo-kobayashi-47651/profile.html) 

8. Mella Jaarsma & Nindityo Adipurnomo, op cit

9. Ibid. Meskipun begitu, Galeri Cemeti mengandalkan penjualan karya dari galeri dan 
penjualan karya pemiliknya untuk biaya operasional galeri. (disebutkan juga di Cemeti 
Dominan Karena Sendirian, dalam Paradigma dan Pasar (ed. Wicaksono Adi, et al), 
Yayasan Seni Cemeti: Yogyakarta, 2003, hlm. 192)

di bawah manajemen harian Kompas yang menopang operasional 
mereka.10

Ruang pamer lainnya, seperti Taman Budaya Yogyakarta (sampai 
dengan tahun 1999, berada di wilayah kampus UGM) merupakan ruang 
pamer yang dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Kebudayaan. Galeri 
Seni Sono yang pada tahun 1970-an dan 1980-an menjadi jujugan para 
penikmat seni rupa dan seni pertunjukan di Yogyakarta sudah berhenti 
beroperasi pada tahun 1993.11  
Pada periode tahun 1990-1995, Festival Kesenian Yogyakarta (pertama 
kali diadakan pada tahun 1989)12 dan Biennale Yogyakarta (pertama 
kali diadakan pada tahun 1988, dengan nama Biennale Seni Lukis 
Yogyakarta) berlangsung dengan memanfaatkan ruang pamer di Taman 
Budaya Yogyakarta yang sampai tahun 1999 berkedudukan di Gedung 
Purna Budaya. Sementara panitia Festival Kesenian Yogyakarta 
menyelenggarakan Pameran Seni Rupa yang sejak tahun 1989 digelar 
di kompleks Benteng Vredeburg.

Penyelenggaraan pameran pada periode ini merupakan pameran yang 
diselenggarakan oleh seniman, dari seniman, dan untuk seniman. 
Sehingga misalnya pada penyelenggaraan Biennale Yogyakarta 
panitianya terdiri dari para perupa yang bekerja bersama dengan 
Dewan Kesenian Yogyakarta, selain bekerja sebagai panitia mereka 
juga menjadi juri untuk karya-karya yang diikutsertakan dalam 
Biennale, dan juga menjadi peserta yang karyanya dipamerkan di 
Biennale. Mereka yang menjadi penyelenggara adalah perupa yang 

10. “..Tahun 1982, toko buku Gramedia di Jl. Jendral Sudirman 56 Yogya pindah tempat ke 
sebelahnya (No. 54). Bekas toko Gramedia ini kosong, dan direncanakan akan dijadikan 
toko roti . Namun, setelah pimpinan Kompas melihat ada ruang kosong di Yogya maka cita-
cita lama untuk membuat sebuah lembaga kebudayaan akhirnya mendapatkan tempatnya. 
Akhirnya, bekas toko tersebut dijadikan Bentara Budaya, sebuah lembaga kebudayaan milik 
kelompok Kompas Gramedia. 

Pada tanggal 26 September 1982 mulailah sejarah bentara budaya bergulir. Acara 
pertamanya adalah pameran lukisan tradisional karya Citra Waluyo dari Solo dan Sastra 
Gambar dari Muntilan.” (Sumber: http://www.bentarabudaya.com/tk_yogya.php)

11. Seni Sono Art Gallery adalah gedung pertunjukan yang dapat digunakan untuk pagelaran 
seni rupa yang dikelola oleh yayasan sosial. Frekuensi penggunaan gedung Seni Sono 
sebagai tempat pagelaran seni pertunjukan maupun seni rupa menurun pada akhir tahun 
1980-an dan sejak tahun 1991 pengelolaannya dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, 
yang kemudian menyerahkannya ke Pemerintah Pusat (karena berada di dalam kompleks 
Istana Negara Yogyakarta). Sejak tahun 1993, Gedung Seni Sono tidak lagi beroperasi. 
(Sumber: Kompas, Mbah Marto dan Ingatan Sejarah tentang Seni Sono, 11 Mei 1996, 
Koleksi Arsip Dijital IVAA)

12. Lembaga Penelitian ISI Yogyakarta, “Makalah Seminar: Evaluasi Pelaksanaan Festival 
Kesenian Yogyakarta I-X,” Projek Pembinaan Adat dan Kesenian Dinas Kebudayaan 
Propinsi DIY, 1998/1999 (Koleksi Arsip Dijital  IVAA). 
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sudah senior (di atas 50 tahun), mempunyai latar belakang yang sama 
yaitu kesemuanya pelukis, dan selama tiga kali penyelenggaraan 
Biennale mereka tidak pernah diganti. Keajegan ini diprotes oleh 
seniman-seniman yang lebih muda, yang karena peraturan pada 
Biennale Seni Lukis Yogyakarta III tidak dapat terseleksi untuk menjadi 
peserta.13 Para perupa muda tadi kemudian mengadakan pameran 
bersama yang dinamakan Binal Eksperimental pada tahun 1992 yang 
waktunya dibarengkan dengan penyelenggaraan Biennale Seni Lukis 
III di Galeri Taman Budaya, sementara para perupa muda peserta 
Binal Eksperimental memanfaatkan ruang-ruang publik yang ada 
di Yogyakarta, misalnya Alun-alun Utara, Stasiun Tugu, dan rumah 
kontrakan yang ditempati perupa.14

DINAMIKA RUANG PAMER TAHUN 1996 – 2000

Sejak pertengahan tahun 1990-an muncul soal yang berkaitan dengan 
manajemen dan profesionalisme dalam dinamika ruang pamer di 
Yogyakarta. Pada tahun 1997, Katalog Biennale Yogyakarta V 1997, 
yang untuk pertamakalinya memuat tulisan “tim kurator”15 yang 
membuat pertanggungjawaban proses pemilihan karya dan seniman 
yang ditampilkan dalam Biennale tersebut. Berikut kutipan dari tubuh 
tulisan:

“Metoda Kerja dan pertimbangan yang digunakan
 Dua hal ini baik bagi tim kurator maupun bagi panitia penyelenggara 
maupun bagi publik seni rupa merupakan masalah yang sangat 
sensitif, dan bukan tak mungkin bakal memuncul persoalan ikutan 
yang kontroversial. Atas kesadaran itu Tim Kurator berupaya terbuka 
dan demikratis dalam menentukan pertimbangan untuk mengambil 
keputusan. Atas dasar pertimbangan bahwa suatu keputusan akan 
lebih baik dan sehat setelah dimusyawarahkan secara terbuka, maka 
dengan segala keterbatasannya Tim Kurator mendiskusikan cara 
pandang masing-masing anggota tim terhadap berbagai masalah dan 

13. Biennale Seni Lukis Yogyakarta III mengharuskan peserta adalah pelukis yang berusia di 
atas 35 tahun (Gebu Yogya, Mingguan Tempo, 8 Agustus 1992, Koleksi Arsip Dijital IVAA) 

14. FX Harsono, Catatan Seni Rupa Kontemporer 1992; Awal Kebangkitan Kembali Seni 
Rupa Kontemporer, Harian Kompas , 28 Desember 1992, hlm. 12 (Koleksi Arsip Dijital IVAA)

15. Tim Kurator pada Biennale Yogyakarta V 1997 terdiri dari: Soedarso Sp (l. 1940, usia  
57 tahun pada 1997), Tulus Warsito (l. 1953 usia 44 tahun pada 1997), Anusapati (l. 1957 
usia 40 tahun pada 1997)  , M. Dwi Marianto (l. 1956 usia 41 tahun pada 1997) , Suwarno 
Wisetrotomo (l.1962 usia 35 tahun pada 1997) . (Katalog Biennale Yogyakarta V, 1997, 
Koleksi Arsip Dijital IVAA)

perkembangan seni rupa Yogyakarta dua tahun terakhir.16”

Seperti dipaparkan dalam kutipan di atas, tugas dan keperluan adanya 
“kurator” adalah untuk melakukan seleksi kepada seniman yang akan 
tampil di Biennale, dan membuat pertanggungjawaban atas pilihan 
tersebut kepada publik. Pada perkembangannya, posisi kurator dengan 
tugas yang sama namun dapat mempergunakan “kewenangannya” 
untuk tidak hanya memilih seniman, tapi juga memilih ruang pamer bagi 
seniman. Pameran dan bentuk presentasi karya seni rupa lainnya yang 
tadinya bersifat komunal dan berfungsi sebagai perayaan-perayaan 
dalam komunitas perupa di Yogyakarta17, berubah menjadi pameran 
sistematis dengan pertimbangan-pertimbangan kebudayaan, politik, dan 
sosial. Kutipan berikut merupakan lanjutan pertanggungjawaban Tim 
Kurator pada Biennale Yogyakarta V tahun 1997:

16. Katalog Biennale Yogyakarta V 1997, hlm. 11 (Koleksi Arsip Dijital IVAA).

17. Pameran yang berlangsung di ruang-ruang pamer yang ada di Yogyakarta berlangsung 
karena jejaring pertemanan antar individu atau antar komunitas, tidak ada proses dan 
tahapan seleksi. (Rekaman Audio Suwarno Wisetrotomo menceritakan pengalammnya di 
dunia seni rupa Yogyakarta 1990-2010, Pertemuan I Workshop Kritik Seni Rupa, 17 Agustus 
2013) 
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Grafik 2: Perbandingan Jumlah Ruang Pamer dan Jumlah Peristiwa Seni Rupa tahun 
1996-2000 
 
Sejak pertengahan tahun 1990-an muncul soal yang berkaitan dengan manajemen 
dan profesionalisme dalam dinamika ruang pamer di Yogyakarta. Pada tahun 
1997, Katalog Biennale Yogyakarta V 1997, yang untuk pertamakalinya memuat 
tulisan “tim kurator”15 yang membuat pertanggungjawaban proses pemilihan karya 
dan seniman yang ditampilkan dalam Biennale tersebut. Berikut kutipan dari tubuh 
tulisan: 
 
“Metoda Kerja dan pertimbangan yang digunakan 
 Dua hal ini baik bagi tim kurator maupun bagi panitia penyelenggara maupun bagi publik 
seni rupa merupakan masalah yang sangat sensitif, dan bukan tak mungkin bakal 
memuncul persoalan ikutan yang kontroversial. Atas kesadaran itu Tim Kurator berupaya 
terbuka dan demikratis dalam menentukan pertimbangan untuk mengambil keputusan. 
Atas dasar pertimbangan bahwa suatu keputusan akan lebih baik dan sehat setelah 
dimusyawarahkan secara terbuka, maka dengan segala keterbatasannya Tim Kurator 
mendiskusikan cara pandang masing-masing anggota tim terhadap berbagai masalah dan 
perkembangan seni rupa Yogyakarta dua tahun terakhir.16” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Tim Kurator pada Biennale Yogyakarta V 1997 terdiri dari: Soedarso Sp (l. 1940, usia  57 tahun pada 1997), Tulus Warsito (l. 1953 usia 44 
tahun pada 1997), Anusapati (l. 1957 usia 40 tahun pada 1997)  , M. Dwi Marianto (l. 1956 usia 41 tahun pada 1997) , Suwarno Wisetrotomo 
(l.1962 usia 35 tahun pada 1997) . (Katalog Biennale Yogyakarta V, 1997, Koleksi Arsip Dijital IVAA) 
16 Katalog Biennale Yogyakarta V 1997, hlm. 11 (Koleksi Arsip Dijital IVAA). 
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“Dengan segala argumentasi anggota Tim, kemudian melangkah pada 
sistem promosi; bahwa pemilikan kontribusi penting selama dua tahun 
terakhir adalah dua alasan utama untuk menentukan seorang perupa 
akhirnya diundang atau tidak. ….”18

“Wewenang Tim Kurator dengan segala keterbatasannya hanyalah 
melihat, katakanlah prestasi seorang perupa dalam batas temporal dua 
tahun terakhir.”19

Tim kurator yang posisinya masih baru dan belum dikenal, menentukan 
bahwa kontribusi ataupun prestasi seorang perupa akan ditilik dari 
peristiwa seni rupa yang diikuti selama dua tahun terakhir sebelum 
Biennale berlangsung, serta nilai kreatif dan inovatif yang ditawarkan 
perupa dalam karya-karyanya.20

Pada periode yang sama, muncul ruang-ruang pamer baru, seperti 
Kedai Kebun Forum yang mulai membuka restoran pada tahun 1996. 
Salah satu ruang di Kedai Kebun Forum disediakan untuk para perupa 
yang hendak memajang karya-karyanya di sana. Mengutip keterangan 
tentang sejarah ruang pamer di Kedai Kebun Forum:

Didirikan pada September 1996, sebagai sebuah restoran dengan 
keberuntungan memiliki ruang kosong di belakang dapur, yang 
kemudian dimanfaatkan secara rutin dan terjadual untuk pameran seni 
rupa, pertunjukan teater, musik, tari, pembacaan puisi atau cerpen, dan 
diskusi-diskusi budaya.21

Pemilik Kedai Kebun Forum adalah perupa Agung Kurniawan (l. 1969, 
usia 27 tahun pada 1996) dan istrinya, Yustina Neni yang bekerja 
sebagai manajer seni. Keduanya mengorganisir pameran-pameran 
yang berlangsung di ruang milik mereka di tengah kesibukan keduanya 
memproduksi dan mengurus karya seni dan mengelola restoran. 

18. Katalog Biennale Yogyakarta V 1997, op cit.

19. Katalog Biennal Yogyakarta V 1997, op cit.

20. Ibid. Meskipun di dalam tulisan pertanggungjawaban tersebut, pernyataan “keterbatasan 
tim kurator” berulangkali ditegaskan. Mungkin karena posisi tersebut masih baru, sehingga 
tim kurator merasa perlu berhati-hati dan menjelaskan pekerjaaan mereka untuk menyeleksi 
perupa yang akan diundang, dan memaparkan metode yang digunakan untuk menyeleksi 
para perupa. Uniknya, berbeda dengan katalog empat Biennale sebelumnya, katalog 
Biennale ke-V justru tidak mencantumkan profil perupa yang menjadi peserta dan rekam 
jejak presentasi karya para perupa. Pada Katalog Biennale Yogyakarta VI tahun 1999, 
juga tidak diketemukan profil dan rekam jejak presentasi karya para perupa yang menjadi 
peserta.

21. http://kedaikebun.com/about/

Menyesuaikan dengan ruang yang tersedia Kedai Kebun Forum lebih 
banyak menggelar pameran-pameran lukisan atau drawing dan karya-
karya dengan ukuran tidak terlalu besar pada awal mereka berdiri. 
Ruang pamer milik Kedai Kebun Forum masih bertahan hingga hari ini, 
dan masih aktif menggelar atau digunakan untuk acara-acara pameran-
pameran seni rupa.22

Di saat yang sama dengan mulai menguatnya usaha untuk membangun 
manajemen dan profesionalisme dalam pengelolaan ruang-ruang pamer 
di Yogyakarta, muncul kecenderungan untuk menempatkan karya-karya 
seni di ruang publik, bukan di dalam ruang pamer. Kecenderungan 
tersebut diwakili oleh kelompok Apotik Komik yang pada tahun 1997-
2003 populer dengan menggunakan medium tembok-tembok yang ada 
di pinggir jalan sebagai sarana untuk karya-karya mereka.23

“Yu Wari, pedagang es cendol dan es dawet di simpang jalan 
Langenarjan Lor, Yogyakarta, itu barangkali adalah pedagang paling 
mewah se-kota Yogyakarta. Pelanggannya saban bulan pasti akan 
disuguhi lukisan-lukisan baru yang akan digoreskan para seniman di 
dinding tembok persis di belakang gerobak dorongnya.

Dinding tembok itu adalah sebuah galeri bernama Satu Tahun. 
Dinamakan begitu karena batas beroperasi galeri ini cuma satu tahun. 
lukisan dinding atau mural yang menghiasi tembok itu berganti sebulan 
sekali…” 24

Menurut salah satu penggagas Apotik Komik, Samuel Indratma (l. 1970, 
usia 29 tahun pada 1999), menyatakan idenya untuk menggelar karya 
di luar ruang pamer yang konvensional mempunyai dua alasan sebagai 
berikut:

Pertama menyodorkan karya visual ke depan publik. “Ini lebih bersifat 

22. Kegiatan-kegiatan Kedai Kebun, selain menjalankan restoran, adalah: “Selain 
merancang kegiatan sendiri, Kedai Kebun Forum juga mengakomodasi proposal kuratorial 
dari berbagai kalangan disiplin, baik individu maupun kelompok. Interaksi antar disiplin 
ini menjadi keutamaan kami. Jika Anda bosan menyelenggarakan seminar di hotel-
hotel mewah, ruang kami menyediakan kesederhanaan dan persahabatan yang tulus. 
Menerbitkan HALTE – media belajar menulis seniHALTE – media belajar menulis seni, 
adalah jurnal penonton triwulan. Tulisan akan dimuat tanpa diedit.” (http://kedaikebun.com/
about/)

23. Apotik Komik terdiri dari Samuel Indratma, Bambang “Toko” Witjaksono (l. 1973, usia 26 
tahun pada 1999), Arie Dyatno (l. 1974 usia 25 tahun pada 1999), dan Popok Tri Wahyudi 
(l. 1973 usia 26 tahun pada 1999). Sumber: http://www.stretcher.org/projects/issue2/mw/
apotik_mw.php

24. Galeri Alternatif ala Apotik Komik, Koran Tempo, tidak bertanggal (Koleksi Arsip Dijital 
IVAA)

Muhammad ABDINAMIKA RUANG PAMER TAHUN 1990 – 2010

http://kedaikebun.com/about/
http://kedaikebun.com/about/
http://kedaikebun.com/about/
http://www.stretcher.org/projects/issue2/mw/apotik_mw.php
http://www.stretcher.org/projects/issue2/mw/apotik_mw.php


288 289

tawaran dan bukan memaksa, karena kebanyakan orang-orang 
kan melihat karya ini harus ke galeri, sementara galeri mempunyai 
komunitas sendiri.”

Alasan kedua, ingin membuktikan bahwa pameran tidak harus di 
galeri. Ini lebih penawaran ke senimannya, bahwa ada satu alternatif 
untuk berpameran. Apalagi ketika kita main di ruang publik, pasti ada 
semacam pergeseran makna ruang pameran.”25

Selain Apotik Komik, periode ini juga ditandai dengan munculnya 
kelompok-kelompok perupa antara lain; Lembaga Kebudayaan Rakyat 
Taring Padi (1998)26, Jendela (1997)27, Daging Tumbuh (2000)28, Geber 

25. Samuel menambahkan jika melukis di tembok lebih mudah, tanpa harus ada ijin yang 
berbelit. Ibid.

26. Taring Padi  dideklarasikan pada 26 November 1998 di Kantor LBH Yogyakarta, 
mempunyai afiliasi dengan partai politik Partai Rakyat Demokratik dan mempunyai tujuan 
menjadikan seni sebagai alat pendidikan politik bagi masyarakat. Sumber: Artist Use Their 
Brush for Social Criticism, The Jakarta Post, 27 November 1998 (Koleksi Arsip Dijital IVAA)  

27. Nama Jendela pertama kali muncul pada pameran Lukisan Jendela di Purna Budaya 
tahun 1997, anggotanya adalah mahasiswa ISI yang pernah mengecap pendidikan 
menengah di Sumatera Barat. Anggotanya adalah: Jumaldi Alfi (l. 1973 usia 24 tahun pada 
1997), Rudi Mantofani (l. 1973 usia 24 tahun pada 1997), Yusra Martunis (l. 1973 usia 24 
tahun pada 1997), Yunizar (l. 1971 usia 26 tahun pada 1997), Handiwirman saputra (l. 1975 
usia 22 tahun pada 1997), dan M. Irfan (l. 1972 usia 25 tahun pada 1997) (Sumber: http://
www.sakatoartcommunity.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=40&artid=300)

28. Daging Tumbuh adalah stensil kumpulan komik oleh perupa-perupa Yogyakarta 
yang dimotori oleh Eko Nugroho (l. 1977 usia 23 tahun pada 2000). Eko Nugroho adalah 

Modus Operandi (1999)29, dan Ruang Mes 56 (1997)30.

Keterbukaan pilihan ruang pamer dan keleluasaan seniman dalam 
memanfaatkan ruang yang ada mempengaruhi jumlah peristiwa seni 
rupa di Yogyakarta terus meningkat. Jumlah ruang pamer yang ada di 
Yogyakarta juga terus bertambah pada periode ini. Salah satu pilihan 
perupa untuk menampilkan karya-karya mereka adalah galeri seperti 
Dirix Gallery, Biasa Gallery, atau Galeri Ardyanto merupakan galeri-
galeri yang aktif antara tahun 1996-2000. 

Pada tahun 1999, Cemeti Contemporary Art Gallery ke ruang yang 
mereka tempati sampai hari ini. Perpindahan ini ditandai dengan 
perubahan namanya dengan menanggalkan “galeri” dan menggantinya 
dengan Rumah Seni Cemeti- nama yang masih terus digunakan 
sampai sekarang. Perubahan nama Cemeti, ditandai dengan pameran 
Knalpot pada April hingga Juni 1999.31 Pada pameran tersebut, para 
perupa diundang untuk membuat karya yang merespons kondisi politik 
Indonesia terkini. Sementara para pesertanya adalah:

“…mereka datang dari berbagai disiplin dan latar belakang yang 
berbeda, dari jebolan perguruan tinggi seni, mahasiswa seni, pelukis 
otodidak, seniman akademik dan senior, arsitek, pembuat video, 
pemusik, hingga seniman dari Jepang. Maka tak aneh jika beragam 
pula yang ditampilkan, di antaranya: karya video, karya grafis, seni 
lukis, karya instalasi, drawing, karya dengan mesin faksimile, patung, 
dan karakter bangunan itu sendiri. Semua ini adalah intrepretasi 
dan ungkapan pribadi tentang perwajahan dan karakter zaman ini. 
Sementara itu dasar kurasinya bukanlah obyektivitas estetis, melainkan 
keunikan, “pekuliaritas,” dan aspek serta daya atraksi karya tersebut.”32

Alasan di balik perubahan nama tersebut adalah, Mella Jaarsma dan 

mahasiswa ISI Jurusan Seni Lukis. (Sumber: 

29. Geber Modus Operandi adalah kelompok yang menggabungkan multimedia, seni 
pertunjukan, dan seni rupa didirikan oleh Pius Sigit Kuncoro (l. 1974 usia 25 tahun pada 
1999).  (Sumber: Katalog Biennale Yogyakarta VI, 2003, hlm. 85)

30. Ruang MES 56 didirikan oleh sekelompok Mahasiswa Jurusan Fotografi ISI yang 
mengkhususkan diri pada bentuk-bentuk karya konseptual fotografi, sudah terbentuk sejak 
tahun 1994, mulai pameran pada tahun 1997 di mes. (Sumber: Katalog Biennale Yogyakarta 
VI 2003, hlm. 87)

31. Knalpot Seni dan Politik Iblis, GAMMA, 23 Mei 1999, hal. 85-87 (Koleksi Arsip Dijital 
IVAA)

32. Antara Histeria dan Teror, Mingguan Tempo, 24 Mei 1999

Foto 1: Foto Proyek Mural Sakit Berlanjut oleh Apotik Komik tahun 
1999 dalam rangka FKY 1999. Karya seni ditempatkan di tembok-
tembok di pinggir jalan. (Koleksi Arsip Online IVAA)
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Nindityo Adipurnomo kini memiliki “rumah” yang mereka miliki sendiri, 
tidak lagi menyewa rumah orang lain untuk kegiatan seni rupa yang 
mereka jalankan.33 Sehingga kegiatan yang mereka organisir di “rumah” 
tersebut tidak hanya terbatas pada pameran karya-karya seni rupa 
saja. Memungkinkan bagi mereka untuk mengeksplorasi kemungkinan-
kemungkinan lain yang bisa dimunculkan dalam proses penciptaan 
karya-karya seni rupa atau medium-medium seni yang lain (musik 
dan seni pertunjukan). Serta memungkinkan untuk mereka melibatkan 
orang-orang dari disiplin lain, baik yang punya latar belakang seni 
maupun yang tidak-seperti tergambar dalam peserta pameran Knalpot.

Kegiatan eksperimentasi seni yang berlangsung di Rumah Seni Cemeti 
kemudian mendapat perhatian sebagai kegiatan yang “non-komersial.” 
Karena tidak menampilkan medium-medium karya yang sudah 
mapan, melainkan selalu mencoba mencari cara ucap baru dalam 
mempresentasikan karya-karya seni rupa. Rumah Seni Cemeti juga 
dianggap lebih “politis” daripada periode sebelumnya, karena mereka 
kini menampilkan karya-karya dengan tema sosial dan politik di galeri 
mereka.34

DINAMIKA RUANG PAMER TAHUN 2001 – 2005

Antara tahun 2001-2005, jumlah ruang yang digunakan untuk 
peristiwa-peristiwa seni rupa semakin beragam. Ruang-ruang seperti 
kafe atau restoran semakin sering menggelar pameran-pameran 
seni rupa. Sementara medium-medium karya yang sebelumnya tidak 
dipertimbangkan untuk ditampilkan di peristiwa seperti Biennale atau 
FKY kini mulai ditampilkan dalam dua pagelaran tersebut.35

Kemunculan ruang-ruang pamer “alternatif” di kafe, restoran, lembaga 
kebudayaan, atau kantor majalah dan suratkabar, seperti sudah 
disinggung sebelumnya merupakan kelanjutan dari gejala yang muncul 
pada periode sebelumnya. Peristiwa seni rupa pada periode ini tidak 
hanya melulu berupa pameran karya, tapi juga terdiri dari kegiatan 
lain seperti: penelitian, penerbitan buku, serta diskusi-diskusi yang 

33. Wawancara Mella Jaarsma dan Nindityo Adipurnomo, op cit.

34. Cemeti Dominan Karena Sendirian, dalam Paradigma dan Pasar (ed. Wicaksono Adi, et 
al), Yayasan Seni Cemeti: Yogyakarta, 2003, hlm. 194

35. Pada Biennale Yogyakarta VI 2003 dan Biennale Yogyakarta VII 2005 berbagai macam 
medium karya ditampilkan, mulai dari fotografi, video, kartu pos, dan beragam bentuk 
karya lintas media. (Sumber: Katalog Biennale Yogyakarta VI 2003 dan Katalog Biennale 
Yogyakarta VII 2005)

mengiringi pameran maupun yang membahas tema-tema tertentu. 
Pencatatan dan pengarsipan dokumen-dokumen seni rupa dilakukan 
setidaknya oleh dua lembaga yaitu Yayasan Seni Cemeti (dibentuk 
sejak tahun 1995) dan Gelaran Budaya (mulai beroperasi sejak tahun 
1999).36 

Pencatatan dan penulisan (atau penulisan ulang) sejarah seni rupa 
Yogyakarta dan Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut 
pada periode ini. Kegiatan ini memperkuat posisi Yogyakarta sebagai 
salah satu kota yang paling aktif melakukan pencatatan terhadap 
perkembangan seni rupa mereka, dibandingkan kota-kota lain seperti 
Jakarta atau Denpasar.37

Kegiatan-kegiatan diskusi dan seminar dan pewacanaan ide-ide seni 

36. Almanak Seni Rupa Yogyakarta 1999-2009 (ed. Muhidin M. Dahlan, et al), iBoekoe: 
Yogyakarta, 2011

37. Buku-buku terbitan Yayasan Seni Cemeti, misalnya Outlet: Yogyakarta Within Indonesian 
Contemporary Art Scene (2000), atau Seri Terbitan Paradigma & Pasar (2003) dan Identitas 
dan Budaya Massa (2003). Semua terbitan tersebut melacak sejarah perkembangan 
seni rupa Yogyakarta dan Indonesia, diterbitkan dalam dua bahasa: Indonesia dan 
Inggris. Hingga pada akhirnya, mengutip Jim Supangkat pada pengantar Outlet, wacana 
perkembangan seni rupa di Indonesia tidak pernah bisa terlepas dari perkembangan seni 
rupa di Yogyakarta.
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Grafik 3: Perbandingan Jumlah Ruang Pamer dan Jumlah Peristiwa Seni Rupa tahun 
2001-2005 
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rupa semakin sering dilakukan, dan menjadi bagian dari peristiwa seni 
rupa atau malah menjadi karya seni rupa.38 Karya-karya yang tadinya 
tidak diperhitungkan sebagai karya seni yang ditampilkan di galeri, 
kini mulai diterima dalam galeri-galeri seni rupa. Misalnya karya-karya 
Eko Nugroho yang dipamerkan dalam pameran tunggal di Rumah 
Seni Cemeti (Pameran Bercerobong, Rumah Seni Cemeti, 2002)39 dan 
Via-via Cafe  (Pameran tunggal Eko Nugroho, Fight Me, Via-via Café, 
2003).

Pada periode ini jumlah galeri di Yogyakarta terus bertambah, galeri-
galeri baru seperti Biasa Gallery, Benda Art Space, Rumah Budaya 
Tembi, Mien Gallery, Galeri Embun, Gelaran Budaya, atau Studio Parkir 
Space menyediakan ruang pamer bagi para perupa. Selain itu kafe 
seperti Via-via, java Café, Jazz Coffee, Ministry of coffee, dan Kafe 
Kecil juga memberikan kesempatan untuk para perupa menampilkan 
karyanya di ruang yang mereka miliki. Selain itu ruang-ruang milik 
media, seperti Outmagz Gallery, Griya KR, dan Kantor Tempo juga 
dimanfaatkan perupa untuk mempresentasikan karya-karyanya. 
Namun, ada juga ruang pamer yang tidak lagi melanjutkan operasinya, 
yaitu: Galeri Ardyanto (terakhir pada 2004), Galeri Embun (terakhir 
pada 2002), Galeri 9 (terakhir pada 2003), Benda Gallery (terakhir pada 
2003). 

Frekuensi peristiwa seni rupa di galeri-galeri seperti Bentara Budaya, 
Rumah Seni Cemeti, dan Taman Budaya jauh lebih tinggi daripada dua 
periode sebelumnya (rata-rata antara 10-15 peristiwa setiap tahun, 
dibandingkan 3-4 peristiwa setiap tahun pada periode sebelumnya). 
Sementara galeri baru yang sangat aktif adalah Gelaran Budaya (10-12 
peristiwa setiap tahunnya), ruang-ruang pamer lain rata-rata menggelar 
satu atau dua kali peristiwa dalam setahun. 

Di luar ruang-ruang tersebut, perupa juga masih memanfaatkan ruang-
ruang publik untuk menampilkan karya-karyanya. Walaupun kelompok 
Apotik Komik yang mempelopori gerakan mural di kota Yogyakarta, 
tidak lagi membuat proyek mural setelah Proyek Sama-sama pada 
tahun 2002.40 Selain menampilkan karya-karya di ruang publik, para 

38. Perupa pun menggunakan medium diskusi dalam mempresentasikan karyanya, 
misalnya karya Samuel Indratma untuk Biennale Yogyakarta VII 2005 yang berupa 
presentasi perencanaan pembuatan mural kepada anak-anak SMA. (Sumber: Katalog 
Biennale VII 2005, hlm. 180-181)

39. Cemeti Gelar Pameran Bercerobong, Bernas, 11 Maret 2002 (Koleksi Arsip Dijital IVAA)

40. Proyek Mural Sama-sama adalah proyek Apotik Komik melibatkan perupa dari berbagai 
disiplin untuk membuat mural di beberapa titik strategis di Kota Yogyakarta. (Sumber: Agung 
Frigidanto, Sama-Sama: Mural Yogya, tulisan di surat kabar, tanpa keterangan tanggal, 

perupa juga bekerjasama dengan seniman atau ilmuwan dari disiplin 
lain.

Misalnya Eko Prawoto (l. 1958 usia 45 tahun pada 2003), seorang 
arsitek, yang menggelar pameran Interface di Rumah Seni Cemeti pada 
tahun 2003.41 Ruang pamer juga digunakan untuk mempresentasikan 
karya-karya pertunjukan, seperti misalnya pertunjukan kethoprak42 atau 
presentasi properti pertunjukan Teater Garasi.43 

Pada periode ini peranan kurator dan pemilik galeri sangat besar dalam 
menentukan karya-karya yang ditampilkan di ruang-ruang pamer yang 
ada di Yogyakarta. Definisi-definisi tentang perupa dan medium-medium 
seni rupa yang berasal dari periode sebelumnya tidak digunakan 

2002, Koleksi Arsip Dijital IVAA)

41. Interface, Eko Prawoto berkolaborasi dengan Mahatmanto dan Koni Herawati, dalam 
Program Exploring Vacuum 24 Agustus-26 Oktober 2003, di Rumah Seni Cemeti. Sumber: 
Arsip Online IVAA

42. Pameran Seni Rupa Lintang Desa karya warga Desa Kebonsari, Rumah Seni Cemeti, 
2004. Sumber: Arsip Online IVAA

43. Pameran In The Shadow of Light, Rumah Seni Cemeti, 2004. Sumber: Arsip Online IVAA

Foto 2: 
Suasana Pembukaan pameran tunggal Eko Nugroho, Fight Me di Via-
via Cafe tahun 2003 (koleksi Arsip Online IVAA).
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lagi. Sehingga kemungkinan untuk bekerjasama dengan seniman 
dari disiplin lain atau orang yang tidak berprofesi dengan yang bukan 
seniman pun terbuka. Sehingga muncul istilah seperti: lintas disiplin dan 
kolaborasi. 

Salah satu contoh menarik lain dari dinamika ruang pamer di 
Yogyakarta pada periode ini adalah gelaran Pameran Seni Visual 
Kontemporer Indonesia Biennale Jogja VIII Di Sini dan Kini44 yang 
memanfaatkan bangunan-bangunan bersejarah dan titik-titik strategis 
di seluruh kota Yogyakarta sebagai ruang pamer untuk menampilkan 
karya-karya perupa. Karya-karya para peserta Biennale Jogja VIII 
tersebar di berbagai sudut di kota Yogyakarta, diletakkan di galeri yang 
ada di Taman Budaya maupun di dalam gedung-gedung bersejarah 
yang dianggap penting untuk Yogyakarta. Inisiatif untuk menggunakan 
kota sebagai ruang pamer ini datang dari kurator, bukan lagi dari perupa 
seperti yang pernah terjadi pada tahun 1997-2000. Berikut adalah salah 
satu kutipannya:

“Yogyakarta sebagai “reservoir” seniman ini agaknya kurang disadari 
potensi strategisnya dalam menentukan arah pencitraan kotanya. Kalau 
saja potensi ini dapat diungkap maka dapatlah dibayangkan betapa 
banyak titik-titik di kota ini yang dapat diolah sebagai ruang pamer seni 
budaya. semua sudut-sudut kota akan bertabur karya yang menjadi 
kebanggaan warganya.”45

DINAMIKA RUANG PAMER TAHUN 2006 – 2010

Antara tahun 2006-2008 jumlah galeri di Yogyakarta meningkat dalam 
waktu yang singkat (dalam tiga tahun, ada lebih dari delapan galeri 
baru beroperasi).46 Pada periode yang sama, jumlah peristiwa seni rupa 
justru menurun jumlah kuantitasnya daripada periode sebelumnya. 
Penurunan jumlah ruang pamer yang digunakan antara tahun 2006-

44. Penamaan Biennale Yogyakarta mengikuti penulisannya pada sampul katalog. Biennale 
Yogyakarta VII merupakan yang ketiga menggunakan “tema” atau “judul,” setelah Biennale 
Yogyakarta IV Rupa-rupa Seni Rupa dan Biennale Yogyakarta VII Country-Bution (Baca 
Katalog Biennale Jogja 1994, Biennale Jogja 2003, dan Biennale Jogja 2005, Koleksi Arsip 
Dijital IVAA). Penyelenggaraan Biennale Yogyakarta setelah tahun 2005 selalu disertai 
dengan “judul” atau “tema” yang hampir selalu menggunakan kata-kata dari Bahasa Inggris.

45. Eko Prawoto, Kota Sebagai Ruang Pamer dalam Kuratorial Jogja Biennale VII 2005, 
hlm. 8. Keterangan: Eko Prawoto adalah kurator Biennale Jogja VII 2005, bersama Mikke 
Susanto (l. 1973 usia 32 tahun pada 2005), dan M. Dwi Marianto. 

46  Lihat lampiran setelah akhir tulisan

2009 (sampai dengan Agustus), sehingga pada tiga tahun pertama 
periode ini peristiwa-peristiwa seni rupa terpusat di galeri-galeri yang 
ada di Yogyakarta

Periode ini ditandai dengan kemunculan Jogja Art Fair dan peristiwa 
gelaran Biennale Jogja X Jogja Jamming. Kedua peristiwa tersebut 
memberikan gambaran atas dinamika penggunaan ruang pamer seni 
rupa Yogyakarta tahun 2006-2010. Jogja Art Fair pertama kali digelar 
di Galeri Taman Budaya Yogyakarta pada tahun 2009, diselenggarakan 
oleh kelompok manajemen seni, Heri Pemad Art Management. 
Kelompok manajemen seni merupakan posisi baru yang muncul di 
Yogyakarta, pekerjaan mereka adalah mengatur dan mengorganisir 
pameran-pameran seni rupa. Uniknya Heri Pemad Art Management 
tidak menjalankan galeri atau ruang pamer, melainkan menggunakan 
ruang pamer Taman Budaya.

Jogja Art Fair bermula dari bazaar seni rupa FKY yang muncul 
bersamaan dengan FKY tahun 1989.47 Mulanya bazaar seni rupa 
berlangsung di ruang pamer di Benteng Vredeburg, namun pada tahun 
2004 pelaksanaannya diluaskan hingga menggunakan ruang pamer 

47. Seni Rupa dan Humor Acara unggulan FKY, Kedaulatan Rakyat, 14 Juni 2004. 

yang dapat diolah sebagai ruang pamer seni budaya. semua sudut-sudut kota 
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47 Harus diperhitungkan juga faktor gempa bumi Yogyakarta pada 27 Mei 2006 sebagai faktor yang mempengaruhi kegiatan seni rupa di 
Yogyakarta mulai pertengahan 2006 hingga awal tahun 2007. 
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Taman Budaya Yogyakarta dalam pameran Barcode.48 Antara tahun 
2004-2008, ada dua pameran seni rupa yang berlangsung di FKY; yang 
pertama adalah Pasar Seni Rupa di ruang pamer Benteng Vredeburg 
bersama dengan pameran barang-barang kerajinan dan barang antik, 
dan yang kedua adalah pameran bazaar seni rupa di ruang pamer 
Taman Budaya Yogyakarta.49 

Kembali, FKY bergulir sebagai agenda rutin tahunan. Untuk divisi 
seni rupa, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, diadakan 2 
(dua) pameran, yakni BazArt dan Pameran Utama. Pameran BazArt 
berusaha mengakomodasi perupa Yogyakarta untuk menjadikannya 
sebagai etalase dalam mendekatkan karya seni rupa ke publiknya 
terutama pasar. Sementara untuk Pameran Utama berusaha untuk 
menjadikannya sebagai sebuah ruang rekoleksi atas kecenderungan 
dan pencapaian estetik perupa Yogyakarta dewasa ini.

Pameran BazArt berlangsung mulai 11 Juni hingga 7 Juli, berlangsung 
di Gedung E (utara) Benteng Vredeburg. Seperti tahun-tahun 
sebelumnya, jumlah calon peserta sangat banyak, sehingga 
dengan terpaksa pihak panitia memberlakukan sistem seleksi untuk 
menyelaraskan dengan kapasitas gedung yang tersedia. Dan akhir 
pekan ini panitia telah menetapkan 130 nama perupa yang pasti terlibat 
nama pameran BazArt 2005. Beberapa nama kondang dan saleable 
dalam pasar seni rupa masih akan tampil dalam pameran ini. Ada Djoko 
Pekik, Nasirun, Budi Ubrux, Putu Sutawijaya, Agapetus Kristiandana, 
Didik Nurhadi, Edo Pop, H Soetopo, Lian Sahar, Laksmi Shitaresmi, 
Pramono I.R., Woro Anindyah, Yunizar dan lainnya.50

Sejak tahun 2004, Heri Pemad menjadi pelaksana pameran seni rupa 
pada FKY 2004-2008. Pada tahun 2008 Jogja Art Fair digelar pertama 
kali sebagai agenda pameran seni rupa FKY. Pada tahun 2009, ia 
menggelar Jogja Art Fair, terpisah dari agenda acara FKY, yang 
kemudian pada tahun berikutnya berubah nama menjadi ArtJog.51

Sementara pada peristiwa yang lain, Biennale Jogja X Jogja Jamming 
sebagian perupa menggunakan ruang-ruang pamer yang disediakan 

48. Ibid. Disebutkan juga dalam berita tersebut bila pameran Barcode berlangsung dari 15 
Juni – 14 Juli 2004, sementara pameran utama berlangsung antara tanggal 7-14 Juli 2004 di 
Taman Budaya Yogyakarta.

49. Kliping Media Tentang FKY tahun 2004-2008. Koleksi Arsip Dijital IVAA.

50. Press Release BazArt 2005, Koleksi Arsip Dijital IVAA

51. Katalog ArtJog 2010, Indonesia Art Now: Strategy of Being

penyelenggara di dalam Galeri Taman Budaya, maupun ruang pamer 
galeri-galeri lain di Yogyakarta yang digunakan untuk penyelenggaraan 
Biennale tahun 2009 ini. Sebagian perupa yang lain memilih untuk 
menempatkan karyanya di ruang publik. Sehingga ada karya yang 
ditempatkan di trotar, di tiang listrik, atau di tengah jalan. 

Ruang pamer-ruang pamer yang ada di Yogyakarta pada periode ini 
menampilkan beragam medium seni rupa dengan berbagai macam 
pendekatan. Para perupa mengisi ruang-ruang pamer yang ada dengan 
berbagai macam karya yang mereka produksi. Meskipun pada periode 
ini, masih perlu dipertanyakan dari manakah inisiatif dan pemilihan 
ruang pamer berasal. Apakah pemilihan ruang pamer tersebut berasal 
dari seniman atau dari pihak-pihak lain di luar seniman (kurator, pemilik 
galeri, atau kolektor)?

Penutup

Paparan atas perkembangan dinamika ruang pamer di Yogyakarta 
selama dua dekade terakhir menunjukkan adanya perubahan-
perubahan persepsi tentang seni rupa dan posisi perupa terhadap 
publiknya. Pada tahun 1990-1995, seniman mempunyai peran yang 
besar dalam mengelola dan menggunakan ruang pamer-ruang 
pamer yang ada di Yogyakarta. Pada tahun 1996-2000, muncul posisi 
kurator yang menjadi mitra seniman dalam mengelola peristiwa seni 
rupa dan mengatur peristiwa seni rupa di ruang-ruang pamer yang 
ada di Yogyakarta, pada periode ini pula mulai muncul kelompok 
seniman kolektif yang berusaha mempertahankan otonomi-nya untuk 
memproduksi dan mendistribusikan karyanya kepada publik. 

Pada tahun 2001-2005 peristiwa-peristiwa seni rupa di Yogyakarta 
telah berkembang secara sistematis sehingga posisi kurator dan 
pemilik galeri mempunyai kewenangan untuk memilih ruang pamer 
dan seniman yang akan menampilkan karya-karyanya, pada periode 
ini kelompok seniman kolektif juga semakin diakui keberadaannya- 
sehingga peristiwa seni rupa seperti Biennale juga menampilkan 
kelompok seniman kolektif, tidak hanya individu.52 

Sementara pada periode terakhir, tahun 2006-2010 inisiatif pemilik 
galeri, dan kewenangan yang dimiliki kurator menjadi lebih besar 
daripada periode-periode sebelumnya; sementara seniman (baik yang 
individual maupun yang kolektif) tidak lagi mempunyai kewenangan 

52. Kelompok Kolektif Ruang Mes 56 menjadi peserta Biennale VII 2003 (Sumber: Katalog 
Biennale VII, 2003)
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yang luas, di luar proses produksi karyanya. 

Penggunaan dan pemanfaatan ruang pamer, yang berupa galeri 
maupun yang tidak, yang bersifat perayaan atau festival (Biennale 
dan FKY), menjadi pertemuan berbagai macam kepentingan yang 
hampir selalu berkaitan dengan nilai-nilai komersial seniman dan 
karya-karyanya. Karena itu mereka yang menentukan nilai-nilai (baik/
buruk, penting/kurang penting) adalah posisi kurator, pemilik galeri, dan 
kolektor, bukan lagi bagaimana seniman melihat dan menilai karyanya 
sendiri.

Sementara dalam paparan di atas, ditunjukkan bagaimana kurator 
merupakan posisi yang masih “baru” di Yogyakarta, dan juga Indonesia, 
sehingga seringkali mereka-yang menjadi kurator, kebingungan dengan 
tugas yang mereka hadapi dan bagaimana cara mempresentasikan 
metode kerja dan pilihan-pilihan mereka kepada publik. Padahal jika 
melihat perkembangan seni rupa Yogyakarta selama satu dekade 
terakhir, posisi kurator merupakan posisi yang penting- karena 
menjadi jembatan antara seniman dengan publik. Namun usaha untuk 
mengembangkan kurator sebagai sebagai tenaga ahli justru belum 
lagi dilakukan hingga akhir tahun 2010, di luar itu tidak lahir pula 
kritikus seni rupa dari Yogyakarta yang dapat memberikan penilaian 
dan pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa seni rupa yang terjadi di 
Yogyakarta antara 1990-2010.

Keterangan Tentang Grafik

Data untuk grafik tahun 1990-1998 diambil dari Kliping Surat Kabar 
arsip IVAA, dan penelusuran curriculum vitae para perupa peserta 
Biennale Yogyakarta I-VI yang tercatat di katalog Biennale Yogyakarta 
I-VI. Sementara data untuk grafik tahun 1999-2009 diambil dari bab 
kronik peristiwa seni rupa dari buku Almanak Seni Rupa 1999-2009, 
terbitan iBoekoe, Yogyakarta tahun 2011. Grafik diolah dan dikerjakan 
oleh penulis.

Lampiran 

Daftar Galeri Yang Beroperasi Pada Tahun 2006-2008

Keterangan Tentang Grafik 
Data untuk grafik tahun 1990-1998 diambil dari Kliping Surat Kabar arsip IVAA, 
dan penelusuran curriculum vitae para perupa peserta Biennale Yogyakarta I-VI 
yang tercatat di katalog Biennale Yogyakarta I-VI. Sementara data untuk grafik 
tahun 1999-2009 diambil dari bab kronik peristiwa seni rupa dari buku Almanak 
Seni Rupa 1999-2009, terbitan iBoekoe, Yogyakarta tahun 2011. Grafik diolah dan 
dikerjakan oleh penulis. 
 
 
Lampiran  
Daftar Galeri Yang Beroperasi Pada Tahun 2006-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galeri	  Yang	  Beroperasi	  Pada	  tahun	  
2008	  

No	   Galeri	   Jumlah	  
Pameran	  

1	   Bentara	  Budaya	   14	  
2	  	   Rumah	  Budaya	  Tembi	   1	  
3	   Sangkring	  Art	  Space	   6	  
4	   Jogja	  Gallery	   13	  
5	   Gallery	  Biasa	   9	  
6	   	  V-‐art	   5	  
7	   Cemeti	   3	  
8	   Museum	  dan	  Tanah	  Liat	   1	  
9	   Tembi	  Contemporary	   4	  
10	   Sri	  Sasanti	   5	  
11	   Jogja	  National	  Museum	   5	  
12	   Tujuh	  Bintang	   3	  
13	   Roommate	   1	  
14	   Joglo	  ArtSociates	   1	  
15	   Ars	  Longa	   1	  
	  

Galeri	  Yang	  Beroperasi	  Pada	  tahun	  
2006	  

No	   Galeri	   Jumlah	  
Pameran	  

1	   Bentara	  Budaya	  	   16	  
2	  	   V-‐art	   1	  
3	   Cemeti	  	   5	  
4	   Jogja	  Gallery	   2	  
5	   Sangkring	  Art	  Space	  	   2	  
6	   Koong	  Gallery	   1	  
7	   One	  Gallery	   1	  
8	   Rumah	  Budaya	  Tembi	   2	  
9	   Galeri	  Biasa	  	   3	  
	  

Galeri	  Yang	  Beroperasi	  Pada	  tahun	  
2007	  

No	   Galeri	   Jumlah	  
Pameran	  

1	   V-‐art	  	   4	  
2	  	   Bentara	  Budaya	  	   6	  
3	   Cemeti	  	   6	  
4	   Jogja	  Gallery	   6	  
5	   Sangkring	  Art	  Space	  	   2	  
6	   Srisasanti	   1	  
7	   Jogja	  National	  Museum	   1	  
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Tentang Penulis

Agnesia Linda Mayasari

Pekerja seni, tinggal dan bekerja di Yogyakarta. Anggota teater Gandrik 
(muda), yang juga bekerja di bagian manajemen Rumah Seni Cemeti.
Email: al.mayasari@gmail.com

Galatia Puspa Sani Nugraha

Pria yang akrab disapa Galih ini adalah fotografer muda yang baru saja 
lulus dari Jurusan Sosiologi, UGM. Pernah menjadi fotografer untuk 
beberapa event besar Jogja seperti FFD 2012 dan Teater Gandrik 
“Gundala Gawat” 2013. Pernah meraih “The Best Presenter of Parallel 
Event” Biennale Jogja XI bersama Kandang Jaran dan Program Foto 
ISI. Saat ini mulai menggeluti dunia menulis, tertarik membaca-tuliskan 
seni rupa lewat bingkai Cultural Studies dan Teori Kritis. Galih dapat 
dihubungi via: galatiapuspasani@gmail.com

Ida Fitri

Menggemari jalan-jalan ke candi yg dilakukan di sela-sela waktu antara 
siaran di radio swasta dan melanjutkan kuliah di Center for Religious 
and Cross-Culture Studies (CRCS) UGM. Dalam tulisannya, Ia men-
coba menjawab kegelisahannya sendiri mengenai praktik artisan di 
jogjakarta.
Email: dianida76@yahoo.com

Khidir Marsanto Prawirosusanto

Menyelesaikan sarjana antropologinya di Fakultas Ilmu Budaya, UGM 
Yogyakarta pada 2008 dengan skripsi tentang sejarah dan politik 
tata-pamer museum. Tahun-tahun berikutnya, selain menjadi asisten 
peneliti kepustakaan Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra, M.A., M.Phil. 
(Antropologi Budaya UGM) selama kurang lebih empat tahun, ia pernah 
bekerja sebagai penulis lepas sambil-lalu, redaktur di media online 
tentang kebudayaan Melayu, hingga peneliti muda di Pusat Studi Pari-
wisata UGM dan lembaga swasta Stuppa Indonesia. Minat studinya di 
antropologi antara lain di seni-visual, museum dan politik representasi, 
politik-ekonomi, kesukubangsaan, kekerabatan (kinship), dan metode 
dan epistemologi antropologi. Hari-hari ini, Ia sedang ngebut menyele-
saikan tesis soal konstruksi kemiskinan dan domestikasi Orang Suku 
Laut di Kepulauan Riau di program studi antropologi pascasarjana 

UGM, supaya bisa kembali menulis buku etnografi tentang museum di 
Yogyakarta yang tertunda lebih dari dua tahun.
Email: marsanto.iid@gmail.com, Twitter: @iidmarsanto

Muhammad AB

Dilahirkan di Pati, 18 Oktober 1985, lulusan Jurusan Ilmu Sejarah UGM. 
Tulisannya pernah dimuat di Harian Kompas, Skana newsletter teater, 
dan Jurnal Online Inside Indonesia. Menulis skripsi tentang Akademi 
Teater Nasional Indonesia tahun 1950an-1960an sebagai tugas akhir 
untuk mendapatkan gelar S1. Selama tahun 2004-2013 ikut menger-
jakan proyek-proyek kesenian bersama Kandang Jaran, Kunci Cultural 
Studies, Lima Enam Film, Running Pictures, Rumah Seni Cemeti, SAV 
Puskat, Teater Gadjah Mada, dan Teater Garasi. Bersama Kunci Cul-
tural Studies dan Kandang Jaran mendapatkan penghargaan sebagai 
peserta terbaik dalam Parallel Event pada Biennale Yogyakarta 2011. 
Pada tahun 2012-2013 mengerjakan penelitian tentang komunitas 
petani di Blora, Pati, dan Bojonegoro yang hasilnya sedang dipersiap-
kan untuk diterbitkan pada tahun 2014. Sedang melanjutkan kuliah di 
Sekolah Pasca-Sarjana UGM.
Email: muhammad.abe@gmail.com

Pitra Hutomo

Masih bekerja sebagai Staf Arsip dan Pengembangan Basis Data di 
Indonesian Visual Art Archive (IVAA) sejak 2008. Tahun 2004-2005, 
Pitra sesekali membantu organisasi yang dulu disebut Yayasan Seni 
Cemeti (YSC) tersebut sebagai reporter dan penulis lepas. Dia kemu-
dian melamar menjadi Staf Dokumentasi YSC tahun 2006, dan turut 
merancang konsep Arsip dalam Jaringan (Online Archive) setelah YSC 
menjadi IVAA tahun 2007. Kegiatan lain yang dilakukan Pitra biasanya 
nimbrung praktek perupa seperti bekerja dengan Maryanto dan Grace 
Samboh untuk Rawalelatu, atau dengan beberapa aktivis Greenmapper 
Jogja untuk Video Report.
Email: pitra.hutomo@gmail.com

Rakai Badrika

Mulai mempublikasikan tulisan – tulisannya sejak bersekolah di SMA 
Kolese De Britto (2005 – 2008), dengan novel pertamanya “Serikat 
Jomblo – Perjalanan Gila Mengejar Cinta” yang diterbitkan oleh penerbit 
Galang Press. Setelah lulus dari SMA yang kesemua muridnya adalah 
pria. Ia kemudian menimba ilmu di Program Studi Sastra Nusantara/
prodi Jawa di Fakultas Ilmu Budaya UGM (2008 – 2013). Selama masa 
kuliah, Rakaibadrika aktif menulis di majalah, koran – koran kampus, 
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juga menjadi Juara 1 dalam perlombaan essai kreatif “Maritime Culture” 
ART|JOG|13 di Yogyakarta.

Selain membaca dan menulis, pria yang baru saja lulus S1 ini, juga aktif 
berkegiatan dalam pelatihan karakter dan kepemimpinan mahasiswa, 
sempat menjadi penyiar radio di RRI Pro 1 Yogyakarta, menjadi
pembicara dalam di beberapa kesempatan seminar, juga membantu 
teman yang membutuhkan terapi hipnosis. Di usianya yang menginjak 
23 tahun, Rakai Badrika masih terus berproses dan berkarya dalam 
dunia tulis – menulis. Dan dengan bahagia, mengajak pembaca untuk 
terkoneksi dengannya di twitter @rakaibadrika

Realisa D. Massardi

Lulus dari Jurusan Antropologi Budaya pada tahun 2008. Kemudian Ia 
melanjutkan studi S2 HAM dan Demokrasi di University of Sydney dari 
tahun 2011-2013. Beberapa tahun terakhir Ia bekerja di Pusat Studi So-
sial Asia Tenggara, UGM, dan kini menjadi asisten pengajar di Jurusan 
Antropologi, UGM. Sejak masa studinya hingga kini, Ia menggeluti isu 
Hak Anak dan Youth Development, khususnya dalamkonteks identitas 
dan migrasi. Dalam project ini,  Realisa memilih untuk mengusung isu 
pop surrealism di Jogja sebagai salah satu dinamika Youth Culture.
Email: anthrosophia@yahoo.com

Taufiq Nur Rachman

Masih aktif sebagai mahasiswa Ilmu Sejarah UGM (2008). Sekarang 
sedang menyusun skripsi mengenai Sejarah Kelompok Teater Berbasis 
Religi di Yogyakarta. Pernah aktif di BKMS (Badan Keluarga Mahasiswa 
Sejarah) UGM, UKM Swagayugama, FFD Jogja, serta Kandang Jaran. 
Kerap menulis iseng - iseng di blog pribadinya (http://ruangtempur.
blogspot.com/).
Taufiq dapat dihubungi lewat: kemongkong@yahoo.com

Umi Lestari

Mahasiswa Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yog-
yakarta. Saat ini aktif sebagai penulis dan penerjemah lepas, redaktur 
www.mediasastra.com (situs yang bergerak di bidang pengembangan 
dan pendidikan sastra), serta tercatat sebagai pengumpul di Jaringan 
Arsip Budaya Nusantara.
Email: michan_lestari@yahoo.com
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