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=============================================

KOMPAS Minggu, 02-07-2006. Halaman: 26
 

                          Polemik Seni Rupa
            NABI-ISME, IDEOLOGI SENI, KEBEBASAN EKSPRESI
                        Oleh: Jim Supangkat

   Don't ask what your country can do for you, ask what you can do 
for your country. (John F Kennedy)
   Pada 26 Januari 2006-sebelum RUU APP menimbulkan badai protes-
saya diundang Pansus RUU APP DPR menghadiri acara dengar pendapat. 
Acara ini membahas "apakah pornografi" bukan hubungannya dengan 
kesenian. Selain kepada saya, undangan dikirim kepada dua seksolog, 
seorang psikiater, dan seorang kriminolog.
   Pada acara itu anggota Pansus pendukung RUU APP mengemukakan, 
hanya 12% penduduk Indonesia yang bisa kritis menimbang baik buruknya 
pornografi, sementara 88% penduduk tidak. Ketika itu saya 
mengemukakan, "Masalahnya bukan pilihan berpihak pada kelompok 12% 
atau pada kelompok 88%." Pasal-pasal RUU APP tidak cuma membendung 
pornografi. Pasal-pasal ini meluas ke berbagai aspek kehidupan. Bila 
RUU ini disahkan, akan terbentuk sistem kontrol sosial yang justru 
merugikan kelompok 88%. Sistem kontrol ini bisa menghambat kelompok 
88% meraih kemajuan.
   Saya kemukakan, Republik diproklamasikan kelompok 12% yang 
terdidik pada masa kolonial. Mereka menyerap pemikiran modern, 
menyusun konsep Indonesia sebagai bangsa dan negara, membangkitkan 
nasionalisme. Sejarah menunjukkan gagasan di balik semua upaya ini 
adalah mengangkat kelompok masyarakat 88% yang pada masa kolonial 
diabaikan hak-haknya mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan.
   Proses modernisasi pada masyarakat yang 88% itu adalah cita-cita 
Republik. Namun setelah usia Republik setengah abad lebih persentase 
12 - 88 itu tidak banyak berubah. Republik hanya memerdekakan "kita" 
bagian dari kelompok 12%. Bila kita mengesahkan UU yang bisa 
menghambat proses modernisasi ini, kita mengukuhkan pengkhianatan 
kita pada cita-cita Republik selama ini.
   Sudut pandang itu yang saya gunakan ketika menulis persoalan 
erotisme dalam kesenian di jurnal seni rupa Visual Arts. Pada akhir 
tulisan ini saya mengajak seniman tetap menempatkan kemajuan kelompok 
88% itu di atas tuntutan kebebasan ekspresi karena rasa aman seniman 
terganggu RUU APP. Tanpa jaminan kebebasan ekspresi, risiko memang 
pilihan ekspresi seni. Tapi, jangan cêngêng.
   Enin Supriyanto mengkritik sudut pandang itu pada tulisan "Salah 
Paham dan Takut pada Kebebasan?" (Kompas, 3 Juni 2006). Enin 
mengutamakan kebebasan ekspresi. Ia mengaitkan kebebasan ekspresi ini 
dengan kebebasan sebagai gejala ontologis pada manusia. Katanya, 
sejak Nabi Adam, manusia memilih kebebasan dan karena itu terusir 
dari Taman Firdaus. Gejala ontologis ini mendasari kebebasan 
individu, kebebasan menyatakan aspirasi, kebebasan pers, kebebasan 
ilmu, dan kebebasan lainnya.
   Saya pernah mengemukakan kepada Enin, kebebasan ekspresi dalam 
kesenian tidak bisa disejajarkan dengan kebebasan menyatakan 
aspirasi, kebebasan pers dan kemerdekaan. Kebebasan ekspresi di dunia 
kesenian bertumpu pada ideologi seni yang percaya bahwa seni 
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berpangkal pada wahyu. Seni dalam ideologi ini datang dari atas. 
Ideologi ini membentuk kepercayaan pada masyarakat Barat bahwa seni 
membawa kebenaran yang Tuhaniah. Kepercayaan ini mencerminkan nabi-
isme dan mendasari tradisi pengagungan seni dan seniman. Mendasari 
pemberian privilege kebebasan yang nyaris absolut pada seniman. 
Ekspresi seni dipercaya (dibolehkan) berada di luar konvensi sosial, 
berada di atas (tidak dibatasi) moralitas dan bebas dari fungsi-
fungsi praktis dalam kehidupan.
   Pada tahun 1825, ideologi itu dikukuhkan di Prancis melalui 
Manifesto Avant Garde yang mencetuskan slogan terkenal, "seni untuk 
seni". Manifesto yang didukung seniman liberal dan industrialis ini 
ingin mengembalikan seni pada tujuannya. Pada abad ke-19 itu seniman-
seniman sosialis sedang menyajikan ekspresi gelap yang mencerminkan 
kemiskinan petani yang beralih menjadi buruh di kota-kota besar 
Eropa, menyusul terjadinya revolusi industri. Ekspresi ini dianggap 
mengotori seni. Pada perkembangan abad ke-20, arus besar kesenian 
modern yang bertumpu pada manifesto ini memang bersih dari persoalan 
sosial.
   Nabi-isme itu hadir juga dalam kesenian kita walau ideologi yang 
mendasarinya sama sekali tidak dipahami. Namun ideologi ini 
menghadapi ideologi seni yang lain. Kajian etimologis dan kajian 
linguistik himpunan istilah-istilah seni dalam bahasa Indonesia dan 
kajian prinsip estetik seniman-seniman berhasil menunjukkan ideologi 
seni ini tidak melihat seni berpangkal pada wahyu. Di sebaliknya, 
seni berpangkal pada perkembangan mental seniman yang bergerak justru 
dari bawah ke atas. Ekspresi seni pada ideologi ini tidak berada di 
atas moralitas kendati sepenuhnya bergantung pada rasa (sense) 
senimannya. Ekspresi seni ini percaya pada karsa (semangat) yang 
digali dari spirit masyarakat. Dilihat dari ideologi seni ini nabi- 
isme bisa terperangkap pada tuntutan hak kelompok masyarakat 12% 
karena kesenian modern hidup hanya di kalangan masyarakat ini.
   Beda pendapat saya dengan Enin itu berawal pada beda pendapat 
dalam membela karya Agus Suwage, Pinkswing Park, pada CP Biennale 
2005 yang menjadi kasus polisi karena laporan ormas FPI. Enin 
mengajak saya membela Agus Suwage melalui pengumpulan tanda tangan 
seniman dan manifesto kebebasan ekspresi seni. Saya menolak.
   Sebagai Kurator Kepala CP Biennale 2005, saya tersangkut kasus 
itu. Berita acara pemeriksaan (BAP) saya diberkas polisi bersama BAP 
Agus Suwage, Davy Linggar, Anjasmara, dan Izabel Yahya untuk diajukan 
ke pengadilan bila memenuhi syarat. Kepada Enin saya tegaskan saya 
tidak akan menghimpun seniman dan menggalang dunia seni rupa untuk 
membela saya di pengadilan. Saya tegaskan pula saya ingin menjamin 
tulisan-tulisan saya di media massa yang menentang RUU APP tidak 
berujung pada kepentingan pribadi saya.
   Selain itu, saya tidak bisa menghindari kesan semangat pembelaan 
itu berpangkal pada nabi-isme. Pada CP Biennale 2005 saya menutup 
Pinkswing Park-yang diisukan mengandung ketelanjangan-menghadapi 
kedatangan massa FPI. Saya tidak berani mengambil risiko terjadinya 
perusakan oleh massa. Karya-karya perupa dunia dari berbagai negara 
dan karya-karya terbaik para perupa kita pada biennale internasional 
ini tidak diasuransikan. Karya-karya yang nilai nominalnya sulit 
dibayangkan ini hadir karena kerelaan para perupa mengikuti biennale 
ini.
   Alasan saya ditolak mentah-mentah. Kelompok kecil pembela Agus 
Suwage menyatakan seharusnya saya justru membiarkan perusakan terjadi 
(demi kebebasan ekspresi) dan menggunakan kejadian ini untuk 
melaporkan FPI kepada polisi. Ketika itu saya merasakan amuk nabi-
isme.Kelompok ini mengajak peserta CP Biennale yang lain menunjukkan 
solidaritas dengan menurunkan karya mereka dan menandatangani 
pernyataan protes pada saya karena melanggar kebebasan ekspresi. 
Upaya ini ternyata gagal karena ditolak para peserta lain.
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   Karena itu kita bertanya "sabda" apakah yang begitu "suci" di 
balik karya Pinkswing Park? Sebelum karya ini menjadi kasus, para 
kurator, para peserta biennale, dan publik seni rupa melontarkan 
pendapat persis sama. Karya ini akan mengundang infotainment, 
kemudian FPI. Ketika dugaan ini menjadi kenyataan muncul pendapat 
yang kembali sama. Bila model-model yang tampil pada karya ini bukan 
selebriti, karya ini tidak akan menjadi kasus. Polisi mengikuti 
pendapat umum ini. Kasus Pinkswing Park adalah kasus ketelanjangan 
selebriti dan bukan kasus ketelanjangan pada karya seni.
   Sepadankah kehebohan kebebasan ekspresi dengan kehebohan kreasi 
infotainment itu? Kata- kata John F Kennedy pada awal tulisan ini 
bisa dibaca begini, "Jangan tanya apa yang bisa diberikan masyarakat 
dan dunia seni rupa kepadamu, tanya kenapa?"
Jim Supangkat 
Kritikus Seni Rupa


