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JAKARTA, REPUBLIKA 
Biennalle Seni Rupa Jakarta IX 1993 digugat. Gugatan datang dari seorang pelukis 

Eddy Hara, Muryotohartoyo, salah seorang pencetus Gerakan Seni Rupa Baru, pelukis Hardi 
dan sejumlah peserta Seminar dan Temu Perupa yang berlangsung di Teater Arena Taman 
Ismail Marzuku (TIM), Selasa (11/01). 

Gugatan itu muncul setelah seminar yang merupakan bagian dari Biennaile itu 
melewati dua sesi dan hampir semua pembicara (Mella Jaarsma, Tony Haryanto dan Semsar 
Siahaan) tampak gagap menjelaskan konsep seni rupanya. “Sangat terasa biennaile ini tidak 
berangkat dari konsep yang jelas. Konsep karya-karya yang dipamerkan kebanyakan juga 
kabur. Para pelukisnya juga tak bisa menjelaskan konsep-konsepnya dalam diskusi ini,” kata 
Hardi, seperti biasanya, amat bersemangat. 

Karya-karya yang dipamerkan dalam biennaile kali ini, menurut Hardi, merupakan 
karya-karya yang luar biasa, karya-karya yang memerlukan argumentasi untuk menjelaskan 
konsep-konsepnya. “Karena itu, para senimannya perlu bisa berargumentasi agar 
masyarakat bisa memahami konsep karya-karyanya,” katanya. 

Menurut Hardi, hanya karya bersama Semsar Siahaan dan Andar Manik (Penggalian 
Kembali) yang tampil sebagai karya yang benderang (gampang ditangkap maksudnya) dan 
secara jelas mengangkat persoalan sosial. 

Kritik Hardi juga ditujukan pada Jim Supangkat, Ketua Komite Seni Rupa DKJ, yang 
paling punya otoritas dalam memilih para peserta biennalle, sekaligus menentukan tema 
dan jenis karyanya. Ia mempertanyakan kriteria yang dipakai Jim dalam memilih peserta. 
Pertanyaan serupa juga dilontarkan Muyotohartoyo, salah seorang pelukis pencetus 
Gerakan Seni Rupa Baru pada tahun 1975. “Biennaile kali ini tidak jelas sasarannya. 
Terkesan tanpa konsep,” katanya. 

Pelukis Yogya, Eddy Hara, juga mendukung gugatan Hardi. “Kalau saya jadi Hardi, 
akan bikin biennaile tandingan, seperti yang pernah terjadi di yogya,” kata pelukis yang dulu 
terlibat dalam biennaile tandingan di Yogya. 

Pelukis Hadi Supele juga menyarankan perlunya ada “biennaile tandingan”. Tapi 
ketika ia bertanya, kenapa Eddie Hara tidak membuat biennaile tandingen seperti yang 
dilakukannya di Yogya, pelukis nyentrik itu menjawab, “Jakarta kan bukan wilayah teritorial 
saya. kalau saya lakukan bisa dituduh mengambil teritorial orang.” 

 
Perlu kritis 

Pelukis wanita asal Belanda (kini tinggal di yogya), Mella Jaarsma, menyatakan 
sepakat pada gagasan Hardi tentang pentingnya kriteria yang jelas dalam memilih peserta 



biennaile. “Kita perlu bersikap lebih kritis dalam melihat karya-karya tiga dimensi,mana yang 
punya kekuatan dan mana yang tidak,” katanya. 

Seorang kurator Museum Nasional, Tubagus Andre, juga menyatakan pentingnya 
sikap kritis itu. menurutnya, makna beberapa karya yang dipamerkan dalam biennaile itu 
tidak sampai pada penonton. Tanpa aksentuasi tertentu, menurutnya, karya-karya tiga 
dimensi itu hanya tertangkap sebagai onggokan-onggokan benda mati yang tidak 
menyampaikan apa-apa. 

Ketika ada pertunjukkan yang menyertai gelar karya itu pada acara pembukaan, 
penonton, menurutnya, memang sedikit bisa menangkap maknanya. Tetapi, begitu 
pertunjukkan selesai, karya itu tinggal onggokan benda mati yang tak bermakna. Yang 
dimaksud oleh Tubagus adalah karya-karya seni rupa pertunjukkan (performance art), yang 
ikut digelar dalam bienniale itu. Ini merupakan karya seni instalasi yang dilengkapi dengan 
pertunjukkan (semacam tari) di tengah-tengahnya. 

Panitia pelaksana yang diketuai Astari Harus Al Rasjid, menurut beberapa peserta, 
mengisyaratkan bahwa yang diikutkan biennaile kali ini adalah semacam “seni rupa 
instalasi”. Tapi istilah ini sempat menjadi perdebatan dalam diskusi. 

Para pembicara sessi pertama (FX Harsono, Rahmayani dan Pintor Sirait) juga gagap 
ketika diminta peserta untuk mendefinisikan istilah “seni istilah”. Begitu juga Goenawan 
Mohamad yang tampil sebagai moderator. “Istilah ini memang masih menjadi perdebatan. 
Ini artinya kita sendiri tidak terlalu yakin dengan istilah ini,” kata FX harsono. 

 
Seni Rakitan 

Rahmayani malah sempat mengusulkan agar istilah “seni Instalasi” diganti saja 
dengan “seni Rakitan” atau “seni patungan”. Tapi, Jim Supangkat, Ketua Komite Sastra DKJ, 
justru menolak untuk menyebut biennaile yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian 
Jakarta (DKJ) itu sebagai pameran “seni rupa instalasi”. Materi pameran biennaile ini adalah 
seni rupa kontemporer Indonesia. Bukan seni rupa instalasi, bukan post-modernisme, juga 
bukan seni rupa eksperimental,” katanya. 

Seni rupa kontemporer Indonesia, menurutnya, ada dan tidak bisa disangkal 
merupakan kelanjutan dan perkembangan seni rupa modern Indonesia. “Tapi, seni rupa 
kontemporer menunjukkan pola perkembangan yang berbeda. Seni rupa modern mengenal 
pola perkembangan linier. Gaya, aliran dan kecenderungannya berhubungan satu sama 
lainnya sebagai kontinuitas berdasarkan pengaruh atau kontradiksi. Sedangkan seni rupa 
kontemporer meninggalkan perkembangan linier,” katanya. 

Dalam seni rupa kontemporer, kata Jim, muncul pengkajian ulang atas semua 
kesepakatan yang merupakan hal mendasar dalam seni rupa. Muncul berbagai konsep 
redifinisi atau dedefinisi seni rupa, baik secara estetik maupun konsep berkarya personal. 

Ketika ditanya, kenapa dipilih sejenis seni instalasi, bukan seni lukis, untuk biennaile 
kali ini, Jim Supangkat mengatakan, pilihan itu untuk mengimbangi dominasi seni lukis yang 
terjadi selama ini. Menurutnya, seni lukis di Indonesia sudah bergerak sangat maju dan 



mendominasi dunia seni rupa Indonesia. Kalau tetap diadakan biennaile kali ini, ia juga 
mengaharapkan munculnya berbagai alternatif baru di dunia seni rupa. 

 
 
 
 


