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Seni Keramik: Keterbatasan dan Penjelajahannya

Oleh Rifky Effendy

Suatu pameran seni keramik kontemporer digelar di Galeri Nasional Indonesia. Pesertanya 

kebanyakan orang muda yang berasal dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Surabaya, Solo, 

hingga Padang. Mereka menyajikan berbagai bentuk idiom, mulai dari kecenderungan pottery 

atau bentuk-bentuk ke arah wadah hingga mematung bahkan beberapa menginstalasi. Apakah ini 

menunjukkan antusiasme seniman muda Indonesia dalam olah bahan yang monomaterial, 

terutama dengan tanah liat dan proses pembakaran? Apakah perkembangan seni rupa 

kontemporer, yang cenderung "serba boleh", telah memberikan kepercayaan diri pada praktik 

seni yang terpinggirkan oleh seni halus (fine art) warisan abad pencerahan di Barat, yang selalu 

mengunggulkan lukis dan patung?

Dalam pameran seni keramik itu banyak hal yang menarik, katakanlah perupa Nadia Savitri (lahir 

tahun 1981) yang menghadirkan karya berjudul Still Life in... (tahun 2004) yang terdiri dari 

bentuk-bentuk yang mereproduksi benda keseharian, seperti botol dan buah apel dengan teknik 

cetak tuang porselen, yang dijejerkan di atas rak kayu. Di sampingnya tergantung karya Kinanti 

(lahir 1981) , dengan teknik sama, berjudul Seeds of Life (2004) yang bentuknya menyerupai 

telur-telur.

Karya keduanya menunjukkan, seperti pendapat Asmudjo J Irianto dalam katalog, 

mengongkretkan aspek ilusi dalam tradisi melukis alam benda. Gejala ini begitu dominan dalam 

praktik seni kontemporer umumnya, di mana bentuk peniruan atau mimetik kembali 

mendapatkan tempat dalam dunia gagasan mengiringi perkembangan teknologi reproduksi 

mutakhir. Di sisi ini kita bisa melihat bahwa suatu disiplin seni yang membatasi teknis dan 

material diuji oleh suatu pemikiran-pemikiran.

Senada pula dengan karya Eko Yuli Prayitno (lahir 1980), berjudul …Red (2004) yang 

menghadirkan rangkaian bentuk seperti potongan batang bambu. Karyanya agak lebih menarik 



karena aspek mimetik bukan hanya dari bentuk, tetapi juga dari lapisan glasirnya. Hal ini 

membutuhkan keahlian lanjut dalam penguasaan teknik pewarnaan dan pembakaran tungku. 

Walaupun secara ekstrem mimetik bentuk yang mengandalkan craftmanship seperti juga dua 

karya Winarno Prastawa (lahir di Bantul, 1977) yang meniru dunia fauna secara realistik 

sebenarnya bisa membuat nilai karya seni keramik menjadi sangat tinggi dan bisa dipahami oleh 

khalayak umum atau malah menjadi sangat tampak ketidakmemadainya penguasaan teknis 

sehingga menjadi "benda pasaran lagi murahan" atau kitsch dalam artian sebenarnya.

Memang di dalam tradisi seni keramik banyak aspek yang unik dan hanya bisa dipahami oleh 

kalangan terbatas. Perkara ini kadang menjadi hambatan apresiasi masyarakat luas apalagi 

menyangkut tradisi pottery. Glenny Irene dari Bali, misalnya, menghadirkan bentuk silinder 

porselen putih dengan teknik pijit (pinching) sehingga menghasilkan tekstur dan pola yang 

beraturan secara apik. Begitu pun dengan karya Kurniawati Gautama dari Jakarta serta AAK 

Anom dari Bali, yang lebih menonjolkan aspek-aspek keunggulan material yang khas. Hal itu 

seperti juga yang dilakukan oleh para keramikus senior, katakanlah Keng Sien yang kental 

dengan penjelajahan teknis, baik bahan maupun pembakaran. Namun, justru banyak pemirsa tak 

begitu memahami persoalan tersebut.

Tetapi, ada juga karya-karya yang mengomentari persoalan sosial dan mudah dicerna, seperti 

karya Andi Noor Samsi berjudul Selamat Datang di Kota Surabaya, yang menyindir kemacetan 

yang harus dihadapi kotanya. Dengan menampilkan bentuk-bentuk karikatural tiga dimensi, ia 

membangun rangkaian miniatur jembatan dan jalan raya yang penuh sesak dengan berbagai jenis 

kendaraan bermotor lewat modul-modul yang masif. Di bawahnya, tampak rangkaian kereta api 

melintas. Karyanya tampil begitu komunikatif dan atraktif sehingga kehadiran karya Andi 

mungkin saja membawa seni keramik ke dalam perbincangan arus besar seni yang tematik dan 

lebih cair terhadap persoalan keseharian, seperti juga apa yang dilakukan (alm) Hendrawan 

Riyanto.

Dalam suatu diskusi yang mengiringi acara pameran, Asmudjo dan Wulandani Dirgantoro 

sebagai pembicara sekaligus kurator pameran ini akhirnya lebih banyak membincangkan seputar 

persoalan yang dihadapi seni keramik di Indonesia, yang dilematis serta problematis. Banyak 

praktisi masih mencari jati dirinya dalam wilayah yang tarik-menarik di antara perkembangan 



seni keramik secara khusus dan spesifik seperti keramik dalam lingkup tradisi pottery yang sarat 

dengan pakem-pakem teknis dan perjuangan melawan pemisahan dan peminggiran medium yang 

diwarisi pemikiran arus utama seni modern Barat yang linier, seperti perjuangan (alm) Hildawati 

Soemantri. Tarik-menarik ini berlangsung di dalam suatu perkembangan wacana mutakhir yang 

tak lagi mengunggulkan medium tertentu saja seperti seni rupa kontemporer dan memungkinkan 

para perupa menggunakan berbagai macam medium untuk mengungkapkan gagasannya.

Namun, diam-diam banyak para seniman keramik di Indonesia telah memasuki wilayah yang 

melampaui perbincangan sekat-sekat seni. Saya teringat karya Andar Manik pada tahun 1991, di 

mana ia telah membuktikan keramik ke dalam perkembangan arus utama seni di Indonesia. Hal 

yang sama telah dilakukan Lie Fhung dan Titarubi yang selalu menampilkan kecenderungan 

karya instalasi. Dalam pameran ini mereka menghadirkan masing-masing karyanya yang bernada 

puitis. Lie Fhung menghadirkan rangkaian porselen berbentuk sayap-sayap berukuran mungil 

berjudul Soaring Simulation (2003-2004), yang dikombinasikan dengan konstruksi kawat 

tembaga berbentuk kubus, digantung di dalam ruang yang dibungkus kain hitam. Ada juga bentuk 

figur malaikat di dinding dan lukisan hati berwarna kemerahan kontras sehingga dalam ruangan 

terasa menjadi sangat dramatis.

Titarubi lewat karya instalasi berjudul I Wish I Had a River (2004) menampilkan puluhan patung 

figur yang disusun sedemikian rupa di dinding. Karyanya penuh dengan simbol-simbol personal 

yang liris dan di sini material yang digunakan tidak ditonjolkan. Keramik dalam perlakuan 

Titarubi, mungkin juga Lie Fhung, hanya merupakan medium ungkap yang bisa saja digantikan 

dengan bahan lain.

Agak lain dengan instalasi Agung Suryanto dari Surabaya lewat karyanya Kepompong berbahan 

terakota atau Andita Purnama Sari A dari Jakarta dengan Zamrud Khatulistiwa-nya. Mereka 

tampaknya makin terbiasa membuat karya yang meruang, tetapi juga mulai fasih memanfaatkan 

watak material sebagai suatu kekayaan medium sebagai bahasa. Material dan tahapan proses 

teknis dalam keramik bukan hanya semata untuk dijadikan konstruksi bangun suatu bentuk, tetapi 

lebih jauh penjelajahannya dalam menciptakan kode yang khas untuk mengomunikasikan subyek 

persoalan.



Di dalam dunia pendidikan seni keramik, terutama di Bandung (baca: FSRD-ITB) yang 

cenderung formalistik, telah diterapkan suatu metode di mana tiap material mempunyai 

potensinya sendiri. Tentu saja dunia pendidikan seni keramik di Indonesia saat ini masih perlu 

ditunjang oleh banyak pengetahuan teknis selain pemenuhan prasarana yang mendukungnya 

dalam hal ini berhubungan dengan teknologi keramik. Namun, bagi seorang perupa yang kreatif, 

penggunaan monomaterial-meminjam istilah kurator lain dalam pameran ini, Nurdian Ichsan-bisa 

begitu tanpa batas. Perupa keramik sesenior F Widayanto sebagai suatu contoh di mana kesetiaan 

pada bahan sebagai suatu keterbatasan menghasilkan karya-karya inovatif dan sekaligus akrab 

bagi masyarakat luas.

Karya-karya perupa muda lain dalam pameran ini, seperti Feni Affiani dari Bandung, 

membaurkan perilaku terhadap medium. Lewat rangkaian karyanya, ia menggambar dengan 

menoreh permukaan porselen yang putih bersih. Torehan itu diisi oleh pewarna engobe atau tanah 

yang diberi pewarna biru , mirip dengan teknik cetak dalam seni grafis. Karyanya benar-benar 

menyerupai drawing di atas kertas atau kanvas. Perilaku serupa datang dari Evi Yonathan serta 

Jenny Lee dari Jakarta yang menggunakan keramik sebagai dasar untuk melukis. Hal ini 

mengingatkan saya pada keunggulan (alm) Suyatna yang dikenal sering menggabungkan tradisi 

pottery dan melukis.

Bagaimana harapan para keramikus muda ini? Dalam diskusi muncul berbagai pendapat, tetapi 

ada pemikiran yang saya kira harus diperhatikan serta disadari banyak pihak, yakni bahwa jarang 

sekali diselenggarakan pameran seni keramik di galeri-galeri, terutama di Jakarta. Sangat 

mungkin kenyataan ini menjadi penyebab kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni keramik. 

Saat ini seni patung dan grafis mulai diperhatikan publik seni karena ada gelagat baik dari galeri-

galeri yang memamerkannya secara konsisten. Padahal, sebagai suatu material dan benda artistik 

keseharian, keramik sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat, katakanlah seni kerajinan 

maupun pelengkap rumah tangga.

Hanya melalui pameranlah kiranya karya seni keramik akan mengalami kemajuan dalam hal 

apresiasinya. Mungkin dengan itu masyarakat akan lebih menghargai bukan hanya pada karya-

karya seniman ini yang tercatat kebanyakan dari golongan menengah yang terdidik, tetapi juga 

menular pada nasib kerajinan keramik yang tersebar di Tanah Air.



Ironisnya, "Pameran Seniman Keramik Muda Indonesia" di Galeri Nasional ini digelar hanya 

selama satu minggu. Tak sepadan dengan usaha para perupa ini.
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