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EDDY SUSANTO

Eddy Susanto is one of ArtSociates’s most important artists. He studied graphic design before 
embarking in his art career; this was possibly the influence to his prudent, erudite approach in 
art. His artworks are created by conducting extensive researches on certain points in history, 
exploring the notions of historical narratives and the development of identity. They portray 
fragments of local history parallel to the world’s history, interpolating cultural identity of the 
East into the historical elements of the West. 

Eddy’s paintings mostly incorporate Javanese passages in its native hanacaraka script, taken 
from several important Javanese pieces of literature. His series of Sembilan Mata Hari Centhini 
(2012), for example, was created around the analogy found between the character of Mata Hari 
and the dance movements described in Serat Centhini, and his works titled Java of Dürer (2011) 
– the artwork that earned him the accolade of Bandung Contemporary Art Award #2 in 2012 – 
replace Albrecht Dürer’s engraved lines with passages from Babad Tanah Jawi.

Eddy has showcased his painting series in various national and international exhibitions. Solo 
exhibitions worth considering include The Irony of Ruralism, Art Jakarta, Jakarta (2018); Pro-
ject 10+3, Baik Gallery, Seoul, South Korea (2018); Occultism: A Shared Phenomenon, ArtStage 
Jakarta (2017); Kalatida Toward Capitalism, ArtStage Singapore, Singapore (2017); Java Script, 
National Gallery of Indonesia, Jakarta (2015); The Passage of Panji: Memory, Journey and Desire, 
Lawangwangi Creative Space, Bandung (2014); Albrecht Durer and the Old Testament of Java, 
Galerie Michael Janssen, Singapore (2014); and Matahari Centhini, Lawangwangi Creative Space, 
Bandung (2012). He also has participated in numerous group exhibitions. To mention a few: 
JAVA Art Energy, Institut des Cultures d’Islam, Paris, France (2018-2019); Singapore Biennale, 
Atlas of Mirror, Singapore Art Museum (2016-2017); ArtJog IX, Universal Influence, Yogyakarta 
(2016); Southeast Asia Platform, ArtStage Singapore, Singapore (2014); Indonesia Art Award 2013, 
National Gallery of Indonesia, Jakarta (2013); ArtJog: Maritime Culture, Yogykarta (2013); ArtJog: 
Looking East, Yogyakarta (2012); Bandung Contemporary Art Award #2, Lawangwangi Creative 
Space, Bandung (2012); and ART/JOG/11, Yogyakarta (2011).

His accolades include Indonesian Presidential Museum Collections, Bogor (2014); finalist of In-
donesian Art Award 2013, Jakarta (2013); winner of Dharmawangsa Award, Nyoman Gunarsa 
Museum, Bali (2012); finalist of UOB Painting #2, Jakarta (2012); and Bandung Contemporary Art 
Award #2 winner.

Born in Jakarta, May 12, 1975
Lives & works in Yogyakarta
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Judul dari seri ini pada awalnya terinspirasi oleh artikel “Why China Did Not Have a Renais-
sance – And Why that Matters” yang ditulis oleh Thomas Maissen and Barbara Mittler 19 
Februari 2019 [1]. Renaissance sering dicirikan sebagai zaman tertentu dalam sejarah Eropa 

dan elemen penting dalam narasi kebangkitan Barat. Gagasan ini di Eropa selalu terhubung 
dengan gagasan tentang zaman kegelapan dan ketidakjelasan yang mendahuluinya sehingga 
melahirkan kebutuhan untuk membebaskan diri dari zaman itu dan dari semua implikasinya. 
Eropa menganggap diri mereka hidup di zaman baru. Namun apakah Renaissance Eropa 
menawarkan kemungkinan baru untuk penulisan sejarah global?

Renaissance of China (?)

Di Barat Renaissance dengan huruf besar 
R memiliki pengertian sebagai sebuah 
Gerakan. Kata ini memiliki padanan tapi 
tak serupa dengan kata renascere atau re-
naissance dengan huruf kecil r  – Kebang-
kitan Kembali. Apakah Gerakan Renais-
sance di Barat memiliki pengertian yang 
sama dengan r/Renaissance of China? 

Dalam bidang pertanian catatan tertulis 
paling awal tentang ilmu bercocok tanam 
Tiongkok, berasal dari periode pra-Qin 
(sebelum 221 SM). Dari dinasti Han (202 
SM–220) hingga dinasti Ming (1368–1644), 
beberapa buku ensiklopedis ditulis untuk 
mencatat praktik pertanian masyara-
kat Tiongkok secara sistematik. Buku-2 
tersebut menyebar ke berbagai negara dan 
memiliki dampak yang besar secara global. 
Bahkan di akhir abad 19, Charles Darwin 
dalam bukunya “On the Origin of Species” 
mengutipnya sebagai sebuah ensiklopedia 
Tiongkok kuno. Selanjutnya, reformasi dan 
keterbukaan pada tahun 1978 mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan menghidup-
kan kembali kemajuan ilmu pengetahuan 
dan investasi yang membuat Cina kembali 
menjadi pemimpin dalam ilmu dan produk 
pertanian [2].

Pengetahuan tentang obat adalah kontribusi 
Cina secara global yang tidak bisa disangkal. 
Fakta bahwa obat herbal efektif untuk men-
gobati penyakit menunjukkan bahwa ada ba-
han aktif yang efektif yang terkandung dalam 
tanaman ini. Sebagai contoh, obat herbal 
yang berasal dari tanaman Artemisia Annua L 
digunakan untuk mengobati malaria. Pen-
getahuan ini didokumentasikan dalam Buku 
Pegangan Resep untuk Keadaan Darurat yang 
ditulis pada masa Dinasti Jin Timur (317–420 
M). Pada tahun 1972, sekelompok ilmuwan 
Cina, yang dipimpin oleh Tu Youyou, men-
gisolasi artemisinin dari tanaman ini. Youyou 
memelopori penggunaan artemisinin sebagai 
pengobatan malaria, menyelamatkan jutaan 
nyawa, terutama di negara-negara berkem-
bang. Tu Youyou dianugerahi Hadiah Nobel 
Kedokteran 2015 [2]. 

Setelah periode introspeksi yang panjang, 
biologi dan pertanian Cina sekali lagi mem-
bangun keunggulan global. r/Rainaissance 
of China dalam hal ini memiliki pengertian 
sebagai sebuah Kebangkitan Kembali atas 
pengaruh Global masa lalu yang dipresenta-
sikan dalam bentuk yang modern and sesuai 
jaman.
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Ketika Deng Xiaoping mengantarkan era 
Reformasi yang membuka ruang terbatas 
bagi praktik keagamaan, berbagai jenis 
agama tumbuh dan berkembang pesat 
di seluruh Cina. Tidak hanya mencakup 
kebangkitan dan penemuan kembali berb-
agai bentuk tradisional agama Cina, tetapi 
juga adaptasi kreatif dalam bentuk-bentuk 
baru. Secara harfiah jutaan kuil dewa lokal 
telah dibangun atau dibangun kembali 
dalam 30 tahun terakhir. Peziarah ber-
duyun-duyun ke kuil Buddha dan kuil Tao 
yang telah direnovasi. Berbagai bentuk 
agama Kristen telah mengalami pertum-
buhan eksplosif.  Pada masa pemerintahan 
Mao Zedong dan Revolusi Kebudayaan 
(1966–1976), para pemimpin Tionghoa 
menindas dan melenyapkan segala bentuk 
praktik keagamaan [3]. Dalam hal Kebuday-
aan, Religi, dan Tatanan Sosial, pengertian 
r/Reinnaisance of China adalah Kebangki-
tan Kembali dalam bentuk adaptasi kre-
atif atas sejarah panjang berbagai praktik 
tradisi yang sudah berlangsung berabad-
abad di Cina.

Karya Eddy Susanto, mencoba menghad-
irkan kembali tentang Reinnaissance of 
China (?) yang telah menjadi bagian telaah 
banyak penelitian saintifik. Tanda tanya 
dalam judul seri ini  dimaksudkan untuk 
mempertanyakan kembali baik pemaha-
man r/Reinnaissance maupun periodis-
asinya. Robekan maupun kupasan yang 
dibuat dalam lukisan ini serupa dengan 
“membedah” kembali pengertian kata r/
Reinaissance.  

Eddy Susanto melukiskan kembali karya2 
yang dibuat oleh pelukis Barat pada era 
Reinassance Barat abad ke 16. Lukisan 

tersebut merupakan euforia oksidentalisme, 
khususnya atas Cina pada waktu itu.  Selain 
mempertanyakan pemahaman e/Reinnai-
sance of China,  karya ini mencoba memban-
gun korelasi dari perspektif imajinatif  den-
gan Babad Kawung “Sejarah Kawitane Wong 
Jawa Lan Wong Kanung”.  Dalam babad semi 
imaginatif dan tendensius ini digambarkan 
migrasi Cina melewati Yunan sebelum tiba di 
Nusa-Kendheng. Basis kisah ini mirip dengan 
pendapat Robern Barron von Heine Geldern 
yang mengatakan nenek moyang bangsa 
Indonesia berasal Yunnan, Cina Selatan [4]. 
Migrasi tersebut mempengaruhi Kebudayaan 
and artsitektur Jawa. Karya karya dalam seri 
ini dilukiskan dengan menggunakan Text dari 
Babad tersebut.
 

Jogjakarta, 19 Oktober 2021
Eddy Susanto 
(Diedit oleh Andonowati & Brenny van Gro-
esen)

[1] “Why China Did Not Have a Renaissance – And Why 
that Matters”, Thomas Maissen and Barbara Mittler trafo.
hypotheses.org/17946.
[2] A Chinese renaissance. Nature Plants 3, 17006 (2017). 
doi.org/10.1038/nplants.2017.6
[3] Religious Renaissance in China Today, Richard Mad-
sen, First Published June 1, 2011, Research Article, doi.
org/10.1177/186810261104000202
[4] nusantarareview.com/cerita-imajinatif-itu-bernama-
babad-kanung.html
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The title of this series was originally inspired by the article “Why China Did Not Have a 
Renaissance – And Why that Matters” written by Thomas Maissen and Barbara Mittler, 
February 19, 2019 [1]. The Renaissance is often characterized as a particular epoch in 

European history and an important element in Western revival narratives. This idea in Europe 
was always connected to the idea of the dark ages and the obscurity that preceded it, giving 
rise to the need to free oneself from that age and from all its implications. Europeans consider 
themselves to be living in a new age. But did the European Renaissance offer new possibilities 
for global history rewriting?

Renaissance of China (?)

In the West, the Renaissance with a capi-
talized R denotes a Movement. This word 
has a dissimilar match with the word “re-
nascere” or renaissance with a lowercase 
r - Resurrection. Does the Renaissance 
Movement in the West have the same 
meaning as the r/Renaissance of China?

In agriculture the earliest written records 
of Chinese cultivation date back to the 
pre-Qin period (before 221 BC). From the 
Han dynasty (202 BC–220) to the Ming 
dynasty (1368–1644), several encyclopedic 
books were written to systematically re-
cord Chinese agricultural practices. These 
books spread to various countries and had 
great global impacts. Even in the late 19th 
century, Charles Darwin in his book “On 
the Origin of Species” cited the ancient 
Chinese encyclopedia. Further, Reforms 
and opening up in 1978 boosted economic 
growth and revived scientific progress and 
investment, making China again a leader 
in agricultural science and products [2].

Knowledge of medicine is the undeni-
able contribution of China globally. The 
fact that herbal remedies are effective 

for treating ailments shows that there are 
active ingredients contained in these plants. 
For example, herbal medicine derived from 
the plant Artemisia Annua L is used to treat 
malaria. This knowledge is documented in 
the Handbook of Prescriptions for Emergen-
cies written during the Eastern Jin Dynasty 
(317–420 AD). In 1972, a group of Chinese 
scientists, led by Tu Youyou, isolated arte-
misinin from this plant. Youyou pioneered 
the use of artemisinin as a malaria treatment, 
saving millions of lives, especially in develop-
ing countries. Tu Youyou was awarded the 
2015 Nobel Prize in Medicine [2].

After a long period of introspection, Chinese 
biology and agriculture have once again es-
tablished a global advantage. r/Renaissance 
of China in this case has an understanding 
as a Re-awakening of past global influences 
which is presented in a modern and contem-
porary form.

When Deng Xiaoping opened up limited 
space for religious practice, various types 
of religions grew and flourished throughout 
China. It includes not only the revival and re-
discovery of various traditional forms of Chi-
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nese religion but also creative adaptation 
in new forms. Literally, millions of temples 
have been built or rebuilt in the last 30 
years. Pilgrims flock to the renovated 
Buddhist and Taoist temples. The various 
forms of Christianity have experienced 
explosive growth. During the reign of 
Mao Zedong and the Cultural Revolution 
(1966–1976), Chinese leaders suppressed 
and eliminated all forms of religious prac-
tice [3]. In terms of Culture, Religion, and 
Social Order, the notion of r/Renaissance 
of China is Re-awakening in the form of 
creative adaptation of the long history 
of various traditional practices that have 
lasted for centuries in China.

The works of Eddy Susanto illustrate 
the r/Renaissance of China which has 
become a topic of many scientific stud-
ies. The question mark in the title of this 
series is intended to question both the 
understanding of r/Renaissance and its 
periodization. The tears and peels made 
in these paintings are like “dissecting” the 
meaning of the word r/Renaissance.

Eddy Susanto repainted the works made 
by Western painters in the era of the 
Western Renaissance of the 16th cen-
tury. The paintings were a euphoria of 
accidentalism, especially for China at 
that time. In addition to questioning the 
understanding of r/Renaissance of China, 
this work tries to build a correlation with 
“Babad Kawung”, the “History of the Origin 
of Javanese and Chinese (in Indonesia)”. 
This semi-imaginative and tendentious 
chronicle describe the Chinese migration 
through Yunan before arriving at Nusa-
Kendheng. The basis of this story is similar 

to the opinion of Robern Barron von Heine 
Geldern that the ancestors of the Indonesian 
people came from Yunnan, South China [4], 
from which Javanese culture and architec-
ture were influenced by the Chinese one. The 
works in this series are depicted using the 
Text from the Babad Kawung.

Jogjakarta,  19 October 2021
Eddy Susanto 
(Edited by Andonowati & Brenny van Gro-
esen)

[1] “Why China Did Not Have a Renaissance – And Why 
that Matters”, Thomas Maissen and Barbara Mittler trafo.
hypotheses.org/17946.
[2] A Chinese renaissance. Nature Plants 3, 17006 (2017). 
doi.org/10.1038/nplants.2017.6
[3] Religious Renaissance in China Today, Richard Mad-
sen, First Published June 1, 2011, Research Article, doi.
org/10.1177/186810261104000202
[4] nusantarareview.com/cerita-imajinatif-itu-bernama-
babad-kanung.html
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Renaissance of China #1
drawing pen, acrylic on canvas
190 x 280 cm
2021

Details
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Renaissance of China #2
drawing pen, acrylic on canvas
190 x 280 cm
2021

Details
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Renaissance of China #3
drawing pen, acrylic on canvas
190 x 280 cm
2021

Details
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Renaissance of China #4
drawing pen, acrylic on canvas
190 x 280 cm
2021

Details
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Renaissance of China #5
drawing pen, acrylic on canvas
190 x 280 cm
2021

Details
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Renaissance of China #6
drawing pen, acrylic on canvas
190 x 280 cm
2021

Details



15

Renaissance of China #7
drawing pen, acrylic on canvas
190 x 280 cm
2021

Details
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Renaissance of China #8
drawing pen, acrylic on canvas
190 x 280 cm
2021

Details
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Renaissance of China #9
drawing pen, acrylic on canvas
190 x 280 cm
2021

Details
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The Irony of Ruralism
drawing pen, acrylic on canvas
variable dimension
2021

Details



Renaissance of China #2 | drawing pen, acrylic on canvas | 190 x 280 cm | 2021
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MUJAHIDIN NURRAHMAN

Mujahidin Nurrahman is an artist who was born in Bandung (1982), where he also currently resi-
des and works. He studied and graduated with a BFA degree in printmaking major from Institute 
Technology of Bandung. During his long tenure in art, that has spanned over fifteen years now, 
he has regularly participated in many exhibitions around the world. His notable solo exhibitions 
are Dogmatic Desires, ArtSociates, Langgeng Art Foundation, Yogyakarta (2018); The Black Gold, 
Art Fair Tokyo, Tokyo, Japan (2017); Chamber of God, ArtSociates’ booth in ArtStage Singapo-
re, Singapore (2016); Essentia, Centre Intermondes, La Rochelle, France (2015); Hidden, JIKKA, 
Tokyo, Japan (2015); and Soft Power >< With All Reasons and Decisions, Lawangwangi Creati-
ve Space, Bandung (2014). He also consistently takes part in group exhibitions; among others 
are Gairah Seni Rupa Bandung, Semarang Gallery, Semarang (2019); Assemblage, Lawangwangi 
Creative Space, Bandung (2019); Power, Play & Perception, Gajah Gallery and Tabularasa Studio, 
Kuala Lumpur, Malaysia (2018); Jangan Sentuh, Visma Gallery, Surabaya (2017); Art Charity, Art 
Bazaar, Jakarta (2017); Waiting For It To Happen, Nadi Gallery (2016); VOID, Langgeng Gallery, 
Magelang (2015); The Language of Human Consciousness, ATHR Gallery, Jeddah, Saudi Arabia 
(2014); Yunnan International Prints 2012, Yunnan, China (2012); ART/JOG/11, Yogyakarta’s Cul-
tural Park, Yogyakarta (2011); ASYAAF, Seoul, South Korea (2009); and Re:(Post), Japan Foundati-
on, Jakarta (2005). He won the Bandung Contemporary Art Award #3 in 2013.

Mujahidin’s works are of immaculate artistry, as he painstakingly cut papers into intricate ara-
besque patterns from the images of rifles, bullets, and missile rockets. He displays high craft-
manship to articulate the notions of anathema and disquietude out of an otherwise delicate and 
decorative appearance, seemingly free from strife. Born into a devout Islam family, Mujahidin’s 
artworks mostly addresses his concern with Islam and its stigmatized image in the world’s eyes, 
how Muslims are branded with acts of violence and terrorism. To quote his statement in the 
catalog of Bandung Contemporary Art Award #3: “I depict one of the perceptions that the world 
has on Islam: behind the beauty, there is a strong perception of violence.”

Bandung, November 14, 1982
Lives & works in Bandung



Transition of Faith | charcoal, paper handcut, plexyglass, wood | 156 x 106 cm | 2021
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Bagaimana membicarakan perempuan sebagai subjek yang mendasari penciptaan karya seni yang 
diciptakan oleh seniman laki-laki? Apakah wacana gender dan feminisme yang berbasis pada 
pengalaman perempuan dapat ditranslasi ke dalam karya seniman laki-laki? Bagaimana politik 

gender bekerja dalam proses penciptaan karya yang mengambil tubuh dan identitas sebagai narasi? 
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang muncul dalam benak saya ketika Mujahidin Nurrahman mulai men-
gajak saya untuk mendiskusikan karya-karyanya demi persiapan pameran ini. Sebagai kurator, salah satu 
fokus kerja saya adalah isu-isu gender dan feminisme, dan harus saya akui, sebagian besar kerja-kerja ini 
menghubungkan saya dengan seniman-seniman perempuan. Tidak banyak laki-laki yang tertarik mem-
bicarakan gender atau politik identitas dan seksualitas pada karya-karyanya. Karena itu, ketika Mujahidin 
mengajak saya untuk terlibat dalam pembacaan atas karya-karyanya, saya melihat hal ini sebagai tantan-
gan besar, termasuk dalam hubungannya dengan relasi antara saya/kurator/perempuan yang berha-
dapan dengan dia/kurator/laki-laki. Dalam konteks isu gender, perspektif dan sudut pandang personal 
yang bersifat subjektif biasanya justru menjadi kekuatan untuk menampilkan feminisme sebagai kerja-
kerja berbasis pengalaman. 

Your Silence Will Not Protect You

Mujahidin pada awalnya menceritakan keter-
tarikannya pada isu identitas perempuan dalam 
Islam sebagai payung narasi, yang kemudian 
mengerucut pada pembahasan tentang hijab 
sebagai representasi dan simbol identitas 
perempuan muslim. Secara umum, fenom-
ena makin maraknya jilbab dalam kehidupan 
sehari-hari masyarakat Indonesia memang 
menjadi hal yang banyak didiskusikan dalam 
beberapa tahun terakhir, terutama berkait 
dengan lintasan perspektif yang muncul 
dari pembacaan yang ada: sosiologis, aspek 
ekonomi dan komodifikasi, politik identitas, 
gender dan seksualitas, dan sebagainya, yang 
sangat tergantung pada konteks, sejarah dan 
kebiasaan sebuah komunitas atau masyarakat. 
Sebagai seniman, Mujahidin tergugah untuk 
melihat lapis demi lapis dari fenomena ini, dan 
mengurainya sebagai imajinasi visual untuk 
menyampaikan kegelisahan atau keterkaitan-
nya dengan isu ini. Ia melakukan riset dengan 
membaca buku dan literatur tentang sejarah 
dan perkembangan sosial politik dalam relas-
inya dengan jilbab, termasuk juga penelitian-
penelitian yang belum diterbitkan. Setelah itu, 
barulah ia mencoba mentransformasi pemba-
caan ini dalam bentuk visual. 

Perempuan, hijab dan identitas Islam adalah 
konsep-konsep yang masing-masingnya sangat 
kompleks dalam hal sejarah, tafsir dan perkem-
bangan pemikirannya, dan disalingkaitkan secara 
intensif dalam situasi kosmopolitan dan kapi-
talisme lanjut. Situasi-situasi dunia yang ber-
ganti secara intensif dari semasa Ottoman hingga 
ditabraknya menara WTC membuat dinamika dan 
relasi kuasa di antara berbagai pihak terus diper-
tarungkan, dinegosiasikan dan dikonstruksi ulang. 
Meskipun demikian, dengan konteks narasi yang 
luas, yang silang sengkarut dan acap sulit dilacak 
keterhubungannya satu per satu, wacana tentang 
hijab juga membuka kemungkinan bagi lahirnya 
kesempatan emansipatif kelompok perempuan, 
termasuk di dalamnya tumbuhnya wacana-wacana 
tentang tubuh perempuan yang berbeda dari apa 
yang dinyatakan oleh kelompok feminis liberal 
Barat. Perkembangan arus pemikiran feminis 
sangat dipengaruhi oleh konteks-konteks lokal dan 
kebudayaan yang berbeda, dan bahkan memberi 
ruang besar bagi pembacaan pengalaman personal 
perempuan sebagai bagian dari teori dan analisis 
akademik. Karena itu, teks-teks pemikiran femi-
nis memberi kemungkinan hal-hal yang intim, 
puitik atau mendeskripsikan perasaan perempuan. 
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Pemikir seperti Nawal El Sadawi, Sara Ahmed, 
Fatima Mernissi dan sebagainya, menawarkan 
pandangan-pandangan feminis yang berbeda 
dari kelompok feminis Barat yang sebelumnya 
bersifat  hegemonik. Di negara-negara yang 
tidak menyebut dirinya sebagai negara Islam, 
tetapi Islam menjadi agama yang dominan, 
wacana feminisme selalu punya sifat sebagai 
pengetahuan yang tersituasi, di mana konteks 
lokal menjadi faktor penentu yang penting bagi 
produksi pengetahuan baru yang kemudian 
juga melahirkan perspektif feminisme yang 
berebeda. 

Apakah pengalaman, keintiman, perasaan dekat 
dan puitika tubuh ini dapat diserap oleh seni-
man laki-laki seperti Mujahidin? Bagaimana 
seniman berbeda gender bisa terbebas dari 
perspektif  yang judgemental, yang terutama 
lahir dari jarak atas pengalaman-pengalaman 
nyata atas apa yang dibicarakannya? Jika kemu-
dian seniman tersebut tidak dapat mengartiku-
lasikan jarak pandangannya dengan fenomena 
tersebut, bukankah karya seni menjadi sekadar 
ilustrasi atas konteks sosial, dan lebih jauh lagi, 
justru memperkuat stigma yang dimunculkan 
terhadap si subjek? Saya berupaya untuk men-
elusuri jawaban-jawaban pertanyaan ini untuk 
bisa menemukan pendekatan yang paling tepat 
ketika berhadapan dengan karya-karya Muja-
hidin tanpa harus menolaknya hanya karena ia 
laki-laki. Artinya, ada nilai dan cara pembacaan 
yang akan saling bernegosiasi dan beradaptasi 
antara saya dan senimannya. Dan proses inilah 
yang saya kira penting dan menarik untuk dire-
fleksikan lebih jauh. 

Sepintas, sebagian besar karya yang dikerjakan 
Mujahidin untuk pameran ini masih mengolah 
citra perempuan dengan hijabnya dalam ben-
tuk yang mendasarkan pada “realisme”. Real-
isme ini juga tidak hanya dipahami sebagai gaya 
estetika, melainkan gambaran atas apa yang 
terjadi dalam kehidupan nyata, yang ditrans-
formasikan menjadi metafora baru dari amatan 
atau observasinya terhadap peristiwa-peristiwa 

tersebut. Melalui simbol dan metafor yang dite-
mukan selama melakukan riset dan pengamatan 
atas fenomena ini, Mujahidin membuat beberapa 
“fragmen” yang kemudian diterjemahkan men-
jadi objek dua dimensi atau tiga dimensi melalui 
beragam teknik dan medium. Ikon perempuan 
mengenakan hijab menjadi citraan visual pal-
ing kuat yang muncul dalam seri karyanya kali 
ini, yang disejajarkan dengan beberapa ikon atau 
metafor lain yang saling merespons dan memban-
gun perbincangan yang lebih luas, termasuk pula 
ornamen-ornamen geometris khas warisan Islam 
yang telah lebih dahulu digarap Mujahidin dalam 
seri karya sebelumnya. Dengan kata lain, realisme 
Mujahidin dalam seri karyanya kali ini mencakup 
pula praktik membangun narasi melalui serang-
kaian penyejajaran berbagai ikon dan simbol yang 
terbayang ketika membicarakan konteks yang 
melatari lahirnya seri-seri ini. 

Dalam dunia seni kontemporer, citra visual wanita 
berhijab tentu saja bukan lah hal baru. Kemuncu-
lan seniman-seniman perempuan dari kawasan 
Arab dan sekitarnya merupakan fenomena yang 
menguat pasca 1980an, terutama karena makin 
menonjolnya kelompok seniman diaspora Arab 
di Eropa dan Amerika. Nama-nama seperti Shirin 
Neshat, Mona Hatoum, Mounir SIAPA, memberi-
kan tawaran baru yang menarik dalam diskursus 
tubuh, gender dan seksualitas dalam lanskap seni 
kontemporer, terutama menyangkut kompleksitas 
situasi sosial politik yang mendasarinya. Terutama 
pada situasi pasca 9/11, narasi gender, Islam dan 
praktik seni mendapatkan momentum diskusi 
yang hangat terutama dengan meningkatnya 
Islamophobia yang salah satunya tersebar melalui 
berbagai ikonografi dan teror visual yang penuh 
propaganda, salah satunya berupa tebaran gambar 
perempuan berhijab atau mengenakan burqa. Para 
seniman perempuan dari kawasan ini mencoba 
melawan citra-citra negatif tentang perempuan 
Islam dan memunculkan perspektif lain tentang 
bagaimana perempuan muslim bergulat den-
gan definisi dan konsep diri, serta cara mereka 
membangun taktik dan strategi untuk menghadapi 
pergolakan dunia yang mempengaruhi kehidupan 
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mereka secara signifikan. 

Negosiasi Pandangan dan Cara Pandang

Mujahidin Nurrahman telah bekerja dengan 
medium kertas dalam rentang waktu yang 
cukup lama, yang diolahnya dalam tema-tema 
berbeda, tetapi, agaknya acap mendiskusikan 
Islam sebagai benang merah. Di luar keyaki-
nan personalnya, bentuk-bentuk geometris 
yang menjadi ornamen menonjol dalam karya 
visualnya memang kerap mengarahkan pe-
nonton pada ingatan mereka tentang citraan 
Islam. Dalam pameran ini, Mujahidin beranjak 
lebih jauh dengan menjadikan figur perempuan 
sebagai citra visual yang menonjol, tetapi juga 
tidak menempatkannya sebagai seri karya 
portrait—terutama karena para perempuan ini 
merupakan sosok anonim, melainkan mani-
festasi dari sebuah gagasan. Sebagian besar 
gambar dibuat hitam putih, dengan warna-
warna hitam yang pekat dan kuat, yang seperti 
menantang ruang bagi berbagai kontradiksi, 
sekaligus meleburkan garis tipis pada batas dan 
ruang liminal. Dengan teknik paper cut yang 
piawai, Mujahidin menghadapkan penonton 
pada sensasi tertentu untuk mengagumi detil 
dan keindahannya, tetapi juga memasuki mis-
teri yang dilahirkan karena hitam yang pekat 
tersebut. 

Referensi bacaan untuk melihat kembali sejarah 
dan konteks sosial budaya dari fenomena Jilbab 
direntang cukup luas oleh Mujahidin; tidak saja 
membaca apa yang terjadi di Indonesia, tetapi 
justru merambah narasi-narasi sejarah dari 
tempat-tempat lain di mana perempuan mem-
punyai pengalaman bersitegang dengan diri 
dan tubuhnya termasuk di Afganistan, kawasan 
Arab, Pakistan, dan sebagainya. Di Indonesia 
sendiri fenomena hijab memang menuai ban-
yak kontroversi, terutama ketika dihadapkan 
dengan dinamika politik nasional yang berbalut 
banyak kepentingan, serta pertanyaan-pertan-
yaan tentang budaya lokal ; atau yang seka-
rang misalnya sering disebut bagaimana hijab 

atau burqa kurang sesuai dengan gagasan Islam 
Nusantara. Sampai pada awal 1990an, kemunculan 
hijab di ruang publik misalnya perkantoran atau 
sekolah pun masih mengalami kendala kuat, yang 
salah satunya tampak dalam kasus beberapa siswa 
sekolah yang dipenjara karena mengenakan jilbab, 
termasuk kasus yang cukup populer yang dialami 
para siswi SMP 14 Jakarta pada waktu itu.

Beberapa perempuan yang mengenakan burqa 
hanya menyisakan matanya untuk kita selami: 
menjadi ruang putih hitam kelabu yang membawa 
kita pada pertanyaan lanjutan atas diri mereka, 
atas cara mereka memandang dunia. Pada karya 
“Transition of Faith” and “Context of Civiliza-
tion”, masing-masing menampilkan sosok seorang 
perempuan yang berdiri tegak, terkesan percaya 
diri dengan busana penuh menutup tubuh dan 
burqa panjang di wajahnya, yang kemudian dit-
ambahkan udin dengan ornamen bunga seperti 
memegang tameng yang memisahkan diri mereka 
dengan dunia luar. Busana ini dirujuk dari konteks 
budaya Mesir, yang bahkan telah menjadi budaya 
dan tradisi sebelum masuknya Islam dalam ma-
syarakat tersebut. Dominasi teks agama pada masa 
selanjutnya membuat hijab dan burqa dilihat hanya 
semata-mata dalam narasi agama, dan justru 
dilepaskan dari kenyataan lokal yang telah menjadi 
sejarah kehidupan masyarakat. 

Sementara karya Dystopia merupakan penggam-
baran yang lebih detil tentang kompleksitas aturan 
busana yag di satu sisi dianggap sebagai aturan 
untuk melindungi, tetapi di sisi yang lain juga 
mengorbankan kebebasan individual. Ornamen 
penutup mata digantikan oleh Mujahidin dengan 
bentukan ornamen yang terinspirasi dari bentuk 
senjata AK-47 untuk menghadirkan isu kekerasan 
dan pemaksaan yang menjadi teror dari kehidupan 
para perempuan yang mengalami situasi khusus di 
daerah tertentu. Mujahidin menggambarkan situa-
si ini sebagai ketegangan yang disimpan, melahir-
kan gejolak psikis di mana perempuan tidak bisa 
atau merasa ketakutan untuk memperjuangkan 
suaranya sendiri. Meskipun menggarisbawahi 
keterpaksaan dalam mengenakan burqa, Mujahidin 
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juga menampilkan bentuk visual eksotis yang 
mengolah aspek keindahan arabquesque, untuk 
memberikan semacam perasaan dystopia, seb-
agaimana judulnya karena kontrol, manipulasi, 
kekerasan, yang sistemik dan justru seperti tak 
tampak. 

Faith dan Relliance merupakan dua seri yang 
mengolah wajah perempuan berbalut burqa 
yang dengan tajam menampilkan sepasang 
mata yang penuh pertanyaan tentang dirinya 
dan atas dunia. Setelah selesai menggambarkan 
wajah dengan pendekatan realis, si seniman 
kemudian menutup bagian matanya dengan 
paper cut ornamen penutup mata, dan proses 
ini justru melahirkan empati emosional ketika 
ia dapat merasakan bahwa ia pun seperti ingin 
membiarkan wajah si perempuan tampak se-
cara utuh, tetapi mesti mengejar konsep karya 
yang telah dibayangkan. Si seniman laki-laki 
merasakan ketegangan atas proses “meng-ada” 
; diri yang tampak, tetapi dibuat tidak tampak 
dengan cara tertentu; gagasan visibilitas yang 
rapuh. 

Karya Carrying  dan Happiness, agak berbeda 
dengan karya lain yang berfokus pada hijab/
burqa, menyoroti aspek biologis perempuan 
yang seringkali menjadi dasar bagi pembagian 
kerja dan peran sosial berbasis gender dan 
seksualitas.  Mujahidin melihat bahwa tubuh 
perempuan menunjukkan kekuatan biologis 
yang besar dengan kemampuan reproduktif-
nya, yang kemudian dimunculkan dalam simbol 
tulang Rahim. Dalam karya ini, tulang Rahim 
dibuat menonjol seperti mengambang di atas 
hamparan cut out paper berbentuk ornamen 
Arab. Ornamen ini terinspirasi dari bentuk 
telur, untuk menghayati kembali peran re-
produktif yang mesti dipahami lebih mendalam 
bukan sekadar melahirkan keturunan, tetapi 
bagaimana perempuan terlibat dalam keber-
lanjutan sebuah peradaban. Tubuh perempuan 
yang berubah, berkembang dan melahirkan 
benih baru juga bisa dilihat sebagai represen-
tasi dari ibu bumi yang juga mempunyai sifat 

dasar merawat (nurturing), yang juga menjadi 
bagian dari konsep dasar bagi kajian-kajian eko-
feminisme. 

Dengan pendekatan medium hampir serupa, karya 
Happiness menyajikan refleksi tubuh sebagai 
sumber kebahagiaan (dan semestinya, kedaulatan) 
kaum perempuan. Melahirkan anak adalah pilihan 
bebas seorang perempuan, yang bisa ditentukan 
sendiri oleh dirinya, bukan karena kewajiban gen-
der, tekanan sosial atau perintah agama. Bunga-
bunga menjadi simbol dari rasa kebahagiaan tidak 
saja karena perempuan tersebut menjadi ibu—sep-
erti yang biasa dikonstruksi secara sosial, tetapi 
justru bagaimana perempuan menjadi bahagia 
karena mampu meraih pilihan yang membebaskan 
atas tubuhnya sendiri. Dengan simbol yang cukup 
feminin seperti bunga, Mujahidin menunjukkan 
bagaimana citraan perempuan atas kebebasan 
tidak selalu merujuk pada anti-femininitas, tetapi 
justru menggunakan femininitas dan konstruksi 
biologis sebagai kekuatan dirinya. 

Sebuah karya instalasi berbentuk ruang tertutup, 
hampir menyerupai bilik dengan gaya arsitektur 
yang dipengaruhi budaya kawasan Arab, “You see 
a Cage, I see Freedom”, merupakan sebuah ajakan 
untuk bertukar perspektif dalam memandang 
fenomena ini. Jika sebagian dari kita melihat kewa-
jiban dan aturan mengenakan jilbab sebagai penja-
ra, pada beberapa kasus yang lain hijab juga punya 
potensi untuk memunculkan perasaan emansipa-
tif. Hal ini terutama dapat terjadi pada konteks di 
mana seorang individu mengalami situasi di mana 
ia merupakan bagian dari kelompok minoritas, 
sehingga perlu “mempersenjatai” dirinya dengan 
lapisan tertentu dalam berhadapan dengan dunia 
luar. Sebagian perempuan melihat hijab sebagai 
senjata, atau sebagai pernyataan atas bagaimana 
mereka bertaut dengan identitas tertentu. Mujahi-
din menciptakan bentukan 

Seorang feminis Muslim di Amerika memberikan 
contoh tentang bagaimana sisi yang lebih emansi-
patif dari jilbab: 



27

“For me [the hijab] is a feminist symbol… 
Throughout history and on a global scale, 
women have been sexualized and objectified.” 
“By wearing it,” she says, “I’m stating that I 
want to be seen for so much more than my 
physical appearance or my body. I want to be 
seen for my intellect, my personality, and my 
activism. My choice of wearing the hijab reso-
nates with me as a female and as a feminist.”

“Bagi saya… hijab adalah simbol feminis…. 
Sepanjang sejarah dan dalam skala global, 
perempuan telah dijadikan objek dan ditem-
patkan dalam posisi seksual yang pasif. Dengan 
mengenakan jilbab, katanya, saya ingin me-
nyatakan bahwa saya berharap untuk dilihat 
jauh lebih kompleks ketimbang penampilan 
fisik atau tubuh saya. Saya ingin dilihat karena 
intelektualitas saya, personalitas saya, dan 
aktivisme saya. Pilihan saya mengenakan jilbab 
senada dengan diri saya sebagai perempuan 
dan sebagai feminis.”

Menjadi feminis sendiri merupakan pilihan 
yang tidak hadir melalui klaim diri, melainkan 
komitmen pada nilai-nilai yang diperjuangkan 
dan dipercayai bersama, dan juga feminisme 
adalah perjuangan kolektif lintas gender. Men-
jadi feminis selalu mempunyai implikasi yang 
bersifat politis dan ideologis, yang menuntut 
kita untuk bertindak secara langsung dan men-
ciptakan ruang emansipatif demi menjadi ba-
gian dari upaya membangun dunia yang lebih 
setara. Dalam feminisme, tidak ada penolakan 
terhadap simbol atau bentuk-bentuk perjuan-
gan yang memberikan agensi yang memung-
kinkan seorang individu untuk bertumbuh, 
termasuk di dalamnya melihat hijab sebagai 
simbol feminis.  

Karya instalasi ini menyajikan semacam “ruang 
aman” bagi perempuan, di mana dalam ru-
ang kecil itu kebebasan menjadi berharga. 
Sara Ahmed, seorang feminis afro-muslim, 
menyebut bagaimana tembok bisa menjadi 
mekanisme bertahan (defense mechanism) 

bagi perempuan untuk menghadapi rasisme dan 
seksisme, meskipun tembok bisa juga membatasi 
perempuan dengan dunia luarnya. Tembok men-
jadi ruang batas yang tak terdefinisikan. Ia menye-
but, “Tembok adalah ruang di mana tubuh tidak 
ditatap langsung ketika masuk ke sebuah tempat… 
Tembok dibangun untuk mempertahankan sesuatu 
milik seseorang… sebagai pertahanan…”

Mujahidin terinspirasi dari ruang masyarabiyyah, 
semacam patio yang berfungsi sebagai sirkulasi 
udara dalam rumah, yang menurutnya juga sering 
digunakan untuk proses bagaimana perempuan 
melihat dan memandang “calon” atau laki-laki yang 
datang untuk mengambilnya sebagai istri, semen-
tara si laki-laki tidak bisa melihat si perempuan. 
Ia melihat bahwa dalam ruang aman seperti ada 
hak perempuan yang mereka rawat, untuk bisa 
menentukan pilihan hidupnya. Pengunjung bisa 
memasuki ruang kecil ini untuk melihat situasi di 
luar dinding tanpa dapat dilihat dari sisi luar. 

Karya-karya Mujahidin menjelajah simbol-simbol 
Islam dan Arab secara bersamaan, untuk me-
nampilkan konteks dari isu yang sedang dibicara-
kan. Di satu sisi, simbol dan ornamen ini memberi-
kan ruang bagi seniman untuk mengekspresikan 
gagasan artistiknya, membangun kesinambungan 
antara medium satu dengan medium lainnya. Di 
sisi yang lain, ornamen dan metafor ini memberi 
kesempatan audiens untuk mengurai kesadaran 
konteks dan sejarah dari fenomena hijab. 

Interseksionalitas dan Hijab sebagai Shelter

Kajian-kajian yang berfokus pada represi terha-
dap perempuan dalam rezim patriarkhis berbalut 
agama, yang memaksa perempuan untuk menga-
tur tubuhnya sesuai aturan dan bukan karena ke-
merdekaan berpikirnya, seringkali melihat perem-
puan sebagai korban dalam struktur sosial. Dengan 
kompleksitas sosial politik dalam melihat posisi 
perempuan dalam struktur dan kelas, termasuk 
juga membaca konteks-konteks kebudayaan yang 
berbeda dari setiap posisi, yang artinya menim-
bang politik lokasi, maka melihat perempuan dan 
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hijab haruslah berdiri dalam cara pandang yang 
lahir dari observasi berbasis empati dan pema-
haman terhadap konteks. Artinya, tidak semua 
perempuan melihat diri mereka sebagai korban 
dalam kasus semacam ini dan melihat bahwa 
hijab dan kerudung adalah bagian dari cara 
mereka untuk menyatakan diri sebagai bagian 
dari masyarakat atau komunitas tertentu. Hijab 
menjadi penanda kebudayaan (cultural signi-
fiers) dan membawa mereka pada ruang aman 
yang mereka percayai. 

Feminisme interseksionalitas, ditawarkan 
untuk menjadi cara untuk menjembatani 
konteks-konteks yang beragam berbasis ke-
las, budaya, ras, orientasi seksual dan politik 
lokasi sehingga tidak ada wacana feminisme 
yang tunggal dan dominan untuk membaca 
semua fenomena. Identitas perempuan muslim 
dan hijab harus dibaca dengan menimbang 
struktur, situasi kebudayaan, dinamika politik 
dan bahkan sejarah personal untuk memberi 
ruang pada subjektivitas. Dengan demikian, 
pendekatan interseksional membantu kita 
untuk menghindar dari tindak memperkuat 
stereotip, memberi ruang pada suara-suara 
yang berbeda, sehingga pemahaman feminisme 
tidak lah tunggal. Interseksionalitas membuka 
kemungkinan bagi kita untuk berempati pada 
mereka yang berbeda, memasukkan kaki kita 
pada sepatu orang lain. 

Kerja-kerja penciptaan karya sebagaimana 
yang dilakukan oleh Mujahidin ini saya kira 
merupakan titik awal dari pekerjaan rumah 
yang panjang. Seniman masih menggunakan 
cara pandang yang menyentuh permukaan, dan 
saya kira, ia pun mengetahui keterbatasannya 
ini, sehingga kompleksitas isunya pun belum 
tergali dengan kuat. tetapi saya kira, yang 
penting dari tema-tema pameran semacam ini 
adalah bagaimana seniman laki-laki berupaya 
untuk membangun empati dan proses untuk 
memahami pengalaman kehidupan perempuan, 
baik berkait tubuh, emosi, trauma masa lalu 
atau himpitan kesulitannya di masa kini. Dalam 

diskusi-diskusi kami, saya acap mengingatkan 
bahwa situasi buruk yang dialami perempuan me-
mang dengan mudah membawa anggapan bahwa 
perempuan adalah korban, akan tetapi, kita harus 
memberi harga pada kemampuan mereka ber-
tahan, dan karenanya, dapat dicatat bahwa para 
perempuan selalu merebut agensi dirinya; mencari 
peluang untuk mengubah hidup dan mendobrak 
struktur-struktur sosial, dengan cara yang paling 
subtil sekalipun. 

“Your Silence will not Protect You” adalah salah 
satu kutipan penting dari Audre Lorde yang men-
dorong perempuan untuk tidak lagi diam dengan 
situasi-situasi yang mengungkung atau membata-
si. Dengan kesadaran berbicara, para perempuan 
bisa menciptakan kekuatan bersama. Ruang-ruang 
seni, baik pameran, film, tulisan sastra, memberi 
kemungkinan membicarakan hal-hal tersebut me-
lalui metafor, menjadikan kenyataan sebagai hara-
pan dan imajinasi. Dengan judul tersebut, seniman 
Mujahidin Nurrahman menunjukkan bagaimana 
sebagai lelaki ia ingin menjadi bagian dari mereka 
yang mendorong perubahan dan menjadi mediator 
bagi upaya-upaya mengartikulasikan pengalaman. 

Pameran ini tidak serta merta dimaksudkan si 
seniman untuk mengklaim dirinya sebagai feminis, 
dan bukan itu pula yang dibayangkan. Sementara 
menjadi feminis adalah proses menjadi, memasuki 
ruang percakapan dan menegakkan bendera putih 
untuk berdamai dengan beragam ketegangan atas 
kita dan mereka, saya dan dia, adalah sebuah awal. 
Kita membangun dan membagi empati, melihat 
diri bercermin pada identitas-identitas yang lain. 
Dalam wajah-wajah perempuan tertutup hijab dan 
burqa, proses saling memandang dan bertukar 
gaze (pandangan) ini menjadi ruang bagi kita men-
dengar lagu harapan; sebuah litani bagi mereka 
untuk terus bertahan. 

Alia Swastika
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Carrying
pencil, paper handcut, plexyglass, multiplex
126,5 x 89 cm
2021

Details
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Context of Civilization
charcoal, paper handcut, plexyglass, wood
154,2 x 104,2 cm
2021

Details
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Cornered
paper handcut, gold leaf, plexyglass, multiplex
Ø 105,82 cm
2021

Details
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Dystopia
charcoal, paper handcut, plexyglass, wood
86,5 x 126,5 cm
2021

Details
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Earring
paper handcut, plexyglass, wood
157 x 105,5 cm
2021

Details
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Even a Full Moon Have a Dark Side
resin, air clay, fabric, acrylic, plexyglass, wood, metal
variable dimension
2021

Details
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Faith
charcoal, paper handcut, ink, plexyglass, wood
126 x 89,5 cm
2021

Details
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Happiness
pencil, paper handcut, gold leaf, plexyglass, multiplex
124 x 95 cm
2021

Details
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La Femme
paper handcut, plexyglass, multiplex
Ø 106 cm
2021

Details



39

Reliance
charcoal, paper handcut, ink, plexyglass, wood
126 x 89,5 cm
2021

Details
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Tension
charcoal, paper handcut, plexyglass, wood
154,2 x 104 cm
2021

Details
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Transition of Faith
charcoal, paper handcut, plexyglass, wood
156 x 106 cm
2021

Details
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You See a Cage, I Feel Freedom
wood, teak wood, triplex, steel
variable dimension
2021

Details



Even a Full Moon Have a Dark Side | resin, air clay, fabric, acrylic, plexyglass, wood, metal | variable dimension | 2021
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