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Pengantar Galeri untuk
Pameran tunggal
Nindityo Adipurnomo
22 November 2018
Siang itu, kurang lebih di bulan Juni lalu,
Nindityo mengirim pesan lewat WA kalau dia
ingin menelpon saya. Kami telah cukup lama
saling kenal dan berkawan. Yang terakhir pada
tahun 2012 di bulan Februari, Nindityo bersama
Mella Jaarsma, istrinya, berpameran bersama
di Semarang Gallery. Pamerannya saat itu
memperoleh respon sangat baik dari masyarakat
senirupa, khususnya di Semarang. Temanya
sangat menarik, Nindityo dan Mella melakukan
riset tentang Peranakan di Semarang dan Lasem,
sehingga karya-karyanya adalah representasi dari
hasil riset tersebut.
Di telpon kami tidak berbicara lama karena
Nindityo hanya meminta waktu untuk
bertemu membicarakan maksudnya yang ingin
berpameran tunggal di Semarang Gallery.
Pikir saya, pucuk dicinta ulam tiba, saya cukup
mengagumi karya-karyanya, terutama karya
water colour, khususnya gouache; selain karyakarya instalasinya yang selalu membuat kejutan
karena sangat unik.
Singkatnya, setelah bertemu dan ngobrol cukup
lama, kami bersepakat merancang sebuah
pameran tunggal dengan format yang cukup
unik. Sebagaimana lazimnya pameran seni rupa,
sosok kurator berperan sejak awal pameran,
yang sudah ditunjuk bahkan sejak sebelum ide
pameran dirancang seharusnya. Kali ini kami
sengaja membuat suatu undangan terbuka
untuk mencari sosok kurator untuk pameran ini.
Kurator yang berminat dipersilahkan mendaftar
lewat undangan online yang tersebar di media
sosial facebook, instagram dan lain lain.
Ide-ide dalam pameran bahkan rencana
eksekusinya sebenarnya, sudah ada di kepala
Nindityo. Jadi kalau begitu apa dong peran

kurator? Tapi inilah yang kami lakukan, mencari
kurator yang “berani” mengkurasi seorang
Nindityo Adipurnomo. Setelah melewati
proses seleksi dengan interview tertulis dan
berbagai macam pertimbangan lainnya, akhirnya
dipilih Bob Edrian Triadi yang lebih berfungsi
sebagai penulis dari pada curator, karena bagi
saya Nindityo-lah kurator yang sebenarnya dalam
pameran ini. Unik bukan? Seorang seniman
mengkurasi pamerannya sendiri, dan saya
kira baru terjadi pertama kali ini.
Sebenarnya ide dan praktik kerja Nindityo
dalam pameran kali ini cukup sederhana.
Dalam percakapannya, Nindityo tertarik
untuk “mempergunjingkan” kembali sekedar
elemen-elemen artistik, yang dalam istilah
Nindityo selanjutnya adalah penanda untuk
karya-karya barunya. Penanda yang dimaksud
adalah elemen-elemen artistik yang diproduksi,
dikomodifikasi, direproduksi untuk kemudian
dikonsumsi oleh masyarakat secara terusmenerus sehingga terasa sebagai sesuatu yang
seakan-akan menyertai kehidupan kita tanpa
terasa. Pada salah satu seri karyanya merupakan
pengembangan studi yang memunculkan
karya-karya dengan sumber visual yang disusun
dari pengembangan desain-desain logo, merk
produk lokal; dirangkai dan disusun menjadi
ornamen, menjadi motif yang terus menerus
direka ulang sehingga muncul citraan-citraan
baru yang seakan-akan menjadi refleksi
kehidupan masyarakat kita. Pengembangan
medium yang dipakai pun bisa berupa
teknik batik tradisional yang dipadukan dengan
elemen-elemen menyerupai toa dan gamelan
yang terbuat dari batu granit. Kita bisa melihat
karya ini pada Penanda Kosong #14_2018.
Salah satu contoh karya lainnya adalah Penanda

Kosong #13_2018. Karya ini berangkat dari
pengamatan Nindityo pada praktek kehidupan
beragama dan kepercayaan masyarakat kita.
Karyanya berupa konstruksi anyaman rotan
yang menyerupai kepompong, menyiratkan peti
mati yang di-display sacara menggantung dan
menyandar. Turunan dan pengembangan dari
karya ini bisa kita lihat dalam bentuk gambar,
lukisan dan cetakan di atas kertas, kain sampai
tikar.
Menurut kesimpulan saya, cara-cara, metode
berkarya, sampai pada visualisasi karya Nindityo
bisa menjadi salah satu contoh bagaimana
seorang seniman kontemporer terkemuka
berkarya. Mudah-mudahan pameran ini bisa
memicu semangat seniman-seniman muda kita
dalam mengeksplorasi daya intelektualitasnya
dalam berkarya.
Dalam kesempatan ini perkenankanlah saya
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang telah terlibat dalam pameran ini, terutama
kepada Nindityo dan tim: Bob Edrian Triadi
sebagai penulis, Doni Maulistya (Aul) sebagai
perancang grafis dan fotografer sekaligus
seniman kolaborator, Ahmad Khairudin (Adin
Hysteria) yang membantu manajemen publikasi
pameran ini, dan tidak lupa kepada teman-teman
saya, Mas Timur Sinar Suprabana dan Harjanto
Halim yang bersedia membuka pameran ini.
Selamat menikmati
Chris Dharmawan
Semarang, 12 November 2018
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Dongeng
Penanda-Penanda Kosong
Oleh: NINDITYO ADIPURNOMO

Seluruh peluang ungkapan kehidupan kita
nyaris telah dicaplok oleh jaringan sistem
korporasi. Tidak mudah membayangkan bagian
apa kiranya dari kehidupan kita yang bebas
atau paling tidak tersisa dari kuasa korporasi.
Tangan-tangan gaib korporasi dalam berbagai
ragam manifestasi mengkoreografi praktik sosial,
sikap politik, hingga keputusan-keputusan
pribadi atas hal remeh temeh di hidup seharihari. Celakanya, nyaris tanpa sadar kita terlibat
secara suka rela turut melanggengkan budaya
korporasi. Coba kita tilik sebentar bagaimana
kita memutuskan sesuatu untuk dikonsumsi.
Mungkin kita pernah mengalami sensasi yang
berbeda antara berbelanja di warung kelontong
dan supermarket. Apakah kita pernah bertanya,
apa kiranya yang membuat sensasi pengalaman
kita berbeda, meskipun sebenarnya barang
yang kita beli di dua tempat tersebut notabene
sama? Jangan-jangan selain barang, kita juga
butuh mengkonsumsi citra supermarket yang
seolah memberikan tambahan nilai pada citraan
kelas sosial kita? Pengalaman tersebut bagi
saya merupakan refleksi atas kaburnya batas
definisi tradisional mengenai kebutuhan primer,
sekunder, dan tersier. Tak sebatas apa yang kita
konsumsi, tetapi di mana, dan bagaimana kita
INSTALASI GORENG KERUPUK oleh Nindityo Adipurnomo dan Doni Maulistya,
bagian dari PESTA SENAM KREATIF, 2016, Ari Ersandi, Studio 8 dan Cahaya Negeri

mengkonsumsi turut memberikan imaji harga
dan nilai atas identitas kita. Menjadi pasar seolah
telah menjadi impian kita bersama.
Di titik inilah, saya memberangkatkan proyek
seni Dongeng Penanda-Penada Kosong untuk
membaca ulang berbagai fragmen pengalaman
saya di dalam praktik kerja berkesenian selama
kurang lebih empat dekade, yang bersilang
sengkarut dengan dinamika kehidupan
sehari-hari. Memproduksi, mengkonsumsi,
mereproduksi trilyunan tanda yang mungkin
telah basi dalam konteks korporasi seni rupa
kontemporer adalah cara mudah untuk
menggambarkan praktik kerja saya sebagai
seniman. Setelah sekian lama melakoni praktik
seni rupa, dan mengalami berbagai dinamika
di dalamnya, beragam arsiran pergaulan lintas
disiplin telah menghantarkan pengetahuan
sekaligus kesadaran baru. Sebagian dari itu
menopang pemahaman saya atas sesuatu, tetapi
banyak hal justru menggoyahkan keyakinan
atas pemahaman saya selama ini. Melalui
tulisan ini, saya akan mencoba menyeleksi dan
mengelaborasi fragmen-fragmen dari catatan
saya mengenai kerapuhan-kerapuhan sekaligus
potensi kekuatan praktik seni dan religi di dalam
jagad korporasi budaya.
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Penanda yang Kian Hari
Kian Terlihat Kosong
Cara kita memperlakukan segala hal yang kita
konsumsi dan produksi sebagai komoditas,
perlahan-lahan terintegrasi ke dalam cara kita
memaknai estetika. Kreativitas para seniman
yang seakan tidak pernah habis dalam
menciptakan beragam produk gagasan dan
bahasa ungkap, dan di sisi lain apresiator karya
seni yang nyaris tak pernah sepi, menunjukkan
bahwa komoditas sesungguhnya adalah
penanda kosong yang terus menerus dimaknai.
Terkait dengan hal tersebut Joost Smiers
berpendapat:
Lagi-lagi, para senimanlah yang
bertanggung jawab atas berbagai
inovasi dan eksperimen estetika serta
apa yang mereka ciptakan, mereka
tampilkan, atau mereka rancang
untuk iklan-iklan yang tak terhitung
jumlahnya, yang menjadi karya sekaligus
penghasilan bagi mayoritas dari mereka.
Karya-karya tersebut biasanya-dengan
sengaja- disingkirkan dengan cepat
agar bisa segera digantikan oleh citracitra baru, musik baru, dan sensasi baru.
Mereka tidak ada hentinya mengangkat
budaya masa lalu dan sekarang,
yang lokal maupun yang berasal dari
tempat-tempat jauh. Tetapi, sumbersumber inspirasi ini terlalu rapuh untuk
dieksploitasi di bawah kondisi dan tujuan
apapun.1
Saya memaknai “rapuh” yang disebut Smiers
sebagai kondisi ketika suatu penanda tertentu
memungkinkan untuk diisi atau dilekati dengan
beragam makna dan konteks baru. Jagad

korporasi budaya menjadi medan perebutan
berbagai macam kepentingan yang ingin
berkuasa atas legitimasi makna dan konteks
penanda-penanda. Upaya-upaya yang bernada
perlawanan atas kuasa legitimasi tertentu di
dalam arena kebudayaan, seringkali berujung
pada perampasan legitimasi itu sendiri. Sebagai
ilustrasi, saya akan sedikit mengulik pengalaman
saya terlibat di Biennale Havana. Pada tahun
1997, saya diundang sebagai seniman partisipan
untuk the 6th Havana Biennale. Di dalam
perbincangan yang sering saya dengar pada
waktu itu, Biennale Havana diselenggarakan
pertama kali pada tahun 1984 dan dihasratkan
sebagai lawan tanding bagi Biennale Venesia
yang menempati posisi sebagai biennale paling
penting dan prestisius di jagad seni kontemporer
dunia. Namun, segera kita dapat melihat dua
hal di dalam peristiwa tersebut. Pertama, upaya
perlawanan Biennale Havana sebenarnya justru
turut mengukuhkan nilai dari Biennale Venesia
yang ia lawan. Dengan kata lain, Biennale Venesia
sebagai mercusuar kembali mendapatkan
sorotan dengan digagasnya Biennale Havana
sebagai tandingan. Kedua, pada akhirnya, setelah
berjalan bertahun-tahun, Biennale Havana
mampu memupuk nilai kulturalnya, memiliki
kekuatan legitimasi, dan nilai prestisius di arus
utama dinamika seni kontemporer dunia.
Menatap ke dalam, seni rupa kontemporer
Indonesia nyaris menyerahkan diri pada kuasa
legitimasi platform-plaform seni kontemporer
internasional yang mayoritas diselenggarakan
di negara-negara berkekuatan ekonomi besar,
misalnya biennale, triennale, artfair, kerja sama
budaya bilateral-multilateral. Contoh terdekat

yang berlangsung beberapa waktu yang lalu
adalah Frankfurt Book Fair, London Book Fair,
Indonesia Pavilion di Venice Biennale, dan
Europalia. Melihat skala penyelenggaraannya,
segera kita dapat membayangkan kompleksitas
cara kerja manajerialnya. Untuk mendapatkan
legitimasi dari platform-platform seni
kontemporer internasional tersebut, negara
tak segan-segan mengeluarkan kebijakan
anggaran yang sangat besar dan menyusun
struktur kerja pelaksanaan langsung di bawah
pengawasan pemerintah. Sementara di sisi
lain, sejumlah inisiatif akar rumput dari praktisi
seni kontemporer Indonesia untuk merintis
kekuatan legitimasi di dalam negeri terengahengah menggalang sumber daya. Seberapa
pun besarnya upaya para aktivis kesenian
untuk menggeser perspektif bahwa menjadi
internasional tak harus selalu ke luar, melainkan
kita dapat membangun legitimasi kesenian kita
di dalam negeri, nampaknya hal tesebut masih
menjadi jalan berliku untuk ditempuh. Negara
nampaknya masih memandang sebelah mata
atau bahkan pesimis atas wacana tersebut,
sehingga terkesan negara cukup berpartisipasi
sekenanya saja.
Seni rupa kontemporer dunia pada umumnya
bekerja atas dasar wacana yang dipatok
oleh narasi-narasi besar, yang seakan-akan
mampu mewakili kepentingan semua bangsa
di dunia. Menjadi bagian darinya seolah kita
telah menempatkan diri kita di peta dunia.
Dengan begitu kita bisa membayangkan
peluang pasar dan nilai investasi yang sungguh
menjanjikan. Permasalahan dan konsekuensi
dari penyerahan legitimasi berkesenian kepada

platform-platform internasional adalah kita tidak
hanya berurusan dengan pasar, namun juga
politik representasi yang pelik. Sistem besar
tersebut juga memiliki modus operandi yang
mempergunakan sistem produksi pengetahuan
yang dibalut dengan nilai-nilai demokratis,
interaktif, dan partisipatoris. Kita dihadirkan
di dalam satu etalase raksasa dan dinarasikan
melalui perspektif sang pemilik modal.
Bersepakat dengan Smiers yang menyebutkan
bahwa budaya perusahaan adalah budaya yang
seolah dialami oleh diri sendiri2, membuat kita
dengan mudah tanpa sadar menerima apa
yang dikatakan mereka tentang kita sebagai
identifikasi praktik dan identitas kita. Ketika hal
tersebut terjadi, maka dengan mudah pula kita
akan diatur oleh segala kaidah budaya korporasi.
Tanpa disadari, partisipasi bebas suka rela para
seniman di dalam dinamika medan kesenian
sesungguhnya berlangsung di dalam kerangka
wacana manajerialisme yang merupakan anak
kandung budaya korporasi.
Wacana manajerialisme diturunkan melalui
berbagai macam aturan dan kaidah institusional
yang mendekte cara pelaku seni melihat publik
sebagai pangsa pasar, dan juga sebaliknya cara
publik melihat kesenian sebagai komoditas.
Di dalam kesempatan diskusi sosialisasi
Kompetisi seni lukis UOB 2018 di Bentara
Budaya Yogyakarta, saya mencoba melempar
pertanyaan mengenai posisi seniman. Forum
pun nampak tersipu malu karena tak kuasa
mengingkari realitas bahwa legitimsi atas karya
dan praktik seni lukis sudah tidak lagi berada
di tangan para seniman yang bekerja dengan
medium lukis. Para seniman di dalam konteks
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ini nampak tak mampu lagi mendengarkan
kekuatan individualitas dan dorongan personal
dalam praktik seninya. Saya melihat hal-hal
tersebut dari bagaimana misalnya para seniman
yang mengikuti kompetisi ini harus berusaha
keras memoles-moles CV dan portofolionya,
menyiapkan karya yang kiranya sesuai dengan
kriteria kompetisi, sekaligus menebak-nebak
selera dewan juri.
Di luar badan kelembagaan, agen-agen individu
seperti kurator, produser, dramaturg, manajer
seni juga menjadi bagian penopang penting
dinamika industri budaya. Istilah ‘kurator
independen’ yang populer di pergaulan seni
rupa kontemporer kita, biasanya digunakan
seseorang untuk menjelaskan bahwa dirinya
adalah praktisi kuratorial yang tidak terikat kotrak
kerja tetap dengan galeri atau lembaga seni
tertentu. Kata “independen” seakan membuat
kita dengan mudah membayangkan praktik
kuratorial yang otonom dalam mengisi makna,
menawarkan perspektif, merancang kerangka
peristiwa kesenian, menjembatani dialog dengan
publik, dan menghubungkan karya seni atau
peristiwa kesenian dengan berbagai spektrum
konteks pengalaman kultural. Namun, istilah
“independen” yang disematkan justru memiliki
potensi bias, lantaran kurator independen
tersebut tetap bekerja di wilayah yang memiliki
arsiran besar dengan industri budaya. Tidak pula
menutup kemungkinan bahwa wacana korporasi
budaya merasuki praktik kerja kuratorialnya.
Tentunya tidak semua praktik kuratorial bisa
saya sama ratakan dengan cara demikian. Lagi
RELIGION GOT TALENT, 2015,
Seni Forum oleh Cahaya Negeri: Agnesia Linda, Doni Maulistya, Nindityo Adipurnomo.
Lomba teks doa, Forum pembacaan doa bersama, Doa dalam sosial media.

pula saya tidak sedang bermaksud menggugat
praktik kuratorial yang telah berlangsung hingga
saat ini. Saya paham bahwa sebagai disiplin
yang relatif baru, ‘kurator’ dan ‘kuratorial’ seni
di Indonesia hidup dan berkembang di tengah
arus industri budaya. Saya hanya merasa semakin
sulit membayangkan kehadiran praktik kuratorial
yang sanggup menandai atau paling tidak
tertarik untuk mencari praktik-praktik kesenian
yang berada di luar kuasa budaya korporasi.
Menatap dinamika praktik seni rupa kontemporer
kita, samar-samar kita bisa mengendus bahwa
segala ritual seni rupa kontemporer yang terus
diberlangsungkan, nyaris berarsiran dengan
korporasi industri budaya. Sebutlah bentukbentuk kegiatan pameran baik tunggal maupun
kelompok, diskusi, presentasi, seniman wicara,
kompetisi seni, lokakarya, seminar, residensi yang
latah mengusung jargon produksi, pertukaran,
penyebaran pengetahuan. Kemudian, apakah
kita pernah mempertanyakan, sesungguhnya
praktik dan pengetahuan seni macam apa yang
selama ini kita konsumsi dan reproduksi? Janganjangan sebagian besar dari itu semua merupakan
manifestasi dari tangan-tangan gaib korporasi
yang terus menerus mengaleniasi kita.
Catatan kaki:
1 Joost Smiers, Budaya yang di Gerakkan Korporasi,
di dalam Art Under Pressure: Memperjuangkan
Keanekaragaman Budaya di Era Global
(Yogyakarta:InsistPress, 2009), 197.
2 Joost Smiers, Budaya yang di Gerakkan Korporasi,
di dalam Art Under Pressure: Memperjuangkan
Keanekaragaman Budaya di Era Global
(Yogyakarta:InsistPress, 2009), 199.
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BATIK, GAMELAN, DAN TOA:
‘yang dianggap usang’ masih
nyaring warna dan bunyinya

SKENARIO SIGNIFIKAN, 2017 Cahaya Negeri: Agnesia Linda, Doni Maulistya, Nindityo Adipurnomo

Batik dari dulu sampai sekarang merupakan salah
satu sub budaya Jawa yang terus menyimpan
persoalan-persoalan menarik. Hubungan
antara batik dan korporasi budaya tak hentihentinya saling membesarkan dan dibesarkan.
Melalui sub bahasan ini, saya akan mencoba
membongkar pengalaman-pengalaman
bersentuhan dengan batik, untuk menelisik
campur tangan korporasi budaya dalam
praktik kerja industri rumah tangga. Tahun lalu,
kawan saya kurator dari Bangkok, Gridthiya
Gaweewong bersama dengan Eric Booth,
direktur pusat kesenian Jim Thomson, datang
menemui kami di Rumah Seni Cemeti. Setelah
menelusuri koleksi batik Danarhadi Surakarta,
mereka lantas mengajak kami di Rumah Seni
Cemeti bekerja sama merancang sebuah proyek
seni untuk mengeksplorasi batik. Butuh waktu
cukup lama bagi kami untuk memberikan
respon terhadap ajakan tersebut. Pada waktu
itu, kami juga mempertimbangkan perihal batik
sebagai industri yang lekat dengan keterampilan
produksi rupa, sepertinya telah selesai dari
pergunjingan seni rupa kita. Meskipun nyaris
ditinggalkan sebagai praktik eksplorasi gagasan
dan medium seni rupa yang ‘mandeg’, kami justru
melihat persoalan-persoalan serius mengenai
batik di dalam konteks dinamika budaya populer,
dan perubahan sosial masyarakat yang terbius
oleh diskursus ideologi neoliberal. Kami pun
menerima tawaran Jim Thompson Art Center,
dan menyusun siasat bekerja di dalam kontrak
commission project dengan mereka.

Pola: Patterns of Meaning adalah judul proyek
seni kami yang telah di presentasikan di Jim
Thompson Art Center, Bangkok, Thailand, pada
15 November 2017 - 28 February 2018. Di dalam
proyek tersebut Mella Jaarsma mengambil
peran sebagai kurator dan melibatkan 4
seniman baik individu dan kelompok antara
lain: Eldwin Pradipta, Restu Ratnaningtyas, Ace
House Collective, dan Cahaya Negeri dimana
saya bekerja secara berkelompok bersama
dengan Doni Maulistya dan Linda Mayasari.
Oleh karena eksplorasi yang kami lakukan tidak
sebatas memperlakukan batik sebagai medium,
melainkan berusaha melakukan eksplorasi
di tingkat gagasan mengenai batik sebagai
sub kebudayaan, peran peneliti sebagai mitra
diskusi kurator dan seniman menjadi sangat
penting. Arham Rahman pun kami libatkan untuk
mengisi peran peneliti di dalam Pola: Patterns
of Meaning. Strategi presentasi proyek seni ini
secara garis besar adalah menyandingkan batikbatik koleksi Museum Batik Danarhadi Surakarta
yang diseleksi dengan karya-karya para seniman.
Saya, Doni, dan Linda memberangkatkan
eksplorasi kerja Cahaya Negeri dari fenomena
munculnya cara-cara baru memperlakukan
batik di kehidupan sehari-hari di Yogyakarta.
Di dalam proses riset, kami menjumpai
perbedaan signifikan antara ornamen dan
motif batik. Ornamen kami pahami sebagai
corak hias batik yang tidak merujuk pada
narasi apapun. Semacam slongsongan bentuk

| 28

tanpa isi, penanda kosong. Contohnya merujuk
pada fenomena batik yang ditemukan saat
ini, misalnya logam plat raksasa berornamen
batik yang menghiasi fasad-fasad hotel di
Yogyakarta dan Surakarta, aneka daster batik,
cinderamata batik, benda-benda keseharian
yang ditempeli dengan asosiasi batik, dan lain
sebagainya. Kami pun merasa perlu berhatihati untuk tidak menyebut bahwa batik yang
dilekatkan pada semua barang fungsional
atau hiasan adalah ornamen. Semua itu sangat
bergantung pada konteks kultural dan historis
yang menghubungkan antara benda dengan
ornamen batiknya. Motif kami pahami sebagai
slongsongan ornamen yang lengkap dengan
isi dan maknanya. Makna di sini juga harus
dicermati bukan sekadar makna yang dituturkan,
lebih jauh adalah makna yang menubuh,
dimanifestasikan ke dalam ritus-ritus tindakan
sebagai suatu pranata sosial masyarakat tertentu.
Melalui karya yang kami beri judul Skenario
Signifikan, Cahya Negeri tidak hanya bermainmain dengan benda temuan, namum juga
fenomena temuan atas objek dan subjek batik.
Eksperimentasi Cahaya Negeri dalam proyek
Pola: Petterns of Meaning ini kami sebut sebagai
terapi-terapi yang dikemas secara hiperbolis,
sebagai upaya memahami cara kerja korporasi
budaya dalam memperebutkan, menguasai,
dan membongkar pasang pakem-pakem
budaya batik sebagai komoditas. Salah satu
cara kerja yang kami ambil pada waktu itu
adalah mengumpulkan gambar dari merekmerek dan cap-cap produk lokal yang banyak
didesain dengan cara yang unik, yang acapkali
tidak menunjukkan hubungan apa-apa antara
cap, gambar, dan bentuk produknya. Kemudian
kami mendeformasi gambar-gambar temuan
tersebut dengan cara mengurangi, menambah,
menyusunnya kembali ke dalam berbagai
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macam komposisi sehingga memunculkan kesan
visual sebagai ornamen batik. Di saat bersamaan
kami juga menerapkan, membaurkan, meniru
prinsip-prinsip pengulangan dan kontras dari
batik klasik tertentu. Langkah selanjutnya, kami
menciptakan semacam narasi, makna, dan mitosmitos baru bagi bentuk-bentuk yang muncul dari
eksplorasi tersebut.
Komponen-komponen peniruan, pengulangan,
kreasi bentuk baru, dan manipulasi mitos
tersebut kemudian kami gunakan sebagai
simulasi cara bagaimana korporasi budaya
memain-mainkan pengalaman dan perspektif
publik. Di dalam presentasi karya Skenario
Signifikan ini, kami membuat skenario agar
pemirsa terlebih dahulu memasuki bangunan
kain-kain batik yang menyerupai labirin.
Dengan demikian pemirsa akan mendapatkan
pengalaman di luar dari kebiasaan mengalami
batik sebagai sesuatu yang biasanya dikenakan
langsung pada tubuh. Di dalam bangunan labirin
batik, kami bayangkan akan muncul aneka imaji
dari pengalaman berhadapan dengan corakcorak rupa baru yang dibangun sebagai motifmotif baru beraroma malam batik. Rekayasa
pencahayaan karya tersebut pun kami garap
sedemikian rupa sehingga membaurkan siluet
gestur-gestur tubuh pemirsa dengan motif. Karya
Skenario Signifikan menghadirkan pengalaman
sulam menyulam antara fasad dan motif.
Melihat, meninjau kembali, membongkar
perspektif batik, dan menempelkannya kembali
pada praktik kerja seni rupa, kami merasa
tak selesai mengangankan eksplorasi level
kedua, ketiga dan seterusnya. Dramaturgi yang
menyusun dialog karya Skenario Signifikan
dengan karya-karya lain baik yang dikerjakan
secara individu maupun kelompok di dalam
proyek batik Pola: Patterns of Meanings, telah

menguak kompleksitas sub kultur batik yang
meliputi industri, pasar, pangkat, hasrat, tradisi,
kekuasaan, modern, emansipasi, dan demokrasi.
Betapa pun kebanyakan dari kita di seni rupa
kontemporer melihat batik sebagai sesuatu
yang tradisional; atau memandang seni rupa
yang kembali mengeksplorasi batik sebagai
praktik yang “modernis”; saya tetap menyakini di
dalamnya masih terdapat celah bagi kita untuk
menemukan kekuatan dan potensi bermainmain hingga pada tingkat ungkapan-ungkapan
subversif.
Terkadang hal-hal di sekitar yang kita anggap
usang, kuno, kurang trendi, tak progresif,
dan cenderung “modernis”, justru mampu
membongkar kekolotan suatu sistem, oleh
karena itu semua masih memiliki ikatan konteks
dengan cara dan tuturan bahasa hidup kita.
Di titik ini saya justru curiga pada label-label
usang, kuno, dan modernis yang ditempelkan
pada realitas kita. Bisa jadi itu semua berasal dari
perspektif korporasi yang menghendaki kita
menerima standar kualitas tertentu dan buta
akan konteks. Kita pun dengan mudah disihir
untuk menatap, mendamba, dan mengeluelukan gagasan universalitas dan “common”
yang menafikan partikularitas pengalaman
kultural kita. Tetapi di dalam praktiknya, semua
itu memang tergantung pada seberapa tajam
perspektif kita dalam menatap pengalaman
kultural, dan bagaimana kita mengambil posisi
politis di antara kelindan sihir korporasi. Saya
merasa sebenarnya seni rupa kontemporer kita
itu sederhana kok, mirip batik. Batik yang juga
tak beranjak dan tak henyak dari ranah korporasi.
Korporasi itu bagaikan kehendak bapak yang
kita lawan, kritik dan caci maki, kalau perlu sebisa
mungkin kita hindari. Tapi di sisi lain, kita tidak
mengendaki bapak tiada, mengacuhkan, dan lari
dari kita.

PENANDA KOSONG#14
2018
Empat belas panel kain
primisima, batik gambar/
logo/merek produk-produk
Lokal, lima toa batu granit,
dua gamelan batu granit,
tujuh matras, tujuh tongkat
galvanis.
Karya ini merupakan
turunan dari karya utama
‘Skenario Signifikan’ oleh
Cahaya Negeri (Doni
Maulistya, Linda Mayasari,
Nindityo Adipurnomo),
2017

700x300x400cm
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Oportunis Religius
Dongeng seputar hegemoni korporasi saya geser
ke satu pusat perhatian penting berikutnya,
yakni praktik budaya beragama dan kepercayaan
sebagai aset spiritual yang nilainya tak terhingga
bagi negeri ini. Praktik beragama yang notabene
dilindungi dengan seperangkat piranti hukum
di negeri ini, dari waktu ke waktu justru semakin
menunjukkan potensi gesekan sampai ke tataran
konflik. Tegangan yang terjadi tak hanya antar
kelompok pemeluk agama, tetapi juga antar
pemeluk ajaran-ajaran teologi dalam hegemoni
kuasa besar, dan aliran-aliran keyakinan yang
disebarkan secara kultural. Keimanan yang
mendarah daging tersebut bersilang sengkarut
dengan berbagai macam bentuk kepentingan
dan manufer perebutan kuasa.

PENANDA KOSONG#18, 2018, Cetak sablon di atas kain blacu, 65x58 cm

Setiap warga negara di negeri ini diwajibkan
menunjukkan afiliasi pengakuannya terhadap
salah satu agama atau kepercayaan yang
ditetapkan oleh undang-undang. Seperti tak ada
tempat bagi yang tak mau melakukan itu. Tak
ada pilihan jalan spiritual lain selain yang telah
ditetapkan oleh negara. Nampaknya, negeri ini
memang telah terang-terangan menunjukkan
bahwa praktik keagamaan dan kepercayaan
menjadi bagian dari manufer kekuasaan yang
harus diatur secara kelembagaan. Artinya, ruangruang batin individu dan pengalaman ketuhanan
kita sesungguhnya telah diatur oleh penguasa.
Di dalam situasi seperti ini, spiritualitas
kemudian menjadi komoditas, aset penting
untuk menguasai individu secara total. Individuindividu didisiplinkan dengan kepatuhan mereka
yang seolah bersifat suka rela dari dalam kalbu.
Campur tangan negara dalam hal mengatur dan
mengelola aset spiritualitas ini mengandung
kontradiksi; di sisi lain dimaksudkan untuk
melindungi hak-hak seluruh warga negara dalam

beragama, namun di dalam praktiknya justru
sering memenangkan kepentingan kelompok
agama mayoritas. Tetapi, betapa pun upaya
pendisiplinan total tersebut dilakukan, bentukbentuk pencarian dan eksplorasi ungkapan
keimanan akan terus berjalan di dalam sifat-sifat
imanensi praktik keagamaan.
Agama dan kepercayaan adalah dimensi
kompleks yang terus bergejolak di dalam
konteks kehidupan bernegara di Indonesia. Baik
negara, lembaga keagamaan, sampai individuindividu pun tak akan pernah selesai mengatur
eksplorasi irasional keimanan dan mengukur
kadar keimanan setiap pengikut agama dan
kepercayaannya. Persoalan kelembagaan dan
pelembagaan praktik beragama dan kepercayaan
ini tidak sesederhana sebagaimana saya, anda,
ia, dan mereka melakoninya di dalam konteks
kehidupan bersama. Masyarakat kita terkesan
enggan bersuara, meredam pembicaraan
terbuka menyangkut kritik yang mengelaborasi
makna dan cara hidup berdampingan di
dalam praktik beragama. ‘Sensitif’ menjadi
satu istilah yang diberi beban makna luar biasa
untuk menekan berkembangnya intrik lebih
jauh yang terkait dengan isu SARA. Sebut
saja represi terhadap kelompok Islam Syiah
dan Ahmadiah. Tak lupa kita harus mengingat
kasus Meiliana yang divonis Pengadilan Tinggi
Medan karena mengeluhkan volume toa
masjid di lingkungan tempat tinggalnya. Hal
tersebut menjadi pantulan-pantulan langsung
dari sulitnya memahami keberpihakan hukum
negara, ketika minoritas ditekan dengan dalih
stabilitas keamanan. Negara nampaknya semakin
belepotan dalam mengelola ekspresi keimanan
di dalam ruang hidup bersama.
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Gesekan-gesekan semacam itu tidak hanya
terjadi di tingkat kelompok masyarakat, tetapi
juga terjadi antar individu di dalam keluarga.
Saya ingat benar, peristiwa itu terjadi tiga
puluh dua tahun yang lalu. Beberapa minggu
menjelang persiapan saya berangkat ke
Belanda untuk pertama kalinya mengikuti
program residensi seniman paska akademi
di “Rijksakademie van Beeldende Kunsten”
Amsterdam, bapak saya melempar sebuah
majalah ke muka saya. Majalah tersebut memuat
berita tentang kegaduhan masyarakat Belanda
menolak kedatangan Paus Paulus VI ke Belanda
dan melemparinya dengan telur busuk. Tindakan
bapak saya melemparkan majalah dengan
ketus ke muka saya itu adalah kode kekecewaan
atau ketidaksukaannya terhadap negara dan
masyarakat yang akan menjadi tempat belajar
saya. Saya melihat, dasar keimanan Bapak yang
telah mendarah daginglah yang membuat
berita tersebut begitu mudah ia terima sebagai
peristiwa penistaan Paus Paulus VI sebagai
simbol besar agamanya. Reaksi pembelaan
keras pun ia tunjukkan dan lampiaskan
secara langsung kepada saya. Seolah rencana
keberangkatan saya ke Belanda dengan serta
merta ia anggap sebagai keberpihakan tertentu,
meskipun seharusnya ia tahu bahwa alasan saya
berangkat ke Belanda sama sekali tidak ada
hubungannya dengan berita di majalah itu. Mulai
saat itulah saya mulai mempertanyakan perihal
rasionalitas dan keimanan. Saya pun perlahanlahan mengambil jarak dari praktik-praktik
keagamaan yang dilembagakan.
Hal yang tak kalah mencengangkan adalah
ketika saya juga melihat kekerasan simbolik
atas nama keimanan beragama juga dilakukan
oleh ‘yang hidup’ terhadap ‘yang telah mati’.
Ketika seorang warga meninggal dunia, tidak
otomatis mendapatkan perlakuan selayaknya
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jenazah pada umumnya. Birokrasi lembagalembaga keagamaan pun diberlakukan atasnya.
Lebih jauh, ukuran keimanan almarhum/
almarhumah turut menentukan bagaimana
jasad harus diperlakukan, terkadang juga turut
mengganjal keputusan bagaimana pelayanan
penguburan akan dilaksanakan. Sebut saja
peristiwa penolakan sejumlah warga terhadap
jenasah para pelaku bom bunuh diri di Surabaya.
Rencana pemakaman jenazah Dita Oepriarto,
pelaku bom bunuh diri Gereja Santa Maria Tak
Bercela di TPU Tembok Gede, Bubutan, Surabaya
ditolak oleh warga setempat. Salah satu media
masa mengulas, meskipun Dita merupakan
warga asli Tembok Dukuh RT 8/RW 1 Gang V
sebelum pindah ke Wonorejo Asri Blok K/ 22A
Surabaya, tak semua warga setuju pelaku bom
bunuh diri dimakamkan di Pemakaman Islam
Tembok Gede3. Pada tanggal 18 Mei 2018, tujuh
liang kubur yang telah disiapkan untuk makam
tujuh teroris pelaku bom bunuh diri di TPU
Putat Jaya ditutup paksa oleh warga. Penolakan
tersebut dilakukan dengan alasan salah satu
warga setempat telah menjadi korban4. Mereka
‘yang hidup’, yang melekati diri dengan beragam
nilai-nilai ketuhanan, seolah berkuasa mutlak
atas ‘yang telah mati’. Mereka bahkan mengatur
ungkapan bela sungkawa, ekspresi kesedihan,
empati sanak saudara yang ditinggalkan
dan bagaimana khalayak harus beropini atas
kematian yang terjadi.
Ironisnya, di sisi lain dari segala dinamika
hidup beragama yang serba menegangkan,
jargon ‘budaya religius’ dan ‘masyarakat yang
berketuhanan’ justru menjadi semakin populer.
Jagad spiritual dan keagamaan kita menyajikan
imaji pengalaman spiritual nan eksotis bagi
masyarakat kelas menengah ke atas baik
dari dalam maupun luar negeri. Melalui jalur
kunjungan wisata mereka mendatangi beragam

ritual. Jalur-jalur seni, ilmu pengetahuan sosial
dan aktivisme, membuka beragam peluang
bagi mereka untuk mencercap persoalanpersoalan dinamika kehidupan beragama kita
sebagai komoditas isu yang sexy untuk dikaji
dan diadvokasi. Cuplikan peristiwa-peristiwa
yang mendebarkan menyangkut kehidupan
horisontal beragama di dalam kerangka
pemahaman praktik kehidupan sosial kita ini
menunjukkan paradoks antara nilai dan aksi.
Bagi saya, hal ini menjadi corak dari dinamika
hidup keagamaan dalam konteks kultural kita di
satu sisi. Sementara di sisi lain bisa dipandang
sebagai alternatif interupsi yang berlangsung di
dalam tegangan dua kutub ekstrim: rasionalitas
dan irasionalitas. Tarik ulur antara tatanan
kelembagaan keagamaan, eksplorasi makna dan
ekspresi keimanan yang nampaknya akan terus
berlangsung di Indonesia sebenarnya justru
telah membuka ruang-ruang negosiasi antar
kutub rasionalitas dan irasionalitas. Dengan kata
lain, sesungguhnya di dalam ruang kehidupan
beragama kita, tak pernah ada satu kekuatan
tunggal yang memiliki kuasa penuh, meskipun
untuk mendapatkannya kita harus membayar
dengan letupan-letupan pertaruhan yang tak
terhingga mahalnya.

Catatan kaki:
3 https://news.detik.com/berita/4020365/wargadan-tetangga-tolak-pemakaman-dita-bomber-gerejasurabaya (diakses 19 Mei 2018 )
4 https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4025992/
warga-tolak-7-bomber-surabaya-dikubur-di-tpu-putatgede (diakses 22 Mei 2018)

Catatan Tak Berakhir
Berulang-ulang saya mengingatkan diri saya
sendiri bahwa memproduksi, mengkonsumsi,
mereproduksi trilyunan tanda yang mungkin
telah basi adalah cara mudah untuk
menggambarkan praktik kerja saya sebagai
seniman. Mampukah saya mempergunjingkan
gagasan besar korporasi, komodifikasi, dan
hubungan-hubungan kuasa di dalamnya
melalui proyek seni ini dan praktik kerja
seni saya berikutnya? Jawaban saya tetap :
belum tahu! Meskipun demikian, sepenuhnya
saya sadar bahwa semua cara yang saya
lakukan, seluruh strategi untuk ‘menjilat’
dan ‘menelikung’, teriakan-teriakan lantang
bahwa saya tidak sepenuhnya berada di sudut
subordinasi dari kuasa korporasi budaya, pada
kenyatannya, saya sebagai subjek tidak akan
pernah bisa sepenuhnya otonom.

NINDITYO ADIPURNOMO
Yogyakarta dan Semarang, 2018
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Perihal Sirkulasi
Penanda, Kuasa,
dan Kekosongan
Oleh: BOB EDRIAN

Derasnya produksi, distribusi, dan konsumsi
informasi hari-hari ini seolah membuat manusia
harus memilih untuk turut beradaptasi secara
cepat dengan risiko tingkat stres yang tinggi atau
bersikap tak acuh dengan harapan menjalani
hidup dengan lebih tenang. Secara umum,
kecepatan sirkulasi informasi di era internet
berdampak pada meluapnya kemungkinan
konsumsi tanda dalam keseharian manusia. Di
satu sisi, manusia dituntut untuk lebih selektif
dalam menyaring banjirnya tanda dan informasi,
namun di sisi lain kebutuhan atau bahkan
tuntutan untuk berbagi secara cepat telah
melahirkan proses seleksi tanda dan informasi
yang dangkal.
Perkembangan teknologi media semakin
memudahkan manusia untuk mengakses ragam
informasi. Di masa lalu, kecepatan memperoleh
informasi mungkin adalah sebuah kemewahan,
contohnya mulai dari berlangganan koran
terbitan pagi dan sore hari, siaran radio, hingga
televisi. Saat ini, hampir seluruh kemewahan
tersebut benar-benar dalam genggaman
melalui perkembangan teknologi gawai pintar.
Kemudahan dan keleluasaan dalam memilih
informasi seolah menjadi nilai jual dan rayuan
teknologi informasi terkini, dalam hal ini internet,
bagi para penggunanya. Perkembangannya
yang termutakhir bahkan mampu menyaring
informasi-informasi yang disesuaikan dengan

preferensi pengguna. Sebuah kemajuan yang di
satu sisi memanjakan pengguna, namun di sisi
lain juga mengurung, dalam artian worldview
pengguna yang dibatasi oleh seleranya sendiri.
Mendengar frasa Penanda-Penanda Kosong
sedikit banyak mengantarkan imaji kita pada
pemahaman akan sesuatu yang ‘pernah’
dikonstruksi dan dipercaya secara bersamasama, namun kemudian berakhir dengan
(ingin) dilupakan atau bahkan dilawan. Sekilas
menyerupai simbol-simbol masa lalu yang
maknanya semakin terkikis dan digantikan
simbol-simbol baru. Persoalan kemajuan atau
mungkin lebih tepatnya kesadaran memang
hampir selalu memunculkan upaya-upaya baru
untuk melebihi ataupun meninggalkan sesuatu
yang dianggap ‘usang.’ Atas nama kemajuan dan
kesadaran baru, banyak hal telah ditinggalkan.
Lantas apa manfaat memikirkan dan memaknai
sebuah pemicu tanda (baca: penanda) ketika
tanda tersebut telah dianggap usang atau
bahkan hilang makna (kosong)?

1. Menelusuri Penanda
Dalam kajian semiotika, dalam hal ini metode
semiologi Ferdinand de Saussure dan Roland
Barthes, penanda dapat dimaknai sebagai
komponen pemicu petanda yang kemudian
menghasilkan sebuah tanda. Dalam ranah visual,
penanda mencakup aspek-aspek yang tercerap
oleh indra penglihatan dan kemudian memicu
asosiasi terhadap gagasan ataupun pemikiran
tertentu. Contoh sederhana adalah pemanfaatan
rambu ataupun sign system yang diawali
dengan proses penyederhanaan bentuk-bentuk
visual dari aktivitas tertentu dan kemudian
menghasilkan makna, aturan atau perintah yang
disepakati bersama. Melalui contoh tersebut,
upaya produksi penanda menunjukkan adanya
aspek kuasa, dalam hal ini adalah pihak-pihak
yang mengharapkan terjadinya keteraturan
dalam ruang tertentu.
Contoh lainnya muncul dalam aktivitas
menggagas sekaligus memproduksi logo
perusahaan atau lembaga. Logo dipercaya
sebagai bentuk representatif sebuah identitas
dan oleh karena itu, logo diwajibkan untuk
memenuhi karakteristik tertentu dan hampir
selalu menuntut aspek otentisitas. Aplikasi logo
tidak sepenuhnya bersifat/berupaya ‘mengatur’
seperti halnya rambu, namun sang pemilik modal
tentu memiliki kekuasaan dan keleluasaan dalam
mengatur bagaimana wajah perusahaannya
harus tampak di publik. Pada praktiknya,
logo tidak hanya dipahami sebagai identitas
perusahaan tertentu, tetapi juga identitas dan
status sosial individu yang mengonsumsinya.
Individu terjebak oleh nilai logo yang dianggap
berbanding lurus dengan popularitas sang
pemilik logo dan kemudian diharapkan mampu
mengubah status sosial sang individu.
Di samping korporasi ataupun institusi komersial,
produksi penanda juga dilakukan oleh institusiinstitusi berbasis sosial hingga religi. Beragam

simbol dan aturan terus menerus dipelihara
hingga kini. Lain halnya dengan korporasi
yang memanfaatkan logo sebagai daya tarik
konsumennya, institusi hukum, sosial, dan agama
menggunakan kuasa di atas dirinya (pemerintah,
hukum negara, hingga Tuhan) sebagai penanda
yang tidak bisa diganggu gugat. Kuasa absolut.
Manusia dalam hal ini ditempatkan tidak hanya
sebagai konsumen tetapi juga pihak yang harus
tunduk sepenuhnya. Institusi-institusi hukum,
sosial, dan agama hampir dapat dipastikan selalu
memproduksi penanda absolut.
Ragam aturan dan ketentuan, dalam bentuk
teks, ritual atau gerakan, dan visual, kemudian
menjadi batasan-batasan terluar dalam aktivitas
keseharian manusia. Di satu sisi, penandapenanda yang diproduksi oleh institusi hukum,
sosial, dan agama bersifat seperti rambu yang
diharapkan mampu menciptakan keteraturan.
Namun di sisi lain, rambu-rambu hukum,
sosial, dan agama seringkali dipahami, hingga
bahkan dimanfaatkan, untuk kepentingankepentingan kuasa kecil , dalam hal ini individu
atau kelompok tertentu yang merasa layak
‘menghakimi’ individu dan kelompok lain.
Fenomena tersebut seolah makin nampak
belakangan ini ketika teknologi internet
memungkinkan kecepatan dan kemudahan
dalam mengakses ragam informasi.
Melalui pemahaman terkait bagaimana penanda
(teks dan visual) dimanfaatkan oleh pihak-pihak
kuasa ditambah dengan kecepatan sirkulasi
informasi saat ini, manusia seolah dihadapkan
pada ragam persoalan yang jauh lebih kompleks
ketimbang hanya menjadi konsumen-konsumen
penanda. Manusia dituntut untuk lebih kritis
dalam memahami ragam informasi yang terus
menerus diproduksi jika tidak ingin terjebak
dalam kebebasan semu yang diciptakan oleh
pihak kuasa.
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2. Kuasa Baru Institusi Seni
Berkembangnya internet secara komersial di
akhir periode 1980-an hingga awal 1990-an
sedikitnya beririsan dengan isu globalisasi
dan lebih spesifik lagi, perkembangan seni
kontemporer dunia. Dalam buku Contemporary
Art: 1989 to the Present (2013), Tim Griffin
mengungkapkan bahwa globalisasi merupakan
aspek mendasar yang membentuk kerangkakerangka institusional seni kontemporer saat
ini. Ia menyebut pentingnya periode 1989
dalam sejarah globalisasi melalui peristiwaperistiwa politik seperti runtuhnya Tembok
Berlin, berakhirnya apartheid di Afrika Selatan,
dan terjadinya eksekusi para demonstran
yang mendukung demokrasi di Tiananmen
Square, Cina.1 Peristiwa-peristiwa tersebut
memicu lahirnya pemikiran-pemikiran baru
terkait ideologi, subjektivitas, hingga identitas
poskolonial yang kemudian diperkuat melalui
perkembangan niaga dan teknologi.
Berkembangnya aspek perdagangan
dan teknologi kemudian berperan dalam
membentuk institusi-institusi baru yang
menaungi perkembangan seni kontemporer
dunia. Mulai dari produksi pameran, biennale,
hingga ragam pusat-pusat kebudayaan yang di
satu sisi memfasilitasi ragam eksplorasi seniman,
namun di sisi lain menjadi pihak-pihak kuasa
yang kemudian menjadi penentu bagaimana
seni diproduksi, didistribusikan, hingga
dikonsumsi. Di Indonesia khususnya, periode
1990-an ditandai dengan lahirnya bentukbentuk hubungan seni rupa bilateral dengan
negara-negara seperti Jepang dan Australia yang
menghasilkan forum Asia Pasifik seperti Asia
Pacific Triennial (1993). Di masa sekarang, muncul
fenomena-fenomena baru terutama pasca
periode boom seni rupa kedua di pertengahan
periode 2000-2010. Setelah sebelumnya
bermunculan galeri-galeri komersial dan para
kolektor baru, medan seni rupa Indonesia saat

ini diperkaya dengan ragam bentuk residensi
seniman melalui institusi-institusi seni seperti
galeri, museum, pusat kebudayaan, perhelatan
art fair, biennale nasional dan internasional, yang
kemudian semakin hiruk pikuk oleh munculnya
kolektor-kolektor muda.
Wadah bagi seniman untuk berekspresi
menjadi sangat beragam dan dengan bantuan
perkembangan teknologi seperti media sosial
(contohnya Facebook dan Instagram), profesi
seniman seolah menjadi populer dikarenakan
mudahnya akses informasi terhadap perhelatanperhelatan kesenian saat ini. Dalam Art
Incorporated: The Story of Contemporary Art
(2004), Julian Stallabrass menganalisis profesi
seniman dan daya tarik kesenian bagi penonton
melalui kalimat:
If, despite the small chance of success, the
profession of artist is so popular, it is because
it offers the prospect of a labour that is
apparently free of narrow specialization,
allowing the artist, like heroes in the
movies, to endow work and life with their
own meanings. Equally for the viewers of
art, there is a corresponding freedom in
appreciating the purposeless play of ideas
and forms, not in slavishly attempting to
divine artists’ intentions, but in allowing the
work to elicit thoughts and sensations that
connect with their own experiences.2
Pernyataan Stallabrass tersebut memang
seolah meramalkan apa yang kemudian terjadi
dalam medan seni rupa Indonesia saat ini.
Ragam kalangan berlomba-lomba menghadiri
perhelatan pameran, art fair, dan biennale
tanah air dengan harapan, kalaupun tetap
tidak dapat memahami karya-karya seni yang
ditampilkan, setidaknya dapat melakukan
swafoto dengan karya-karya yang sesuai dengan

selera estetik masing-masing. Penonton seolah
tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan
gagasan seniman atau karya seni yang ekslusif
dan terlalu kompleks. Beberapa institusi seni
bahkan memfasilitasi public figure berpengaruh
(baca: influencer) di luar medan seni rupa, untuk
dapat menikmati pameran secara eksklusif
sebelum kemudian dibuka secara resmi untuk
publik umum. Hal tersebut diharapkan mampu
menjaring lebih banyak lagi pengunjung dari
bermacam kalangan.
Yang kemudian terjadi lewat fenomenafenomena yang dipaparkan di atas adalah
pemahaman berkaitan dengan karya seni yang
tidak hanya dijadikan sebagai objek komersial
tetapi juga objek swafoto. Seolah muncul aspek
lain yang kemudian diolah dalam penciptaan
atau peletakkan karya seni, bagaimana karya
seni tersebut nampak estetik dalam unggahanunggahan para pengguna media sosial. Memang
tidak sepenuhnya buruk karena di satu sisi,
terjadi peningkatan dalam hal ketertarikan dan
jumlah pengunjung pameran, namun di sisi lain,
karya seni kemudian mungkin hanya diapresiasi
di wilayah permukaan.
Perilaku pengunjung hingga kebijakan-kebijakan
sebagian institusi seni yang memanfaatkan
fenomena apresiasi baru dalam seni rupa
belakangan ini mungkin saja memicu pemikiran
terkait karya seni sebagai objek aktualisasi
belaka. Karya seni tidak lagi menjadi akumulasi
gagasan dan eksplorasi pemikiran seorang
seniman yang memancing ragam interpretasi.
Karya seni hanyalah sebuah penanda yang
(hampir) tanpa makna. Apresiasi baru, dalam
hal ini budaya konsumsi terkini, menghasilkan
kegelisahan baru setidaknya bagi seniman.
Dalam istilah Julian Stallabrass, sebuah “Daya
tarik/pesona sekaligus kegugupan”:

Cetak sablon di atas lurik. Bagian dari karya
PENANDA KOSONG#13

Contemporary artists tend to handle the
issue of consumer culture with fascination
and nervousness, and there is good reason
for both reactions. Fascination, because
consumerism appears to become ever more
cultural, as much concerned with selling or
merely displaying images, sound, and words,
as it is with material things. Nervousness,
because the engines of this production are
so vast and lavishly funded, their output so
strident and omnipresent. If commodities
tend towards being cultural, what space is
left for art?3
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3. Kekosongan yang Dirayakan
Melalui tajuk Penanda-Penanda Kosong,
Nindityo Adipurnomo nampaknya berupaya
untuk memikirkan kembali makna penanda
yang muncul belakangan ini. Isu-isu yang
telah dipaparkan sebelumnya sekiranya dapat
dijadikan sebagai komponen-komponen
pendukung dalam mengapresiasi ragam
eksplorasi yang dihadirkan oleh Nindityo. Tidak
dapat dipungkiri, perjalanan karier kesenimanan
Nindityo telah banyak memunculkan saling
silang gagasan. Bicara soal institusi seni
dan kuasa, Nindityo pun setidaknya pernah
merasakan posisi tersebut selama hampir tiga
puluh tahun. Melalui Rumah Seni Cemeti (atau
yang saat ini dikenal dengan nama CemetiInstitut untuk Seni dan Masyarakat), bersama
sang istri, Mella Jaarsma, Nindityo pernah terlibat
sebagai pihak-pihak yang dianggap sebagai
produsen nilai-nilai kesenirupaan. Mengingat
saat ini Nindityo dan Mella sudah melepas
posisinya sebagai kuasa utama di dalam Cemeti,
apakah proyek Penanda-Penanda Kosong ini
merupakan sebuah bentuk refleksinya terhadap
pemahaman akan kuasa penghasil tanda, dalam
hal ini produsen nilai seni?
Dalam proses menyelami pemikiran Nindityo,
penanda-penanda yang berupaya dikritisi
dalam proyek tunggal Penanda-Penanda Kosong
setidaknya mencakup sistem korporasi dan
kuasa dalam ranah kesenian dan agama yang
kemudian menghasilkan nilai-nilai yang dianut
oleh mayoritas konsumen dan pemeluknya.
Dalam lingkup kesenian yang luas, Nindityo
memaparkan bagaimana sistem korporasi yang
membangun organisasi perhelatan-perhelatan
internasional telah mengukuhkan posisinya
sebagai kuasa utama penghasil nilai seni. Oleh
karenanya, dalam pandangan Nindityo, di
lingkup yang lebih spesifik, dalam hal ini medan
seni rupa Indonesia, jalan utama untuk menjadi
internasional adalah dengan menganut nilai

dan aturan dalam perhelatan internasional.
Harapan elaborasi nilai lokal dan nasional untuk
menjadi internasional masih memerlukan
proses dan waktu yang panjang. Dalam ranah
lainnya, dalam hal ini agama dan kepercayaan,
Nindityo memeriksa kembali gagasan perihal
kebebasan beragama di negeri ini sekaligus juga
mempertanyakan praktik-praktik nilai dan aturan
yang seringkali dimanfaatkan oleh individu atau
kelompok tertentu untuk menjadi kuasa kecil
atas individu dan kelompok lainnya.
Sekilas, kritik Nindityo memang mengarah pada
mesin-mesin penghasil nilai yang kemudian
mempengaruhi cara kerja hingga cara hidup
manusia, khususnya seniman dan pemeluk
agama. Selera dan pilihan individu hingga
keunikannya seolah tidak benar-benar hadir
melalui akumulasi pengalaman personal,
tetapi melalui konstruksi tidak kasat mata yang
dibangun oleh sistem besar. Konstruksi yang
dianggap sebagai sebuah bangunan korporasi.
Apakah cukup utopis membayangkan potensi
untuk keluar dari sistem kuasa tertentu? Apakah
hanya terdapat dua pilihan: keluar untuk
masuk ke dalam sistem kuasa lain atau keluar
untuk menjadi sistem kuasa baru? Mungkinkah
kekosongan yang diangkat dalam PenandaPenanda Kosong adalah sebuah pemahaman
akan keniscayaan kuasa yang membuat individu
terjebak dalam sirkulasi nilai yang terus menerus
dikonstruksi?
Penggunaan istilah penanda (signifier) sedikit
banyak mengarahkan pada pemahaman
strukturalis De Saussure yang menekankan
gagasan hubungan arbitrer antara penanda
dan petanda dalam sistem bahasa tertentu.
Melalui pemahaman tersebut, munculnya istilah
penanda dalam Penanda-Penanda Kosong
hampir selalu mengarahkan pemikiran terkait
kuasa sistem terhadap komponen-komponen

bentukannya. Subjek tidak diyakini sebagai
entitas orisinal, melainkan entitas yang dibentuk
oleh sistem. Tepatkah upaya kritik terhadap
sistem kuasa dengan menggunakan metode
atau istilah yang justru berpihak pada sistem
tersebut?
Sebuah sistem kuasa dibangun melalui
gagasan kolektif yang disepakati dan dijalankan
bersama. Menjadi kuasa tidak selalu harus
dipahami sebagai bentuk manifestasi pemikiran
megalomania. Sistem kuasa dapat dipahami
sebagai sebuah upaya untuk menghasilkan
keteraturan dalam konteks tertentu. Akar
permasalahan dalam munculnya kritik terhadap
sistem kuasa adalah ketika terjadi proses
pemukulrataan yang mengakibatkan individu
seolah kehilangan identitasnya dan melebur
menjadi bagian dari kolektif. Nindityo melihat
adanya fenomena bentuk-bentuk legitimasi
kesenian yang tidak lagi hadir dari keunikan
individu seniman, melainkan melalui konvensi
yang berbasis korporasi. Hal tersebut tentu tidak
sepenuhnya benar apabila melihat fenomena
bermunculannya ragam inisiatif kesenian
baru yang berbasis independen. Kalaupun
ragam inisiatif baru tersebut kemudian diakui/
terlegitimasi, dibiayai oleh korporasi tertentu,
dan pada akhirnya berubah menjadi sistem
atau kuasa baru, pemikiran positif tetap dapat
dimunculkan melalui pemahaman akan lahirnya
nilai-nilai baru yang memperkaya khazanah
kesenian. Bukankah dengan munculnya ragam
sistem kuasa berarti juga memunculkan ragam
pilihan? Kata ‘memilih’ akan terasa lebih cair
ketimbang kata ‘tunduk.’
Dalam ranah kesenian tradisi, persoalan kuasa
nampak lebih dominan. Bentuk-bentuk kesenian
tradisi tentunya telah melewati periode yang
cukup panjang dalam linimasa kebudayaan
tertentu. Periode dipertahankannya tradisi-tradisi

tertentu hingga melampaui banyak generasi
inilah yang menjadi akar permasalahan kuasa
dalam kesenian tradisional. Usia tradisi sekilas
berbanding lurus dengan tingkat kesakralannya.
Kembali pada persoalan sistem kuasa yang
merupakan hasil kesepakatan pihak-pihak
tertentu, seharusnya kesenian tradisional juga
dapat dipahami sebagai konstruksi pihak-pihak
tertentu namun dengan durasi kekuasaan jauh
lebih lama. Sayangnya, manusia kadang terjebak
dengan ketakutan akan tingkat kesakralan
kebudayaan tertentu. Hal tersebut yang
mengakibatkan produksi gagasan atau artefak
kultural yang dihasilkan individu, misalnya karya
seni, melalui peminjaman budaya tradisi tertentu
kemudian dianggap sebagai milik suatu budaya
kolektif dan bukan didasari atas pemahaman
akan orisinalitas individu.
Dalam bukunya berjudul Cultural Appropriation
and the Arts (2008), James O. Young
mengungkapkan adanya tendensi untuk
menganggap bahwa sebuah kebudayaan
merupakan pemilik kolektif atas benda-benda
artistik dikarenakan benda-benda tersebut
tidak dianggap sebagai produk orisinal seorang
individu atau sekelompok individu tertentu.
Young berpendapat bahwa tendensi tersebut
tidak sepenuhnya dapat dijadikan kebenaran:

It is thought to be collective property
because it is a collective product. This
position is right whenever an item of cultural
property genuinely is the collective product
of a culture. I doubt, however, the claim
that works of art are often, or perhaps even
ever, so much the collective products of a
culture that they become the property of the
culture as a whole. In particular, I doubt the
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claim that an artist’s use of the traditional
knowledge of his culture makes his work
a collective product and, consequently,
collective property.4
Skenario Signifikan (2017), karya Nindityo
bersama dua temannya di dalam kelompok
Cahaya Negeri, yang dipresentasikan dalam
proyek pameran Pola: Patterns of Meaning di
Jim Thompson Art Center, Bangkok, Thailand,
pada 15 November 2017 - 28 February 2018,
menunjukkan adanya upaya progresif dalam
memahami kebudayaan tradisional. Elaborasi
gagasan dan eksplorasi medium yang dilakukan
oleh Nindityo sedikit banyak memunculkan
kesadaran akan adanya pemikiran bahwa
kesenian tradisi, dalam medan seni rupa
kontemporer, dianggap sebagai bentuk-bentuk
olahan yang mandek. Pada kenyataannya,
kemandekan yang selama ini menjadi stigma
kesenian tradisi nampaknya masih memiliki
celah untuk dibongkar. Merujuk pada pernyataan
Young, posisi Nindityo bersama Cahaya Negeri,
Ace House Collective, Eldwin Pradipta, dan
Restu Ratnaningtyas dalam perhelatan Pola:
Patterns of Meaning, tentu tidak lagi dipandang
sebagai upaya pengultusan tradisi Batik, dalam
hal ini karya seni dianggap hanya bagian dari
kebudayaan kolektif semata. Eksplorasi dalam
Pola: Patterns of Meaning tentu merupakan
gagasan orisinal individu atau individu kelompok
yang tidak sepenuhnya tunduk pada kuasa lama
budaya tradisi dan kuasa baru penghasil stigma
terhadap seni tradisi, dalam hal ini medan seni
rupa kontemporer.
Apabila dikaitkan dengan proyek PenandaPenanda Kosong, Nindityo kemudian
mengembangkan gagasan peminjaman logologo korporasi yang kali ini tidak sepenuhnya

dikaitkan dengan tradisi Batik. Nindityo seolah
memanfaatkan logo-logo (yang menurutnya
tidak punya relasi makna yang jelas atau kosong)
untuk dijadikan sebagai komponen ekstase
visual dalam karya-karya dua dimensinya.
Kesengajaan menghadirkan visual tanpa
makna yang mungkin saja berkaitan dengan
fenomena apresiasi karya seni di masa sekarang.
Antusiasme kosong bertemu penanda kosong.
Hal tersebut juga berkaitan dengan bagaimana
seorang seniman mewujudkan gagasan
besarnya melalui lingkup pameran dan bukan
satuan karya. Kekaryaan tiga dimensi dalam
proyek Penanda-Penanda Kosong kemudian
mengangkat tidak hanya aspek kesenian, dalam
hal ini eksplorasi medium rotan, tetapi juga
aspek agama dan kepercayaan.
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya,
Nindityo juga berupaya mengelaborasi gagasan
penanda kosong dalam fenomena kepercayaan
di Indonesia. Melalui elaborasi beberapa
peristiwa terutama fenomena spesifik terkait
sebuah keluarga yang melakukan aksi terorisme
beberapa waktu yang lalu, Nindityo melihat
adanya pemanfaatan komponen-komponen
pembentuk kepercayaan/agama yang dijadikan
sebagai alat untuk menguasai atau mengatur
individu ataupun kelompok lain. Pemahaman
terkait isu-isu agama sedikit banyak memicu
munculnya kritik Nindityo atas pandangan
eksotis tentang kepercayaan di Indonesia.
Kewajiban beragama seolah hanya dijadikan
sebagai penanda kosong yang dicantumkan
dalam Kartu Tanda Penduduk. Seolah beragama
tanpa memahami atau menjalankan aktivitas
keagamaan bisa jadi merupakan akibat dari
tekanan kuasa dalam lingkup keluarga hingga
negara. Setiap individu, berniat atau tidak,
percaya atau tidak, harus setidaknya memeluk
satu agama.

Proyek Penanda-Penanda Kosong dapat
dimaknai sebagai upaya menuju kulminasi
gagasan Nindityo terkait pengalaman dan
pemahamannya akan kesenian saat ini. Isuisu yang ditawarkan merupakan manifestasi
dari pembacaan dan kritiknya terhadap
ragam bentuk korporasi yang mengkonstruksi
pemahaman atas seniman, karya seni, dan
pameran. Melalui Penanda-Penanda Kosong,
Nindityo tidak hanya mewujudkan gagasangagasan melalui karya seni, tetapi juga
melalui konstruksi kompleksitas pameran dan
keterkaitannya dengan sistem kerja medan seni
rupa kontemporer saat ini.
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PENANDA KOSONG#19

PENANDA KOSONG#16

PENANDA KOSONG#17

2018

2018

2018

Gouache di atas kertas.

Gouache di atas kertas

Gouache di atas kertas

132x118 cm

123x168cm

122 x 159 cm

PENANDA KOSONG#13

PENANDA KOSONG#2

PENANDA KOSONG#15

PENANDA KOSONG#8

2018

2018

2018

2018

2018

Charcoal, gouache, pastel,

Gouache, cetak flat bed
di atas kertas

Gouache, charcoal, pastel dan
cetak flat bed di atas kertas

Gouache di atas kertas

cetak flat bed di atas kertas

Enam patung anyaman pitrit
rotan, kasur lurik, cetak sablon
di atas lurik.

Cetak flat bed di atas
tikar mendong

69x138 cm

122x89 cm

500 x 400 x 200 cm

PENANDA KOSONG#20

PENANDA KOSONG#21

PENANDA KOSONG#22

2018

2018

2018

Cetak sablon akrilik

Cetak sablon akrilik

Cetak sablon akrilik

di atas batik primisima

di atas batik primisima

di atas batik primisima

105x185 cm

105x185 cm

105x185 cm

PENANDA KOSONG#4

PENANDA KOSONG#7

2018

72x95 cm

130x125 cm

138x212 cm
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PENANDA KOSONG#12

PENANDA KOSONG#11

2018

2018

Cetak flat bed di atas tikar
mendong

Cetak flat bed di atas tikar
mendong

139x215 cm

142x215 cm

PENANDA KOSONG#14

2018
Empat belas panel kain primisima,
batik gambar/logo/merek produkproduk Lokal, lima toa batu granit,
dua gamelan batu granit, tujuh
matras, tujuh tongkat galvanis.
Karya ini merupakan turunan
dari karya utama ‘Skenario
Signifikan’ oleh Cahaya Negeri
(Doni Maulistya, Linda Mayasari,
Nindityo Adipurnomo), 2017
700x300x400cm
PENANDA KOSONG#10

PENANDA KOSONG#9

2018

2018

Cetak flat bed di atas tikar
mendong

Cetak flat bed di atas tikar
mendong

122x220 cm

123x218 cm
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