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KATA PENGANTAR

Penilitianini dilaksanakan padabulan September sampai bulan Desember, tahun 2000.

Dalam waktu singkat ini saya mendapatkan banyak informasi dan keterangan tentang seni

radikal di Indonesia dalam waktu transisi ini.Walaupun dalam penelitian singkat ini beium

semuanya bisa terjawab dari pertanyaan yang saya munculkan.

Yang jelas, penelitian ini tidak bisa sayatulis tanpa bantuan dari banyak anak-anak

revolusioner yang sempat saya kenal. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua

bantuan yang kalian berikan pada saya. Dan walaupun skripsi ini adalahhasil dari tenaga

dan pikiran yang diberikan oleh banyak orang, harusdiingatjuga semua kesalahan, pendapat

dan kesimpulan yang ada di dalam skripsi ini meVupakan hasil dari pengalaman peneliti

sendiri dan sayaberharap adamasukanbagi tulisan ini. Pada kesempatan ini juga saya ingin

menyampaikan terima kasih saya kepada semua pihak yang telah ikut membantu selama

penilitian sampai penulisan ini selesai. Dan karenaketerbatasan sayalah tidak mungkin bisa

sayasebutkan satu per satu, jadi saya akan mengucapkan terima kasih lewat kolektif-kolektif

kerja mereka.

Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih ke padaLBK Taring Padi, Yogyakarta yang

memberikan saya inspirasi pertamauntuk memulai penelitian ini, dari banyak kesempatan

diskusi siang ataupun malam hari tanpa pernah merasa lelah membangun mimpi-2 kalian

tentang aktivisme dan artinya dalam berkesenian. Semangat dan tekad bulat kalian untuk

perubahantidak akan saya lupakan.

Sanggar Caping Yogyakarta untuk performance art dan kontribusi berkeseniannya bagi

perkembangan seni kerakyatan di Yogyakarta.

Serikat Pemuda Merdeka (SPM), Jakarta, sebuah komunitas yang baru muncul, semangat

kalian uhtuk belajar tentang budaya kerakyatan harus diakui. Dicky, Maya,Ihtek,dan anak

merdeka Iin dan Een atas bantuan waktu saya tersesat di Jakarta.

Komunitas Rakyat Biasa (KRB), Jakarta yang membantu saya mencari informasi tentang

kegiatan seni dan budaya merekadan permasalahan sosial yang ada di daerah mereka.

Komunitas Seni Kerakyatan (Kosek), Sekolah Anak Rakyat (Sekar), Sanggar Surabaya di

Surabaya yang banyak membantu saya mendapatkan penjelasan tentang situasi seni dan

budaya di Surabaya.

Terima Kasih juga kepada anak Acicis 2000 di Malang yang bersatu dalam kesulitan

pelaksanaan peniltian di lapangan.



Terima kasih Keluargaku dan teman-temanku yang selalu mau mendengar dan membantu
saya. Untuk John, terima kasih mengantar, menjaga dan mempercayai saya.

SELAMAT BERJUANG,KEMERDEKAAN BAGI SEMUA RAKYAT TERTINDAS

REVOLUSI INI BELUM SELESAI!!!!



ABSTRAKSI

Penelitian ini akan memfokuskan pada perdebatan sejarah pergerakan seni radikal yang

menerapan konsep seni kerakyatan dan bagaimana transisi kekuasaan (faktor sosial, politik

dan ekonomi) bisa mcmpcngaruhi pcrkembangan pckerjaan seni dan budaya. Penelitian ini

berusaha mendiskripsikan bagaimana komunitas kebudayaan yang berideologi mencoba

untuk menghidupkan kembali tradisi budaya kiri dalam berkesenian.

Sejak semester genap tahun 2000 saya masuk Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan

program ACICIS. Bersamaan dengan itu saya terlibat dengan persiapan dan pelaksanaan

sebuah "aksi carnaval" untuk Hari Bumi, April 2000 yang memakai media seni untuk

menyampaikan sebuah pendapat perlawanan terhadap sistem kapitalis militeristik yang

menghancurkan lingkungan. Saya tertarik pada bentuk aksi perlawanan seni ini, yang

berbeda dari aksi biasa. Saya mencoba memikirkan bagaimana pengaruh seni penyadaran

dan seni pendidikan pada massa rakyat?

Aksi ini berhasil mengambil perhatian massa, dari sini saya mulai mendokumentasikan aksi-

aksi ini dan saya menggunakan kesempatan ini untuk membuat suatu penelitian untuk

Program Studi Lapangan, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasi-partisipasi. Selama tujuh minggu

saya tinggal bersama beberapa komunitas kebudayaan dalam satu kolektif, secara 'live in',

di manasayaambil bagian dalam kehidupan mereka sepenuhnya.

Saya mencoba melibatkan diri dalam pertemuan, ikut dengan persiapan untuk aksi,

performance art dan evaluasi kerjanya sertadiskusi tentang misi dan visinya sampai kegiatan

sehari-hari misalnya,masak bersama).

Penelitian ini bertujuan tidak hanya mendiskripsikan dan mencatat kegiatan beberapa

komunitas di kota Jakarta komunitas SPM (Serikat Pemuda Merdeka), KRB ( Komunitas

Rakyat Biasa). Yogyakarta (LBK-Taring Padi, sanggar Caping)dan Surabaya SEKAR

(Sekolah Rakyat), Sanggar Surabaya, KOSEK (Komunitas Seni Rakyat) yang ikut tradisi

pekerjaan budaya dan seni radikal. Akan tetapi saya mencoba menempatkan pekerjaan

komunitas-2 ini dalam perkembangan perdebatan politik budaya Indonesia sejak tahun 1930.

Saya akan lebih spesifik pada dampak kemunculan ORBA sesudah 1965 terhadap pekerjaan

seni dan budaya. Sejarah transisi kekuasaan Indonesia memang mempengaruhi bidang seni

dan budaya.

Fokus studi ini adalah beberapa komunitas seni dan budaya radikal di Jawa dan akan

membahas bagaimana ideologi bisa mempengaruhi kerja-kerja mereka. Saya juga mencoba

membandingkan dua pergerakan budaya kerakyatan antara era pra-65 dan pada era saat ini.



Yang pada dasarnya, sama- sama berjuang untuk mewujudkan demokratisasi. Namun ada

banyak hal yang membedakan kedua pergerakan ini, karena kekuasaan ORBA berdampak

serius terhadap pengekangan kreativitas seni dan budaya dalam membangun konsep seni

kerakyatan. Komunitas-2 pada saat ini dengan penterjemahan ideologi mencoba untuk

menghidup kembali pendekatan seni pembebasan dan seni penyadaran yang dihilangkan

pada tahun 1965.

Perpisahan antara pihak 'seni untuk seni' dan 'seni untuk rakyat'yang terjadi pada tahun -65

masih tetap berlanjut sampai sekarang, ini terwujud dengan perdebatan tentang seni 'Blup!'

yang menyatakan seni harus dilepaskan dari tendensi sosial, politik, hukum, moral dan seni

itu sendiri.

Seperti pekerjaan seni dan budaya pra-65 yang dibangun oleh kekecewaan terhadap revolusi

nasional pada tahun 1945, komunitas-2 pada saat ini, juga mengalami kekecewaan dan

kebingungan dengan arah reformasi 1998 (reformasi -98 yang tadinya diharapkan akan

mewujudkan suatu perubahan yang mendasar temyata dihilangkan dengan janji-janji

borjuasi, yang hanya memunculkan sikap simbolis dengan liberalisasi birokrasi, ini sama

sekali belum membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat.) Mereka menyatakan

perjuangan mereka adalah menciptakan sebuah tatanan budaya yang demokratis serta

menempatkan seni dan budaya di dalam perjuangan radikal mereka, untuk mencapai

demokratisisasi yang berdasarkan pemikiran sosialis (demokrasi kerakyatan).

Hampir semuaanggota komunitas-2 ini menyebut dirinya sebagai seorang sosialis, ada yang

menerapkan ide sosialis-liberitarian, marxis-leninis, Gramsci sampai aliran Anarkisme

ataupun tokoh sosialis indonesia Tan Malaka dengan menyesuaikan kehidupan yang

dialaminya. Ada juga yang tidak menerapkan suatu ideologi apapun namun lebih menyebut

dirinya 'humanisme berpihak'. Keberanekaragaman dalam teori yang diterapkan tidak

menyebabkan konflik, malah memberikan ide dan diskusi untuk menuju ke depan. Skripsi ini

mencoba untuk menganalisa sejarah dan pembentukan pekerjaan seni dan budaya dari

pandangan komunitas yang pernah saya ketemu.

Di sini harus diakui, dalam waktu yang cukup singkat ini penelitian saya tidak bisa mewakili

semua komunitas seni dan budaya radikal yang pernah ada, namun penelitian ini lebih

berfungsi sebagai pengantar atau pengenalan saja terhadap percobaan beberapa komunitas

seni dan budaya dalam rangka pengembalian tradisi budaya kiri atau budaya kerakyatan yang

pernah menjadi lembaran sejarah kebudayaan Indonesia.

Tema utama yang diangkat dalam skripsi ini adalah konsep "seni kerakyatan" ,respons dan

tindakan dari rakyat untuk melawan kultur hegemoni. Dari pengamatan saya, komunitas-2 ini



membedakan antara budaya rakyat dan budaya kerakyatan: budaya rakyat adalah budaya
yang dihasilkan oleh rakyat atau sebuah proses hidup rakyat ketika berusaha untuk

menjawab tantangan-tantangan nyata yang dihadapi dari hari-ke-hari. Sementara Budaya
Kerakyatan adalah budaya yang berpihak dan berjuang bersama rakyat untuk mengatasi
persoalan rakyat.

Analisa seni kerakyatan ini memfokuskan pada seni sebagai pembelajaran; yaitu bagaimana
seni bisa berperan sebagai kekuatan penyadaran dan kekuatan pembebasan. Studi saya ini
lebih memprioritaskan pada pembahasan seni rupa, karena wacana kebudayaan Indonesia
moderen lebih diwakili oleh seni rupa dan juga bagaimana peran negara dalam
perkembangannya. Namun, karena komunitas-2 yang sempat saya lakukan observasi juga
menggunakan bermacam-macam bentuk berkesenian yang tergantung pada kemampuan
anggota yang terlibat, misalnya, lewat teater, musik dan sastra, tidak menutup kemungkinan
juga akan menjadi pembahasan penelitian saya.

Perilaku budaya di Indonesia adalah sebuah konstruksi yang jelas dibentuk dari faktor-2

sejarah sosial, politik dan ekonomi yang unik di Indonesia. Kejadian dan perkembangan
perlakuan budaya tidak bisa lepas dari sejarah pergolakan tahun 1965 di Indonesia dan
berkelanjutan hingga saat ini.

Pergolakan dan perdebatan kebudayaan yang terjadi pada tahun 1965-1966 telah

mendorong lahirnya konsep "humanisme-universal" yang didukung oleh ORBA dengan
kekuatan militernya. Dari keberhasilan pemenangan hegemoni budaya inilah akhirnya seni
harus dipisahkan dari permasalahan politik, kemenangan konsep humanisme-universal ini

sekaligus melegitimasi ORBA untuk menghilangkan semua tradisi kiri dan melakukan

kampanye besar-besaran terhadap anti komunisme. ORBA mengamankan kekuasaan politik
dengan memenangkan kesetiaan penduduk Indonesia melalui ideologi yang diciptakan atau
melalui pemaksaan negara, dan ini terjadi dengan jalan menghindarkan pengikutsertaan
rakyat dalam prosesberdemokrasi.

Kemenangan hegemoni ini juga telah memunculkan pemisahan dan redefinisi pekerjaan
budaya di bawah rezim yang militeristik Suharto di mana nilai seni dan budaya menjadi
sesuatu yang dilembagakan (standarnisasi). Wacana kebudayaan Indonesia, khususnya seni
rupa, menjadi terjebak dalam perdebatan estetika sementara pembahasan makna suatu karya,
dan kontribusi budaya kerakyatan terhadap pembentukan identitias kultur bangsa Indonesia
tidak lagi masuk dalam wacana dominan.

Pada saat ini, dua tahun sesudah kejatuhan rezim Suharto , keterbatasan terhadap kebebasan
berekspresi atau hak bersuara telah diangkat kembali. Reformasi yang diteriakkan oleh elit



Indonesia telah memicu ekspresi politik dalam bermacam bentuk, dan wacana 'demokrasi'

yang ditawarkan oleh elit adalah 'demokrasi' yang hanya bisa dinikmati oleh segilintir orang
saja. Ini dilihat dengan 'euforia demokrasi' dan 'political art' yang mengisi halaman-2
majalah elitis. Pada waktu Pemilu pada tahun '98 jalan2 di Indonesia dipenuhi dengan
'festival demokrasi', setiap partai politik mempunyai ruang publik untuk mengekspresikan
suaranya. Euforia demokrasi ini didcfinisikan dalam kerangka yang tcrbatas pada libcralisasi
pekerjaan budaya dalam 'kebebasan ekspresi' di ruang urn urn.

Pada kenyataanya, era reformasi dengan 'keterbukan' dan 'demokratisasi', (kebebasan di
dalam ruang umum) tidak dirasakan oleh komunitas seni berideologi. Pekerjaan komunitas-2
kecil berlanjut hampir diabaikan oleh wacana dominan, kegiatannya kurang terdokumentasi
dan terwakili dalam wacana ini walaupun kontribusi mereka cukup besar dalam proses
mewujudkan demokrasi. Selain itu, mereka juga selalu mendapat banyak kendala dan
ancaman dalam bentuk kekerasaan sipil (secara horizontal) yang didalangi elit dengan
kepentingan politik terhadap perkembangan tradisi budaya kiri.

Komunitas seni dan budaya melihat pekerjaan kedepan untuk mencoba menawarkan seni

pembebasan dan penyadaran sebagai media untuk mengembalikan suara rakyat dan pendapat
rakyat yang pernah dibungkam, dan upaya menghilangkan rasa keterasingan yang dialami
rakyat. Ini dilakukan dengan keterlibatan dan penciptaan seni dan budaya secara bersama.

Komunitas seni dan budaya ini juga melihat pembangunan jaringan adalah kebutuhan yang
mendesak untuk mensosialisasikan wacana kebudayaan rakyat. Ini dilakukan pada tingkat
lokal, nasional maupun internasional yang sifatnya sukarela, egalitarian (kebersamaan), dan
independen tanpa keterikatan pada institusi formal. Keberadaan komunitas ini dalam ruang
umum 'public space ' adalah usaha utnuk mengkounter budaya bisu, budaya pembodohan,
dan budaya konsumerisme yang selama ini didukung oleh kekuasaan pemerintahan
kapitalistik. Hal lain yang bisa dilihat dalam skripsi ini adalah bagaimana sejarah transisi
kekusaan di Indonesia juga berdampak pada perubahan bidang seni dan budaya dan
perkembangan seni kerakyatan.

Perjuangan untuk mewujudkan budaya kerakyatan ini justru merupakan tugas yang tidak
gampang, khususnya pada saat ini di mana usaha untuk mewujudkan Indonesia 'baru'

dicoba dikaburkan dengan pertentangan elit dan ini berimbas ketingkat massa rakyat yang
terbawah.

Sementara itu, pekerja seni dan budaya mengalami proses pengulangan kembali masa pra-
65. Pekerjaan seni dan budaya mengutamakan pembebasan rakyat dalam pembentukan
bangsa Indonesia 'baru'. Akan tetapi dengan beberapa perbedaan yang penting sekali yang



membedakan kedua gerakan ini, yaitu ditempatkan pada era Suharto dan sesudahnya.
Komunitas seni dan budaya saat ini lebih banyak mencoba menawarkan solusi dengan
menggunakan media seni untuk berdialog di ruang publik.

Ada kecendurungan komunitas pada saat ini lebih memfokuskan pekerjaan budayanya pada
isu-isu d.t.ngkatan lokal dan menolak bentuk sentralisme kebudayaan, dari sini mereka
berusaha membangun kolekt.T-2 kerja dan tingkat bavvah yang tidak terikat pada institusi
atau kepentingan siapapun. Pekerjaan kebudayaan seperti in. diharap bisa mendorong proses
terbcntuknya sebuah tatanan budaya yang demokratis dan bcrkead.lan. Ini yang saya harap
akan lebih jelas dalam skripsi ini.



PENDAHULUAN

Penelitian ini berusaha untuk mendiskripsikan bagaimana komunitas seni dan budaya pada

saat ini mencoba untuk membangun kembali sebuah tradisi kiri yang sempat hilang pada

tahun 1965. Penelitian ini berusaha merunut sejarah pekerjaan seni dan budaya dalam setiap

era kekuasaan yang sejajar dengan usaha perlawanan sejak tahun 1930-an, dengan fokus

khususnya sesudah tahun -65. Tahun 50-an dan awal 60-an komunitas ini berperan besar

dalam perkembangan seni kerakyatan, juga tidak bisa lepas dari situasi sosio-politik baik di

Indonesia maupun se-dunia pada waktu itu. Pekerjaan komunitas seni dan budaya

berkonsentrasi pada keterlibatan rakyat dan peluasan basis dalam perjuangan untuk

membangun demokratisasi. Akan tetapi, karena pekerjaan seni dan budaya kiri disesuaikan

dalam satu kerangka ideologi (marxis-leninis) dan terikat pada institusi formal (PKl) yang

memfokuskan nasionalisme dan pekerjaan ini berdiri orang-2 yang diakui 'seniman',

(kebanyakan dari kelas menengah) penerapan konsep seni kerakyatan hanya sejauh pluralitas

nasionalisme yang dilakukan dengan 'sikap kerakyatan'. Keberhasilan mereka dalam

mewudujudkan demokratisasi dalam bidang seni dan budaya harus diragukan dan

sebenarnya bisa dikatakan gagal dengan penghancuran tradisi kiri padatahun 1965.

Saya mencoba membahas seni radikal, Radikal dalam arti bahwa pertanyaan dan keraguan

yang muncul terhadap tatanan masyarakat tidak dilihat dari akar permasalahannya.

Pengertian dalam skripsi ini adalah seni radikal yang berfungsi untuk menyoroti realita dan

menawarkan solusi atas permasalahan sosial yang rakyat sedang hadapi. Dalam artian seni

radikal ini, Lekra bisa dikatakan gagal sebagai kekuatan perlawanan terhadap sistemnya.

Persamaan antara dua pergerakan pada era pra-65 dan pada saat ini berhenti pada asumsi

mereka sama-sama berjuang untuk pembebasan rakyat. "Rakyat" dalam arti orang-2 yang

tertindas oleh sistem. Pekerjaan seni dan budaya tak bisa lepas dari dampak rezim Suharto.

Ini jelas dengan gaya seni dan budaya yang difokuskan pada pasar dan kehilangan konsep

seni kerakyatan. Oleh karena itu, Komunitas pada saat ini menerapkan konsep seni

kerakyatan yang sesuai dengan kondisi sekarang dengan keperluan untuk mengembalikan

suara dan kepercayaan diri rakyat yang dihilangkan oleh 'budaya bisu'. Sebenarnya tidak ada

kesamaan antara dua pergerakan seni dan budaya ini. Komunitas pada saat ini berpengaruh

banyak aliran ideologi dan komunitas yang paling berhasil adalah komunitas yang fleksibel,

bukan statik, yang berexperimen dengan beberapa metode pekerjaan seni dan budaya yang

disesuaikan dengan pengetahuan lokal.

Seperti tren Internasional, semakin banyak komunitas dan individu menjadi sadar tentang

kegagalan kapitalisme untuk mewujudkan keseteraan dan mendesakan pembentukan
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kolektif-2 kecil yang menolak sentralisme dan ketidakadilan. (Ini dibuktikan dalam global

action yang semakin besar yang menolak kapitalisme, misalnya Sll di Austraia)

Komunitas-2 seni radikal ikut dalam tren internasional dalam pergeseran kapitalisme ini dan

menolak institusi formal, yang mendukung konsep seniman sebagai 'segala-galanya'.

Mereka berjuang untuk memposisikan setiap individu menduduki posisi setara. Ini

dilaksanakan oleh usaha untuk memperluas jaringannya dan tetap independen, tidak terkait

dengan kepentingan partai atau siapapun.

Kebebasan untuk berexplorasi dengan beberapa teori dan pendekatan anarkisme, anatara

lain, dimungkinkan karena era keterbuakaan, 'reformasi' . Ini yang menempatkan

komunitas pada saat ini dalam posisi yang mungkin lebih berhasil dari pada Lekra dengan

bertujuan mewujudkan demokratisasi dalam bidang seni dan budaya. Wacana kebebasan

ruang expresi yang ditunjukan oleh elit tidak terasa sepenuhnya oleh komunitas kecil ini,

mereka masih mendapatkan banyak kendala dan ancaman dalam bentuk ketertarikan inti

karya oleh pasar, kekerasaan horizontal dan pekerjaan mereka yang masih diwarnai subversif

dalam media massa. Mereka perlu dukungan dan dorongan oleh komunitas internasional

untuk perjuangan mereka dalam usaha mewujudkan demokratisasi. Sejarah berkesenian

dalam transisi kekuasaan dan pembentukan konsep seni kerakyatan dan pecobaan oleh

komunitas-2 seni dan budaya pada saat ini untuk mengulang kembali tradisi kiri dengan

reinterpretasi ideologi yang sesuai untuk menuju ke depan dalam bidang seni dan budaya
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'Seni untuk rakyat'. Gedung Bekas kampus Asri .Gampingan 1/10/2000..

BAB 1: PERDEBATAN KLASIK DALAM SEJARAH PEMBENTUKAN SENI

KERAKYATAN

PERIODE 30-an: PERSAGI DAN PERMULAAN KONSEP SENI KERAKYATAN

Perdebatan pembentukan bangsa dan "kebudayaan indonesia" merupakan satu isu yang

sangat merepotkan untuk kaum intelektual sejak tahun 30-an, tidak hanya tentang estetika
seni tetapi ditempatkan pada sejarah dan politik. (Foulcher 1986,13) Pada waktu 30-an
seniman nasionalis dan para intelektul terlibat ribut dengan banyak polimik budaya tentang

sifat dan arah kebudayaan national dengan halaman-2 jurnal seni dan budaya. Yang terhhat

dari tahun 30-an perdebatan seni dan budaya ini muncul.

Dan beberapa debat ini berada dalam tulisan S.Sudjojono pada akhir tahun 30-an dan tulisan
dia menggambarkan bagaimana debate ini mempengaruhi seni rupa. Sudjojono dididik
swasta di sekolah Taman Siswa, Yogyakarta didirikan tahun 1922 oleh seorang nasionalis,

Ki Hadjar Dewantara. Taman siswa di Yogyakarta yang menggunakan pendekatan progressif
untuk mendorong inisiastif, kreativitas dan pokokonya kesadaran Nasionalis.

Sudjojono mengexpresikan penolakan dia terhadap tradisi melukis gaya Mooie Indie yang
menggambarkan Indonesia dengan pandangan Orientalis, yang hanya mengabdi pada
kesukaan estetika para turis dan burjoise Belanda. (Holt 1967,195 Wright 1991, 408

Purnomo (1995, 6-7 di Arbuckle 2000,10.)
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Pergerakan seni Persagi (persatuan ahli gambar indonesia) dipimpin oleh Sudjojono, muncul
pada tahun 1937 dalam suasana "politik dan sejarah1'. Mereka menuntut bahwa seni rupa
merupakan salah satu elemen penting dalam perjuangan melawan Belanda,dan pekerja seni
dan budaya harus berpihak pada rakyat.

Gerakan Persagi ini adalah pelopor dalam mendirikan wacana seni kerakyatan dalam basis
nasionalisme, di mana berkesenian harus muncul dari dirinya, dengan penerapan konsep

jiwa ketok (untuk memihak kebatinan dirinya) dan mengikat ini kepada perjuangan
nasionalis dan menggambarkan orang sehan-harian di pasar dengan cara berkecimpung din
dalam kehidupan sehari-han, daripada membatasi diri menggambar landscape yang indah.
Dalam sebuah penterjemahan ideologi konsep 'jiwa ketok' dan keperluan untuk melibatkan
diri dalam masyarakat sampai sekarang masih diterapkan oleh komunitas seni dan budaya

dan ini akan didiskusi dalam bagian SPM hl.6Q

"Masayarakat kita adalah masyarakat yang mengerti realitas... realitas langit tidak mereka
mengerti -selama 20 tahun saya mengenal Phidias, Da Vinci, Picasso di dunia dewa. Tapi
sekarang,saya berada di dalam darah dan daging masyarakat.. saya berbicara dengan mereka,
dengan contoh contoh, dengan benda-benda dan fantasi mereka dengan bahasa mereka.
Tanpa semua itu, mereka tidak akan mengerti saya. saya ingin mengerti... untuk
kebahagiaanku, untuk kebahagiaan mereka." S. Sudjojono (di Media Kerja Budaya no. 2.
nov-decl999)

Sudjojono menentang bukan lukisan lanscape yang indah tetapi hegemoni kebudayaan itu
yang mewakili. Sudjojono menghimbau semman untuk melibatkan dirinya dalam kehidupan
realitas masyarakat umum dan menggambarkan kesulitan hidup mereka serta
menggambarkan kebanggaan terhadap nasionalisme.

|^HM|1MH1••••
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Foto Bekas kampus ASRI. Oampingan 1/10/2000

PERAN SUKARNO DALAM PEKEMBANGAN SENI KERAKYATAN
Dalam era Sukarnol945-1965 ruang-ruang untuk berkreativitas dan kebebasan dalam
membangun tradis, sen, dan budaya yang berid.ologi mendapat tempat sepenuhnya.
Organise dan lembaga kebudayaan berkembang pesat dalam rangka pencarian kebudayaan
"Indones.a" Persoalan gaya kesenian mengikat dengan pencarian identitas nas.onal dan
kontroversi ini melahirkan perdebatan besar dalam wacana kebudayaan nasional.Walaupun
Sukarno bukan pendukung Liberal demokras, karena ini tidak sesuai dengan ota-ota
Sukarno dengan menjad, pemimpin besar revoiusi, dan kekuasaan menjadi semakm
sentralit.stik dengan UUD 45 di mana setiap kebyakan negara sepenuhnya d.bawah
kekuasaan dia yang diterapkanya sistem Demokrasi Terpimpin.

Sukarno berkemginan menemukan kembali identitas Indonesia dan ini terlihat dengan
responnya terhadap suatu karya dari Salim pada tahun 1956 "ini tidak menjelaskan cukup
•ke-indonesia-an-(Holt 1967. 214) Sukarno mempertegas kembali posisi penolakan
keterasingan kebudayaan Indonesia dengan "estetika yang borjuis dan individu" dan
dukungan dia terhadap pembangunan wacana "sosialis-realis" yang tetap mengutamakan
perasaan nasionalisme terlihat dengan pidatonya di Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara 1960, dengan penyataan "seni yang ideal mengandung keingingan untuk menjaga
tradisi nasional" (Holt 1967,213)

Debat besar ini memperebutkan arah dari bentuk seni dan kebudayaan di Indonesia pada
tahun 1950. Ditengah-2 perjuangan fisik melawan kolonialisme Belanda pada tahun 1948 d.
Magelang diadakan "konferensi kebudayaan nasional dan pengaruh asing" (Foulcher 1986,
15). Walaupun diwarnai dengan bahasa yang diplomatis, jelas fungsi utama adalah untuk
mengamankan posisi Belanda sebagai penguasa yang terkait dengan institusi -2 kebudayaan.
Dari sinilah Konsep Lekra lahir sebagai kounter terhadap klaim pada masa itu.
Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dibentuk pada tahun 1950 yang mengumumkan
bahwa perjuangan mereka adalah untuk membentuk budaya kerakyatan di dalam
pembentukan suatu kultur yang populis demokratis. Lekra berusaha untuk mendefmisikan
cara-2 pekerjaan budaya yang bisa dimasukan ke dalam idealisme nasionalis. Bag. Lekra
pekerja seni dan budaya harus punya kesadaran politik dan tanggung jawab sosial di dalam
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karyanya, dengan perjuangan untuk satu kebudayaan yang adil dan demokratis dalam
melawan budaya pembodohan yang didukung Belanda.

Diantara yang hadir dalam pembentukan Manifesto Mukadimah Lekra, adalah anggota PKl,
D.N. Aidit dan Njoto dan dari keterlibatan kedua orang inilah hubungan antara PKl dan
Lekra terjalin. Namun, sampai sekarang hubungan antara PKl dan Lekra tetap diperdebatan.
JJKusni (wawancara 26.10.2000) ,bekas anggota Lekra menjelaskan bahwa walaupun ada
anggota PKl yang terlibat dalam Lekra sebagai organ kebudayaan Lekra tetap independen
dalam tujuannya dan tidak pernah secara organisasi menyatakan dirinya sebagai underbow
PKl.

Yang jelas pada waktu itu terjadi konflik internal ditubuh Lekra, sementara di dalam Lekra
sendiri tidak ada persetujuan tentang hubungannya Lekra dengan PKl, JJ Kusni menjelaskan
ada yang ingin Lekra lebih dekat dengan PKl (Basuki Resobowo) dan ada yang tidak mau
campur tangan dengan urusan partai politik. Ajoeb dalam tulisannya juga mendukung
pandangan bahwa walaupun ada anggota Lekra yang masuk PKl, Lekra tidak mempunyai
koneksi yang formal, apalagi ada beberapa anggota Lekra yang tidak begitu paham dengan
ideologi Marxis. Basuki Resobowo adalah salah satu anggota Lekra yang bersedia untuk
menyebut dirinya sebagai anggota PKL

Perdebatan yang terjadi dari beberapa anggota Lekra, anggota Lekra yang menjadi buronan
politik dan 'suasana diam" yang menteror anggota Lekra sesudah tahun 1965 membuat
analisa posisi Lekra sulit sekali. Namun akan lebih jelas kalau melihat hubungan kerja
antara PKl dan Lekra . Tanpa bantuan fmansial dari PKl dan Sukarno sendiri, Lekra tidak
mungkin bisa membangun pusat seni dan sanggar di setiap kota (Holt 1967, 247). Dengan
demikian intervensi dari PKl tidak menerapkan satu estetika dogmatis terhadap pekerjaan
Lekra. Pembahasan tentang hubungan PKl dan Lekra tidak begitu berfungsi, namun
keberadaan Lekra itu justru dipengaruhi oleh pemikiran PKl pada waktu itu. Dengan
penjelasan di atas kita bisa mengerti sedikit tentang internal dynamis Lekra dan Foulcher
(1986) mengakui, konflik yang terjadi ditubuh lekra sendiri menjadi bukti perjuangan
internal Lekra berarti Lekra mempunyai sejarah yang beberda dari PKl.

Pada tahun 1959 Sukarno mengangkat kembali konsep identitas budaya nasional sebagai
tema pokok dengan Manipol-Usdek. Tahun 1959 PKl berafiliasi dengan Sukarno dan
mendukung kebijakan anti-imperialis dengan perjuangan nasionalis dalam kerangka
mewujudkan NASAKOM, yang terdiri dari elemen nasionalis, agama dan komunis.
Sementara Lekra sendiri menjelang tahun 60-an dengan kepercayaan dirinya dan usaha-2
menyesuaikan diri dengan klimate politik se-dunia yang sedang berubah mengarahkan basis
teori dan aktifitasnya sebagai pemimpin dalam revolusi budaya.
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Pada waktu ini, Lekra ,ebih menomor satukan seni rupa danpada —£~ *
propaganda, ,ni dikarenakan kelemahan Lekra dalam b.dang sastra p"^
JLLbuktikandirinyamampudengan sastra Pramoedya) KegagaIan ,n, «**«*«
olehbahasa dan wacana yang be.um dibentuk, ,tu d.setujui bahwa^^««-
ka,au difokuskan pada perkembengan seni rupa,dan seperti dicatat oulcher *8UWto
sen, modem kerakyatan sudah d.tanam pada waktu masa pergo.akan revo.us,«^
dan Lekra menawarkan dirinya sebagai lahan subur yang s.ap untuk tumbuh
dLbangkan. Perkembangan sen, kerakyatan dalam Lekra juga tak b,sa lepas dan kondtst
negera pada waktu itu, dalam perjuangan untuk mencari ident.tas Indones.a.

LEKRA PENGARUH DARI LUAR? STRATEGI BUDAYA LEKRA
Dalam pekerjaan seni dan budaya Lekra mendapat pengaruh dari pemik.ran Marxis-Lemms
IT, »cera gka untuk menyampaikan ide national, dan ant.-impenalts, (bukan ant.-as.ng
dlLaada pengaruh dari pcm.kiran Mao dengan Revolusi Kebudayaannya, wa aupunm

da tertuhs dalam dokumen-dokumen Lekra, .stUah-2 yang nant, menjad, semboyan dan
Cirbekerja" Lekra pada perkembangannya jelas tak dapat dipisahkan dengan .de.de
Mao.

"PoHtik adalah Pangl.ma' menjad, semboyan Lekra dan ini muncul sebagai kounter atas
tIan seni dan Lekra gaga, karena mereka menolak pemisahan estetika*. „
mendesak bahwa semman Lekra harus mempunya, tekad bu.at dengan kom.tm. ^
sebaga, dasar semua keg.atan. Memang, yang terlihat dan Laporan umum to Sek
tlr Ajoeb dan respose dari Njoto di Solo, ..awa Tengah, ,959 perkem an an
Zyl Indones.a semakm tergantung pada keterlibatan Lekra pada tahapan ke**-

ra. Demokrasi terpimpin mengumumkan bahwa perjuangan me.awan tmpenal, dan
Lu nasional akan diutamakan, dalam membangun ,dent,tas kebudayaan Indones.a. Ha,

n"1 merupakan tema besar untuk Lekra, dengan memasukan ,de Lekra m, dalam
;i::g, »j+» «* * -—-*—bahwa -***kuiturai jaian
baik untuk mewujudkan budaya kerakyatan .

Dalam kongress pada tahun 1959 ini, ide yang dimasukkan m,r,p dengan pemikiran Mao.
sll Xan "Po„t,k adalah pang.ima" ada juga "me.uas dan meningg,". Dengan
a^ p baLa pekerjaan Lekra selama 8tahun ini belum berhasi, dengan bas.s yang
bam bahwa mereka mencoba lagi untuk 'mensos.alisaskan' kesadaran .deo.og, Lek. pad
ingkat loka, dan mendorong kreativitas lokal. ,m d.lakukan dengan angkat tsu sos.a, .oka
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kampanye kebudayaan dengan kampanye anti-butuhuruf dan menggunakan media seni dan
budaya lain seperti ketoprak, lenong dan randai yang berfungsi juga untuk memperluaskan
basisnya. Lekra sering ke luar kota dengan rombongan misalnya, sebuah tarian dan alat
musik khas jawa , datang ke tempat lain. Contohnya adalah pentas di Sumatra dan Lekra
melakukan satu pertunjukan tari dan memakai bahasa Indonesia, yang mendasar pentas

semacam ini adalah tujuan untuk lebih mendorong perasaan persatuan bangsa.

Konnotasi "meluas dan meninggi" juga membahas estetika dengan pemikiran bahwa untuk

pekerjaan budaya menjadi pengumuman politik yang berhasil, sebuah karya harus bermutu
tinggi dengan kekuatan estetika. Mutu tinggi dalam semboyan "meluas dan meninggi" juga
masuk tahapan kesadaran ideologi dengan ketrampilan kesenian. "Meninggi" juga berarti
usaha terus untuk memperluaskan pemahaman ideologi sambil membantu perkembangan

ketrampilan/kemampuan kesenian.

Konsep "turun ke bawah" atau "turba" juga sempat menjadi semboyan Lekra dan bisa dilihat
mirip konsep Mao, Xia Fang, untuk pergi ke desa.Konsep 'turba' menurut Lekra bermaksud
untuk pekerja seni dan budaya turun ke desa supaya mereka lebih mengerti kehidupan wong

cilik ini yang mereka merepresentasi dalam karya-2 mereka. Yang berikut adalah kejelasan

dari Mao, 1953 (Shackford-Bradley 2000,3 di Inside Indonesia, terjemahan sendiri.)

"Penulis revolusioner sastra dan Seniman Cina..harus melaburkan diri di dalam massa..

membenamkan diri dalam perjuangan rakyat.. supaya dia bisa mengamaati, mengalami dan

menganalisa kehiupan dan bermacam orang, bermacam kelas, massa, dan semua pola

kehidupan dan perjuangan , semua bahan mentah yang merupakan dasar untuk sasta dan

seni."

Tujuan strategi ini sampai sekarang terus diribut. Ada yang klaim tujuannya adalah hanya

untuk kepentingan kesenian saja, yang lagi harus ditanyakan posisi Lekra terhadap

konstruksi elitis 'seniman', (Shackford-Bradley 2000, 2) yang memposiskan seorang

seniman sebagai ajaib di menara gading yang gemerlap(Kurniawan 1999, 4) dan adalah arti

di dalam konstruksi ini di mana hanya "seniman" bisa berkarya.'Turun ke desa' adalah

konsep diwarnai dengan penilaian kelas menengah, 'seniman' Lekra turun ke desa untuk

membawa kebenaran kepada rakyat yang belum sepenuhnya mengerti akan arti penindasan.

Konsep 'turba' ini tidak bermaksud untuk mendorong sikap kritis dalam masyarakat dan ini
yang membedakan dua pergerakan seni antara Lekra dan komunitas-2 pada saat ini. Ini akan

dijelaskan lebih mendalam hi. 54
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Dampak dari latar belakang seniman Lekra dan sikap yang terkandung dalam konsep 'turba'
adalah konsep elitis yang hanya membedakan antara seorang 'seniman' dan obyeknya, yaitu
'rakyat'. Konsep ini tidak berperan untuk melibatkan langsung rakyat dalam proses
pencitaan budaya. Ada juga yang mengklaim bahwa tujuan strategi politik (Hesri Setiawan)
untuk meningkat kesadaran politik dan mobilisasi massa hanya untuk kepentingan PKL

Kesenian yang digunakan secara ini bisa disebut seni sebagai alat , propoganda politik:
mereka lewat bentuk kesenian dan budaya kepada basis massa yang terbuka kepada mereka

lewat PKl untuk menyampaikan sebuah pesan yang terbelakangnya ideologi dan kekuatan
emotive yang membangun kesadaran massa ke kebenaran. 'Kebenaran' ini adalah kebenaran
menurut metode kerja mereka dengan penerapan 'realisme-sosialis', menurut interpretasi
Lekra. Ini juga yang membedakan pergerakan seni pada saat ini dengan era pra-65.
Komunitas-2 pada saat ini jelas berusaha untuk hidup di luar sistemnya dan mencoba untuk
menerapkan berberapa aliran ideologi , tidak terjebak dalam analisis satu saja dan berusaha
untuk menghancurkan "seni elitisme" yang Lekra mengabaikan untuk membahas.

Yang akan dijelaskan juga adalah perbedaan dengan pemakaian seni antara dua pergerakan
ini. Karena keberadaan di luar struktur dan kepentingan partai, komunitas pada saat ini lebih

menggunakan seni sebagai media netral dari pada seni sebagai alat (yang saya menyebut
Lekra gunakan) untuk menyampaikan pesan-2 pembebasan. Ada banyak perbedaan antara

dua pergerakan ini yang membuat analisa sulit dan kita tidak mungkin bisa mengasumsi
bahwa pergerakan seni dan budaya pada saat ini adalah warisan dari Lekra, karena ada lebih

30 tahun yangmenjarakan dua gerakan ini.

Kompilasi konsep ini, turun ke bawah, meninggi dan meluas dan politik adalah panglima
menjadi strategi Lekral-5-l, yang menjadi kode pekerjaan 'working method' dan ini tetap
sebagai dasar penyataan teori sampai 1965. Pengaruh Cina yang tersentuh dalam formulasi
1-5-1 yang terus berpengaruh. Khususnya dengan kemasukan atau pengaruh realisme-

sosialis.

REALISME- SOSIALIS, sebatas nasionalisme pluralisme?

Lekra mengikut dalam tradisi kultural nasional dengan tujuan meningkat kesadaran nasional,
berdasarkan pada konsep "kerakyatan" sebagai sumber expressi kebudayaan Indonesia.
Revolusi Rusia telah memberi banyak dorongan terhadap tumbuhya aliran seni sebagai

pemberontakan. Realis-sosialis dalam wacana seni dan kebudayaan sebagai alat perjuangan
kelas.Seni digunakan sebagai alat, untuk kepentingan lain dari pada pendidikan. Seni dilihat
media revolusi, di mana seniman merupakan pasukan tentara kebudayaan yang bertugas
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membangkil semangat dan mendidik massa, Marxis -Leninis merupakan pedoman arah
perjuangan seniman pada waktu itu.(Kurniawan 1999, 34)

Seni yang ditempatkan sebagai suatu media aksi kultural menjadikan seni semacam gerakan
resistensi sosial yang juga berfungsi sebagai Kounter-Kultur terhadap istilah Gramsci

hegemoni dominan atau Gorki. Gorki adalah seorang sastrawan Rusia juga berpengaruh
besar terhadap awal realisme sosialis dari tahun 1905. Gorki dianggap •sebagai bapak
realisme-sosial dia tidak hanya menempatkan dirinya pada realitas tapi mengembangkannya

pada permaknaan realitas itu sendiri sebagai sebuah proses dialektik untuk menemukan
kebenaran. Pengertian seni dengan fungsi ini berlanjut mempengaruhi bidang seni dan

budaya.

Di sini seniman menempatkan dirinya sebagai agen komunikasi bagi penderitaan rakyat-

masyarakat yang tertindas yang tidak berdaya melawan hegemoni dominan. Ini dijelaskan
Leon Trotsky yang mengatakan bahwa pemberontakan seni sebagai ungkapan perjuangan

manusia untuk konsep dan pendekatan "kerakyatan". Ini membedakan Lekra dari konsep

'sosialis-realis' soviet-gerakan Prolekult(suatu pembentukan budaya proletarian).

Dalam terminologi Lekra, sosialis-realisme dianggap sebagai konsep yang berperan dalam

pembebasan bangsa dan pendorongan pola pemikiran baru. Lekra menolak 'formalism dan
naturalism' dengan mode realis dan menolak kehidupan yang nihilis dengan kepercayaan

optimis dalam perkembangan manusia. Immoralitas ini diganti dengan 'moral' tinggi.
Sosialis-Realisme diterapkan sebagai komitmen, sebuah visi ke pada masa depan, Bakri

Siregar mencatat dalam "Catatan realisme-sosialis" :

"realisme..pokoknya adalah pandangan hidup , yang dipancarkan dari pandangan dunia

seorang seniman.. kalau satu karya dianggap sosialis-realis atau tidak digantung pada sikap
dan basis pandangan hidup dengan apa di sampaikan" (Foulcher 1986.96 terjemahan sendiri)

Foulcher dan Purnomo berusaha menjelaskan bagaimana Lekra menterjemahkan konsep

sosialisme-realisme. Studi kedua-duanya menyatakan sosialisme-realis tidak berdasarkan

pada affiliasi partai atau satu kode estetika untuk produksi kultural, akan tetapi Lekra
mendefinisikan realisme dengan kerangka sikap, semangat dan pertanggung jawaban,

pendekatan kerakyatan di dalam karyanya.

Terjemahan pergunaan realisme- sosialisme Leka sampai sekarang masih direbut, makanya
analisanya sulit untuk mendefiniskan bagaimana Lekra menggunkan Solialis-realisme,

apalagi karena banyak karya-2 Lekra terbakar dalam pegolakan 1965. Ada yang mengklaim
pedoman realisme-sosialisme Lekra tidak sah karena pluralitas Lekra dengan ucapaan
'semua aliran seni diterima' dan untuk mendefinisikan suatu aliran mustahil.
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Yang bisa disimpulkan adalah yang Lekra bersaha untuk menerapkan sebuah konsep
komitmen kerakyatan dalam karyanya. Sehingga diharapkan mampu menggiring pengarang

dan seniman pada realisme-sosialis.

"Pedoman-Pedoman itu meliputi: keharusan sastra yang bersifat sloganisme, karena hanya

dengan cara itu propaganda dapat dimengerti rakyat jelata. Slogan ini secara nyata harus

menunjukkan garis yang tepat dan yang salah." (Kurniawan 1999, 175)

Lekra mengumumkan perjuangan mereka sebagai pekerja kebudayaan rakyat yang akan

melawan semua usaha untuk mcmbentuk lagi kebudayaan yang reaksioner, kolonial dan

kuno sebagai basis untuk perkembangan budaya Indonesia dalam programme lebih luas

perubahan sosial dan ekonomi, dengan tujuan indonesia mencapai demokrasi yang tidak

tergantung pada negera lain.

Lekra mendefiniskan dirinya sebagai "suatu aktor" di atas panggung nasional, dia ikut

bagian dalam tradisi nasional, tradisi borjuse yang didukung oleh organ- PKl dan pamerkan

di dalam koleksi Sukarno. Ini menempatkan Lekra dan posisi pekerjaan seni dan bidaya

mereka dalam posisi yang meragukan, ketika membahas gerakan revolsioner yang berarti

mungkin Lekra hanya bisa dianggap sebatas "nationalis yang pluralistik" yang tidak bertanya

pada struktur atau institusi.

Namun, sejauh bagaimana suatu gerakan yang memperjuang untuk sebuah budaya yang

demokratik dan apa yang terjadi dalam pembahasan luas tentang pembangunan budaya

demokratik dan salah satu aliran ideologi yang disingkirkan sampai huncur dan kemunculan

polarisasi ideologi dan rekonstruksi sejarah menurut kepentingan ORBA, Lekra sebagai

wakil dari tradisi budaya kiri adalah satu contoh yang jelas.

Datanglah campur tangan Militer dan UNIVERSAL-HUMANISME.
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•Boot tentara'5/10/2000

Dari tahun 1959, itu sudah umum bahwa militer Indonesia telah masuk bidang politik
budaya, menjajarkan dirinya dan memberikan dukungan pada seniman dan penulis non-
Lekra pada waktu Lekra bekerja dengan memperluaskan basisnya dia juga menghadap.
kompetisi dalam pemikiran dan perlakuan national Indonesian culture. Istilah "angkatan
'45" yang pertama muncul di sural dari H.B Jassin "sural kepercayaan gelanggan" yang akan
diidentik dengan 'kelompok "Gelanggang" yang mengkounter Lekra dan Mukadimahnya.
Nanti ini menjadi basis manifesto kebudayaan(yang mempunyai hubungan dengan faksi-
faksi sayap kanan tentara), yang juga sempat dilarang oleh Sukarno tetapi, ternyata berhasil
membuat black propaganda dan menyingkirkan pemikiran kiri dan memunculkan dirinya
sebagai versi tunggul yang mempunyai akibat banyak terhadap kultural produksi yang
mengutamakan expresi individual dari pada inti sosialis.

Jassin menjelaskan dokumennya dan pemikirannya sebagai "universal humanisme", suatu
pandangan yang menegaskan kemanusiaan dan kekosongan unsur politik sebagai basis
perkembangan kebudayaan. Istilah ini penuh dengan emot.f nasionalis ini berarti, bagi seg.
Lekra, bahwa satu bentuk berkesenian nasional akan diligitimitisekan sebagai tanda atau
expressi revolusi nasional melawan Belanda. Lekra menganggap tindakan ini sebagai tanda
bahwa eilt borjuis yang baru muncul hanya pembawaan "kebudayaan kolonial" dengan
topeng "kebudayaan Indonesia modern"(Foulcher 1986. 21)
Penghancuran kebudayaan yang berpihak kiri dari Ordre Baru juga didukung oleh sastra
yang dikemukakan sebagai versi lunggal kebudayaan Indonesia modern, Foulcher scbul
karya Yahya Ismail (1992) "Permunculan, Pertumbuhan dan Kejatuhan Lekra di Indonesia"
yang mengambil pengetahuan sosialisme dari sumber seperti Arnold Brackmann (1966)
"South East Asia's Second Front" dan John C.CIewes (1964) "Communist Propaganda
Techniques", yang tidak sebut teori atau pihak subjectif apapun. Rekonstruksi fakta sejarah
untuk kepentingan ORBA dan dukungan versi tunggal ini membatasi pertumbuhan sikap
krits masyarakat, ini terlihat dengan kampanye anti-kommunis yang berlanjut sampa.
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sekarang dalam wacana ORBA untuk melegitimasi posisi alat politik untuk menghancurkan
dissidence dan opponen di dalam negara.

Usaha dari pihak kanan,untuk merusakkan tradisi pekerjaan seni beraliran kiri, di mana seni
dan budaya tidak bisa lepas dari isu-2 politik. Foulcher menjelaskan universal -humanisme
dalam artian tidak se-sederhana representasi seni untuk seni tetapi, budaya itu sebagai

kategori universal, yang lepas dari bidang politik.

"kalau diterjemahan dalam prinsip kritis sastra, ini berarti mereka tidak memakai formulir
tertentu, paling tidak ini berarti ada konsep bahwa seni dan sastra adalah kategori
pengetahuan yang a-hisorical dan a-sosial."

Manifesto kebudayaan yang menyalahkan Lekra dan semboyan "politik adalah panglima" ,
dan untuk pihak kanan semboyan ini mewakili masukan dari kommunisme yang berarti
buruk dan musuh dalam produksi sama identitas kebudayaan Indonesia. Proyek

penghancuran budaya ini berhasil pada 1965 , dalam pecabaan kudeta. Dikira 500.000
sampai 1juta jiwa, termasuk banyak seniman, yang diduga beraffiliasi dengan pihak kiri
dibunuh, dipenjarakan tanpa diadili atau lari ke luar negeri. Jumlah ini tidak masuk seniman
dan orang biasa yang dipenjarakan di Pulau Biru, tokoh sastra Pramoedya adalah salah
satunya. Jumlah ini juga dipikir hampir 500 kali lebih dari yang dibunuh di Tiannamen

square, Beijing, ketertarikan dan keributan dari media massa se-dunia sangat hipokritis
dibandingkan dengan peliputan dan pengabaian media massa se-dunia tentang pembantian
massal ayng terjadi di Indinesia ini. Pembantaian ini yang didukung oleh militer dan CIA

Amerika (Haryanto 1993, 17) dikonstruksi mirip percobaan kudeta yang dilakukan oleh

sekelompok perwira Angkatan Darat dengan nama Gerakan Tiga Puluh September, Mayor
Jenderal Suharto untuk mengambil kepemimpinan demi 'mengembalikan ketertiban'.

KOMUNISME ADALAH KATA KOTOR

Yang mulai di sini dengan kemunculan Orde Baru adalah pembentukan 'kommunisme'

sebagai musuh yang selama orba melegitimasikan penhancuran , 'suara subversif
Goodfellow menjelaskan 3 tahapan kampanye dan proyek cuci-otak anti-kommunisme

selama Ode Baru: penghancuramideologi ABRI di mana PKl secara fisik mewakili

segalanya yang dianngap tidak baik untuk mewujudkan bangsa Indonesia, mendirikan
Kommunisme .Tahapan kedua: konsolidasi posisi- sayap kanan terorganisir oleh ABRI, ada
keingingan sama untuk menyalahkan PKl untuk instabilitas dan untuk mengatasi perpisahan

ideologi dan politik, ABRI mengumumkan hanya dia yang mampu untuk mengobati kondisi
kaos yang melanda Indonesia pada waktu itu, Suharto mempromosikan ketertiban dan
keamanan dengan mengorbankan demokrasi.Tahapan ketiga: ketika posisi dwifungsi ABRI
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diamankan, Kampanye anti kommunisme digunakan sebagai alat pemaksaan terhadap
kelompok, atau individu dipikir punya 'sikap' kommunis, yang berarti dia mempunyai sikap
berbeda dari retorika ORBA.

Menurut Goodfellow, akhir tahun 80-an publik Indonesian sudah sadar retorik ORBA.
Namun, pengaruh terhadap bawah sadar penduduk Indonesia besar, ada konstruksi yang
setiap orang indonesia bisa mengidentikan atau membuat affiliasi: Kommunisme= ekonomik
kaos= Sukarno dan anti pembanungan =antikctcrtiban=anti indonesian= kommunisme.
Bahkan, orba terus menggunakan istilah ini dan konnotasinya sebagai alat politik sampai
tahun 90-an dengan PRD jadi kambing-hitamkan dalam perisitwa 27juli,N%*

Performance art 'PRD yang di-kambinghitamkan" Suarabaya. 23/10/2000
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Dalam analisa konstuksi PKl sebagai penjahat oleh kepentingan Orba, yang penting adalah

perpisahan antara apa yang PKl sebetulnya wakili dan apa yang Orba tunjukan PKl wakili

dan konstruksi ketakutan ABRI terhadap pembunuhan balas dari PKL Refleksi terhadap

perspektif ideologi oposisi dalam pembentukan PKl dan apa yang dia wakili merupakan

konsep tentang pelaksanaan politik, sebagai alat hegemoni. Ini sesuai dengan kebijakan

nasional 'kebersamaan dalam perbedaan', di mana kultur digunakan sebagai alat untuk

membungkam permasalahan politik berpotensi dan mencegahkan perbedaan diartikulasi

sebagai kekuatan politik (Hooker 1993,5).

Sifat preskriptif kebijakan budaya Orba menghasilkan sebuah budaya palsu yang mengambil

sifatnya dari Budaya Jawa 'Halus/feodal'. Orba mengambil simbol-2 dari masa lalu Jawa

dan mengaku simbol-2 ini sebagai dia punya sendiri untuk mengexpressikan kejayaan,

keamanan, legitimasi politik dengan berkelanjutan dalam tradisi. pertanggung jawaban,

pembatasan diri, kesetiaan, penyangkalan diri adalah sifat yang disoroti untuk mencapai

tujuan nasional dan untuk 'kebaikan bagi semua'. Rakyat perlu dibimbing dan suharto

dilihat menduduki posisi bapak yang dilaksanakan dengan kebijakan 'massa mengambang' ;

rakyat dipikir 'bodoh' dan tidak mampu.

Kebijakan SARA Suharto, terlarang untuk menerbitkan sesuatu yang di mana ada

"kemungkinan bisa menambah ketegangan etnik, religus, ras dan diharap tidak report fakta

dengan keterobosan tersebut, karena ini dianggap pasti akan memanaskan kejadiannya."

(Hooker 1993,6) Pada tahun 1990, dalam pidato kondisi nasional menitikberatkan bahwa

pendapat berbeda memang punya peran, akan tetapi harusnya disalurkan untuk membantu

perkembangan Pancasila.

Wacana seni tfadisional sempat muncul dan dapat dukungan sepenuhnya di bawah Suharto.

Pemikiran bahwa identitas kultur nasional bisa dipusatkan dalam mistical spiritual masa lalu

Indonesia dengan hidup kembali wayang, motif tradisional, kaligraphy dan batik, yang

sampai sekarang mewakili dan berperan dengan pembentukan 'Indonesian' yang esotis

yang digunakan untuk pasar turis , makna sosio-politik dicabut dengan pencarian dan

utamakan estetika.

Keberadaan alat retorika ORBA dengan pembangunan bangsa dan membungkam pendapat

lain terlihat dengan pemutaran film 'Pengkhianatan G30S/PKI'. Film yang penuh dengan

kekerasaan ini tentang pengambilan kekuasaan Suharto sesudah 'kudeta', yang memfokus

pada peran 'jahat' PKl ini wajib untuk menonton selama hampir 2 dekade oleh anak sekolah.

keberadaan retorika ORBA di jalan akan dibahas hi. 50.

24



1 ..„

'Kampanye Anti- Komunisme1 Jl. Malioboro, Yogyakarta. 2/10/2000

PENGHAMBATAN KREATIVITAS DAN JARINGAN

Konstruksi-2 yang mendefinisikan Lekra dan pekerjaan kebudayaan dan apa yang dia wakili
(dengan seni dan kultur yang berpihak pada rakyat) dari kemunculan Order Baru adalah
imag yang jelek, korrup, monotonous dan kasar mempunyai dampak besar sekali terhadap
bawah sadar baik pekerja budaya dan seni dan penduduk Indonesia. Strategi de-poitisisasi
berarti kemampuan orang untuk membangun altematif organisasi politik terhambat oleh
peraturan dan kebijakan. Kreativitas politik pun menjadi suram dan menjadi apatis karena
kehilangan ketrampilan terorganisir. Akan tetapi tidak mempengaruhi semua pekerja seni
dan budaya. Dalam cara berkesenian selalu ada suara yang melawan dan mereka
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menggunakan ruang umum. (dibahas di hi.4*f) Dampak proyek de-politisasi ORBA juga
berhasil dengan menanamkan perasaan ketakutan terhadap pekerjaan kebudayaan yang

berideologi kiri untuk diterima penduduk Indonesia. Kalau ada yang berani untuk
menggunakan kultural practise gaya pra-65, mereka menghadapi tuduhan 'subversif yang
melarang sistem nilai yang ada 'orang yang baik dan bener' pasti tidak beraffiliasi dengan

practise yang diduga kommunis, dan jelas 'anti-indonesian', apalagi sanksi dengan

kekerasaan dilakukan oleh aparat.

Sesudah peristiwa -65, sebagian besar pekerja seni dan budaya lari dari konsep seni

kerakyatan, gara-gara perasaan trauma terhadap pekerjaan kultur yang tidak sesuai dengan

peraturan dan preskripsi ORBA yang memfokus pada ketertarikan kapitialis pada pekerjaan

budaya untuk pasar internasional.Dampaknya adalah redefinisikan dan mengarahkan kepada

estetika dari orientasi pada politik dan dasarnya realita. Orba memeluk pendekatan liberal-

humanisme yang berada dalam pemikiran sastrawan terkenal, Sutan Takdir Alisjahbana,

yang berdasarkan pada pemikiran Sutan Sjahrir dan SPl (sosialis partai Indonesia) dia

kelihatannya tidak berpengaruh sama sekali dalam era demokrasi terpimpin sukarno tetapi

muncul lagi sesudah 1966. Tekanan tekanan terhadap polimik kebudayaan menjelang tahun

70-an tidak memberi kesempatan untuk hidup kembali aliran artistik kiri. Mildouho-Maldai

(1997.27) menjelaskan seni yang dihasilkan oleh para seniman abstrak dengan simbol-2

dalam pasar di kelas menengah yang sedang tumbuh. Netralitas politik mereka cocok

dengan kebijakan pembangunan yang disokong Bank Dunia berikut filsafat Pancasila

pemerintahan Order Baru.

Banyak seniman dari kelompok humanisme universal tahun 60-an yang pada masa itu tampil

dengan kebebasan individual untuk mementang 'politik adalah panglima', kini menemukan

dirinya mengakar dalam kubu ORBA. Dari ini pekerja budaya, khususnya, pelukis dipaksa

untuk mengesampingkan gaya lukis mereka kalau mau hidup sebagai pelukis di bawah

rezim suharto. Pelukis senior seperti Soedjojono, Soedarso, Rusli, Kusnadi, Zaini, Effendi

dan Affandi gaya melukisnya mengubah. pelukis yang dulunya gaya aliran kiri dalam

lukisannya kelihatan , pindah pada bentuk expressionisme. "Affandi hampir sepenuhnya

meninggal realisme." (Mildoucho-Maldai 1997,29).

Bab 2: SENI DAN BUDAYA DI INDONESIA KONTEMPORER DAN GLOBALISASI

PERBEDAAN ANTARA ITB DAN ASRI

Perubahan gayaberkesenianjuga dapat dilihat dengan dua rezim dan dukungannya terhadap

institusinya dan warisan aliran pekerjaan seni dan budaya masih terlihat sampai saat ini.
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Sukarno dengan perhatian khusus terhadap seni dan budaya mendukung pendekatan
kerakyatan dan menentukan membangun ASRI di Yogyakarta yang terkenal untuk pusat
para revolusionir, ASRl juga membantu pertumbuhan sikap "cari sendiri' yang berdampak
pada arah seni dan budaya dan ini mempunyai warisan sebagai pusat perlawanan sampai
sekarang di kalangan mahasiswa Yogyakarta .

Rezim ORBA lebih memfokus dan tertarik dengan perkembangan ITB (Institut Teknologi
Bandung), kurikulim ORBA menggunakan metode mengajar barat, dengan ajaran khususnya
dari text, slides dan reproduksi karya. Dalam persis yang sama, ASRI di Yogya tidak bisa
menghindari standardisasi dalam institusi dari ORBA, seni rupa juga memerluk pendekatan
elitis dan modernis, yang sifatnya internasionalisme dan expressi individual dan ini berlanjut
sampai sekarang di Bandung. Purnomo (dalam Arbuckle 2000,18.) menjelaskan bagaimana
sikap individualis ini, yang lepas dari realita sosio-politik diexpressikan dalam karya.
'abstrak-expressionis-berdasarkan pada kontemplasi dan kepercayaan spiritual, bersama
dengan karya-karya dekoratif dan explorasi kesenian tradisional'. Pendekatan ini berhasil
dengan menjauhkan pekerja seni dan budaya dari subyek.Perbedaan antara posisi ideologi
dari dua kota ini terlihat sampai sekarang, satu mahasiswa dari ITB yang mengalami
pengasingan dari komunitas ITB atas memproduksi karya poster ini, dengan tuduhan dia
"agen" Taring Padi, Yogyakarta , terkenal untuk pendekatan seni

kerakyatan.(dibahas hi. $Q
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ITB adalah pelapor 'Blup!' art, yang menyampaikan sebuah gaya seni rupa, ini terpengaruh
post modennsme dan mempunyai konsep di mana seni itu, hanyalah untuk seni, tidak
berfungsi dengan menawarkan solusi terhadap permasalahan sosial.

"Selamat datang ke duma Blup' Dunia yang menihilkan segala nilai-2 yang pernah ada.. Art
sepantasnya dilepaskan dan tendensi terhadap kebencran moral, politik, sosial, hukum dan
art itu sendiri. Art juga bukan media expresi yang punya makna, nilai dan fungsi selamat
bermain-main! ..." Manifesto Blup! 1999

kesenian Blup! adalah salah satu contoh yang jelas membedakan gaya berkesenian antara
Bandung dan Yogyakarta, dan tradisi Bandung masih berlanjutkan Mabortarium Barat dan
Yogyakarta di mana tradisi perlawanan dalam berkesenian masih kuat dan bertentangan
antara dua gerakan ini berlanjut. Tuduhan dari kalangan seniman Bandung bahwa gaya
berkesenian yang berfokus pada kerakyatan di Yogya itu adalah gerakan seni yang
"kesiangan" dan hanya ikut dalam tren "seni politik", yang naik ombak era keterbukaan
,atas kepentingan individual-2 tertentu dan tidak mampu untuk menerapkan konsep sosialis-
realis. Tuduhan semacam ini berlanjut terus, yang akan dibahas dalam bagian tentang Taring
Padi adalah pecobaan mereka untuk menkounter klaim ini dengan keterlibatan rakyat dalam
proses berkesenian.

•seni hanyalah untuk seni'. Gedung Bekas Kampus ASRI 10/11/2000
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TRADISI SANGGAR YOGYAKARTA

Status quo tidak diterima oleh semua pekerja seni dan budaya, dan yang tema diutamakan
skripsi ini, rakyat selalu dengan cara mereka masing-masing menentang dan melawan

kekuatan dlam bidang sosial dan politik.

Tradisi dengan budaya sanggar yang menyediakan tampat untuk kreativitas sama tempat

untuk ngolbrol- ngolbrol sosio-politik dengan pekerja seni dan budaya sempat dihancurkan
di bawah Suharto dengan dukungannya terhadap seni tradisional, individualis dan diarahkan

ke pasar Internasional. Rasa tanggung jawab sosial dan semangat untuk gotong-royong yang

dibangun dengan budaya sanggar ini hilang dengan project luas orba untuk membungkam

pembicaraan.

Di Solo, Sanggar Suka Banjir, dengan Wiji Thukul dan isterinya, Sipon selama tahun 90-an

mendukung kebudayaan sanggar dan ada beberapa kommunitas lain yang juga

mempertanyakan budaya bisu yang ditunjukkan Suharto. Pekerjaan seni dan budaya yang

dilaksanakan dalam sanggar-2 berhasil karena mereka langsung melibatkan rakyat dan orang

seperti Widji sendiri yang akar di kampung, pesan-pesan pembebasan dia berhasil

disampaikan karena dia adalah orang kampung sendiri dan mampu memakai unsur 'ke-lokal-

an' dalam bahasa yang diterima oleh masyarakat setempat. Wacana elitis kesenian Indonesia

mengabaikan suara perlawanan sanggar-2 ini dan pekerjaan mereka untuk membantu

pekembangan sikap kritis dalam masyarakat. Sayang sekali Widji Thukul tidak diketemui

lagi sesudah periode represif 1998, dikira diculik oleh kekuasaan penindasan. Ancaman

terhadap pekembangan budaya yang beraliran kiri dibahas hi. 12.)

Di kalangan mahasiswa ISI (Institute Seni Indonesia) konsep sanggar tetap sifat penting di

dunia seni dan budaya sampai sekarang, walaupun peranan sanggar dalam pendidikan

merosot sejak 1965. Ini berarti ada fokus lebih ke arah institusi dan pendidikan yang lebih

formal. Dulu, dengan mengambil inspirasi dari wawasan sanggar yang menggodok gagasan-

gagasan sosial dan politik dalam seni, para mahasiswa membentuk bermacam kelompok dan

sering kali bekerja sama mengadakan pameran. Sanggar Caping (dibentuk tahun 1999,

mahasiswa ISI) adalah salah satu contoh membangun lagi budaya sanggar di mana orang

orang bisa kumpul untuk bersanda gurau dan berdiskusi mengenai seni maupun

permasalahan sosio-politik. dan sering jalan jauh ke luar Yogyakarta untuk "mensosialisai":

untuk mengadakan pameran dengan kampus-kampus lain, sambil tukar ide dengan

mengadakan diskusi. Caping selalu disambut dengan hangat, berlanjut dengan tradisi radikal

Yogya, ide-2 dianggap "baru dan merangsang" Ini response salah satu anak unnes ketika
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ditanyain pendapat tentang performance art Caping yang termasuk memotong ayam yang

hidup, atas nama kejahatan kapitalisme terhadap kreativitas seniman. Seni sebagai media

untuk mendidik tentang kejelekan kapitalisme terhadap ketertarikan seni dari Indonesia

hanya untuk pasar Internasional, Caping juga memakai seni media untuk menyebarkan ide

baru tentang bentuk berkesenian berbeda untuk menyampaikan sebuah pendapat.

Pembahasan berkensenian Caping termasuk hl.4cl

DESEMBER HITAM

Pada awal tahun 1973 , kcadaan ckonomi di Indonesia menjadi semakin buruk dan emosi

disilusi terhadap ORBA juga menjadi tinggi. Kegelisahaan dan protes massa mahasiswa

terahap kebijakan pemerintah memuncak dengan "perisitwa malari" Feburari 1974 dengan

sejumlah tindakan represif terhadap organisasi maupun mahasiswa. pada tanggal 31

Desember, 1974 sebuah pengumuman keluarkan yang menuntut karya seni dinilai menurut

isi kriteria politik, ekonomi dan sosial. Pada tahun 1975 muncul Gerakan Seni Rupa Baru,

mereka menolak institusi seni yang semakin elitis dan yang hanya mendukung konsep bahwa

seorang seniman adalah segala-galanya dan lepas dari realita sosial. Filsafat Gerakan ini
adalah untuk berjuang untuk menciptakan seni yang hidup, alami, menggambarkan realita

dari semus segi masyarakat.

GSRB dipengaruh oleh gerakan pop di Amerika, dan menawarkan konsep estetika baru
untuk seni rupa Indonesia, dia menolak gaya seni lukis yang lama dan menganjurkan gaya

media baru (Mildoucho-Maldai 1997.43) yang penting dan mungkin kerena ini mereka
gagal: walaupun GSRB berusaha untuk membahas permasalahan sosial dia tidak berfokus
pada pendekatan 'kerakyatan' yang sifatnya gerakan pra-1965. GSRB menitikberatkan
konsep modernisation membawa masalah sosial untuk masyarakat semua, dan isu utama
diangkat merkeka termasuk masalah lingkungan, kekerasaan dan konflik antara kebudayaan
tradisional dan modern. Mereka bekerja sama dengan organisasi seperti Walhi.

Tetapi GSRB bubar pada tahun 1980, dan menurut FX Harsono, karena perasaan individualis
di dalam kelompoknya yang menghalangi perkembangan jaringan di basis maupun pada
tahapan nasional, ini berarti mereka kurang kuat dengan meragukan dan menantang
kapitilisasi yang makin bertambah. dan tidak memakai bentuk kesenian ini sebagai alat di
mana berkesenian menjadi perlawanan terdahap sistem itu sendiri. Terhadap pekerjaan seni
rupa khususnya dan pekerjaan kultural umumnya yang hanya memfokus pada kepentingan
kapitalisme di mana nilai seni dilembagakan, distandardisasi dan ditentukan oleh pasar
internasional dan kultur hegemoni. Ada alasan yang tidak bisa dilupakan dalam analisa
kenapa GSRB bubar, NKK "Normalisasi Kampus" dilakukan oleh pemerintah pada tahun
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1979 yang melarang kegiatan politik dan pekumpulan mahasiswa di kampus dalam proyek

luas de-politisisasi masyarakat Indonesia. Dampak perdebatan yang dikemukakan oleh

GSRB berlanjut, dan institusi seni mulai dan mendorong penelitian tentang sejarah

perkembangan seni Indonesia dan penyadaran antara kalangan seniman tentang cara-2

berbeda utnuk menyampaikan pesan-2 mereka selain pendekatan realisme klasik atau

modernisme abstrak.

KOMITMEN SOSIAL MUNCUL LAGI: GAMBARAN DARI RAKYAT ATAU

MENGGAMBAR RAKYAT?

"The term "identity politics" refers to the movement for democratic right to undertaken in

recent years by groups that until now have been on the fringes of the centers of power.... All

of these movements have relied strongly on the symbolic discourse of culture to convey their

messsages, hence the importance of art for each ofthem."

Mari Carmen Ramirez

Sedangkan ada sebagian kommunitas pekerja seni dan budaya yang mengalir pada

pendekatan internasional, ada juga yang mempertimbang lagi hubungan antara seni dan
rakyat dan konsep seni kerakyatan muncul lagi pada tahun 80-an.

Selama dekade 80-an wacana seni kerakyatan didebatekan dan berdasarkan pada 2

pendekatan terhadap perubahan sosial. Harsono (1990) menjelaskan pendekatan pertama

sebagai pendekatan empatetis terhadap permasalahan sosial, di mana kekosongan
kommitmen sosial selain menggambarkan secara estetika saja, positip atau negatif tanpa

menunjukkan solusi tentang permaslahan sosial. Pertanggung jawaban sosial di dalam seni
di dukung oleh pasar internasional. pergolakan sosio-politik di Indonesia mengalami
kommoditasi, menjadi 'gengsi' untuk menggambar kemiskinan, ketrauman waluapun dia
hanya lihat dari luar, tidak meredamkan diri dalam kondisinya untuk kepentingan kurator-2
dan galeri-2 yang membangun kommunitas exklusif di pusat seperti Jakarta, Bandung, Bali.
Seni semacam ini yang hanya untuk kepentingan ekonomi dianggap kosong dan nihilis dan

"menjual kemiskinan dan jiwa rakyat."

Ada pendekatan kerakyatan kedua yang mengadvokasi perubahan sosial dengan bekerja
sama dengan LSM dan orang pinggiran. Namun yang harus diakui di sini dan yang menjadi
tema besar dalam skripsi ini adalah cara orang yang pelopori pendekatan ini sepert Semsar
dengan konsep 'seni pembebasan', yang selama tahun 90-an Semsar membangun aliansa
sama kelompok-2 rakyat tertindas dan komunitas-2 radikal. Karena pekerjaan 'kerakyatan'
semacam ini, Semsar dikasih nama "Lekra kecil" dan kerap kali dia mengalami tuduhan
keseniannya digunakan sebagai alat politik, ini disejajar dengan Kesenian Lekra yang
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dianggap lebih berperan sebagai alat propaganda daripada seni sebagai media (Media Kerja

Budaya 1995, 10) Semsar dan Moelyono dengan konsepnya 'seni penyadaran' berlanjut

untuk monopolize wacana seni kerakyatan sampai sekarang , komunitas lain dan aktivitas

mereka kurang tercatat dan terwakili dalam wacana dominan. Ini yang saya mengharap

mencatat dan masukan sebagai peran yang penting sekali dalam membentuk wacana

kerakyatan.

Namun, sebagai contoh pekerjaan budaya pada tahun 80-an pendekatan kerakyatan yang

dikemukakan oleh moelyono dan semsar merupakan contoh yang jelas. perbedaan antara

pekerjaan budaya pada tahun 80-an dibandingkan dengan pekerjaan budaya padatahun 30-an

dan 60-an juga cukup jelas suatu kreasi waktunya. pada tahun 30-an dan 60-an pekerjaan

budaya adalah gerakan budaya terorganisir dengan basis yang cukup luas, pekerja budaya

dan seni pada tahun 80-an terbatas dengan urusan birokrasi dan terbatas sekali dengan

memasaukan ke kampung menjadi sulit sekali dengan regime aparat suharto.

SENI PENYADARAN- AKSI KUTLTURAL UNTUK TRANSFORMASI

Konsep 'seni penyadaran' yang ditawarkan oleh Moelyono, di mana proyek 'de-politisisasi'

(mengembalikan suara rakyat) yang dibungkam oleh ORBA mencoba dicarikan solusi oleh

menawarkan bentuk seni non-konvensionil. Adapun usaha untuk menunjukkan bentuk

berkesenian selain bentuk seni yang ditunjukan olehbudaya hegemoni kapitalis.

Pekerjaan aksi kultural Moelyono di beberapa kota kecil Brumbun, Nggerangan, Wonorejo

di Jawa Timur memakai beberapa media seni, reyog, jaranan/kuda lumping (pertunjukan

lokal) dan menawarkan konsep seni instalasi.

"seni instalasi sekadar dilihat sebagai usaha untuk mengexpresikan bakat kreativitas melalui

media seni yang tidak terikat pada cat dan kanvas saja, melainkan bunyi, gerak bahkan tubuh

sendiri." (Moelyono 1991, 87)

Aksi kultual justru menempatkan rakyat sebagai pencipta budaya sendiri. Melalui proses

dialog, ke-khas-an aksi kultural adalah kemampuan untuk membuka kesempatan,

pendekatan serta mekanisme refleksi dan aksi yang memungkinkan rakyat melakukan analisa

kritis, mempertanyakan asumsi dasar, dan implikasi pada praktik perubahan sosial.

" Aksi kultural Moelyono dan budayawan organik lain merupakan proses berpikir global

dan bertindak lokal, juga mengikutan pendirian pemikir kritis bahwa pada dasarnya setiap

anggota rakyat adalah intelektual dan budawayan" (Moelyono 1991, 8). Konsep ini, untuk

mengembalikan suara kritis adalah percobaan dari pergerakan seni dan budaya ini untuk

mengkounter de-politisisasi oleh ORBA.
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Namun Moelyono dikritik karena gerakan seni dan budaya yang diterapkan ini gagal

menawarkan suatu solusi atau alternatifsistem pendidikan apalagi pekerjaan Moelyono tidak

bertanya pada wacana dominan, namun dia ikut dengan pembahasan soal hubungan

'seniman' dan karyanya dalam kerangka estetika. Pekerjaan Moelyono tidak mengupayakan

perluasan jaringan di tingkat basis karena dia memfokus pada argumen exklusivitas

berkesenian.

Akan tetapi, perlu diingat juga dan harus diakui ketatnya birokrasi yang diterapkan
pemerintahan Orde Baru dari pusat hingga ketingkat desa mengakibatkan sulitnya usaha-2
untuk membangun basis kebudayaan di tingkat rakyat.

Usaha-usaha pembangunan basis pengorganisiran atau sekadar melakukan pertunjukan
kebudayaan, seorang harus melewati beberapa prosedural birokrasi dari tingkat kabupaten,
kecamatan, keluhuran, desa, kampung dan harus mendapat izin atau cap birokrasi setempat

dan itupun masih ditambah dengan pengawasan intclijen negara dan militer selama
keberadaan kita ditempat tersebut. Hal semacam inipun sebenarnya masih saja diterapkan
sampai sekarang. Dengan pengawasan setiap acara komunitas seni dan budaya adakan oleh
orang-2 tertentu, cuman pada saat ini ketatnya birokrasi tidak begitu kelihatan.

STRATEGI KULTURAL DAN PERLAWANAN KEBUDAYAAN -CAPMURAN TEORI

DENGAN KEMUNCULAN ANARK1SME

foto 'Propaganda anarkisme'. Bekas Kampus ASRI. Gampingan. 1/11/2000
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Strategi intervensi budaya yang dilakukan oleh komunitas saat ini yang sempat saya

observasi menggunakan beberapa metode kerja, tidak hanya seni penyadaran atau seni
pembebasan yang mengacu pada satu teori saja. Campuran teori dan pendekatan kerja
budaya diterapkan menurut kondisi lokal, 'kembali-ke basis' ini dipertimbangkan secara

mendalam dengan kesadaran bahwa penerapan pendekatan sentralistik tidak akan berhasil

untuk memperluas jaringan. Tampaknya pendekatan anti-sentralistik, anti-institusi ini adalah

kecendurungan dengan muncul nya paham anarkisme yang saat ini sedang banyak muncul

didunia, yang didasarkan pada persoalan lokal untuk kembali dan bekerja sama dengan

kolektif-2 kecil. Berikut ini adalah pengertian anarkisme yang disesuiakan dengan situasi

lokal Indonesia.

"Anarkisme merupakan satu-satunya arus intelektual yang berbobot pada saat ini, yang

merupakan sebuah filsafat yang menyokong pemusnahan monopoli ekonomi, institusi politik
dan sosial. Untuk mengantikan struktur ekonomi kapitalis yang ada pada saat ini, masyarakat

anarkis berusaha mendirikan asosiasi yang bebas berdasarkan kooperasi antara semua pihak

yang produktif. Tujuan asosiasi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan semua anggota

masyarakat alam susunan masyarakat seperti itu, tidak ada lagi pemberian hak-hak istemewa

kepada minoritas golongan masyarkat yang diuntungkan." (Newsletter . Riotic Press.

Bandung. 2000)

Untuk melakukan pendekatan Anarkisme, diperlukan tingkat pendidikan yang tinggi atau

munculnya kesadaran masyarakat yang sudah terbentuk atas dasar kesukarelaan. Dalam

penelitian ini saya ketemu dengan beberapa komunitas yang menyebut dirinya sebagai
komunitas yang menerapkan prinsip-prinsip Anarkisme, dan memang ada komunitas yang
anggotanya yang berpendidikan tinggi akan tetapi ini terbatas pada beberapa komunitas saja,
pada umumnya kesadaran mereka tentang anarkisme tidak sepenuhnya dapat dijalankan
dengan baik, mungkin ini disebabkan konsep Anarkisme adalah sesuatu yang baru sementara

akses pada informasi masih sangat terbatas, dan ini sering salah dipahami oleh beberapa
komunitas yang menerapkan Anarkisme. Penerapan aliran Anarkisme harus disesuikan

dengan kondisi lokal dan berusaha memakai bahasa dan simbol yang bisa dimengerti oleh

sebagian besarmasyarakat.

Dari pengamaatan saya, komunitas-2 seperti ini dengan melaksanakan prinsip dasar
Anarkisme dengan menitikberatkan pembangunan kolektif-kolektif kecil dan memfokus
pada perluasan jaringan bisa dikatakan cukup berhasil. Namun yang masih kurang dalam
pelaksanaan penerapan teori-teori ini adalah ke-tidak-ikut-sertaan perempuan dan karena itu
arah dan pekerjaan seni dan budaya yang membahas pemasalahan sosial tetap dari sudut
pandag pemikiran laki-laki dan ini masih menjadikan suatu yang asing bagi kaum
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perempuan. Dan kecenderungan yang terjadi dalam penerapan aliran anarkisme bagi

komunitas-2 ini adalah mereka tidak mengabaikan penyerapan metode seni dan budaya

yang lain, misalnya mereka melakukan pendekatan konsep dari Paulo Friere, Gramsci atau

Marx, yang selalu difokuskan pada pengertian dan penghargaan pengetahuan lokal.

Komunitas-2 pada saat ini mencampur beberapa metode pendekatan, misalnya pendekatan

Paulo Freire, atau konsep fasilitasi, ini berdasarkan pada permasalahan sosial-lokal menurut

pengetauhan lokal dan dialog yang terjadi dengan semua kelas dalam masyarakat, sementara

Lekra yang terdiri dari seniman kelas menengah tidak membahas jarak antara seniman dan

rakyat. Walaupun Komunitas-2 ini menjelaskan perbedaan antara mereka sendiri dan

"rakyat", yaitu yang tertindas oleh sistem kapitalisme, ada pengakuan fakta ini dan mereka

berusaha untuk mengatasi persoalan representasi ini lewat dialog.

"Dialog memungkinkan terjalinnya komunikasi sejati... dalam proses dialog semua orang

bisa didudukan sebagai subjek yang mempunyai posisi sejajar. Dengan demikian, pada

hakikatnya, rakyat bawahlah sebagai pencipta kebudayaan."

Selain ituada strategi kultural yang ditarik dari Gramsci. Ini berdasarkan pada konsep bahwa

perpisahan seni dan masyarakat terikat dengan dominan kelas ideologi dan hegemoni dalam

pekerjaan budaya. Ini bisa dilihat dalam prosess sejarah, yang diprakarsai oleh promosi

pemerintahan Belanda dengan menghidupkan tradisi kebudayaan feodal. Tradisi feodal dan

nilai priyayi menjadi kekuatan legitimasi Orde Baru dalam pembentukan budaya nasional.
Hegemoni budaya oleh ORBA mendukung prosess Institutionalisasi seni dan abstraksi

/ketertarikan seni kapitalis oleh pernilaian kelas yang dominan. Yang kemudian menutup

ruang dialog dan ini berakibat terjadinya pemisahan seni dan rakyat dengan jalan

mengasingkan rakyat dari alat produksinya.

Dari tulisan diatas dengan keberanekaragaman teori yang dipraktekkan oleh kornunitas-2

seni dan budaya radikal yang saya sempat observasi, wacana yang mereka coba lemparkan
semakin menarik. Ini dikarenakan oleh pluralitas dan latar belakang anggota dari komunitas

tersebut. mereka bersama dalam jaringannya dikaitkan oleh sikap anti-sentralistik.

Komunitas yang pertama yang akan saya bahas adalah salah satu kelompok yang
menerapkan konsep seni kerakyatan, khususnya lewat seni rupa, LBK (Lembaga budaya

kerakyatan) Taring Padi di Yogyakarta
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Keterlibatan rakyat dalam memproduksi budaya mempunyai beberapa fungsi, salah salunya

adalah menghancurkan konsep seniman sebagai segala-galanya dan membangun

kepercayaan diri untuk membentuk kebudayaan yang berdasarkan demokrasi sejati.

Ini merupakan tugas dari salah satu komunitas kebudayaan yang sempat saya lakukan

observasi-partisipasi adalah LBK Taring Padi di Yogyakarta. Taring Padi menempati sebuah

bangunan kuno Kampus ASRI , akan tetapi keberadaan mereka terancam digusur karena

adanya intervensi kapital dan tidak ada pertunggungjawaban dari ISI sebagai institusi yang

menelantarkan gedungnya.

LBK Taring Padi berdiri padaakhir tahun 1998 sebagai respons terhadap kristal (krisis total)

bangsa Indonesia. Mereka muncul seperti halnya pekerjaan budaya pra-65 dalam tradisi

radikal . Taring Padi bersama dengan Lekra menitikberatkan kebudayaan yang diciptakan

oleh rakyat yang berperan penting dalam mewujudkan demokratisasi. Tradisi' dalam dua

pergerakan ini berperan penting juga dan persis sama dengan "Tradisi baik dengan

revolusioner kekininan" (ini terlihat dalam dokumentasi-2 sesudah 1959)

Pada awal pembentukannya mereka terdiri dari beberapa mahasiswa ISI, sastra,

pengangguran, aktivis gerakan. Diawali dari sinilah mereka menyebut dirinya pekerja seni

dan budaya kerakyatan. Mereka tidak membedakan kapan dia menjadi seorang seniman atau

seorang aktivis. Kebanyakan dari anggota yang mendirikan komunitas ini berasal dari kelas

menengah, sejak pemulaan berdirinya komunitas ini terdiri dari pengganguran, orang yang

mengundurdiri dari universitas, dan anak jalanan, karena keberanekaragaman latar belakang

komunitas ini memungkinkan keberhasilannya dalam menjangkau "rakyat". " Rakyat" itu

didefinisikan sebagai orang atau komunitas yang tertindas oleh sistem kapitalisme. Yang

berikut adalah perjuangan mereka bersama yang tak bisa dipisahkan dari transisi sosial

Indonesia.

"Pekerja seni dan budaya kerakyatan yang bercita-cita menciptakan dan memperjuangkan

terbentuknya tatanan masyarakat yang lebih humanis , lebih demokratis, lebih berkeadilan

sosial, lebih memegang supremasi hukum dan lebih berkeadilan bagi mayoritas masyarakat

ialah terus-menurus melakukan pekerjaan budaya untuk memurnikan kesadaran palsu dan

budaya sisa-sisa foedalisme, imperialisme, militerisme- fasisme, kapitalisme" (dokumen

Taring padi 1999)
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PUBLIKART

"If art cannot change the world, it can help to change the consciousness and the drives of the

men and women who would change the world"

Herbert Marcuse

Foto "perjuangan rakyat" Bekas Kampus ASRI. Gampingan 1/11/2000

Aktivitas seni rupa Taring Padi dibagi dalam dua kecendurungan, yaitu yang bersifat praksis
yang dipraktekkan sama masyarakat langsung dengan perluasan wacana seni kerakyatan dan
kecendurungan untuk menciptakan sebuah karya secara individual. "Praksis adalah aktivitas
antara seniman dan komunitas masyarakat yang mempergunakan media seni rupa." (Harsono

di Karbon 36, 2000) aktivitas ini bertujuan untuk membangun kesadaran baru masyarakat

akan permasalahan-2 yang dihadapinya, dalam pengertian ini, Taring Padi ini benar
menerapkan konsep Realisme-Sosialis. Penciptaan karya-2 Taring Padi yang sarat dengan
ideologi di mana di dalam proses yang bersifat praksis, dibutuhkan suatu kesadaran
emansipatif dan partisipatif antara seniman dan masyarakat. Seniman dan 'rakyat'
diposisikan setara, proses penciptaan karya bersifat kolaborasi atau komunal. Kolaborasi,
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secara kolektif, yang tidak menyebut individu dalam produksi karyanya adalah perbedaan

antara Lekra dan Komunitas ini.

"....karya-karya Taring Padi tidak hanya berhenti pada refleksi permasalahan yang muncul

pada masyarakat atau sikap kritis, tetapi lebih dari itu memberikan solusi, yang bisa berupa

semangat."

Pesan pesan yang ditunjukan dalam karya 'publik' mereka bermaksud untuk membangun

kesadaran kritis bersama terhadap permasalahan-2 di kehidupan sehari-hari masyarakat.

Karya-2 mereka berdasarkan pada konsep Marx, di mana seni seharusnya menggambar

realita objektif kapitalisme dan perjuangan kelas. Kelas berkuasa digambarkan secara

negatif, agresif tidak beralasan, keterlaluan, mempunyai sifat binatang. Seorang kapitalis

disimbolkan sebagai babi (ketamakan, kemerosotan moral, atau babi ngapet), tikus

(oportunistik), serigala atau buaya ( kelicikan) yang memakai setelan exekutif atau seragam

militer. sedangkan rakyat digambar dengan keberanekaragaman wong cilik: petani, buruh,

kaurn miskin kota, dari semua latar belakang perbedaan agama, etnis, ras, gender, generasi.

Perbedaan kelas di gambarkan dengan ikonografi kelas bawah termasuk padi, sabit, caping,

cangkul, dan sekop.

tev«7-ans. - Jm
Foto wayang 'Penjual rokok' 24/10/2000

Penggambaran rakyat secara romantis ini berfungsi untuk mengkounter penggambaran order

baru terhadap rakyat yang diposisikan 'masih bodoh' (Arbuckle 54, 2000). Keberadaan

konsep 'rakyat masih bodoh' ini digunakan oleh ORBA sebagai legitimasi untuk
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membangun sistem hirarkis yang mengabaikan pengikutsertaan rakyat dalam persoalan

bidang politik, sosial dan ekonomi.

•

^

Foto 'fasisme'. Performance art. Jl. Malioboro. Yogyakarta, 5/10/2000
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STRATEGI PERLAWANAN

Tujuan unsur menyadarkan, makna gambar, pesan yang disampaikan, dianggap lebih penting
dari pada tema atau pembahasan estetika. Bagi mereka seni rupa haruslah digunakan sebagai
media untuk mendorong terjadinya proses dialog sehingga timbulnya sikap kritis di dalam

masyarkat. Ruang umum 'publik space' selama tiga dekade di Indonesia tidak mendapatkan
free space/ ruang bebas. propoganda ORBA malah mengisi jalan Indonesia dengan retorika
untuk menunjukkan kenormalan kehidupan Indonesia. (Berman dalam AWAS, 49, 1999) di
jalan adalah dunia wong cilik indonesia, di mana ada ruang untuk bemegosiasi dan berjuang
untuk identitas, kekuasaan dan survival. ORBA berpikir rakyat dan ruang mereka harus

dibimbing, ORBA melakukan ini oleh indoktrinasi ideologi yang diperkuatkan lewat seni
publik, monumen, spanduk dan papan reklame, yang mendominasi jalan-2 Indonesia.

"Versi ORBA poster sosialis-realisme dipresentasikan sebagai papan reklame,yang

mengangkat lebih tinggi posisi rakyat, dan menunjukkan pada mereka apa yang seharusnya
mereka harus tahu papan reklame berwama-wami yang menghiasi jalan2 hanyalah
berfungsi untuk mendesakan isu-isu kepentingan pemerintah kepada penduduk Indonesia
untuk; menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar, mempunyai dua anak saja,
pembayaran pajak pada waktu yang tepat, pemakaian pestisida untuk penghasilan petani
yang berlipat ganda, keluarga yang ideal dengan anak sehat, senang dan berpendidikan,
perbedaan dalam kebersamaan, menghormati kemurah-hatian militer yang penuh
dengan kebaikan dan janji-janji dari pemerintah. Keseluruhan pesan yang disampaikan
pemerintah selalu dengan konsekuensi rakyat harus tunduk dan patuh pada otoritas
kekuasaan negara "

TUDUHAN SLOGAN1SME

Propaganda politik semacam ini telah menyerbu ruang publik milik rakyat, dan dampak
media pembodohan selama 3 dekade ini benar-benar membodohi rakyat, dan ini yang
mendasari Taring Padi untuk mencoba membalikkan dampak negatif media propaganda ini
dengan media netral (baliho, poster) dan menanamkan sikap kritis terhadap perkembangan
budaya demokratis. Taring Padi pernah dikritik karena memegang idealisme yang pernah ada
di soviet atau Cina (Berman , AMida 1999) dengan tuduhan Taring Padi hanya
mempromosikan slogan, pesan, dan bukan pilihan, kekuatan kelompok bukan hak individual.
Realisme-sosialis yang ditawarkan oleh Lekra juga dituduh hanya menunjukkan sloganisme.
Atau Selain tuduhan itu juga ada kekwatiran terhadap efektivitas baliho atau poster yang
dipasang di jalan, kalau tidak ada tindak lanjut, ini tidak akan menghasilkan tindakan apa-2
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dari publik yang maksimal dan terarah. F.X Harsono mengatakan "kesadaran baru tanpa

tindak lanjut tidak akan membuahkan solusi...Lantas secara bentuk dan strategi pemilihan

media, ada beda antara karya-2 Taring Padi dengan baliho raksasa dari partai-2 politik masa

ORBA yang hanya memakai ruang publik sebagai penempatan karya-2 yang mengandung

pesan yang ditujukan kepada masyarakat luas."

Keberadan poster, baliho Taring Padi di jalan juga berusaha untuk mengklaim kembali ruang

umum yang selama ini dimonopoli oleh penguasa, dan rakyat sebagai pemilik sah negeri ini

sudah seharusnya menggunakan ruang ini sebagai media untuk menyampaikan pendapatnya.

Di bawah ada contoh poster Taring Padi yang digunakan sebagai media netral untuk

meningkatkan perasaan solidaitas dengan pesan 'rakyat bersatu tak bisa dikalahkan' dan

'naikkan upah buruh 100%' di dalam ruang publik.

Foto poster-2 TarinfiPadi di Bandung dan Jalan di Yogyakarta. 3/10/2000
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Sebaliknya, kekwatiran yang disebutkan di atas tidak dapat dibenarkan. Dalam produksi

suatu karya komunitas-2 ini mencoba untuk melibatkan rakyat lokal dan berdialog bersama

untuk menawarkan solusi. Misalnya pengerjaan karya mural di komunitas rakyat

Ciliwung,Jakarta pada bulan Juli, 2000, memfokus pada keterlibatan rakyat dalam produksi

suatu mural (menggambar di tembok publik). Dengan keterlibatan rakyat dalam proses

pembuatan mural ini berarti pilihan dan hak individual untuk menciptakan sebuah karya

dipentingkan, dan tidak mendoktrinisasi rakyat dengan simbol dan slogan mereka.

Di dalam komunitas Taring Padi sendiri, kebebasan untuk mengexpressikan dirinya tidak

dibatasi. Misalnya, dengan produksi poster, ada satu orang yang membuat cukilan, dengan

menentukan tema dan gambar sendiri. Untuk prosess cetak dan penyebaran poster biasanya

dilakukan secara kolektif. Media Taring Padi melalui newsletter bulanan 'Terompet Rakyat'

juga memberikan kesempatan untuk mengexpresikan ide-setiap individual. Ada cerita,

komik, laporan dari kegiatan seni dan budaya di sekitar Yogyakarta, ada gambar dan opini-2

dari anggota. Tujuan 'Terompet Rakyat' pada awal 1999 adalah untuk menyampaikan pesan-

2 yang netral pada rakyat. Pada waktu itu,di setiap jalan akan menghadapi propaganda dari

Pemilu, gaya propoganda yang disebut di atas. Newsletter ini mencoba untuk menjelaskan

istilah-2 baru seperti 'money polities', 'status quo' kepada wong cilik. Newsletter

bergambar ini juga memberikan ruang untuk berdialog bersama rakyat dengan

mengosongkan satu halaman di dalam newsletter yang disebarkan secara gratis pada wong

cilik. Tema yang diangkat setiap bulan adalah menyangkut isu aktual yang berkembang di

rakyat. Edisi terakhir tentang konflik sipil dan bahaya laten militerisme dalam masyarakat.

Newsletter ini mempunyai dua fungsi, yaitu memberikan kebebasan pada individual untuk

mengexpresikan pendapatnya dan sebagai media seni penyadaran pada rakyat di tingkat

bawah. Daerah lain juga ikut dengan menggunakan media penyadaran ini, di Surabaya ada

Serak dan jumal independent, Komunika, sebuah kompilasi berita, review buku ini berfungsi

sebagai seni penyadaran.

Di Jakarta ada AFRA (Aksi Anti-Fasisme/ Rasisme) dengan sebuah media 'URBAN' yakni

sebagai kounter kultur dari propaganda kapitalis dan terdiri dari kompilasi review berita

alternatif nasional, maupun internasional, review buku dan band punk. Saya hanya

menyebutkan beberapa contoh newsletter, mereka menggunakan 'era keterbukaan' ini dan

memang ada banyak yang sirkulasi antara kota dengan pesan seni pembebasan. Akan tetapi,

yang harus diakui, peredaran newsletter semcamlah ini pun berada sebelum reformasi

dengan secara bawah tanah. Dari cerita satu aktivis,mereka sering membuat selebaran dan

newsletter yang disebarkan di bis misalnya secara tertutup dan pekerjaan semacam ini
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memang beberhaya sekali pada era represif itu, pekerjaan bawah tanah lebig digunakan

sebagai media sesudah tahun 1996.

Fanzine dan newsletter dari Kalangan Punk mengalami tuduhan terhadap exklusivitasnya

dan tuduhan 'tren', dalam pengertian mereka memakai bahasa yang spesifik yang hanya

diketahui oleh kaum punk sendiri dan ini tidak bisa dijangkau oleh rakyat. Media seni yang

netral dan memakai simbol dan bahasa yang gampang dimengerti lebih berhasil dalam usaha

untuk mewujudkan suatu perubahan sosial untuk seluruh masyarakat.

RUANG UMUM- terilusi dengan reformasi dan demokrasi.

Foto 'badut reformasi' - Bekas Kampus. Gampingan. 2/10/2000

Wacana yang diutamakan di dalam bidang seni dan budaya di Indonesia pasca Suharto

adalah tentang 'reformasi' dan 'demokratisisasi'. Ketua Dewan Kesenian Jakarta

mengatakan 'kebebasan' dalam 'era terbuka' ini. (Cohen 1999, 44)

"Sekarang sudah jelas, reformasi ini sudah membuka jalan semua. Kalau suka sosialis-realis

atau abstrak, silakan. Kalau ingin melukis bunga, boleh juga. Ini semua merupakan proses

reformasi."
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Pada awalnya periode reformasi telah memicu bermacam-macam bentuk expresi politik

yang pada saat di bawah rezim Suharto suatu hal yang tidak mungkin. Tema yang

diangkatpun bervariasi, parodi elit Indonesia, KKN, teknokrat korup dan image-2 massa

rakyat digambarkan dengan penderitaannya dan korban-2 dari rezim fasis. Ada estetika

"kekerasaan" yang muncul yang menggambarkan chaos dan kekacauan yang melanda

Indonesia sejak tahun 1997. (Marianto 1999,45). Penghargaan Seni Indonesia yang

disponsorkan Phillip Morris memperkuat penjelasan tentang estetika baru yang

"menawarkan pandangan pesimis terhadap masyarakat Indonesia dan budayanya."

Euforia demokrasi yang memang memberikan kebebasan terhadap perkejaan seni dan

budaya juga mempunyai beberapa tantangan. Misalnya, era demokrasi ini didefinisikan

dalam kerangka yang terbatas pada liberalisasi pekerjaan seni dalam 'kebebasan expresi',

ada sikap gaya seni lukis tidak harus ikut dalam persepsi 'subyek yang netral dengan warna

pastel". Sebaliknya sekarang bebas untuk "menyapu dengan warna abu-abu dan hitam".

Wacana demokrasi ini sempit sekali dalam pengertian 'kebebasan expresi' ini. Argumen

yang termasuk dalam wacana ini mendefiniskan demokrasi yang terbatas dalam kerangka

liberalisasi adalah mencoba diangkat kembali lewat intervensi birokrasi dan pembukaan

ruang umum untuk pameran di mana-mana. Wacana seni seperti ini mengabaikan kesulitan

untuk menyampaikan sebuah pendapat yang kerakyatan. Selain itu Komunitas-2 sem*

kerakyatan ini masih mengalami banyak kendala dan ancaman dalam bentuk kekerasaan

sipil, yang akan dibahas hi. Jz -

RUANG UMUM V'S RUANG GALERI?

Strategi lain Taring Padi adalah untuk menolak institusi dan galeri-2 yang memamerkan seni

politik hanya untuk mengadopsi image visual dari penderitaan rakyat yang dipamerkan di

dalam ruang exklusif dan kemiskinan rakyat menjadi komoditas di pasar.

Taring Padi sering digambarkan sebagai suatu kelompok yang menolak ruang Galeri untuk

ruang publik, Berman (AMida 1999,43) mencatat

"seniman ini mengambil satu langkah lebih ke depan, mereka menolak ruang galeri untuk

ruang jalan, di mana mereka menempel karyanya langsung di tembok kotor, di mana rakyat

bisa langsung berinteraksi, dan tidak terjebak lagi di dalam dunia indonesia yang tidak adil."

Perdebatan ruang galeri dan ruang jalan ini tidak bisa disederhanakan seperti kutipan dari di

atas. Ada beberapa alasan kenapa komunitas seperti Taring Padi menolak ruang galeri,

diantaranya adalah misi untuk menyadarkan rakyat dengan pesan-2 dan ada alasan anti-

kapitalisme. Taring Padi menjelaskan bahwa penolakan terhadap galeri itu bukan karena

mereka 'alergi' terhadap galeri, akan tetapi sistem yang diterapkan galeri itu mewakili;
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standardnisasi, penilaian karya yang sudah dilentukan oleh pasar, ketertarikan/abstraksi

kapitalisme. Argumen mereka tidak sesederhana pengunaan ruang umum untuk pemasangan

karyanya, dalam 'era terbuka' ini, akan tetapi lebih dipengaruh oleh faktor ekonomi dan

sosial. Dari diskusi formal maupun informal yang pernah saya hadiri jelas ada sikap

penolakan terhadap abstraksi / pencabutan penilaian atau esensi karya yang diarahkan ke

kepentingan kapitalis, dan kekuatan yang ada yang menentukan konsep berkesenian.

NEGOSIASI LOKAL DAN INTERNASIONAL

Taring Padi harus bemegosiasi dengan peran dia pada tahapan basis lokal, nasional dan

internasional dan ada perdebatan terus di dalam komunitasnya sendiri terhadap posisi dan

arah kolektifnya yang sebaiknya diambil, kalau dia tetap dengan misi yang pada awal

mendefinisikan pekerjaan mereka, untuk mengembalikan seni dan budaya pada rakyat,

tingakat basis atau untuk memperluas kerjannya dengan memperluas jaringan internasional,

dan apa yang dianggap ikut serta dalam pasar 'kapitalisme'. Ada juga pedebatan tentang

posisi kolektifnya dan seniman individu, supaya individu tetap mempunyai identitas seni

sendiri. perdebatan semacam ini terus menerus dan tidak pernah diselesaikan, akantetapi ada

beberapa upaya yang diambil supaya mereka tidak menkaburkan identitas individu, dan

menghindari pasar dan ketertarikan inti dan makna karyanya oleh pasar, yang termasuk di

sini adalah penerapan Anarkisme sejauh konsepnya dimengerti, yang menitikberatkan

existensi individu untuk existensi komunal.

Taring Padi baik dia sebagai sebuah organisasi kebudayaan ataupun lewat karya-2nya

semakin dikenal baik itu di dalam maupun di luar negeri adapun upaya mempertegas

penolakannya terhadap abstraksi seni untuk kepentingan kapitalis. Taring Padi menerapkan

Lima iblis budaya dalam berkesenian.

1. Lembaga-lembaga seni maupun budaya yang menitikberatkan seni untuk seni,

individual, oportunis yang selalu mensosialisasikan doktrin-2 yang sesat dengan tujuan

mempertahankan status quo dan berupaya menjauhkan perkembangan seni dengan

masyarakat, yang baginya masyarakat terbagi atas golongan-2 yang dilihat dari

kemampuan ekonomi/kebendaan semata (atas, menengah, bawah)

2. Pemerintah/ penguasa melalui departmen-2 yang mengurusi seni dan budaya

melakakukan hal-2 yang mengunjang status quo dan berupaya membentuk kebudayaan

Indonesiake-exotik-annya demi kepentingan ekonomi dan penguasanya.

3. Lembaga-2 seni yang mengfungsikan lembaganya sebagai legitimator atas pekerja seni,

karya seni, dan penentu arah perkembangan seni.
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4. Sistem yang merusak moral pekerja seni karena hanya dapat berjuang untukkepentingan

individual tanpa memikirkan kepentingan rakyat, bahkan mengexploitasi penderitaan

rakyat untuk kepentingan individual.

5. Kurangnya pehaman serta fungsi seni dalam masyarakat sebagai akibat politik ORBA

yang mementingkan 'ekonomi sebagai panglima' dan kolusi,korupsi dan nepotisme

sebagai taktiknya.

Usaha lain yang dilakukan Taring Padi untuk menghindari perebutan pasar adalah dengan

membangun basis ekonomi sendiri misalanya membuat galeri atau art shop di dalam gedung

bekas kampus ASRl. Di mana mereka bisa mengemukakan suatu alternatif paradigma

terhadap pasar (ketertarikan esensi, makna karya dengan penilaian karya menurut

kepentingan pasar) yang berada dalam wacana dominan. Mereka ingin mengemukakan satu

tempat untuk menunjukkan konsep berkesenian mereka, di mana seni dalam bentuk apapun

haruslah dapat dipahami dan diterima oleh rakyat selagi dia tidak mengeksploitasi

kemiskinan dan ketertindasan rakyat, ini mempertanyakan kembali konsep seniman sebagai

segala-galanya yang berorientasi seni kerakyatan.

LEKRA DAN TARING PADI—DALAM PEKERJAAN BUDAYA YANG BERBEDA.

Semacam Pembandingan antara dua Pergerakan ini yang diributkan karena anak -anak

Taring Padi hanya sempat mengenal orang-orang Lekra setahun yang lalu, di konferensi Asia

Pacific Against Imperialisme, Yogyakarta, November 1999. Sebelum pertemuan ini anak

Taring Padi tidak begitu mengerti apa itu Lekra dan masih ada banyak mitos terhadap

hubungan antara Lekra dan PKl, pertemuan ini memberikan mereka kesempatan untuk

melihat persamaan dan perbedaan antaradua pergerakan ini.

Kalau kita kembali mencoba melihat kebelakang pada era Lekra, penolakan seni terhadap

kapitalisme (penilaian dan abstraksi seni) dan usaha untuk membangun paradigma sistem

seni alternatif tidak muncul kepermukaan. Karena itu, kekuatan perlawanan Lekra harus

diragukan. Lekra sama sekali tidak meragukan dan mempertanyakan pada konsep penjualan

karya, sistem galeri, maupun seniman sebagai segala-galanya dan 'seni tinggi' yang pada

akhimya melahirkan eklusivitas dalam berkarya.

Karya-2 Lekra menjadi bagian dari koleksi Sukarno dan koleksi galeri nasional seperti yang

diulang oleh Penyair dan bekas anggota Lekra, Hesri Setiawan. Itu cukup menjadi bukti

bahwa Lekra sebagai perlawanan yang berpihak pada rakyat akhirnya harus dipertanyakan.
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Sementara JJ.Kusni, sebagai bekas anggota Lekra menyangkal dengan mengatakan kekuatan

kapitalisme yang memunculkan suatu respons anti-kemapanan tidak begitu dirasakan pada

waktu itu, ini mungkin disebabkan transisi dari masa kolonialisme Belanda. Sementara

abstraksi pasar berhubungan erat dengan kemunculan ORBA. Perjuangan pembebasan

kebudayaan pada era Lekra, kalau dianalisa dari pihak komunitas seni dan budaya pada saat

ini, Lekra bisa dikatakan gagal karena apa yang mereka tawarkan dalam bentuk seni

mewakili dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh kepentingan pemerintah

nasionalis.Kriteria ini tidak mungkin akan dipenuhi oleh komunitas seni dan budaya seperti

Taring Padi.

Keterikatan pada institusi formal dan kepentingannya, motivasi institusi adalah perbedan

antara kedua era ini. Pada era ini ada konsensus antara pekerja seni dan budaya bahwa kalau

mau membahas atau memperjuangkan seni pembebasan, ini harus dilakukan di luar struktur,

motivasi atau kepentingan pihak kapitalis adlah kepenitngan pemerintah. Maka komunitas

seni dan budaya saat ini membangun suatu alternatif perjuangannya terhadap sistem

kapitalisme.

Perjuangan pembangunan jaringan ditingkat lokal, nasional,dan internasionalpun terus saja

diupayakan. Taring Padi misalnya, untuk memperluas jaringannya ditingkatan internasional

dengan jalan mengagendakan pameran bersama dengan komunitas seni Independen di

Adelaide, Australia dan kerja sama dengan beberapa kampus di kota Melbourne dan

Canberra. Pertemuan seperti inipun selain berbicara tentang konsep berkesenian juga

berusaha membangun aliansi bersama dua kebudayaan yang berbeda untuk melakukan

sebuah perlawanan bersama terhadap sistem kapitalis dan militeris.

Taring Padi sendiri berkesimpulan itu tidak cukup untuk mempunyai konsep berkesenian

seperti 'setiap temriat itu panggung' saja, tetapi harus memasukkan konsep berkesenian

demokrasi kerakyatan dengan membangun wacana oposisi derigan rriempertentangkan

wacanadominan 'elitis'. Dan berusahamemperkUat jaringan anti-kemapanan di luar negeri.

Jaringan dan dukungan internasional berperan penting dan akan menentukan survival mereka

dalam melawan arus besar abstraksi pasar dan kapitalisme.
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HARI PAHLAWAN DAN POLITIK JALANAN

FOTO BANNER- Hari Pahlawan. Jakarta. 10/11/2000

Pada tanggal 10 November 2000, di Jakarta diadakan aksi anti militerisme yang bertujuan
untuk mengkounter makna hari pahlawan yang selama Pemerintahan Order Baru dan
sesudah reformasi perayaannya tetap dirayakan sebagai ke-macho-an militer. Sebelum
ORBA mengambil kekuasaan, Hari Pahlawan lebih menjadi sebuah acara ritual untuk
mengingatkan kembali akan makna perjuangan pembebasan rakyat dari kolonialisme
Belanda dan fasisme Jepang. Pada perayaan Hari Pahlawan semua orang ikut teriibat
beramai-ramai mulai dari mempersiapkan, sampai kepada detik-2 pelaksanaannya. Pada
tahun 1950-an berdasarkan cerita dari orang-2 yang teriibat dalam pergolakan revolusi, untuk
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perayaan hari pahlawan disepanjang jalan Surabaya semua orang tumpah dijalan-2, semua
tempat dan jalan-2 protokol dihiasi dengan gambar dan lukisan yang dilukis oleh rakyat
sendiri, baik itu yang bercerita tentang kehidupan petani, nelayan, buruh serta tidak
dilupakan gambar-2 tokoh revolusioner Soekarno, dan tokoh lain yang tidak hanya terbatas
dengan tokoh nasional saja, namun juga mengambar tokoh-2 yang menginspirasi perjuangan
mereka seperti ;Lenin, Mao Tze Dong dan tokoh lainnya. (wawancara Oie Him. Surabaya
23/10/2000) Jadi peringatan hari Pahlawan pada era sebelum suharto benar-benar menjadi
ajang tempat orang-2 untuk mengekspresikan seni kerakyatan yang ada didalam masyarakat
dan itu berbeda sekali dengan saat ini yang lebih menunjukkan pada kekuatan dan kekuasaan

penguasa.

Peringatan Hari Pahlawan di bawah rezim Suharto dan pada masa sesudahnya (untuk
kelompok-2 ini tidak ada pebedaan besar antara dua rezim ini, terlihat adalah pada kejatuhan
sosok yang bekuasa saja, sementara sistem represif tetap dipertahankan dan sistem kekerasan
yang selama ini dibentuk hanya ditransfer dan menjadi kekerasaan secara horizontal atau
konflik sipil. Fokus ini yang mempersatukan organ-2 pada saat ini dan mereka melihat
sistem yang direpresentasikan seperti peringatan Hari Besar seperti Hari Pahlawan ini tidak
lagi melibatkan rakyat secara keseluruhan, namun hanya dirayakan dengan upacara bendera
dan pawai kendaraan lapis baja yang hanya diikuti oleh kcrps/ kesatuan militer ditambah
dengan institusi lembaga formal pemerintah, dan mengabaikan arti pahlawan yang pernah
ada selain jenderal-2. Struktur dan infrastruktur militer, (rezim Suharto), berikut adalah
statemen yang disampaikan oleh Komite Aksi Anti Militerisme pada aksi camaval 10

November 2000

" Militer sebagai kekuatan yang menjadi alat peredam aspirasi rakyat masih dipertahankan
keberadaanya. Keberadaan militer di parlemen dan kehidupan sipil jelas-2menjadi
penghambat untuk mewujudkan demokrasi sejati. ini terlihat dengan diberikanya 38 kursi
gratis militer di MPR/DPR yang diperoleh tanpa harus melalui Pemilu RUU PKB
(pengendalian keadaan bahaya) ini jelas mejadi alat legitimasi militer untuk merepresi
kembali rakyat yang ingin menyampaikan keluhan dan aspirasinya.."

Pernyataan politik ini menjadi alat untuk mendesakkan tuntutan kepada pemerintah ,
sementara dalam aksi kamavalnya beberapa elemen kebudayaan LBK taring padi , Sangar

Caping, SPI (Serikat Pengamen Indonesia) yang tergabung dalam front kebudayaan
Yogyakarta yang memfokus pada keterlibatan, emansipasi dan partisipasi dalam perluasan
jaringannya dan berusaha memaksimalkan dalam persiapan aksi kamaval dengan ketelibatan

kelompok lain.
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FOTO persiapan aksi. Jakarta. 10/11/2000

Selama di Jakarta komunitas front kebudayaan Yogja melakukan kerja sama dengan organ-2

lain, termasuk LMND (liga mahasiswa nasional Indonesia), SPM (Serikat Pemuda
Merdeka), JAKER (jaringan kerja kesenian rakyat), dan beberapa komunitas kecil lainnya.
Mereka menemukakan sebuah bentuk 'aksi carnaval' yang menggunakan seni sebagai

media, ini dilakukan dalam ruang publik. Dalam performance art dan pementasan teater

sebagai media yang digunakan yaitu beberapa patung militer dan pemilik modal yang
terbuat dari, wayang kardus, kenthongan dari bambu yang dipakai untuk alat musik dan
dibawa sepanjang long march dari Atma Jaya ke Universitas Indonesia Salemba.
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foto pelaksanaan Performance Art oleh rombongan Yogyakarta 10/11/2000

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sebuah aksi seni pertunjukan di ruang umum,
dalam pembahasan seni sebagai media penyadaran dan dorongan untuk mengerakkan rakyat,
performance di jalan seperti yang diadakan di Jakarta masih perlu di kritisi kembali sejauh
mana dia bisa berfungsi. Dari segi ini, untuk tahu sejauh mana keberhasilan dalam
menyampaikan sebuah pendapat perlawanan yang diterima oleh rakyat, subyek
performancenya harus teriibat. Menurut pengamatan saya Keterlibatan audiencenya, rakyat
secara langsung tidak terjadi di Jakarta. Proses pembelajaran yang tadinya diharapkan hanya
dapat dipahami dan dimengerti oleh yang terlibat,(mahasiswa, pengamen, aktivis seni dan
budaya), dan kesadaranya sudah terbentuk dari awal. Rakyat Jakarta mungkin belum
sepenuhnya dapat menerima performance Art yang secara langsung melibatkan massa dan
ini juga diakibatkan oleh keterbatasan audience untuk mengerti dari apa yang mau
disampaikan oleh performer. Sementara itu sang performent sendiri belum sepenuhnya
mengerti bentuk seni yang potensi untuk ditawarkan, selain performance art gaya ini, yang
paling efektif untuk menyampaikan sebuah pendapat tanpa dianggap orang "aneh". Konsep
Seni penyadaran yang ditawarkan oleh Agusto Boal yang bisa dikatakan cukup berhasil
sekali untuk menyampaikan sebuah pendapat kepada masyarakat. Keberhasilannya ini
dikarenakan performancenya dilakukan dalam acara masyarakat, dimana massa tidak sadar
mereka "di-propagandakan", yaitu oleh keterlibatan langsung rakyat tersebut. Performance
art yang dimaksud sebagai seni penyadaran agaknya menjadi hal yang baru di Indonesia dan
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masih belum begitu bisa diterima oleh rakyat secara seluruhnya, dan ini setidaknya
menjadikan evaluasi dan berusaha membuka ruang dialog ditengah2 komunitas seni budaya
kerakyatan dan massa rakyat.

H)V\); PaV\**v HA\W . 3fcbe& -fytoAx )&/h/*-ooo
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Pementasan teater dari Sanggar Amanat, JAKER menggunakan properti patung beberapa

'oknum' politik,dan konglomerasi Tommy Suharto. Yang berusaha menceritakan proses

hukum yang berbelit-2, dan dilihatkan bagaimana posisi hukum dan aparat negara lainnya

masih begitu loyal dengan kekuatan orde baru. Di dalam pementasan teatemya juga

dilihatkan kondisi penjara indonesia yang dibuat dengan kontruksi bambu dan pengambaran

penjara yang tidak manusiawi sehingga ketakutan-2 selalu menghinggapi orang-2 yang

menikmati masa kekuasaan Orde Baru.

Foto Patung 'Penguasa Fasis'. Jakarta 10/11/2000
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Foto 'Punks in Solidarity' Jakarta 10/11/2000

Performance Art dari rombongan Yogya yang juga memakai properti patung militer dan

pemilik modal, yang selama ini bekerja sama dan saling melindungi untuk menghisap dan
menindas rakyat dan menggunakan militer sebagai alat untuk melakukannya. Militer
disimbol dengan satu orang yang membawa senjata yang selalu mengancam keberadaan
rakyat, yang disimbol dengan orang yang bertopeng dan cat badan seperti seragam Militer.
Cerita ini dipotong dengan empat bagian dan dipentas disepanjang jalan cara seperti ini
diharapkan bisa mengambil perhatian massa dan sejauh mana massa bisa menterjemahkan
sebuah simbol-simbol. Pementasa performent Art ini diakhiri dengan kejatuhan penguasa

dan sisa 2 budaya yang dilahirkan dengan dipicu pembakaran patung penguasa dan aparat

kekuatannya.
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Foto performance art, 'tentara lagi mengancam' Jakarta. 10/11/2000

Proses pembuatan properti seperti; kenthongan, wayang dan instalasi art pada setiap acara
selalu diusahakan melibatkan semua orang ikut dan ini juga berfungsi untuk melahirkan

semangat kebersamaan yang kalau ada penjelasan dari marx,bisa dianggap 'semangat

gilaV'ludic spirit' di mana ada bayangan untuk masa depan di mana semua orang ikut teriibat
dengan semua kegiatan dan kegiatan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan.(Clarke 1997.

54).
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Foto 'Hantu Demokrasi? Jakarta 10/11/2000
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Yang berikut adalah bagian dari performance art tentang bahaya televisi di JL.Malioboro,

Yogyakarta 11 November, 2000 berjudul ODampak negatif iklan terhadap psikologis

masyarakatO. Pesan ini juga berfungsi untuk menyampaikan sebuah pendapat sekaligus

mendorong proses mengembalikan ruang rakyat dan meningkatkan kepercayaan diri rakyat

untuk menciptakan kebudayaan mereka sendiri. Berikut monolog dalam performent Art

tersebut:

c' Iklan sekarang begitu menggoda dan merangsang.

iklan bisa membuat imajinasi kita melayang

hanya berkhayal dan berkhayal

semuanyatanpa disadari mempengaruhui psikologis

kita sebagai penikmat sajian-2 yang hanya bercerita

tentang rnimpi-mimpi... mimpi dan mimpi

seharusnya kita sadar!!!!

satukan tangan bulatkan tekad

tertibkan papan-2 iklan (bill board) yang menganggu mata, keselamatan jiwa kita dan

generasi baru....

tolak bentuk-2 iklan yang hanya membuat kita bermimpi dan tidak mendidik—perjelas etika

periklanan—kurangi budaya konsumerisme—jangan ingin kaya diatas penderitaan orang

lain— BANGUN BANGUN..M

Media seni ini, secara langsung disampaikan kepada penonton dengan image-2 kuat, kotak-2

televisi digambar dengan kepala monster siap untuk memakan penontonnya. Seni

penyadaran semacam ini cukup kuat untuk menyampaikan pendapat-2 perlawanan semacam

ini. Akan tetapi karena keterbatasan dalam menjangkau audience yang lebih luas, dan

pementasan ini diadakan di dalam pembatasan sebuah gedung, di mana yang bisa
menjangkau hanya sebatas audience mahasiswa (yang cukup mampu untuk mengerti) simbol
dan bahasa performance art tersebut. Memang idealnya pementasan seperti ini bisa dan dapat
dinikmati oleh rakyat ditingkat bawah dengan bahasa yang lebih gampang untuk dimengerti,

dan adanya usaha untuk memberikan solusi dari problem masyarakat.
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BUDAYA DEMOKRATIS. KEMBALI KE BASIS. SPM. JAKARTA

Ketika ditanya tentang budaya demokratik, salah satu komunitas di Jakarta , SPM (Serikat
Pemuda Merdeka) merespon dengan merujuk kepada pengetahuan lokal, situasi lokal dan

pentingnya kepercayaan diri untuk berbicara lagi yang selama ini dibungkam dan satu sisi
juga disebabkan di komunitas ini masih ada sebagian dari anggotanya masih melihat
keberadaan militer masih diperlukan, namun budaya seperti ini juga mulai luntur dikalangan

anggotanya. Sebuah cerita dari kampung Betawi yang semakin tidak mendapat tempat.

Kampung ini terletak di Jakarta selatan di dalam suatu daerah yang menjadi daerah elitis
dengan pagar yang tinggi dan eklusif yang cukup menunjukan lagi perbedaan antara yang
punya dan yang tidak punya dan ini menambah perasaan teralienasi/ keterasingan dikalangan
penduduk aslinya. Daerah ini juga sempat mengalami trauma yang panjang oleh kejelekan

penguasaORBA.

Pada tahun 1996 terjadi peledakan bom di gudang senjataan marinir, dan ini mengakibatkan

ratusan korban tewas. Dari wawancara sama orang-2 setempat kasus peledakan bom ini

dipikir tindakan yang disengaja, karena beberapa lama setelah kejadian ini, Suharto dengan
pola premanismenya menggunakan orang kampung untuk masuk daerah ini dan mengambil
tanah yang kemudian dibangun untuk kepentingan elit saja, dari sini kita bisa menyaksikan
metode yang dilakukan oleh orba untuk melakukan pemingiran rakyat yaitu dengan
merampas tanah rakya, plot tanah yang dimiliki Suharto yang sangat luas sekali ditempat
ini, namun tidak bisa berfungsi lagi bagi masyarakat lokal yang dulu menggunakan tanah
tersebut untuk bercocok tanam dan masyarakat setempatpun mengalami demoralisasi karena

kehilangan kerjadan status mereka.

Kejadian ini sendiri berdampak pada traumatis terhadap keinginan untuk berbicara atau
menyatakan pemikiran mereka karena selalu mendapat tekanan dari preman-2 orba seperti
juga PP (pemuda pancasila) yang bisa dikatakan sebagai pusatnya didaerah itu, dan menurut
orang kampung preman-2 ini juga berperan penting dengan kerusuhan Meil998 di Jakarta.
Sebenarnya ada keinginan dari beberapa bagian kecil masyarakat seperti SPM yang berusaha
untuk menghidupkan kembali tradisi kebudayaan masa lalu dikehidupan masyarakat Betawi,
tapi rasa ketakutan selalu saja menghantui keberadaan mereka, harapan seperti ini juga yang
mendasari komunitas ini untuk belajar lebih banyak dengan komunitas lainya.

Seni kerakyatan bagi SPM adalah seni yang pragmatis dan fungsional dan ini yang bisa
dilaksanakan oleh SPM. Mereka mencoba menbalik memori kita tentang sesuatu yang

sederhana pada masa kecil mereka yang terdapat disekeliling kehidupan mereka yaitu
pembuatan kerajinan dari bahan bambu; seperti tempat pencil,tempat rokok dan yang
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lainnya. Cara seperti ini bagi mereka selain untuk membuat lapangan kerjabagi masyarakat

lokal, juga berfungsi sebagai penghidupan bagi organisasi. Langkah seperti ini menurut

salah seorang teman yang pada awalnyajuga sebagai pembentuk organisasi SPM adalah cara

untuk mendorong sikap dan pendapat yang kritis yang selama ini suara mereka dibungkam.

Di komunitas SPM juga terjadi diskusi tentang konsep anti-militerisme dan kesadaran

tentang posisi ketidakadilan mereka dan bagaimana mereka bisa mengekpresikan

kekecewaannya lewat seni dan kreativitas yang terjadi di sana. Ini adalah salah satu contoh

di mana seni kerakyatanberhasil dengantujuan berkesenian yang perpihak padarakyat untuk

rakyat, di mana pendapat yang kritis dibantu berkembang dengan diskusi dan diiringi dengan

aktivitas lansung dilapangan.

Dalam konsep seni penyadaran yang dilakukan di komunitas SPM ini adalah proses

pembelajaran tentang gerakan, organisasi dan bagaimana membangun kolektif kerja

organisasi, dan ini masih sangatjelas dalam salah satudengan wawancaramereka, rasa malu

dan rasa teralienasi terhadap sebuah gerakan masih tinggi sekali seperti halnya dengan

gerakan mahasiswa " pengorganisiran, itu tugas mereka" seperti ucapan salah seorang

anggotanya rasa ketidakmampuan ini adalah juga dampak dari pembodohan pemerintahan

orba, kesimpulan dari mereka berkesenian adalah salah satu cara untuk menumbuhkan

kepercayaan diri dan organisasai sebagai wadah atau tempat untuk berkreativitas sekaligus

juga merupakan tempat untuk mendapatkan pendidikan alternatif.

Berikut adalah visi dan misi SPM yang dipasang di depan sekretariat mereka:

VISl

Serikat Pemuda Merdeka: membebaskan rakyat dari segala bentuk penindasan.

MISI

• membebaskan rakyat untuk berexpressi melalui media

• mendorong terciptanya lapangan kerja alternatif

• memperdalam keterampilan rakyat lewat diskusi media pelatihan.

Komunitas SPM memfokus pengorganisasian mereka kembali ke dasar/ 'back to base' yaitu

memperkuat basis massa dan ini mirip dengan wacana anarkisme yang saat ini banyak

diterapkan oleh befbagai komunitas dibelahan dunia, yang merasa persoalan kemanusiaan

haruslah diselesaikan melewati persoalan lokal dengan tujuan membangun cita-cita

internasionalis, kolektif-2 kecil ini sekarang sadar bahwa organisasi-2 yang pada waktu

reformasi mendapat dukungan dan kepercayaan komunitas-2 kecil, pada saat ini terlihat
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semakin sentralistik dan kelihatan ekslusif dan sepertinya tidak mampu lagi untuk
memberikan komunitas kecil ruang atau mengakomodasi keperluan mereka dengan

explorasi dan proyek sendiri. Hal ini juga mendasari komunitas yang muncul pada saat ini
untuk melakukan inisiatif sendiri dalam pekerjaan budayanya dan mereka percaya perubahan
sosial akan terjadi bila kita mau melihat keakar permasalahannya.

'ALERGI' TERHADAP SENTRALISME

Pendapat semacam ini, 'alergi' terhadap sentralisme, terlihat ketika kita menganalisa kembali
sejarah kemunculan organisasi kebudayaan seperti JAKER (Jaringan Kesenian Rakyat) yang
dibentuk pada tahun 1992, pada awalnya tidak ada permasalahan dengan Jaker karena untuk
era-90 an dia bisa dikatakan sebagai pelopor era tahun 90-an dalam mengangkat tema-2
sosial politik dalam berkeseniannya, dan organisasi ini bisa dikatakan berhasil dalam
pembangunan jaringannya di berbagai propinsi di Indonesia dan ini sebenarnya tidak lepas
dari kedekatannya dengan PRD. Pada awalnya Jaker memang banyak melakukan aktifitas
berkesenian didaerah atau di pabrik-2 dan ini dilakukan seiring dengan pengorganisasian
PRD dan sangat jelas dalam pernyataan PRD bahwa Jaker adalah underbownya PRD
dibidang kesenian dan kebudayaan rakyat.

Hubungan yang terjadi antara Jaker dan PRD bisa dilihat seperti hubungan Lekra dan PKl
dimana sentralisme yang diterapkan oleh partai juga berimbas pada mekanisme organisasi
dibawahnya, seperti halnya Jaker sejak kehilangan seorang yang berperan penting dalam
formasi dan arah kerja budaya, yaitu, Widji Thukul pada tahun 1998, arah dan apa yang
diwakili Jaker tidak begitu jelas, Jaker kelihatannya tidak mampu untuk mengakomodasi
atau mengakui keberanekragaman komunitas-2 kecil dan pekerjaan mereka dan ini sangat
jelas dengan diterapkannya sentralisme organisasi. Namun ada hal yang menarik juga dari
JAKER atas pengakuan Nasional maupun Internasional atas pekerjaan kebudayaan mereka

dibawah tekanan orba.

Respon yang ditunjukkan kepada bentuk sentralisme adalah munculnya banyak komunitas
kebudayaan dengan semboyan 'bikin sendirilah' dan menerapkan isu lokal di dalam
pembentukan komunitas dan arah pekerjaannya, komunitas-2 kecil yang memfokuskan pada
basis massa berhasil dengan mengembalikan kepercayaan diri di masyarakat setempat dan
dengan komitmen mereka mampu menciptakan kebudayaan sendiri. Pandangan seperti ini
juga terlihat di Surabaya , dulu ada beberapa komunitas yang masih mempunyai ikatan
dengan organisasi Jaker.

Akan tetapi, komunitas-2 di Surabaya mengundurkan diri atas anggapan bahwa Jaker tidak
bisa mengakomodasi lagi keperluan mereka dan tidak adanya kejelasan antara hubungan
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Jaker dengan komunitas di Surabaya. Menurut salah satu anggota Kosek di Surabaya "Jaker

sebagai organisasi lebih banyak meminta pelaporan kerja dan tidak mengagendakan kerja

sendiri dengan komunitas lainseperti dulu lagi".

Pergeseran dari organisasi sentralistik tidak hanya terjadi dengan bidang budaya, akan tetapi

terjadi juga dengan perjuangan untuk demokrasi secara luas. Ada kesadaran bahwa

demokrasi harus mulai dari basis-basis dan peran jaringan dalam mencapai tujuan ini penting

sekali. Isu-isu semacam ini diangkat dalam pertemuan di Yogyakarta. Baru-baru ini, terjadi

juga perpecahan di dalam PRD sendiri disebabkan oleh konsensus antara sekitar 20 anggota

PRD bahwa PRD menjadi semakin sentralis dan tidak mampu lagi untuk mengakomodasi

gagasan baru yang terlihat dari pengaruh pemikiran lain dari ide-ide sosialis seperti

Anarkisme. Dari sini mereka membentuk satu organisasi baru PSD (Perhimpunan

Demokratik Sosialis) dengan tujuan mengakomodasi pihak lain dan yang mempunyai

flexibilitas untuk berafiliasi dengan kelompok laindalam usaha memperluaskan jaringan.

Untuk menghindari perasaan 'terjebak' dari anggota-anggota dalam suatu organisasi ada

usaha untuk tetap 'flexible'. Kebebasan yang diberikan pada anggota untuk berafiliasi dan

'mensosialisasikan' dengan komunitas lain juga terlihat dalam LBK- Taring Padi. Dalam

evaluasi kerja misi dan visi di Kali Kuning Yogya padatanggal 12/10/2000, adapun evaluasi

yang diberikan adalah menghindari sentralisasi dan patronisasi terhadap suatu organisasi.

Evaluasi ini dilihat sebagai kritik terhadapTaring Padi dari tubuh organisasi senidiri karena

terlihatnya sebagai sebuah organisasi kebudayaan yang elitis dan exkslusif, dalam arti

mereka mengutamakan orang seniman seni rupa inipun dilihat tutup pada orang lain.

Sebenarnya ini tidaklah benar karena dalam penerapan konsep 'cari sendiri' Taring Padi

mendorong orang lain untuk membentuk komunitas dengan pembahasan isu lokal mereka

sendiri dan mereka juga secara lansung berperan sebagai fasilitator bagi kreativitas

komunitas . Ada konsensus di dalam kelompok ini bahwa patronisasi terhadap organisasi

bisa menjadi penghalang perkembangan jaringan kebudayaan rakyat. Mereka mencoba

menerapkan cara hidup 'hidup bersama' / 'kommunal living' di sebuah eks- kampus ASRI

dengan harapan terbentuknya perasaan senasib dan seperjuangan.

Juga tidak bisa dipungkiri kalau ada banyak orang secara personal atau organisasi yang

tertarik untuk belajar tentang apa itu seni kerakyatan serta bagaimana penerapannya dalam

kehidupan sehari-hari didalam masyarakat. Dalam organisasi seperti Taring Padi juga ada

pembagian kerja diantara anggotanya, pembagian kerja seperti ini diharap agar tidak terjadi

benturan antara persoalan personal dengan masalah organisasi, cara yang dilaksanakan lebih

kepada penawaran atau mengajukan diri secara sukarela disebuah forum terbuka atau rapat

anggota, kesiapan secara personal terhadap tanggung jawab organisasi.
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Foto salah satu pintu ruang pertemuan. Bekas Kampus ASRI. Gampingan. 1/11/2000

KRB (KOMUNITAS RAKYAT BIASA)- CONTOH HUBUNGAN ANTARA JARINGAN

KRB (Kommunitas Rakyat Biasa) di Ciledug, Jakarta yang aktifitasnya melibatkan orang

Betawi yang semakin terpinggirkan. Komunitas KRB dibentuk diawali dengan pertemuan

beberapa pemuda yang dari awalnya sudah saling kenal dan kebanyakan dari mereka ada

yang pengamen dan juga buruh pabrik. Berdirinya KRB juga terinspirasi dari sebuah

kunjungan mereka ke komunitas seni kerakyatan Taring Padi di Yogya, dari sinilah mereka

mulai tertarik untuk mempelajari lebih banyak apa itu seni kerakyatan dan apa itu sosialisme.

Pada Mei 1998, Jakarta dan daerah-2 sekitamya adalah tempat di mana kekacauan sipil

paling terlihat. Orang -2 lokal merasa emosi tinggi karena tanah tempat kelahiran mereka

diambil oleh para pendatang dan selama ORBA mereka tidak diberi kesempatan untuk

mengaktualisasikan diri. Peristiwa perampokan dan perampasan toko di Jakarta juga menjadi

alasan kenapa KRB dibentuk. Dengan pemakaian media seni, komunitas ini berharap dapat

meredamkan ketegangan sosial yang disebabkan oleh Krismon yang memunculkan tingkat

pengangguran yang tinggi, konflik internal dan naiknya tingkat ketidak-kepercayaan diri di

kalangan masyarakat bawah.
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Kelahiran komunitas seperti KRB ditenggah-2 krisis kebangsaan dengan memakai media
seni, ini berfungsi sebagai jalan untuk memfasilitasi para penggangur mengisi waktu maupun
sebagai media untuk menyuarakan masahlah mereka. Tingkat kerterlibatan masyarakat
dalam komunitas ini sangat tinggi, ini dibuktikan dengan mengangkat isu-isu lokal mereka
dengan mengadakan acara atau diskusi dengan orang lokal, seperti 'peran seni dan kita
dalam proses transformasi sosial'. Kelokalan mereka juga terlihat dalam karya mereka yang
mencoba memaparkan problem masyarakat perkotaan seperti 'perlakukan kami sebagai
manusia' dengan mengambar keluarga Betawi yang terpinggirkan oleh kekuatan kapitalime
dan industri sebagai monster yang siap menghancurkan kehidupan.

Pada awalnya orang KRB belajar cara cukil 'wood cut' dari komunitas Taring Padi dan
sedikit banyak terpengaruhi ide-2 berkesenian Taring Padi sampai ada beberapa karya KRB
yang sebenarnya tidak relevan untuk isu dilokal mereka. Ini menjadi evaluasi besar bagi
komunitas ini karena dalam berkesenian rakyat sang seniman harus bisa membumi dengan

masyarakat setempat, tidak bisa seperti isu petani ditempatkan diwilayah pengorganisasian
mereka, ekspressi dan pengalaman yang khas daerah mereka tinggal,misalnya tema
pengangguran kadang tidak juga tepat karena hilang oleh isu nasional seperti hak asasi
manusia, konflik agama.

Ini terlihat dengan karya cukil 'senjata bukan untuk demokrasi' proses pembelajaran seperti
ini memang tidak gampang karena harus terus ada evaluasi-2. Dan juga harus tahu isu apa

yang berkembang dimasyarakat khususnya perkotaan. Untuk menempatkan karya-2nya,
KRB lebih banyak mengunakan tembok-2 kota dan daerah pemukiman buruh, ini bertujuan

untuk membuka dialog denganmasyarakat setempat.

Publik art semacam ini memang punya dampak terhadap alam bawah-sadar yang berfungsi

untuk membuat orang berpikir dan menjadi kritis terhadap tindakan mereka dan juga

terhadap situasi sosio-poltik nasional. Penghargaan terhadap sebuah karya grafis ditempat

umum ditembok-2 oleh sebagian orang ada yang dicoba diambil dan dipasang dirumah atau

kampung sendiri, ini menunjukkan adanya keinginan untuk tahu tentang pesan-2 netral apa
yang ingin disampaikan oleh sang seniman lewat fosternya tersebut, selain itu ada juga yang
merespon lansung datang ke komunitas tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan foster dan

membantu pendistribusian diwilayahnya, kejadian seperti ini bisa jadi sebuah dialog antara

sang seniman dengan massadibawah.
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Foto Spanduk Poster cukilan 12/12/2000

Hubungan antara KRB dan Taring Padi dengan massa rakyat cukup membuktikan bahwa
setiap individu mempunyai kreativitas dan kemampuan untuk mengambar, mereka
mempertanyakan dan menghancurkan konsep seniman sebagai segala-2nya, memang ada
harapan yang besar dikomunitas-2 seperti ini dimana pada saatnya nanti setiap orang bisa
berproduksi sendiri dengan kreativitasnya dan tidak lagi menjadikan seni sesuatu yang
ekslusive. Ini berbeda sekali dengan kenyataan pada era Lekra dimana realitas sosial
kehidupan dan kesulitan hidup hanya bisa digambarkan oleh kalangan seniman saja, dan
Lekra sendiri juga tidak pemah mempertanyakan kembali konsep 'seniman' atau 'seni

tinggi' dalam karyanya.

PENOLAKAN SISTEM

" Anyone who is aware of the progresssion of the art world as a social dan economic force
over the past three or four decades, either through lived experience or significant research,
understands that art is now subjected to the same economic total ism as any other enterprise."

Robert C. Morgan

Penolakan terhadap pasar bisa disebut sebagai penolakan galeri, curator, dan festival, semua

ini dilihat sebagai peran dari abstraksi kapitalis yang menentukan nilai karya atau pekerjaan
budaya, misalnya acara Kemah Budaya, di Parang Kusomo pada tanggal 20-25 September
2000 dimana festival semacam ini tidak lagi berfungsi sebagai fasilitator yang berpihak pada
kesenian dan kebudayaan rakya ini sangat terlihat dengan salah satu komentar di newsletter

Taring Padi.
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"Dan susunan kepanitiaan jelas peristiwa semacam in, sudah tidak lagi memiliki semacam
legitimasi karena program yang ditawarkan beserta konsep-konsep acara tidak
disosialisasikan ketingkatan basis-basis kesenian dan kebudayaan baik ditingkat lokal
maupun nasional secara maksimal padahal acara ini sudah mulai digembar-gemborkan sejak
beberapa bulan yang lalu....Panggung yang terdapat dilapangangan dengan tata lampu, sound
system yang menelan biaya jutaan rupiah, juga stand-stand kerajinan dan tenda tenda yang
kosong melompong mungkin menggambarkan bagaimana tidak ada kegunaan yang jelas dari
acara ini selain pesta hura-hura seniman-seniman dengan dunianya yang tidak membumi
dengan masyarakat setempat"

FOTO INSTALASI ART OLEH TARING PADI DI PARANGTRITIS 23/9/2000
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Penolakan insitusi, dan sikap anti-kemapanan terhadap kegiatan seni dan budaya yang
hanya mementingkan pada pasar oleh beberapa komunitas independen seperti halnya Kosek
(komunitas seni kerakyatan) terhadap tawaran dari DKS (Dewan Kesenian Surabaya) untuk
mengelar acara kesenian bersama di pelataran DKS, namun sama sekali tidak sesuai dengan
misi dan visi Kosek yang kebanyakan aktivitasnya melibatkan partisipasi aktif rakyat.

Tawaran seperti ini ternyata gagal disetujui, lantaran tempat tersebut justru tidak mengena
pada tujuan semula yakni untuk bisa bermain seni bersama rakyat. Bagi komunitas seni
rakyat Surabaya ini merupakan upaya untuk meredam aktivitas mereka terhadap
kedekatannya dengan rakyat, karena "kalau rakyat sudah teriibat dalam aktivitas seni
otomatis lahan bagi DKS akan hilang tidak lagi layak untuk dijual, dan pentas seni tersebut

kembali hanya bisa dinikmati oleh para pekerja seni saja." (Serak Edisi III/ 2000).

Institusi-2 seperti DKS(Dewan kesenian Surabaya) dianggap sebagai hanya berfungsi untuk

memperkuatkan konsep 'seniman sebagai dedengkotan' yang hanya menjauhkan

kemampuan kreativitas dari rakyat dan hanya menjadikan seni sebagai sesuatu yang elitis.

Dalam wawancara dengan ketua DKS (23/10/2000 Surabaya) dari pembicaraanya jelas ada

sikap bahwa dengan datangan reformasi, persoalan seni dan budaya bisa diselesaikan dengan

memberikan penghargaan secara bebas, tidak lagi harus lewat birokrasi untuk memberikan

penghargaan terhadap seniman. Salah seorang yang dikandidatkan untukmendapat

penghargaan adalah Moelyono, dari responden yang sempat saya wawancarai, pemberian

pengharga semacam ini hanya diberikan kepada seniman 'mapan' dan terkenal ini juga tidak

lepas dari usahauntuk menjauhkan konsep berkeseniandari rakyat.

Beriringan dengan perdebatan-2 seni ditenggah masyarakat, ada juga salah satu sanggar seni

di Surabaya yang berusaha tetap menjalankan ide-2 kreativitasnya tanpa mau

mempertentangkan antara ini politis atau tidak. Komunitas ini bemama Sanggar Surabaya

dan berdiri sudah cukup lama ditengah-2 kompleks pasar tradisional, Dari sinilah mereka

melakukan proses penyadaran bersama dengan masyarakat setempat. Pekerjaan seni dan

budaya yang dilakukan di tengah-2 pasar dengan pementasan teater anak kampung, dengan

seorang yang bemama, Brewok di Surabaya masih diabaikan terus menerus oleh wacana

kesenian dominan. Namun bagi Brewok sendiri ini tidak penting karena bagi dia adalah

bagaimana rakyat bisa teriibat dan sadar kalau dia mampu atau dalam arti kata rakyat harus

mencoba untuk mengembalikan kepercayaan diri baik itu lewat teater, seni rupa, ataupun

media seni lainnya. Untuk daerah seperti tempat Brewok media teater dipikir sebagai

sesuatu yang lebih gampang untuk diterima oleh masyakat setempat ini juga didasari dengan

pembacaan situasi kelokalannya dengan simbol dan bahasa yang sudah ada. Memang

berbeda dengan di Yogyakakarta misalnya, Seni rupa sudah lamadifungsikan sebagai media
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perlawanan dan era revolusi nas,onal-45, karena itu ada lebih banyak komumtas yang
memfokuskan pada seni rupa sebaga, medra penyadaran. Yang tidak b,sa dilupakan juga
adalah peran komunitas musik jalanan misalnya SP1 (Serikat Pengamen Indonesia) yang ada
di beberapa kota besar d. indones.a yang mencoba menawarkan ide atau gagasan mereka
lewat musik perlawanan, kontnbus, dari cara mi cukup kuat terhadap proses penyadaran.dan
juga ada banyak lagu-lagu mereka yang diadops, oleh gerakan mahasiswa dalam aksi-2
menuntut perubahan.

SEKAR- SEKOLAH ANAK RAKYAT- Jiwa Ketok

Foto 'SEKAR' 10/10/2000 Surabaya

SEKAR (Sekolah Anak Rakyat) Sebuah komunitas seni dan budaya yang independen di
Surabaya yang mengalami juga pemingiran oleh wacana dominan. Komunitas ini terdiri dan
sekitar 50 anak jalanan maupun anak yang masih tinggal sama keluarga, yang dalam
kehidupannya sejak masa kecil mengalami banyak kekerasaan dari keluarga yang hidup
dipinggiran kota. Konsep yang diterapkan oleh komunitas ini adalah seni pembebasan dan
proses pembelajaran bersama, semua kegiatan kesenian dan tugas sehari-hari anak didorong
untuk menggunakan inisiatif sendiri, ini menurut salah seorang pendamping sekoloh rakyat
'kesadaran akan muncul dari dalam' . Konsep seni seperti ini mirip dengan apa yang

diterapkan oleh Sudjojono pada tahun 30-40-an , di mana keingingan untuk berkarya harus
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benar-benar muncul dari dalam individu seseorang dan tidak bisa dipaksa dengan jalan
kekerasan. Konsep yang diterapkan oleh Sekar lebih kepada memberikan kebebasan pada
anak tanpa harus melakukan pendiktean terhadap kreativitas dan juga pertanggung jawaban
seorang anak, seperti pada pilihan anak untuk mengambar sebuah gedung mewah, ini tidak
bisa dibatasi karena dari sinilah kita tahu apa yang diangankan sang anak, bisa itu
kecemburuan dia atau bisa juga sebuah angan akan sebuah tempat berlindung yang menurut
mereka lebih pantas.

Sekar menggunakan setiap kesempatan untuk membantu perkembangan anak dengan
membantu lewat pendidikan dan upaya membangun kepercayaan diri yang dihambat oleh
kekerasaan yang mereka alami baik di jalan maupun di rumah. Dari cerita yang saya dapat
dari Sekar, ada anak yang terpaksa untuk mengamen (main musik atau menyanyi dilampu
merah) di jalan selama 6-7 jam atas tekanan dari orang tua, permasalahan ekonomi yang
yang disebabkan krisis yang berkepanjangan termasuk juga PHK yang dilakukan oleh
sebagian pabrik telah membuat orang tua tidak memikirkan lagi masa kecil seorang anak
yang seharusnya lebih banyak waktunya untuk bermain dengan teman-2nya. Sedildtnya
waktu yang tersisa diluar aktivitas sehari-2, anak-anak di Sekar yang masih sekolah mencoba
mengerjakan tugas-2 sekolah dirumah tinggal mereka dan kadang juga ada pendampingan
yang dilakukan langsung di jalanan, dengan jalan mengajak diskusi ringan tentang pekerjaan
sekolah atau kegiatan sehari-harian mereka, kadang kala ada juga pendampingan yang
lansung atau tatap muka dengan orang tua anak dan ini sangat berhasil.

Salah satu aspek yang belum menjadi pembahasan dalam komunitas Sekar adalah
bagaimana mereka bisa mengatasi masalah anak perempuan yang teriibat dengan prostitusi
oleh tekanan keluarga, sampai saat ini belum ada program yang ditawarkan lewat konsep
berkesenian sebagai jalan untuk membahas masalah ini. Surabaya memang dikenal sebagai
kota yang pertama untuk permasalahan pelacuran anak, dan isu ini merupakan isu yang
sangat penting sekali untuk dijadikan perhatian dari semua pihak. Bagi komunitas Sekar
yang masih dikatakan baru memang dibutuhkan semacam jaringan yang benar-benar
melakukan pendampingan lansung dan juga berusaha mecari solusi bagi anak-2 yang
mengalami eksploitasi dari keluarganya tersebut.

Kebanyakan konsep yang dikembangkan dalam beberapa komunitas di Surabaya adalah seni
penyadaran 'seni bagi pembebasan rakyat' yang terletak dan tumbuh dari pengalaman
anggota komunitas itu sendiri. Kehidupan yang keras di Surabaya mendorong komunitas-2
ini untuk lebih progresif dalam menyikapi semua permasalahan, kesediaan untuk
menunjukkan sebuah bentuk perlawanan ini tidak berhenti dengan jatuhnya seorang
pemimpin otoriter (ini dianggap sebagai alasan gerakan mahasisiwa gagal, karena sesudah
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Suharto turun, gerakan-2 mahasiswa pecan dan tidak bisa bersatu lagi dengan satu tujuan dan
masing-2 ribut tentang ideologi dan tidak ada agenda yang dilaksanakan langsung ke bawah
lagi. Komunitas seni dan budaya sadar tantang Kegagalan pelaksanaan gerakan ini dan
berusahah untuk. menghindari persoalan ideologi dan praktiknya oleh kerja sama langsung

sama rakyat). Kondisi represif tetap ada dalam bentuk kekerasaan sipil maupun intimidasi
dari aparat yang melahirkan perlawanan bagi komunitas ini, band rock Lontar yang berdiri
sejak tahun 1995 dengan membawakan lagu-2 pemberontakan memfokuskan
pengorganisirannya disektor rakyat khususnya buruh dengan menggunakan media seni
penyadaran termasuk teater dan lagu-2 perjuanga dan juga lewat newsletter Serak, sebuah

terbitan mereka

" SERAK adalah suara- meski serak tetaplah bersuara- karena suara tak bisa

dibungkam- apalagi diculik bahkan dibunuhi- sebab SERAK adalah pula-SENI

bagi pembebasan RAKYAT."

Lontar telah mengalami cukup banyak gangguan dan trauma sepanjang perjalanan hidupnya

tetap konsisten digerakan, walaupun beberapa anggotanya diculik dan dipenjarakan. Salah

seorang anggotanya adalah bekas anggota PRD pernah dipenjarakan selama 6 bulan, pada

tahun 1996, atas tuduhan kegiatan 'subversif, dalam aksi solidaritas untuk buruh pabrik

Surabaya kejadian ini tak lepas dari sistem penindasan kekuasaan. Selain itu ada juga

Pemain bass Lontar 'Gilang' yang diculik dan dibunuh pada tahun 1998. salah satu lagu

yang menjadi alasan mengapa mereka diculik dan dibunuh adalah lagu dari sanggar Suka

Banjir komunitas Widji Thukul yang diaransir ulang oleh Lotar dalam album keduanya

'setengah tiang untuk demokrasi' yang dianggap oleh militer cukup mengancam untuk

ketertiban rakyat Indonesia yang perlu tindakan penculikan anggota bandnya.

APAGUNA

apa guna punya ilmu tinggi

kalo hanya untuk membodohi

apa guna banyak baca buku

kalo mulut kau sumbat melulu

di mana-manamoncong senjata

berdiri tegak konkalikong

dengan kaum cukong

di desa-desa, tani (rakyat) dipaksa

menjual tanah

tapi, tapi untuk harga murah
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dikota-kota, buruh dipaksa bekerja keras

tapi, tapi, dengan upah rendah

di desa-desa, di kota-kota

rakyat dipaksa bekerja keras

turuti penguasa.

Pesan pesan pembebasan yang disampaikan lewat pilihan kesenian mereka, musik rock
sangat berlaku dan cocok dengan komunitas lokal. Punk scene salah satu komunitas baru di
Indonesia juga menawarkan sebuah kesenian yang digunakan sebagai seni media untuk
menyampaikan sebuah pesan pembebasan dari sistem yang menindas sambil berperan
sebagai seni penyadaran untuk mendidik tentang permasalahan sosial, mislanya kekerasaan
militer.

Akan tetapi, masih ada juga komunitas berkesenian yang tidak berani melontar tema politik
dengan ketakutan dianggap "berbau komunis". Teater api (wawancara Surabaya. 19/10/2000
menjelaskan mereka tekad bulat untuk memisahkan isu mereka mendefinisikan sebagai
berbahaya, mereka percaya bahwa itu tidak mungkin untuk pendekatan teater (atau
berkesenian titik) mencampur isu politik sambil tetap berestetika tinggi. Ini disampaikan
dengan sikap Okenapa kami harus tinggalkan 'acting' untuk 'bermain politik'.Sikap
semacam ini sama persis dengan tema yang ditunjukkan oleh banyak komunitas seni
Bandung, seni hanyalah untuk seni, dan tidak boleh dicampur dengan permasalahan sosial.

ANCAMAN TERHADAP PERKEMBANGAN TRADISI BUDAYA KIRI

Peristiwa tahun 1965 dan propaganda hitam anti komunisme telah melahirkan perasaan
traumatis yang mendalam pada bangsa Indonesia. Rasa kecurigaan terhadap upaya
perubahan sosial politik selalu diidentik dengan Gerakan komunis atau gerakan pengacau
keamanan, ini tidak berhenti hanya disini saja kita bisa saksikan dimedia masa bagaimana
elit-2 politik semasa ORBA berusaha kembali mengambil kekuasaan dengan jalan
membangun konflik sipil (konflik horizontal) dengan memakai premanisme dan label-2

agama.

Komunitas atau kelompok pro-demokrasi yang selama ini bergerak bersama rakyatpun
terancam keberadaanya lewat intimidasi yang dilakukan oleh kelompok sipil yang dibekingi
oleh tentara dan elit politik, ini berakibat pada penghambatan perkembangan tradisi budaya
kerakyatan dan demokrasi hanya menjadi impian belaka. Komunitas seni dan budaya
sekarang sadar meningkatnya kekerasaan sipil mengharuskan mereka melihat peran
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pekerjaan mereka untuk meredam perasaan curiga, atau menetralkan konflik sipil dengan
melibatkan rakyat secara langsung dalam pekerjaan budayanya.

RUKUN AGAWE SANTOSA

Pada waktu transisi d, Indonesia yang tegang sepert. in., tugas untuk pekerja seni dan budaya
memang lebih berat, mereka harus memperkuatkan kekuatan mereka dan berusaha untuk
membangun kesadaran yang kritis dan memperkuatkan jaringan yang berdsarkan sifat
kemaunsiaan dan berpihak pada rakyat yang mementingkan dialog dan berkesenian dari

rakyat untuk rakyat.

Pada tanggal 26-28 Oktober, 2000 LBK Taring padi melihat ketegangan sosial, rasa saling
curiga, disebabkan kondisi sosio-politik dan dilahirkan sebagai permasalahan agama, ras.
etnis yang terkaitkan dengan politik uang yang sedang naik. Ini bagi komunitas Taring Padi
dilihat sebagai keperluaan untuk memprakarsai dialog langsung dengan masyarakat. Mereka
menentukan untuk bekerja sama dengan kampung Gampingan untuk mengadakan acara

'Rukun Agawe Sentosa\ dengna tujuannya mereka menitik beratkan harmonisasi,
kebersamaan dan rasa pengertian dan penerimaan orang dan ideologi apapun sebagai

perbedaan yang kita hargai. Pada waktu semua merasa kesulitan ekonomi dengan kebutuhan
pokok naik lagi, salah satu respons terhadap acara ini, yang dicentkan oleh seorang pcnonton

acara tersebut adalah bahwa orang juga perlu hiburan untuk melupakan masalah-masalah

keseharian mereka. Pada acara ini pekerja seni dan budaya bekerja sama dengan masyarakat

kampung sepakat mengadakan acara musik tradisional, campur sari, dangdut yang diisi oleh

salah satu band terdiri dari anak ISI 'dangdut revolusioner'. Sambil menyanyi dangdut

mereka juga berorasi dengan pesan damai dan hannoni bagi kerukunan antar umat

beragama.

•oto Rukun Agawe Santoso, Yogyakarta 23/1 12000
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Usaha untuk melibatkan orang lokal terl.hat juga dengan acara di gedung kesen.an di
Kaliurang, 20/11/2000 untuk acara "one beat, many hands" "banyak tangan, satu .rama",
acara seni dan budaya ASEAN d.adakan setiap tahun dengan diisi workshop dan tukar ide
dan pengalaman dari LSM dan komunitas progressif lain dan enam peserta negera d. Asia.
Taring Padi ikut dengan work shop patung yang melibatkan anak muda dan orang tua, petani
pekerja budaya dan seni, pekerja LSM, salah satu kreas. instalasi artnya adalah
menggambarkan perjuangan kaum perempuan terhadap struktur patnarki. Ini dimetalbrkan
dengan patung-2 perempuan kecil yang berjuang naik ke atas struktur tapi tidak bisa sampai.
Di atas ada patung seorang laki-laki dengan ciri-ciriscorang Jenderal yang angkuh, d.a
menempatkan posisinya paling atas dan dilindungi.

Ini adalah salah satu contoh bagaimana Taring Padi menerapkan pengertian seni mereka
terhadap seni penyadaran lewat pendidkan dan keikutsertaan massa menjadi penting sekali,
walaupun bisa dilihat keterlibatan perempuan di dalam komunitas sendiri sangat kurang, dan
ide untuk membuat patung di acara ini hanya muncul ketika jadi jelas bahwa isu perempuan
menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan, dan keikutsertaan perempuan sangat
penting supaya organisasinya mendapat keseimbangan, Ini saya harap bagi komunitas-
komunitas seni dan budaya akan menjadi pertimbangkan untuk keberhasilan masa depan

pekerjaan budaya dan penyadaran massa rakyat secara maksimal:

"belajar memahami kontradiksi sosio- politik dan ekonomi serta mengambil tindakan untuk
melawan unsur-unsur yang menindas dari realitas tersebur (Freire 1999, 87)
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KESIMPULAN

Sejarah pergerakan seni radikal, seni kerakyatan, telah menempuh waktu yang panjang dan

mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Dari tahun ke tahun perubahan sosiol-

politik, dan transisi kekuasaan yang terjadi berdampak pada arah dan tujuan pekerjaan seni

dan budaya, ini bisa dilihat dalam perkembangan seni rupa sendiri. Pada tahun 30-an pekerja

seni dan budaya mencoba mendefinisikan peran seni dalam paradigma luas transformasi

sosial Indonesia, yaitu perlawanan fisik (revolusi nasional) melawan imperialisme Belanda.

Pada tahun 50-an dan awal tahun 60-an ada usaha untuk mendefinisikan budaya yang

demokratis dan kerakyatan dengan massa rakyat.

Perjuangan panjang untuk mewujudkan budaya demokrasi ini gagal dengan kemunculan

ORBA pada tahun -65 dan penghancuran jaringan pekerjaan budaya kiri yang berikut

kemunculan ORBA, ini berarti pekerjaan seni dan budaya kiri dipojokkan dan disingkirkan,

apalagi perjuangan untuk demokrasi luas dipungkiri. Ini bisa dilihat dengan kemengangan

konsep humanisme-universal, yang sampai sekarang masih diributkan dengan pedebatan

antara seni untuk seni dan seni untuk rakyat. ORBA merangkul sistem kapitalisme

internasional dengo^ fokusnya 'pembangunan'. Tahun 70-an pekerja seni lebih

memfokuskan pada institusi kesenian negeri yang menerapkan pendekatan pekerja seni

'barat' dan 'modem'. Dalam seni rupa sendiri terjadi perdebatan pencarian estetika Indonesia

dan fungsi sosial tidak lagi masuk wacana dominan ini. Seni rupa Indonesia dengan

didukung kapitalisme menemukan tempat di pasar international dan ini hanya untuk

kepentingan elit Indonesia saja. Pada waktu ini juga ada perlawanan terhadap elitisme dalam

institusi dengan Gerakan Seni Rupa Baru yang menyatakan seni rupa harus membahas

permasalahan sosial.

Pada tahun 80-an beberapa pekerja seni dan budaya mencoba lagi untuk menerapkan

pendekatan tangung jawab sosial terhadap perlakuan seni dan budaya, dengan usaha untuk

mengangkat isu de-politisisasi. Akan tetapi percobaan untuk turun ke basis-basis rakyat dan

perluasan jaringan mengalami kesulitan dengan ketatnya birokrasi dan pengawasan aparat
birokrat.

Pada tahun 1997, krisis total yang terjadi di Indonesia mencapai titik kulminasi tertinggi

sampai kepada 'krisis identitas' kepemimpinan rezim ORBA yang tidak lagi mendapat

legitimasi rakyat dan ini berakhir dengan gerakan massa rakyat dengan menggulingkan

ORBA pada bulan Mei 1998, sementara pekerja seni dan budaya mencoba memfokuskan

kemampuan berkeseniannya untuk melakukan penyadaran politik dan mengembalikan

kreativitas berkesenian bersama aksi massa rakyat dan mencoba membangun dan

memperkuat jaringan antara komunitas-2.
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Kalau kita melihat era Lekra dan sekarang ada beberapa persamaan, yaitu mereka sama-sama

berjuang untuk demokratisasi dan bebas dari kekuatan penindasan, akan tetapi persamaannya

berhenti di sana. Lekra adalah aktor di atas panggung nasional yang dibimbing oleh sebuah

partai politik (PKl) untuk kepentingan nasionalis. Lekra mengimakan konsep seperti "turba"
tidak untuk meningkatkan produtivitas budaya atau mendorong kepercayaan diri antara

rakyat, akan tetapi untuk kepentingan antara lain untuk memperluaskan basis PKl.

Sentralisme seperti ini adalah suatu 'alergi' untuk komunitas-2 pada saat ini. Keterikatan

dengan partai bisa disejajar dengan hubungan antara PRD dan Jaker, yang berakibat

terhambatnya penyampaian ide-ide budaya kerakyatan ke basis rakyat. Penerapan satu

idiologi seperti era Lekra bagi komunitas sekarang tidak bisa dibenarkan lagi, komunitas

sekarang masing-2 berusaha menemukan ideologinya dengan kelokalanya sendiri.

Teori-2 beraliran anarkisme yang sedang muncul dalam komunitas seni dan budaya

Indonesia adalah akibat dari trend se-dunia yang memfokus pada pembangunan kolektif-

kolektif kecil, pembangunan jaringan dan pertukaran ide-ide baru adalah agenda bersama

untuk pekerjaan seni kerakyatan. Komunitas-komunitas ini mampu untuk hidup dalam ruang

bebas, secara sukarela, kebersamaan dalam suatu kolektif berkesenian yang berperan

penting sebagai forum umum untuk mencoba menyadarkan rakyat tentang sistem

penindasan yang dianggap tetap berkuasa walaupun Orba tidak berkuasa lagi, mereka

mengambil pandangan yang lebih luas dan obyek perlawanan mereka adalah kapitalisme

yang juga sejajar dengan diiringi kemunculan kesadaran internasional terhadap kegagalan

kapitalisme dalam mewujudkan suatu masyarkat yang demokratis

Komunitas-2 pada saat ini memerlukan dukungan internasional lewat pendidikan yang lebih

luas dan mendalam tentang pelaksanaan seni penyadaran untuk menjangkau dan melibatkan

masyarakat yang seluas mungkin. Harapan lain dari komuitas seni dan budaya ini adalah

pecobaan memikirkan bagaimana kaum perempuan bisa lebih teriibat aktif dalam

perkembangannya, dan juga harapan saya terhadap komunitas seni dan budaya yang

kelihatan lebih kuat dan terkosentrasi di Jawa bisa menginspirasi dan memperluas

jaringannya kedaerah lain dan juga daerah-2 yang mengalami konfilk sosial, misalnya

Ambon dan negara tetangga baru Timor Leste yang bantuannya bisa berupa perkembangan

pemulihan kepercayaan diri masyarakat.

Komunitas seni danbudaya yang berusaha untuk mengembalikan tradisi budaya kiri dengan

penerapan seni kerakyatan, lebih memfokus pada pendekatan emansipasi dan partisipasi

yang melibatkan rakyat langsung dalam proses penciptaan budaya sendiri. Pesan-2 netral,

perdamaian, persaudaraan dan kebersamaan perlu dijadikan sebagai isu utama dalam

berkarya, Dari sinilah kehadiran pekerja seni dan budaya sangat dibutuhkan sebagai pihak
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vans netral dimana kondisi negara mengalami banyak konflik dimasa trans.s. kekuasaan
sesudah Orde Baru.
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