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Wartawan Majalah 
SENI membawa tanda 
pengenal dan dilarang 
menerima suap dalam 
bentuk apapun untuk 
kaitan dengan liputan 

dan pemberitaan

DI JEPANG pergelaran dunia olahraga yaitu Oliampiade  yaitu To-
kyo2020 bahkan ditangguhkan. Pergelaran olahraga sejagad telah di-
siapkan 4 tahun sebelumnya harus ambyar dan takluk pada kedigdayaan 
virus corona dan mengubah rencana manis sebelumnya.

Olimpiade dikenal opening yang kuat dengan nilai kreativitas. Komite 
Olimpiade Internasional (IOC) mengeluarkan kebijakan pergelaran Olim-
piade XXXII Tokyo 2020 yang secara resmi ditunda karena virus corona 
atau Covid-19. 

“Presiden IOC dan Perdana Menteri Jepang telah menyelesaikan 
pertandingan Olimpiade XXXII di Tokyo harus diselesaikan pada tahun 
2020,” demikian persetujuan IOC seperti dikutip sebuah media besar. 
24 Maret 2020 lalu. “Akan tetapi, (pendukung) tidak lebih dari musim 
panas 2021, untuk mendukung kesehatan para atlet, semua orang yang 
terlibat dalam pertandingan Olimpiade dan komunitas internasional,” 
tambahnya.

Meski terjadi pergantian penyelenggaraan selama berganti tahun, 
namun IOC bersikukuh memutuskan untuk tetap menggunakan bahan-
bahan media pencitraan seperti logo olimpiade yang telah dibuat untuk 
tahun 2020.

Karena dianggap, salah satu sponsor Olimpiade, NBC Sport mem-
buat logo tambahan. Berbekal kreativitas yang dimiliki, NBC sport 
me ngotak-atik perubahan tahun 2020 menjadi tahun 2021. Sampai 
akhirnya mereka mene mukan ide untuk menambahkan “NE” dibelakang 
tahun 2020. Tambahkan logo Olimpiade 2020 menjadi Olimpiade 
2020NE. Angka 0 dapat menjadi nomor ganda untuk melengkapi angka 
2020 sekaligus bisa menjadi kata “SATU” sebagai nomor dua penyeleng-
garaan Olimpiade 2020 adalah tahun 2021.

Tentu saja pemaknaan sebuah logo atau simbol selalu memuncul-
kan multi interpretasi berbeda-beda. Banyak kalangan menghargai ide 
NBS Sport ini sebagai ide kreatif dan out of the box. Namun tak sedikit 
menambah ide tersebut. Ada yang mempertanyakan apakah 2020NE ini 
tidak mungkin menjadi 2020 NE atau malah menjadi 202 SATU.

Itulah sulitnya membuat sesuatu yang kreatif. Mungkin akan gampang 
dibahas jika dibuat saja logo Olimpiade 2020-21, atau olimpiade 2020-
2021. Hanya hal ini mungkin akan dianggap terlalu sederhana dan generik. 
Dalam teori semiotika telah membuktikan suatu simbolisasi akan dianggap 
lebih menarik jika perlambang (lambang) dan maknanya memiliki jarak 
yang semakin jauh.

Para pembaca jangan  heran, jika MAJALAH SENI bahas olahraga. 
Kita hanya ingin menyorti soal Logo saja, tak akan bahas subtansi olahra-
ganya. Kira-kira korelasi MAJALAH SENI dengan Olimpiade yang hanya 
ingin ikut bergembir bahwa pesta olahraga dunia itu penuh sentuhan art. 
[S]

REDAKSI

UBUR-UBUR pada 
hakikatnya adalah 
hewan plankton yang 
tidak berotak. Namun 
sengatannya sungguh 
mematikan. Kini manusia 
meminjamkan pikiran 
buruknya agar bisa 
menyengat siapapun 
yang dia tidak sukai. Tentu 
sekarang menjadi lebih 
terstruktur, sistemik dan 
masif.[S]

Logo resmi Olimpiade dan Paralimpiade 
Tokyo 2020/IST

Kreasi NBC Sport untuk perubahan logo 
Olimpiade Tokyo 2020 yang berubah 
penyelenggaraannya menjadi tahun 
2021/IST

SENGAT PIKIRAN SENGAT
DIGITAL ART (2018/2020)
LUCKY LUKMANUL HAKIM
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MEDIA SENI apa merupakan karya jurnalistik? Ada 
perta nyaan itu ke redaksi. Lalu apa akan disebut benar 
atau mungkin juga akan disebut beda. Dua hal yang mung-
kin bisa disepakati atau mungkin tidak setuju juga, maka 
pendapat akan berbeda-beda, bergantung pada posisi meli-
hatnya. Pendapat audiens mana yang akan diambil, apakah 
Media SENI itu hanya sebuah informasi soal kesenian saja. 
Atau pendapat lainnya mengatakan Media SENI karena 
memberiytakan soal kesenian kebudayaan makan jadilah itu 
sebagai medaia karya jurnalistik. Audiens dapat melakukan 
penilaian sah saja.

Saat MEDIA SENI masih dalam situs berita seni 
(SENI News site), SENI.CO.ID dimana kami menyajikan 
konten dengan berpijak pada informasi kami mengunakan 
prinsip jurnalistik yaitu cek n ricek, sumber jelas dan infor-
masi yang disampaikan juga jelas. Peritiwa juga ada lokasin-
ya dan semua secara khusus disampaikan dalam koridor 
yang benar. Kami juga mengemban teknologi komunikasi 
dan kekuatan baru yang merespon di era digital, maka prin-
sip ini sampai kini dijalankan. 

Kembali ke Majalah SENI yang sedang Anda baca ini, 
kami mengemban prinsip jurnalistik yang dianut berlaku 
umum, dimana menyajikan artikel dan sejumlah tulisan se-
cara berimbang sesuai isu yang diangkat. 

Nah jawaban itulah yang kami sampaikan kepada yang 
bertanya diatas kepada redaksi. Apakah yang menayakan 
puas. Nampaknya puas, sehingga akhirnya penanya memutuskan 
akan menjadi pelangan setia MAJALAH SENI. 

KAMI juga menangkap aspirasi lain dari publik terhadap 
media kami yang hadir saat ini dimana dalam dua nomor 
lalu ada yang mengatakn bahwa MAJALAH SENI mem-
buat spectrum baru dalam ranah media SENI yang kini 
sunyi sepi tanpa ada yang hadir, tapi saat SENI hadir spec-
trum itu on kembali. Lalu kami hanya menjawab kehadiran 
kami hanya sebuah riak dari salah satu fungsi informasi seni 
dimana kami yang awaknya redaksi sudah lebih dari 20an 
bekerja di media da nada beberapa senimanhanya ingin ha-
dir untuk menyuarakan informasi budaya lewat SENI ini.

Lewat pecut diatas yang disampaikan makan SENI kon-
sentrasi dalam ranah khusus media SENI. Kami melakukan 
beragam peliputan peristiwa SENI dan juga sajian literas, 
rupa, visual, bunyi. SENI adalah ruang ideologi estetik yang 
digagas untuk ruang besar kebudayaan tanah air.

Sebagai Media SENI kami berupaya mengedepankan pe-
nyajian isu seni yang kontekstual, namun tak lupa juga bicara 
sejarah dan tokoh-tokoh besar, SENI melakukan itu dengan 
cara pedekatan kultural dan data pustaka. Membuka lemba-
ran dan gambaran yang berimbang tentang SENI apa pun. 

Karena itu, SENI harus juga punya sudut pandang (an-
gle) tertentu tentang seni kontektuals bersumber kekinian 
masalah yang terjadi. 

MEDIA SENI seyogyanya memang merespon itu dan 
wabah Covid-19 ini akhirnya yang diputusakan Redaksi 
menjadi Cover Story nomor ini. Kami membedah apa aktivi-
tas seniman kala wabah ini. Hadir, yang jelas Coron@RT tak 
membunuh pemikiran kreatif, dengan bekerja, berkarya di 
rumah saja, ternyayta eksplorasi seniman luar biasa.

Covid-19 memang mengancam ruang besar apapu di 
dunia, politik, ekonomi dan sosial. Beruah semua dan 
nilai-nilai dan harus patuh akan menjaga diri, menjaga 
jarak dan menjalani dengan pembatasan wilayah sentuh. 
Kemerdekaan berekpresi dalam SENI yang luar biasa tadi 
ternyata mampu dijalankan dengan tugas seniman yang 
makin kuat melakukan proses kreatif yang sangat sublim 
sehingga nilai ini bisa disebut CORONA TAK MEMBUNUH 
BERKARYA SENI.

Akhirnya sebagai media, SENI tak luput dari kekurangan 
dalam penyajian, sampai nomor edisi tiga ini kami terus 
berbenah. Jika ada yang masih kurang, kami membuka diri 
untuk dikritik, dikoreksi dalam kerangka demokrasi SENI, 
kemerdekaan berekspresi yang tentunya menuju nilai luhur 
dan bermartabat bangsa. TABIK! [S]

REDAKSI 

BUBUKA

MEDIA SENI
Catatan dari Cilandak

YANG 
TERBEBANI 
DAN YANG 
BERKEHENDAK 
BEBAS

Desain Cover: Iwhan SBR
 samudraviolet@gmail.com 
Foto Cover: Dok. Aendra Medika
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RINDU MAJALAH 
SEPERTI INI

AWALNYA bingung deh....mau 
kasih saran dan masukan saja meski 
bukan kapasitas saya memberikan 
komentar lebih, kalau saya pribadi 
mah ini majalah top markotop 
untuk memberi pencerahanan/
wawasan tentang seni. Wajib 
dibaca untuk kalangan umum dan 
khususnya untuk para penggiat 
seni. Komentarnya: Saya sering 
rindu dengan majalah/buletin yang 
mengupas tentang seni khususnya 
dan budaya pada umumnya. Dulu 
saya suka baca Horison, yang 
kekiniannya suka baca Troley 
meskipun esensinya kurang kena. 

Dengan adanya MAJALAH SENI 
yang ini, terasa segar dan menggeliat 
kembali khususnya pribadi saya 
untuk meng-iqra kembali tentang 
seni.

HENDRO WIBOWO, 
ALUMNI MAHASISWA TEATER 
ISBI BANDUNG, TINGGAL DI 
JAKARTA SELATAN

SURAT SENI

APRESIASI UNTUK 
MAJALAH SENI 

SANGAT mengapresiasi atas 
kehadiran Majalah SENI, seingat 
saya tidak banyak majalah 
yang memfokuskan informasi 
tentang kebudayan terutama Seni 
Pertunjukan dan Seni Rupa. Cukup 
lama saya tidak lagi mendengar 
tentang MSPI atau Majalah Gong.  
Semoga Majalah SENI ini tetap 
menjadi garda informasi seni yang 
menasional dan dunia. 

SALAM

ENRICO ALAMO ISI PADANG 
PANJANG

SUMATERA BARAT

HANYA ADA SATU 
MAJALAH SENI 

PERTAMA terima majalah SENI  
aku bengong..., tak percaya tapi ada. 
pertama yang aku liat adalah tanggal 
dan tahun terbitnya. Jangan jangan 
majalah lama. Ternyata ada majalah 
yang mengupas Seni di saat kita 
sebagai seniman krisis media cetak 
yang bergulat dengan keseluruhan 
perkembangan seni. Terutama Seni 
rupa pada era digital ini. 

Aku salah satu pecinta Majalah edisi 
cetak. Ada sesuatu bila karya kita 
terpampang di sebuah majalah/
Media cetak ada kebanggaan 
tersendiri dan selalu bisa dikoleksi. 
Menjadi rujukan dan otentik, ini 
yang tidak di punyai oleh media 
online.

Semangat terus Majalah SENI, 

SAMUDRA
ISI SURAKARTA

YANG 
TERBEBANI 
DAN YANG 
BERKEHENDAK 
BEBAS



7



ESAI

8 MEI-JUNI 2020

  [Pedje, Sutradara Teater Pohon]



B
apak Seni Rupa Baru Indonesia, Sindudarsono 
Sudjojono, pada tahun 1940-an “mendefinisikan” 
seni sebagai jiwa ketok atau jiwa yang terlihat, yang 
tampak. “Kalau seorang seniman membuat suatu 
barang kesenian, maka sebenarnya buah kesenian 
tadi tidak lain dari jiwanya sendiri yang kelihatan,” 
ujar Sudjojono dalam sebuah kesempatan, 
menjelaskan istilah jiwa ketok itu. Di belahan bumi 

yang lain, penari dan koreografer asal Amerika Serikat yang 
pengaruhnya mendunia, Martha Graham, mengatakan 
bahwa tari adalah bahasa tersembunyi dari jiwa.

Belum ditemukan catatan yang menyatakan keduanya 
pernah bertemu, walau hidup “sezaman” (Sudjojono lahir 
pada tahun 1913 dan wafat tahun 1986; Martha Graham 
lahir pada tahun 1894 dan wafat pada tahun 1991). 
Pendapat mereka secara sepintas juga terkesan berbeda. 
Namun, pada dasarnya, keduanya bisa dikatakan memiliki 
pandangan yang sama. Kata kuncinya adalah jiwa. Kesenian 
itu berangkat dari jiwa, baik itu seni lukis, tari, seni suara, 
sastra, maupun seni grafis yang cenderung menjadi seni 
terapan.

Dalam pernyataan aslinya, Martha Graham menyebut jiwa 
itu dengan soul, bukan psyche atau psych. Mungkin yang 
dimaksud oleh Sudjojono juga begitu. Meski pengertian 
keduanya secara etimologis bisa dipertukarkan, soul dan 
psyche punya medan makna berbeda seiring dengan 
hadirnya pengertian baru, setidaknya sejak abad ke-20. 
Ringkasnya:  psyche cenderung ke arah masa silam dan hasil 
refleksinya juga tak begitu jauh bergeser dari masa silam; 
sementara soul merupakan jenis lain dari visi, yang daya 
jelajahnya bisa menembus masa depan, di samping punya 
kemampuan untuk menyelami masa silam juga. Persamaan 
keduanya lagi antara lain sama-sama menyimpan misteri 
bawah sadar yang tidak dapat atau setidaknya sulit 
dimengerti oleh alam sadar kita.

Namun, tidak ada keharusan karya seni menjadi 
perpanjangan dari soul. Sah-sah saja jika karya seni menjadi 
perwujudan dari psyche. Dari pengalaman selama ini, karya 
seni yang merupakan hasil dari olahpsyche cenderung 
terkesan muram  dan “menekan”,  mungkin karena bandul 
lebih memberat ke masa silam—dan biasanya yang diambil 
dari masa silam adalah yang menyimpan “drama” atau 
tragedi, walaupun bisa saja komedi. Sebaliknya, karya 
seni yang merupakan hasil dari pergumulan soulrelatif 
menyenangkan, karena mengembuskan harapan dan 
penghiburan, tanpa terpeleset menjadi sesuatu yang banal 
atau sekadar menjadi lelucon dangkal.

Barangkali agak jelas perbedaan dua pengertian itu kalau 
kita mengamati lukisan dan drawing karya Sudjojono 
dengan karya Semsar Siahaan, yang bisa dibilang punya 
kesamaan “ideologi”. Juga lukisan karya Djoko Pekik dan 
Hendra Gunawan.

Secara kualitas, baik seni yang dari psyche maupun 
yang dari soul, keduanya bisa sama bagusnya atau sama 
jeleknya. Karena, pada akhirnya, seni memang bukan 
semata “apa yang diucapkan”, tapi juga menekankan 
pentingnya “bagaimana mengucapkan” sesuatu. Dengan 
pemahaman seperti ini, persoalan kejelasan atau kelancaran 
“komunikasi” menjadi hal yang sekunder bagi karya seni. 
Yang primer, yang utama, adalah proses komunikasinya 
itu, cara penyampaiannya: indah atau tidak, inspiratif atau 
hanya informatif, menjadi “cerita” atau sekadar berita.

Dalam pertunjukan A Triple Bill Dance Performance 
yang dibawakan Kreativität Dance Indonesia, semua itu 
tergambarkan. Sesuai judulnya, ada tiga nomor tari dalam 
pementasan yang berlangsung pada 7 & 8 September 
2012, yang menjadi bagian dari Festival Schouwburg X 
Gedung Kesenian Jakarta. Nomor pertama yang diberi tajuk 
“Memorabilia”, digarap oleh Yudistira Syuman; “Tok” oleh 
sang ibunda, Farida Oetoyo, dan; “Dan Ada Sebuah Kotak…” 
oleh Gerard Mosterd dari Belanda, yang awal Juni 2012 
menangani “Histoire du Soldat” di Teater Jakarta Taman 
Ismail Marzuki, dalam rangkaian Indonesia Dance Festival—
yang setahun sebelumnya juga dipentaskan di beberapa kota 
di Jawa.

“Memorabilia” terdiri dari tiga fragmen: “Mother Love”; 
“Desire”, dan; “As It Is”. Dalam nomor ini terasa sekali apa 
yang hadir di panggung merupakan pantulan dari psyche, 
bukan soul. Bukan saja karena judulnya memang mengacu 
ke masa lalu, tapi bentuk pertunjukannya sendiri bertumpu 
pada gerakan-gerakan balet dan “formulaik”, termasuk 
dalam membuat garis imajiner di atas panggung, sehingga 
atmosfer yang muncul terasa “menekan” karena penonton 
tak diberi ruang untuk ikut menari-nari juga dengan 
tafsirnya. Yang hadir di atas panggung adalah sesuatu yang 
sudah terberi, kompak. Penonton silakan menikmati saja 
apa yang tersaji. Pada akhirnya, hampir seluruh gerakan 
yang ada tak lebih semacam upaya menerjemahkan 
judul teks dengan bahasa tubuh, yang sebenarnya terikat 
konvensi.

Sungguhpun begitu, “Memorabilia” juga tak bisa 
dimasukkan ke dalam kategori (balet) klasik, karena hanya 
beberapa perbendaharaan gerak balet yang dihadirkan. 

9MEI-JUNI 2020
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Dari sini kemudian semakin teraba intensi Yudistira 
sebagai koreografer: ia hanya ingin penonton bertamasya ke 
masa silam lewat “Memoribilia”, bukan menjelajahi sisi-
sisi gelapnya, apalagi mengangkat ke permukaan bahasa 
tersembunyi darisoul, seperti diungkapkan Marta Graham 
itu. Pilihan tiga lagu jazz dari tiga perempuan penyanyi 
jazz kelas dunia—Stacey Kent, Shirley Horn, dan Ella 
Fitzgerald—semakin mengentalkan impresi tersebut. Manis, 
tapi membuat kita terperangkap di masa lalu.

Ini berbeda dengan “Tok” yang digarap oleh Farida Oetoyo. 
Seperti tertulis dalam buku acara, “Tok” pernah pula 
dipentaskan pada tahun 1976, ketika usia Farida belum 
lagi genap 40 tahun. Soul banyak bekerja pada nomor ini, 
yang gelisah mencari nilai-nilai filosofis dari kain adati, 
kain yang kehadirannya dalam fase-fase penting kehidupan 
masyarakat Nusantara umumnya, terutama Jawa, hampir 
menjadi keniscayaan, seperti terekam dalam macapat: mijil 
(lahir), sinom(muda), asmarandana (masa berhubungan 
asmara), dan seterusnya.

Meski dikreasi oleh seorang maestro balet Indonesia, “Tok” 
tak membatasi diri hanya pada gerakan balet semata, 
tapi juga berdialog dengan gerakan tari lokal dan juga 
gerakan silat. Kain-kain adati yang dikenakan para penari 
menjadi hidup, menjadi gerakan tari sendiri yang mengajak 

penonton untuk terlibat dalam proses penafsiran. Lihatlah 
bagaimana kain-kain itu “menarikan” fase mijil: dengan 
bagian pinggang ke bawah diikat kain yang menjulur 
panjang ke depan, para penari sedikit bergoyang dalam 
posisi grand plie, maka kemudian kain panjang itu bergerak 
membentuk gelombang.

Asosiasi yang hadir pun bermacam-macam, bukan sekadar 
menggambarkan proses kelahiran, tapi bisa ditafsirkan 
sebagai gambaran dari dunia yang terus bergerak dan 
dipenuhi gelombang pasang naik dan pasang surut. 
Asosiasi-asosiasi yang hadir di benak penonton inilah yang 
menjadi penanda bagi kehadiran bahasa tersembunyi dari 
soul: tari—dalam pengertian Martha Graham.

Lalu, apakah koreografi yang lahir atas dorongan psyche 
tidak bisa disebut tari? Tentu saja harus segera dijawab 
bahwa tak ada yang mutlak dalam dunia seni. Karena, 
seni bertumpu pada jiwa manusia dan psyche adalah jiwa 
manusia juga. Kalau soul adalah jiwa yang didominasi oleh 

Karya : S. Sudjojono
Judul : Penyerangan Pasukan 
  Mataram ke Batavia 
  Tahun 1628-1629
Tahun : 1973
Media : Cat minyak pada kanvas
Ukuran :  3 x 10 Meter
Koleksi Museum Sejarah Jakarta

Sumber Foto: S. Sudjojono Center 

>
>
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kehendak bebas manusia (free will), psyche adalah jiwa 
yang terbebani oleh kepingan-kepingan masa silam, baik 
yang positif maupun yang negatif.

Penjelajahan keduanya juga bisa sama panjangnya. Soul 
bisa terus bergerak mengejar masa depan, walau tak jarang 
harus menerobos pagar; sementara psyche bisa menyelam 
ke palung-palung terdalam masa silam, yang entah di 
mana pula batasnya. Dan, dunia seni tari seperti halnya 
dunia seni rupa, menyediakan kemungkinan yang luas 
untuk melakukan hal-hal itu, karena “kuasa bahasa” masih 
belum mengintervensi terlalu jauh. Tinggal lagi bagaimana 
koreografer dan penari bersama-sama mau membuka diri 
untuk melakukan kerja penafsiran yang sungguh-sungguh 
dan terus mencari berbagai kemungkinan gerak untuk 
mengonkretkan penafsiran yang ada,

Itulah yang terlihat pada pertunjukan “Tok” karya 
Farida Oetoyo dan juga pada “Dan Ada Sebuah Kotak…” 
karya Gerard Mosterd. Pada “Dan Ada Sebuah Kotak…”, 
souldibiarkan bekerja leluasa menemukan sesuatu, bukan 
untuk menciptakan sesuatu, seperti menjadi “manifesto” 
Kreativität Dance Indonesia. Gerard Mosterd membuka 
koreografinya dengan menunjukkan seorang yang berada 
di dalam sebuah kotak, seakan ia ingin menunjukkan “ada 
sebuah kotak berisi manusia”. Terlihat biasa?

Tunggu dulu! Manusia di dalam kotak itu bukan sedang 
berdiri atau duduk tenang, tapi dalam posisi meringkuk. 
Asosiasi pun bermunculan: itulah potret manusia yang tak 
bisa atau tak mau keluar dari kungkungan (kotak) nilai-
nilai; gambaran otak manusia (kalau dilihat dari samping) 
yang sedang tak berdaya; bisa pula dilihat sebagai kondisi 
traumatis manusia yang mencekam. Kotak berisi manusia 
kemudian menghilang dari panggung, dengan ditutupi oleh 
partisi. Penjelajahan pun dimulai.

Begitu banyak variasi gerak yang hadir, mulai dari kaki 
sampai kepala penari, bahkan juga jari, di panggung “Dan 
Ada Sebuah Kotak…”. Asosiasi pun tumpang-tindih, kadang 
malah tidak ada sama sekali, sehingga menghadirkan ruang 
kosong yang misterius. Biarpun begitu, yang terjadi adalah 
dinamika bentuk, bukan kekacauan.

Ada gerak yang mengasosiasikan kerbergejolakan 
pemikiran manusia, keterkungkungan, keterimpitan, upaya 
pemberontakan, dan konflik di dalam benak manusia. 
Lalu, begitu partisi-partisi di latar belakang digeser, 
sehingga membentuk ruang atau semacam lorong atau 
seperti pintu, gerak-gerak lain bermunculan. Ada yang 
melenggang, bermesraan, dolanan, bergembira bersama, 
bermain bayang-bayang, dan ada juga yang berjoget ala trio 
perempuan penyanyi dangdut yang diiringi lagu klasik. Riuh 
dalam gerak yang beragam dan ada pula yang seragam, yang 
tak sepenuhnya bisa dipahami tapi cukup sugestif untuk. 
mengajak penonton mencari kemungkinan gerak yang 
berbeda dari yang dilakukan para penari.

Lalu, apa bahasa tersembunyi dari  soul-nya? Boleh jadi 
mengenai tak bisanya pemikiran, gagasan, imajinasi, dan 
apa pun yang ada dalam benak manusia dipenjarakan, walau 
si empunya pemikiran dan sebagainya itu secara fisik dibui, 
ditindas, dimatikan. Tapi, bisa juga tentang ketakberhing-
gaan cakrawala pemikiran. Mungkin juga suatu afirmasi dari 
ungkapan pengusaha wiski Thomas Dewar yang terkenal itu: 
“pikiran itu seperti parasut, baru berguna bila terbuka”.

Puisi Goenawan Mohamad tentang kemerdekaan, yang 
dilantunkan seorang penari, bagaikan memberi garis 
bawah pada kemungkinan-kemungkinan yang bisa 
muncul pada pembacaan bahasa yang tersembunyi itu. 
Dalam kemerdekaan tak ada makna absolut. Silakan cari 
kemungkinan lain. Bukankah kebebasan itu yang diinginkan 
manusia modern—walau tetap menyimpan paradoks 
juga? Menyenangkan, tapi tetap mengajak kita untuk 
merenungkan sesuatu. Inilah hiburan dengan “H” kapital.
[S]  [Pedje, Sutradara Teater Pohon]
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Pademi “Corona” atau Vovid-19 
meguncang bumi. Ratusan 
Negara mengalaminya. 
Semua membuat cara dengan 
penanganannya masing-
masing. Cara untuk bisa hidup 
dan melawan Covid-19 pun 
beredar di semua media, tak 
terkecuali media social yang 
bertaburan cepat. 

12 MEI-JUNI 2020

>>
“YOU...” #089. 
ART PROJECT: 
“LOVE IN TIME OF QUARANTINE”
By: Laura Veleno Raris, Norbert 
Nelles, Esther Melany Harris, 
Elena Fifi, Valentina Nenkova, 
Nurdwi Subagyo Katong.
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D
unia seakan terhentak dan sunyi. Semua harus 
diam dirumah. Kerja, belajar, berkarya pun 
di rumah saja. Namun bagi seniman memang 
punya cara unik tersendiri. Terlepas dampak 
yang juga harus ditangani, bahkan donasi dan 
bantuan pun digalang atas kepedulian itu. 

Intinya kita tetap harus semangat. Kita harus 
bisa menjaga rasa imun yang kuat. Karena Virus 

ini tak pandang siapa-siapa, jika lemah imunnya maka 
cepat sekalai terdampak. Berdoa jua yang paling penting. 
Ikuti anjuran, cuci tangan dan jaga jarak. 

Ini sejarah yang tak akan mungkin kita lupakan, 
Covid-19 ini memang kasus besar dunia. Seluruh 
dunia mengalami. Tergantung caranya menyikapi dan 
menanggani. Kembali ke CORON@RT, jadi jadi laporan 
utama. Kami mencatat banyak aktivitas seniman yang 
berkarya tetap dan membuat karya dari rumah. Media 
Daring menjadi media penyampaian ekspresi. 

C O R O N A ,  M U S I K  &  S I N E T R O N
Sempat menjadi viral lagu ciptaan Bimbo, yang disebut 
sudah diciptakan sejak 30 tahun lalu, lagu berjudul 
“Corona” ciptaan Bimbo langsung viral di social media 
dan menjadi salah satu yang mengisi Google Trend pada 

10 April 2020. Tercatat per pukul 02.22, lagu tersebut 
berhasil menempati posisi pertama di dengan 50 ribu 
mesin pencarian terdepan ini.

Terkait hal tersebut, Bimbo pun langsung memberikan 
tanggapannya. Melalui keterangan resminya, Jumat 
10 April 2020 itu, dimaan disebutkan bahwa lagu 
berjudul Corona itu ditulis oleh Syam Bimbo, Acil 
Bimbo, dan Jaka Bimbo tersebut menurut mereka 
memang terinspirasi  dari pandemi COViD-19 yang 
tengah melanda dunia saat ini. “Lagunya baru-baru ini 
di-mixing dan lain-lain. Pas Minggu kemaren di studio 
Batununggal, lagu khusus soal corona,” ujar Bimbo 
dalam pernyataan resminya (10/4/2020).

Sebenarnya, menurut Bimbo lagu tersebut dibuat khusus 
untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 
Namun ternyata lagu itu sudah tersebar di media social 
tanpa diketahuinya. 

“Diminta sama Doni Munardo. Eh belum dikasihin ke 
orangnya yang minta lagu. Tahu-tahu sudah kesebar 
di YouTube, grup WhatsApp sama sosmed,” imbuhnya 
kaget.

Bimbo juga berkomentar soal rumor bahwa lagu tersebut 
sudah ada sejak 30 tahun lalu, Acil dan rekan-rekan 

“CORONA”
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di Bimbo merasa geli dan kaget karena bisa jadi 
mereka dianggap sebagai orang sakti.

“Iya, justru pertanyaannya di situ, saya juga engga 
tahu dari mana sumbernya. Jadi seperti Bimbo 
tuh udah sakti hehehehe,” kata Acil Bimbo sambal 
tertawa geli (10/4/2020).

Ditambahkannya meskipun begitu Acil tidak 
marah dengan rumor yang beredar tersebut. 
Sekali lagi ia menegaskan bahwa lagu tersebut 
baru digarap oleh Bimbo karena melihat pandemi 
virus corona di Indonesia. Bukan 30 tahun lalu 
seperti yang beredar saat ini. 

“Iya, baru selesai rekamannya juga baru 
seminggu. Penginnnya diberikan untuk BNPB 
gitu. Tadinya begitu, cuman jadi ramai gitu (sudah 
dirilis 30 tahun),” beber Acil mengklarifikasi.  

Tak mau panjang  lebar meski isu lagu 
Corona yang disebut sudah ada sejak 30 tahun 
yang lalu, Acil  justru bingung dari mana 
sumbernya. “Justru pertanyaannya di situ, 
saya juga enggak tahu dari mana sumbernya,” 
tutupnya. 

Beda dengan lagu Corona Bimbo, tapi tayangan 
mini seri Bajaj Bajuri pun muncul ada soal 
Corona, namun saying yang ini adalah Hoax. 
Meski sudah viral tayangan ini sudah dinyatakan 
sebagai False Information yang dikeluarkan 
Independent Checker. Masih aja ada yang bermain 
ditengah isu pandemi ini, makanya cerdaslah 
memilih saluran informasi. Yang lebih penting 
jangan asal share.

Kembali ke karya seni lainnya. Dampak Corona 
yang terjadi. Menjadikan seniman ada yang 
terdampak ada juga yang makin kreatif. 

Di Jawa Timur, sejumlah mendapat Bantuan di 
Tengah Pandemi Corona. Para seniman, adalah 
salah satu kelompok pekerja informal yang 
merasakan himpitan yang terdampak 

“Numpak sekuter nang yu paina, dalane soro 
sebab ban’e pecah. Awakku gemeter tak pikir 
kenek virus corona, tibak’e perkoro ditagih 
sewane omah. Alhamdulillah kenek disemayani. 
Sarapan gudeg jangane lodeh, tanggapan 
sak bajeg batal kabeh.” - Kidung Parikan oleh 
Kasuwanto (Cak Lupus)

(Terjemahan bahasa Jawa: “naik sepeda 
motor skuter ke mbak Paina, jalannya 
susah sebab bannya pecah. Badanku 
gemetar kupikir kena virus corona, 
ternyata masalah ditagih bayar sewa 
rumah. Alhamdulilah bisa dijanjikan. 
Makan pagi dengan gudeg sayur lodeh, 
permintaan pentas banyak sekali ternyata 
batal semua”)

Lantunan kidung parikan (puisi khas Jawa 
Timur) yang dilantunkan Kasuwanto, atau 
akrab disapa cak Lupus, mengundang 
tawa sejumlah seniman dan budayawan 
yang diundang Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa, di Gedung 
Negara Grahadi. Namun, gelak tawa 
itu menyiratkan kegetiran hidup yang 
dirasakan Kasuwanto setelah virus 
corona merebak. Sejumlah jadwal 

SAPARI, Kastini 
dan Kartolo saat 
melakukan seni peran 
Ludruk di Surabaya. 
(Foto: VOA/Petrus Riski)

BALIHO di depan 
gerbang masuk Taman 
Budaya Jawa Timur 
mengumumkan 
penundaan semua 
pentas seni dan 
budaya selama dua 
bulan. 
(Foto:VOA/Petrus Riski) 
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pentas Ludruk yang menjadi sumber 
pemasukan keluarganya, batal digelar 
akibat penerapan physical dan social 
distancing di Jawa Timur dalam satu 
bulan terakhir.

“Dalam dampak COVID-19 ini, sudah 
batal total, karena apa, seluruh kegiatan 
pentas atau pertunjukan ini semua 
dibatalkan. Jadi, kami berharap 
banyak kepedulian dari pemerintah 
kepada teman-teman seniman maupun 
budayawan yang ada di Jawa Timur 
khususnya, karena apa, kami sudah 
tidak bisa beraktivitas kembali,” keluh 
Kasuwanto dilansir VOAIndonesia 21 
April 2020.

Kartolo, seniman Ludruk kenamaan 
di Jawa Timur, juga merasakan imbas 
pemberlakuan pembatasan sosial akibat 
corona. Pekerjaan seni panggung dan 
pengambilan gambar untuk film yang 
dibintanginya, batal digelar. Meski masih 
bisa menanggulangi kebutuhan hidup 
untuk satu bulan ini, Kartolo tidak dapat 

memikirkan sumber pemasukan apa untuk memenui 
kebutuhan ekonomi keluargannya kelak.

“Gimana ya, saya itu ada job tiga digagalkan, dan 
shooting film Yo Wes Ben, tinggal 25-26 tanggal 
itu juga (batal). Ya untungnya Kartolo Naik Terang 
Bulan, itu sudah selesai, setelah itu masih ada 
pemasukan. Setelah ini, satu bulan sudah tidak 
ada (pemasukan), cucu ada lima, jadi ya, semoga 
keuangannya lancar,” tutur Kartolo diselingi tawa 
getir.

Kartolo dan seniman lainnya berharap pemerintah 
memperhatikan kelompok masyarakat yang bekerja 
di sektor informal, yang hanya mendapat uang 
dari permainan peran mereka di atas panggung. 
Sektor informal dengan banyak jenis pekerjaan 
yang bergantung dari pendapatan harian atau dari 
setiap jasa yang diberikan, harus menjadi perhatian 
pemerintah yang menjamin kesejahteraan hidup 
warganya. Kartolo yang hanya berprofesi sebagai 
seniman, berharap ada bantuan selama menghadapi 
masa pandemi corona ini.

“Pemerintah, mohon dipikirkan yang kerjanya 
cuma seniman, saya itu hanya seniman, ya semoga 
diperhatikan seperti ini tadi. Benar saya itu punya 
nama, cuma ya secara ekonomi tidak bisa dijadikan 
sandaran. Sementara kalau sampai satu bulan, dua 
bulan lagi, ya akhirnya ya bingung, tidak mungkin 
jualan apa, sepeda motor, sekarang kalau seperti ini 
ya murah dapatnya. Terus tidak punya simpanan di 
bank ya sudah susah, gimana memang, ya tinggal 
doa saja bagaimana supaya bisa pulih kembali,” ujar 
Kartolo pasrah.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, 
menegaskan adanya bantuan langsung dari 
pemerintah pusat dan provinsi kepada masyarakat 
yang terdampak sosial ekonomi akibat virus corona, 
termasuk para seniman. Hal ini disampaikan Khofifah 
saat bertemu dan memberikan bantuan kepada para 
seniman, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 
Jawa Timur, Sinarto, mengatakan telah memberi 
bantuan pada 750 seniman. Bagi mereka yang 
belum terdata juga akan diberi bantuan berupa 
sembako untuk mendukung kehidupan seniman 
selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB). Sinarto juga akan mengikut sertakan para 
seniman dalam kegiatan daring, sehingga bisa terus 

#DIRUMAHAJA 
Ajakan dari mural yang 
dikerjakan seorang 
seniman di salah satu 
tembok rumahnya. 
(Foto: KompasTV-
youtobe)
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mendapatkan pendapatan. Total jumlah 
seniman se-Jawa Timur ada sekitar 6.900 
orang.

 “Ini kami hanya baru bisa memfasilitasi 
750 seniman, nanti yang lain-lain mungkin 
melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya 
seperti online, nanti kita jadikan mereka 
nara sumber, peserta aktif itu bisa, ada 
skema itu bisa. Dia jadi peserta aktif, lalu 
ada sekian rupiah untuk bisa mereka terima. 
Lalu, usulan melalui pra-kerja kita dorong 
juga melakukan itu. lalu, melalui skema 
dari provinsi yang bisa kita manfaatkan, 
semuanya kita manfaatkan,” kata Sinarto. 

Di Cimahi Bandung, ketua Dewan 
Kebudayaan Kota Cimahi (DKKC) 
Hermana HMT mengatakan kepada 
MAJALAH SENI, bahwa DKKC yang baru 
saat ini transformasi DSB-KC ke DKKC 
dituntut tingkatkan Sinergisitas dengan 
Pemerintah dan Masyarakat. Dinamika 
spirit aktifis kebudayaan di Kota Cimahi 
terus bermertamorfosa kearah yang lebih  
baik. Lahirnya UU No. 5/2027 tentang 
Pemajuan Kebudayaan menjadi energi 
dan harapan  baru terwujudnya amanat Ir. 
Soekarno dalam salah satu butir pidato Tri 
Saktinya yaitu itu menuju Indonesia yang 
berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

“Kota Cimahi marupakan salah satu 
kota yang memiliki keseriusan dalam 
menjalankan amanat undang-undang 
tersebut, dibuktikan dengan lahirnya 
Perda Kota Cimahi No. 9/2018 tentang 
Pemajuan Budaya Lokal. Selain peran 
eksekutif dan legislatif, Dewan Seni Budaya 
Kota Cimahi (DSB-KC) turut andil besar 
dalam perumusannya. Ide dan gagasannya 
juga tertuang dalam pokok-pokok pikiran 
pemajuan budaya lokal Kota Cimahi, yang 
menjadi acuan serta pedoman dalam 
pembuatan program-program pemajuan 
kebudayaan Pemerintah Kota Cimahi,”jelas 
Hermana.

Kami juga dalam  mengahadapi Wabah 
Covid-19 juga berdampak serius pada 
kehidupan pelaku budaya atau seniman. 

Langkah physical maupun social distancing 
yang diterapkan untuk mengurangi 
persebaran virus corona membuat aktivitas 
kebudayaan lumpuh, apalagi kegiatan budaya 
seperti seni pertunjukan yang senatiasa 
berhubungan dengan orang banyak. 

Terganggunya ekonomi para seniman akibat 
virus Corona juga dirasakan seniman di Kota 
Cimahi, Jawa Barat. Menghadapi masalah 
tersebut, maka Dewan Kebudayaan Kota 
Cimahi (DKKC) berusaha mendata seniman 
dan bedayawan yang terkena dampak 
pandemi. 

Hingga kini, DKKC menjaring data seniman 
terdampak lewat pengisian google form dan 
Whatsapp. Pengumpulan data ini berhasil 
menjaring 67 orang seniman dan budayawan 
di kota yang berbatasan dengan Ktota 
Bandung itu. 

Sebanyak 67 seniman yang didata DKKC 
selanjutnya sampaikan ke Wali Kota Cimahi, 
Dinas Sosial, dan Dinas Kebudayaan 
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota 
Cimahi. Mereka juga didorong untuk mengisi 
google form yang disedikan Direktorat 
Jenderal Kebudayaan Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan dengan menyertakan foto 
kegitan yang pernah dilakukan atau karya 
yang pernah dibuat.

Menurut Hermana HMT, Ketua Dewan 
Kebudayaan Kota Cimahi, pendataan 

SENIMAN tari, puisi, musik 
dan perupa tetap berkarya 
di tengah pandemi corona 
lewat daring. 
(Foto: KompasTV-youtobe)

“Dalam dampak 
COVID-19 ini, sudah 
batal total, karena 
apa, seluruh 
kegiatan pentas 
atau pertunjukan ini 
semua dibatalkan. 
Jadi, kami berharap 
banyak kepedulian 
dari pemerintah 
kepada teman-
teman seniman 
maupun budayawan 
yang ada di Jawa 
Timur khususnya, 
karena apa, kami 
sudah tidak bisa 
beraktivitas 
kembali,” keluh 
Kasuwanto
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tersebut diharapkan melahirkan perhatian 
dan kepedulian serius dari para pemangku 
kebijakan khususnya dari Pemerintah Kota 
Cimahi. Upaya ini sekaligus mengimbau 
seniman dan budayawan yang punya rezki 
berlebih untuk saling berbagi kepada seniman 
terdampak.

Kendati demikian, Hermana menyatakan 
bencana Covid-19 yang menuntut pelaku 
budaya tinggal di rumah tidak perlu diratapi 
berkepanjangan dengan tidak melakukan apa-
apa. “Pelaku budaya sebagai manusia kreatif 
tentu harus mampu mencari jalan keluar dari 
segala kebuntuannya, sehingga dapat berkaya 
tanpa batas,” kata Hermana, Kamis (9/4).

Kami juga saat ini karean Corana ini selain 
mengupayakan bantuan terhadap seniman 
terdampak, DKKC menawarkan program 
pada pemeritah kota, pemerintah daerah, 
pemerintah pusat dan pihak swasta atau para 
donator dengan mencoba melakukan hal baru 
yang tidak terbiasa dilakukan dalam kegiatan 
kebudayaan selama ini. 

“Program yang jalan diantaranya festival 
tutorial pelatihan seni dengan metode 
tidak tatap muka secara langsung seperti 
yang biasa dilakukan pada situasi normal. 
Tutorial dilakukan dengan memanfaatkan 
media sosial Facebook, Whatsapp, 
Youtobe. Perangkat yang dipakai adalah 
handphone atau kamera video digital 
lainnya. Metode ini cukup melibatkan satu 
dua orang personel tambahan, bahkan bisa 
dilakukan seorang diri oleh senimannya,” 
jelasnya.

Program berikutnya yang jalan adalah 
festival pertunjukan seni karya baru 
berupa rekaman video durasi pendek yang 
diunggah ke media sosial maupun Youtube. 
Video seperti ini bisa diproduksi di rumah 
oleh sang seniman.

“Pertunjukan seni di rumah dalam bentuk 
festival tentu akan banyak melibatkan 
seniman atau budayawan yang sama-
sama ingin mengepresikan hasil kreasinya 
melalui media baru, sehingga karyanya 
dapat diapresiasi oleh semua lapisan 
masyarakat yang lebih luas,” bebernya.

Untuk para perupa seperti pelukis, BKKC 
berencana menggelar festival drawing. 
Proses mereka juga didokumentasikan 
dengan durasi pendek dalam bentuk video 
untuk diunggah ke media sosial.

DKKC akan menggandeng seneas/
videomaker dan animator Kota Cimahi. 
Mereka diharapkan bisa membantu 
sahabat-sahabat seniman dan budayawan 
dengan memberikan tutorial singkat 
tentang pengaplikasian media baru. 
Bahkan para seneas/videomaker 
diharapkan terlibat langsung dalam 
pembuatan konten. “Hal ini juga untuk 
membantu seniman atau budayawan yang 
tidak paham mengunakan perangkat digital 
dan tidak memiliki perlengkapannya,

Beragam festival budaya rumahan tersebut 
ditargetkan bisa berlangsung mulai Mei 
sampai Juli 2020 dengan tema yang 
diusung “Berkarya Tanpa Batas, Berdaya 
Berbudaya”.[S]

DARING Pertunjukan dan 
pameran Beberapa acara 
Seni dampak dari wabah 
corona. 
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B
agi penggemar music rock, Keith Richards 
(76), Patti Smith (73) dan Paul McCartney 
(77) adalah beberapa bintang rock legendaris 
yang tentunya terkenal di seluruh dunia. 
Baik  pada tahun-tahun dimana mereka 

masih selalu tampil dinamis dengan penuh 
vitalitas dan kehebatan aksi di atas panggung, dan 
terus dikenang hingga saat ini. 

Karena popularitas mereka yang legendaris itulah 
maka bintang-bintang rock  ini pun dimunculkan 
dalam kampanye iklan baru oleh Kiss FM, sebuah 
stasiun radio yang mengambil segmentasi untuk 
memanjakan penggemar music rock.

Diramu oleh tim kreatif advertising agensi 
AlmapBBDO, konsep kampanye baru Kiss FM  ini 
pun tak melupakan pesan kepedulian untuk 
menanggapi pandemic COovid-19. Mengangkat 
konsep “Long Live Rock n ‘Roll. Stay at Home ”, 
serial iklan yang dibuat menekankan pentingnya 
menerapkan jarak sosial dalam menyelamatkan 
nyawa, terutama di antara kelompok berisiko 
tinggi, menurut spesialis perawatan Kesehatan 
yaitu mereka-mereka yang berusia lanjut.

Karena itu, semua musisi yang ditampilkan 
dalam kampanye kali ini adalah bintang-bintang 
legendaris rock yang sudah cukup tua yang 
notabene merupakan golongan yang paling 
berisiko selama pandemi Covid-19 ini.

“Kampanye iklan baru Kiss FM mengingatkan 
kita bahwa, kecuali dalam situasi yang 
mendesak, keluar dari rumah kita sekarang 
berarti menempatkan beberapa orang dalam 
bahaya, terutama yang senior, seperti orang tua 
kita, kakek nenek dan bahkan idola kita”, jelas 
Marcelo Nogueira, eksekutif direktur kreatif di 
AlmapBBDO mengenai pesan yang dibawa iklan 
yang diciptakannya.

Nah, bagi penggemar music Rock, tentunya iklan 
ini akan terasa sangat menyentuh perasaan Anda. 
“Long Live Rock n ‘Roll. Stay at Home ”

“Long Live Rock n ‘Roll. 
Stay at Home ”/IST

Dalam Pandemi
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“ACTUALLY, I CAN” #055. - ART PROJECT: “LOVE IN TIME OF QUARANTINE” - By: Linda Røynestad & Nurdwi Subagyo Katong
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Pada 29 April 2020 lalu 
adalah Hari Tari Dunia. 
Dalam masa pandemi 
ini perayaannya berbeda 
dibanding beberapa tahun 
sebelumnya. Tampilan secara 
online para seniman berbagai 
daerah secara bergantian 
menari yang saat ini tak bisa 
dilakukan secara massal 
serentak karena wabah 
corona. Sejumlah seniman tetap 
merayakan Hari Tari Dunia, 29 
April, Rabu (29/4/2020). Elly 
Lutan, seniman tari di Jakarta 
menampilkan sebuah tarian di 
rumahnya melalui tayangan online.

Dalam kesempatan tersebut 
Elly, pengelola sanggar tari 
Deddy Luthan Dance Company 
yang didirikan oleh suaminya, 
Deddy Luthan, seorang penata 
tari ternama Indonesia, tersebut 
juga menyatakan pandangannya 
tentang seni tari. “Koreografer, 

penari akan membutuhkan 
tubuh menyiapkan dirinya agar 
mampu melahirkan penawaran-
penawaran gesture yang 
bertaut dengan lakon yang akan 
diperankan. Di setiap tokoh dalam 
menari karakter yang dia mainkan 
selalu berbeda,” jelasnya dialnsir 
VOAINDONESIA.

Elly Luthan hanya segelintir 
seniman yang ikut merayakan 
Hari Tari Dunia, 29 April ini. 
Masih banyak seniman tari 
lainnya yang bergabung dalam 
“Dialektika 24 Jam Menari: 
Biosphere vs Cybersphere” yang 
digagas Institut Seni Indonesia ISI 
Solo dan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan.

Dosen ISI Solo dan praktisi seni 
tari, Eko Supriyanto yang pernah 
ditunjuk oleh penyanyi Madonna 
untuk menjadi penata tari untuk 
268 kali konsernya di berbagai 

negara akan menari di penghujung 
perayaan Hari Tari dunia secara daring 
ini. Menurut Eko, seni tari tidak lepas dari 
perkembangan teknologi.

“Pesan-pesan tradisi, spirit tradisi masih 
bisa digaungkan di saat ini, jaman modern 
dengan teknologi virtual, online atau 
daring. Kenapa kita pilih tema cybersphere 
ya karena berkaitan dengan pandemi 
covid 19, yang semakin nggak karuan ini. 
Jadi kita melakukan segala sesuatu secara 
daring, konteks ranah virtual masuk disitu. 
Apalagi seni tari yang akhirnya tidak 
melulu pada perkembangan substansi 
tubuh saja, tetapi juga ada subtitute atau 
pengganti dengan ranah virtual atau 
cyber,” kata Eko.

Lebih lanjut Eko juga menyoroti perilaku 
masyarakat dalam menggunakan aplikasi 
perekam video di handphone berupa 
gerakan bersama sekelompok orang yang 
viral dan dianggap lucu.

Selama hampir tujuh jam, berbagai 
seniman pentas dan dialog tentang seni 
tari dilakukan melalui media video online 
secara langsung.

Perayaan Hari Tari Dunia biasa dilakukan 
secara kolosal di Solo. Lebih dari 6.000 
peserta dari 160 sanggar tari berbagai 
daerah dan luar negeri turut serta 
dalam perayaan tersebut. Jalanan, pasar 
tradisional, lobby bandara, halaman 
sekolah, kampus, dan perkampungan 
menjadi panggung terbuka ribuan peserta 
menari secara bergantian. Sejumlah 
seniman ikut serta 24 jam menari di 
Kampus ISI Solo. Namun wabah corona 
dan status Solo KLB corona membuat 
perayaan hari tari dunia, 29 April saat 
ini dialihkan ke media daring dan 
meniadakan 24 jam menari. Nama-
nama lain selain mereka ada Hartati, 
Rianto, Iwan Didijono, Nanu Munajar, 
Kadek Puspasari, Wahyu S. Prabowo, 
Faturahman Yoyok B Priambodo, Alfianto 
dan Jarod B, Darsono. Mereka ini para 
penari yang saat ini berada digarda depan 
tanah air.[S]
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D
i Dunia Seni Rupa juga tak ketingalan 
bahwa masa pandemi ini akhirnya agar 
tetap jalan kreativiatas dan memenuhi 
jadwa Galeri Nasional Indonesia pun 

menyiarkan Pameran Daring menjadi alternatif 
belajar sejarah seni rupa di nusantara. Lewat 
Youtube dan Instagram, pameran tetap daring 
dari Galeri Nasional Indonesia ini ditata sejak 
masa awal Corona mewabah. Meski sebelumnya 
ada pameran besar Srihadi Soedarsono yang 
megah dan wah. DA

RIN
G

SENI RUPA
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Kebijakan menutup 
kunjungan publik secara 
langsung masa itu lantas 
disambung dengan pilihan 
tetap dapat mengapresiasi 
karya koleksi tetap negara 
lewat jalur daring. 

“Galnas tetap menampilkan 
koleksi dipamerkan daring 
terbagi menjadi tujuh 
ruangan,’’ uajar  Kepala 
Galeri Nasional Indonesia 
Pustanto.

Menurutnya, tujuh ruang 
tersebut terbagi berdasar 

Karam Dilanda Badai yang 
diperkirakan Raden Saleh 
lukis pada antara 1811-1880 
ada dalam ruang ini. Bagian 
ini juga menampilkan lukisan 
Abdullah Soerjo Subroto 
(1878-1941) berjudul Telaga 
Warna yang dia ciptakan pada 
1932. Dia adalah anak angkat 
Dr Wahidin Soedirohoesodo 
yang menjadi pelukis istana 
Kraton Yogyakarta sekaligus 
ayah dari dua pelukis hebat 
Indonesia, Soedjono Abdoellah 
dan Basoeki Abdoellah.

Di ruang kedua bertajuk 

PAMERAN di saat 
pandemi corona. 
Pemutaran karya 
lewat daring yang 
dilanjutkan penjelasan 
oleh perupa dan 
kurator. Para penikmat 
seni tidak menghadiri 
di suatu tempat 
pameran tetapi 
meliahat karya di 
rumah masing-masing 
menggunakan Hp 
atau laptop. 
(foto: SBR)

periodesasi sejarah sejak 
Indonesia masih bernama 
Hindia Belanda hingga 
tarikh 2000-an. Tiap ruang 
menampilkan karya semasa. 
Baik semasa dalam konteks 
penciptaan karya dan tahun 
kelahiran mereka.

Pada ruang pertama bertajuk 
Ruang Kolonialisme dan 
Orientalisme, disajikan 
koleksi seni rupa masa Hindia 
Belanda, karya-karya Raden 
Saleh Sjarief Bustaman, dan 
seni rupa di Hindia Belanda 
hingga awal abad ke-20. Kapal 
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Nasionalisme dan Dekolonisasi, pameran 
virtual ini menampilkan dinamika seni rupa 
seiring terbangunnya kesadaran berbangsa 
di Indonesia. Karya dari para aktivis 
Persatuan Ahli Gambar Indonesia (Persagi) 
dan Kelompok Lima Bandung yang lahir 
sebagai semacam perlawanan terhadap 
hegemoni pelukis-pelukis Eropa ada dalam 
ruangan ini. Beberapa di antaranya adalah 
lukisan berjudul Tjap Go Meh karya S. 
Sudjojono (1913-1986) buatan 1940, Ibu 
karya Affandi (1907-1990) ciptaan 1941, 

dan karya Otto Djaya (1916-2002) 
berjudul Pertemuanbertarikh 1947.

Di ruang ke empat, pameran virtual 
koleksi tetap Galeri Nasional 
Indonesia menampilkan karya 
yang terangkum dalam tema 
Pembentukan Identitas Nasional 
di periode 1950-an. Bagian ke tiga 
pameran virtual ini menampilkan 
karya-karya seniman yang hidup di 
masa itu. Tidak sedikit karya dalam 
bagian ini muncul dari periode 
setelah 1950-an. Ada karya Ahmad 
Sadali (1924-1987) buatan 1980 
berjudul Gunungan Emas, Gunung 
Merapi dari Wonolelo karya Widayat 
(1923-2002) dari tarikh 1974, juga 
ciptaan Srihadi Soedarsono pada 
1964 berjudul Putih dan Warna 
Emas. Masih ada empat ruang lagi 
yang akan hadir dalam pameran 
virtual ini.

Di ruang 4 bertajuk Masa Transisi 
Prahara Politik dan Kebudayaan 
1960-an menyajikan karya di 
sekitar tegangan antara estetika 
kerakyatan ala Lekra menjadi yang 
menghegemoni dengan gugatan 
sejumlah seniman dan budayawan 
melalui Manifesto Kebudayaan yang 
menawarkan semangat humanisme 
universal. Miniatur Patung 
Pembebasan yang berdiri megah 
di lapangan Banteng ciptaan Edhi 
Soenarso menjadi salah satu koleksi 
di ruangan ini. Ada pula koleksi 
karya Trubus Sudarsono, seniman 
hebat yang nasibnya gelap seiring 
prahara 1965.

Di ruang ke lima bertajuk Orde 
Baru dan Depolitisasi Kesenian 
1970-an, jejak depolitisasi seni 
dengan semangat eksperimental 
mendominasi karya yang disajikan. 
Selain abstrak, dekoratif, dan liris, 
muncul pula para pelukis yang 
bereksperimen mengolah kanvas 
dengan berbagai teknik dan material. 

Happy wedding 
anniversary
(foto:Adi M. Faham)
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Dalam perkembangannya, kemudian 
muncul sejumlah seniman muda yang 
memilih sikap anti kepada yang liris 
dengan menyingkirkan asosiasi terhadap 
alam, hidup, dan emosi. Karya Bagong 
Kussudiardja (1928-2004) menjadi salah 
satu penghuni ruangan ini.

Di ruang enam, Masa Keemasan Orde 
Baru: Puncak Pembangunan 1980-an 
menjadi tema besarnya. Ruangan ini 
merekam bentuk-bentuk karya dari 
tahun 1980-an yang tumbuh pesat 
seiring pasar seni rupa Indonesia. 
Karya-karya yang berkembang ke 
dalam bentuk-bentuk lukisan dan 
patung dengan penggunaan teknologi 
sederhana, instalasi, video art, fotografi, 
media campuran, pengolahan objek 
jadi, dan performance art muncul pada 
masa ini. Karya dari Ivan Sagita, I Gusti 
Nengah Nurata, Lucia Hartini, hingga I 
Nyoman Irawan ada dalam ruang ini.

Di ruang terakhir, pameran ini 
menawarkan tema Globalisasi dan 
Demokratisasi dari tarikh 1990-an 
hingga 2000-an. Tumbuhnya kesadaran 
mengenai keberagaman seni di tengah 
globalisasi yang sering disebut sebagai 
Internasionalisme Baru terekam dalam 
ruangan ini. Antara lain adalah karya 
dari Hening Purnamawati (1960-2017), 
Semsar Siahaan (1952-2005), hingga 
Eddie Hara.

Sementara itu di Bandung, Selasar 
Sunaryo Selasar Sunaryo Art Space 
melakukan 

Pameran Daring lewat Instagram Live 
bersama Muhammad Akbar dan Chabib 
Duto Hapsoro pada Rabu, 6 Mei 2020 
lewat akun Instagram @selasarsunaryo, 
Galeri yang berada di Bandung Utara ini 
melakukan event ini  dalam rangkaian 
program Pameran #KilasBalik yang 
sudah mulai dipamerkan secara daring 
sejak tanggal 18 April 2020.

“Pameran ini menjadi perpanjangan 
upaya #KilasBalik, menampilkan karya-

karya koleksi SSAS, yang diakuisisi 
melalui skema hibah oleh seniman-
seniman yang pernah berpameran di 
sini selama sepuluh tahun terakhir dan 
beberapa karya pinjaman yang pernah 
dipamerkan dalam program-program 
SSAS,”demikain undangan yang diterima 
SENI.

Karya yang ditampilkan adalah dari 
seniman: Amrizal Salayan, Banung 
Grahita, Beatrix Hendriani Kaswara, 
Diyanto, Haryadi Suadi, Radi Arwinda 
dan Risa Astrini, Irman A. Rahman, Isa 
Perkasa, Kiki Rizky Sutisna Putri, RE 
Hartanto, Rudayat, Muhammad Akbar, 
Prilla Tania, Sekarputri Sidhiawati, 
Tina Nuraziza, Tromarama dan Wiyoga 
Muhardanto. Ditliskan juga bahwa 
selama ruang pamer kami tutup, para 
apresiator dapat mengikuti kelanjutan 
pameran dan program SSAS, termasuk 
jadwal IG Live melalui Instagram @
selasarsunaryo. 

“Physical Distancing,” 
Lolos Bene Biennale 
Rome, Italy. Perupa Asal 
Bali Indonesia  Anthoni 
Kho karyanya terpilih 
dalam Bene Biennale, 
Benevento at Palazzo 
Paolo V, Rome, Italy
(foto:IST)
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Lain ruang, lain personal. Seniman 
rupa juga ada yang secara personal 
melakukan kepedulian atas covid-19 
ini. Misalnya pelukis Andi Sopiandi 
Adalah pelukis kota Bandung Andi 
Sopiandi yang peduli atas wabah 
Covid-19 ini dan merasa ingin 
membantu Alat Pelindung Diri 
(APD) bagi para tenaga medis. 
Akhirnya pelukis ini melelang 
lukisannya. Andi Sopiandi ini 
menawarkan hasil penjualan untuk 

perlengkapan Alat Pelindung Diri 
tenaga medis yang menangani 
Covid-19 di RSUD Cibabat Cimah 
Jawa Barat.

“Saya ingin membantu mereka, 
silakan untuk itu saya lelnag lukisan 
saya,”katanya kepada redaksi. Andi 
menjual lukisan dan sumbangan 
akan atas nama pembeli.

Ada juga Syarif Hidayat mengajak 
berbagi, membantu saudara-saudara 
kita yang terdampak secara ekonomi 
karena wabah Covid-19. Dalam 
Program berbagi yang dikemas 
dalam Charity in Harmony, berupa 
penjualan karya-karya lukisan 
Syarief. Hasil penjualan karya 
lukisan saya, 50% diberikan kepada 
mereka yang membutuhkan, di 
berbagai daerah di Indonesia. 

DaIam masa Covid-19 ini juga yang 
menarik ada pelukis Indonesia 
Anthoni Kho karyanya berjudul 
“Physical Distancing,” Lolos Bene 
Biennale Rome, Italy. Perupa 
Asal Bali Indonesia  Anthoni Kho 
karyanya terpilih dalam Bene 
Biennale, Benevento at Palazzo Paolo 
V, Rome, Italy, 13 – 27 June 2020.

Karya “Social distancing,” atau 
menjaga jarak diantara kita, 
dimanapun kita berada dan dalam 
situasi apapun, apalagi pada situasi 
sekarang ini. Saat pandemic covid 19 
yang melanda dunia, menjaga jarak 
sangat diharuskan. Disamping itu, 
menjaga jarak adalah budaya timur, 
yang perlu kita lestarikan, saat kita 
bertegur, kita tidaklah bersalaman 
ataupun berpelukan. “Itulah konsep 
yang ada dalam Bene Biennale, 
Benevento at Palazzo Paolo V, Rome, 
Italy, dan karya saya lolos,” ujar Kho 
kepada SENI

Karya lukis Anthoni Kho berjudul 
“Physical Distancing” berukuran 135 
x 135 cm, 2020, dengan material 

Andi Sopiandi 
“Situ Cangkuang Garut” 
Cat minyak di atas kanvas 
70 x 100 cm 2020 
(foto:IST)
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mixed media dalam canvas, Karya 
tersebut terpilih  akan dipamerkan di 
Bene Biennale, Italy Juni mendatang,” 
jelasnya.

Ada juga Pameran Daring dari pelukis 
yang juga wartawan Jusuf Susilo 
Hartono. Bertajuk  MOVE ON pameran 
dari rumah, ini digelar via Zoom, pada 
Jumat, 15 Mei 2020, selanjutnya bisa 
dilihat di YouTube. 

YSH pameran dirumah mendapat 
dukungan dari Direktorat Jenderal 
Kebudayaan, melalui platform @ 
budayasaya yang selama pandemi ini 
memberikan ajang ekspresi kesenian, 
kebudayaan dan edukasi seni budaya, 
sekaligus mencari jalan baru bagi bentuk 
aktualisasi dan ekspresi estetik dan 
kultural. 

Pameran ini dikuratori oleh Dosen 
Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Citra 
Smara Dewi, salah seorang kurator 
Galeri Nasional Indonesia.

YSH menampilkan sketsa-sketsa 
ballerina, dengan gestur dinamis, 
berbasis/diilhami pertunjukan balet 
Sumber Cipta, Namarina, dll. Disusul 
segmen tradisi dan kasih sayang, yang 
digambarkan dalam sketsa-sketsa 
berbasis tradisi kekodratan, seni-
budaya Jawa, metropolitan, termasuk di 
dalamnya pertunjukan. 

YSH menggarap karya-karyanya ini 
dengan beragam medium. Mulai dari 
tinta, akrilik, oil pastel, soft pastel, 
charcoal, tanah toraja, sampai kopi pada 
kertas dan kanvas, beragai ukuran. Yang 
dibuat dari tahun 2002 – 2020. Khusus 
untuk medium kopi, ia melakukan 
eksplorasi sejak 2002, dan sampai 
sekarang warnanya bertahan. 

“Pameran ini merupakan bentuk 
solidaritas atas penanganan wabah 
secara gotong royong, sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. Serta doa 
kepada Allah agar mahluk-Nya di muka 

bumi yang bernama manusia dapat 
diselamatkan pada hari ini, sehingga 
bisa melanjutkan hidup ke masa depan; 
dengan kesadaran dan cara baru yang 
lebih manusiawi dan berkeillahian,” ujar 
YSH dalam katalognya dalam bentuk 
PDF ini.
 

F E S T I VA L  M O N O L O G  D A R I N G
Ada sebanyak 34 Peserta Ikut Festival 
Monolog Secara Daring Ditengah 
Pandemi Covid-19.  Yang ikut dalam 
Festival yang dgelar Masyarakat Teater 
Cimahi (Masteci) bersama Komite 
Teater Dewan Kebudayaan Kota Cimahi 
(DKKC). Perhelatan teater ini digagas 
dalam upaya menjaga kreatiftas dan 
produktifitas seniman teater di tengah 
situasi jaga jarak akibat pandemi 
Covid-19.

Festival teater atau monolog yang biasa 
digelar secara langsung di panggung 
pertunjukan, dalam mempersempit 
penyebarak virus Covid-19, ini kali 
digelar di rumah saja atau di tempat yang 
tidak menghadirkan bayak orang atau 
tanpa penonton. Pergelaran berlangsung 
direkam kamera video Handpone atau 
kamera lainnya dan penonton bisa 
menikmatinya lewat siaran tunda atau 
siaran langsung di media sosial seperti 
youtube, fecebook dan IG.

Ketua pelaksan sekaligus ketua Masteci 
Ricky Angga Maulana mengatakan, tahap 
pertama perserta Festival Monolog yang 
daftar diwajibkan mengirim cuplikan 
video berdurasi sekitar 10 – 15 menit. 
Video tersebut kemudian di unggah 
ke channel youtube masyarakat teater 
cimahi. Tim kurator atau dewan juri 
melakukan pengkurasian monolog 
dengan menonton di youtube.

“Walau Festival Monolog seperti ini baru 
dilakukan, tapi peserta cukup antusias. 
Sebanyak 34 peserta dari kawasan 
Bandung Raya turut serta dalam ajang 
festival ini. Tim kurator siap memilih 6 

YUSUF SUSILO HARTONO
Pelukis, Wartawan dan 
Penyair

“Pameran ini 
merupakan bentuk 
solidaritas atas 
penanganan wabah 
secara gotong 
royong, sesuai 
dengan bidangnya 
masing-masing. Serta 
doa kepada Allah 
agar mahluk-Nya 
di muka bumi yang 
bernama manusia 
dapat diselamatkan 
pada hari ini, sehingga 
bisa melanjutkan 
hidup ke masa depan; 
dengan kesadaran 
dan cara baru yang 
lebih manusiawi dan 
berkeillahian,” 
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pertunjukan monolog terbaik dan 
keenam perserta diwajibkan gelar 
karyanya secara live streaming di 
media sosial. Kemudian tim kurator 
menetapkan tiga penampil monolog 
terbaik. Ketiganya akan diberi uang 
kadedeh (uang pembinaan) dan 
sertifikat dari Masteci atau DKKC,” 
kata Ricky dalam keterangan kepada 
SENI, Sabtu (2/5/2020).

Lanjut Ricky, Para peserta 
diwajibkan memilih empat naskah 
drama monolog yang disediakan 
panitia, diantaranya; Blok karya Putu 
Wijaya, Masmirah karya Arthur S. 
Nalan, Bin karya Benny Yohanes, 
dan Sang Raja karya Hermana 
HMT. Sedangkan pengkurasian 
dilakukan tanggal 7-9 Mei 2020 
dan penampilan 6 monolog terbaik 
secara live streaming tanggal 16-17 
Mei 2020.

“Sebenarnya ada yang mau daftar dari 
provinsi lainnya, tapi untuk sementara 
waktu kami pending dan dibatasi 
bagi para pegiat teater di Bandung 
Raya saja, karena takut pesertanya 
terlampau banyak dan keterbatasan 
waktu dalam pengkurasian,” ujarnya.

Menurut Ricky, kegiatan Festival 
Monolog akan diagendakan secara 
rutin tiap tahun. Tahun ini lewat 
daring, pada kondisi normal nati 
dilakukan secara langsung di gudung 
pertunjukan dan bisa disaksikan 
secara langsung pula, ditambah live 
streaming di media sosial.

“Keberlasungan Festival Monolog, 
Masteci akan senantiasa kesrjasama 
dengan Komite Teater DKKC dan 
pihak lainnya. Bahkan festival ini 
diharapakan bisa dilakukan se Jawa 
Barat atau tingkat nasional. Besar 
harapan pula, pemerintah Kota 
Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan 
Ditjen Kebudayaan Kemdikbud 
RI dapat memfasilitasi kami tiap 
tahunnya,” tandas Ricky.

Akhirnya memang Pandemi Covid 19 
tidak perlu diratapi berkepanjangan 
dengan tidak melakukan apa-apa 
disaat pelaku budaya tinggal di 
rumah. Pelaku budaya sebagai 
manusia kreatif tentu harus mampu 
mencari jalan keluar dari segala 
kebuntuannya, sehingga dapat 
berkaya tanpa batas. Pelaku budaya 
harus mampu merubah paradigma 
berpikir atau berpikir out of the 
box bukan saja dalam menciptakan 
karya, juga mencari jalan keluar 
dalam menjawab segala keterbatasan 
dan ringtangan seperti dalam situasi 
pandemi Covid-19 yang terbilang 
cukup lama. Semoga saja wabah ini 
cepat berakhir dan masyarakat juga 
pelaku budaya bisa beraktifitas seperti 
biasanya. CORON@RT, kita tetap 
berkarya.!!!! [S] TIM LIPUTAN: AM, 
HM, WAW, SUK, & JANG

Pengumpulan dana juga 
dilakukan beberapa komunitas 
seni dengan mengunakan sistem 
daring tanpa bertemu langsung.
(foto: SBR repro beepdo & DTM)
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DUA TOKOH 
BERPENGARUH 
DIPANGGUNG 
NAMA Konstantin Stanislavski Sang 
Inovator Teater yang membumi  dan 
Richard Boleslawski aktor panggung. 
Seorang pemain film dan sutradara teater 
yang memperkenalkan Metode Stanislavsky 
dalam berakting di Amerika Serikat. 
Sehingga keduanya menjadi kekuatan 
dalam panggung besar sampai kini. 
Boleslawski menorehkan Keanggunan & 
Efisiensi pada Sistem Hollywood 

Maka nama Richard Boleslawski, memiliki 
nama lahir Bolesław Ryszard Śrzednicki 
lahir 4 Februari 1889 di Debowa Gora, 
Polandia.  Ia menyutradarai beberapa film 
Amerika yang populer pada tahun 1930-an 
seperti Rasputin and the Empress (1932), 
Les Misérables (1935), and Theodora 

32 MEI-JUNI 2020

TOKOH

KONSTANTIN 
STANISLAVSKY.
foto: MOSCOVERY.COM



33

Goes Wild (1936).  richard_
boleslawskiBoleslavsky memulai 
debut pertamanya di atas panggung 
sebagai seorang aktor di Odessa 
pada tahun 1904. Pada tahun 1906, 
ia masuk Sekolah Seni Teater 
Moskow (MAT) di bawah bimbingan 
sutradara Konstantin Stanislavsky.  
Boleslawski awalnya mendukung 
Revolusi Rusia pada tahun 1917 dan 
kemudian ia menyutradarai film 
propaganda Uni Soviet yang berjudul 
Bread (1918), namun ketika Tentara 
Merah menyerang Polandia pada 
tahun 1920, ia kembali ke tanah 
airnya untuk melawan mantan 
rekan-rekannya.  

Boleslawski pada dasarnya 
merupakan sutradara aktor yang 
menyesuaikan dirinya dengan 
keanggunan dan efisiensi pada 
sistem studio Hollywood.  Ia 
meninggal 17 Januari 1937 di Los 
Angeles, California, Amerika Serikat 
pada usia 47 tahun sebagai seorang 
pemain film dan sutradara teater 
yang memperkenalkan Metode 
Stanislavsky dalam berakting di 
Amerika ia pun melahiran buku 
tahun 1933, tentang  Acting: The 
First Six Lessons, (Di kampus tetaer 
dikenal dengan buku 6 Pelajaran 
bagi Aktor). 

Dalam salah satu analisis bahasa 
Inggris pertama yang menggunakan 
metode Stanislavsky. Bisa jadi dua 
tokoh ini sangat kuat dan sampai 
kini mahasiswa-mahasiswa teater 
pasti mengenalnya. 

Sedangkan perjalanan nama 
Konstantin Stanislavski (5 Januari 
1863–7 Agustus 1938) bagi kalangan 
seni teater sudah tak asing. Ia adalah 
seorang inovator teater dan seni 
peran Rusia bahkan dunia.

Dalam tulisan ini kami 
sajikan sebuah perjalanannya 
siapa Stanislavski yang dilahirkan 
dengan nama Kons  tantin Ser geie vich 
Ale xe yev di Moskwa. Ia adalah lahir 
dari keluarga kaya. Pertama kali ia 
tampil dalam seni peran pada usia 7 
tahun. Ia mengambil nama panggung 
Stanislavski pada awal kariernya 
(kemungkinan untuk menjaga 
reputasi keluarganya.) Dalam 
beberapa terjemahan, namanya 
ditulis “Konstantin Stanislavski”.

Pada 1888, Stanislavski mendirikan 
Perhimpunan Seni dan Sastra 
di Teater Maly, dan di sana ia 
memperoleh pengalaman dalam 
estetika dan seni panggung.

Pada 1897 ia ikut mendirikan 
Teater Seni Moskwa (MKhAT) 
bersama Vladimir Nemirovich-
Danchenko. Salah satu produksi 
pertama kelompok ini adalah Burung 

Camar karya Anton Chekhov. Di 
MKhAT inilah Stanislavski mulai 
mengembangkan, berdasarkan 
tradisi realis dari Aleksandr 
Pushkin, “Sistem”-nya yang 
termasyhur (seringkali disebut 
“Metode”, meskipun sebutan ini 
tidak akurat; metode seni peran 
dikembangkan dari sini). “Sistem” 
ini belakangan diadaptasi oleh 
Lee Strasberg,Stella Adler, Robert 
Lewis, Sanford Meisner, dan 
banyak tokoh lainnya di Amerika 
Serikat. Sistem Stanislavski 
dipusatkan pada pengembangan 
watak dan dunia panggung yang 
realistis. Para aktor diajarkan 
untuk memanfaatkan “Memori 
Afektif” agar dapat secara wajar 
menggambarkan emosi seorang 
watak. Untuk melakukan hal itu, 
para aktor dituntut memikirkan 
sebuah momen dalma hidup mereka 
sendiri ketika mereka merasakan 

BOLESLAWSKI 
foto: IMDb
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eksperimentasinya dengan Metode 
Universal seni peran. Salah seorang 
muridnya, Richard Boleslavsky 
mendirikan Laboratorium Teater 
Amerika pada 1925. Laboratorium ini 
mempunyai pengaruh yang sangat 
hebat terhadap seni peran Amerika, 
Lee Strasberg sebagai kepalanya. 
Boleslavsky terlibat dalam tahapan 
Stanislavski ketika ia bereksperimen 
dengan Memori Afektif. Teori 
Stanislavski belakangan berkembang 
hingga mengandalkan Aksi Fisik 
yang membangkitkan perasaan dan 
emosi. Memori Afektif diterapkan 
dalam Sistem Stanislavski tetapi 
tidak begitu banyak dalam Metode 
Lee Strasberg.

Stella Adler, satu-satunya orang 
Amerika yang belajar pada 
Stanislavski, diajari Metode Aksi 
Fisik di Paris selama 5 minggu pada 
1934. Dengan pengetahuan yang 
baru ini ia datang kepada Strasberg 
dan memperkenalkan kepadanya 

emosi yang diinginkan dan kemudian 
memainkan kembali emosi tersebut 
di dalam peran guna mencapai 
penampilan yang lebih sungguh-
sungguh.

Stanislavski mengusulkan agar para 
aktor mempelajari dan mengalami 
emosi-emosi dan perasaan-perasaan 
subyektif dan mewujudkannya 
kepada para penonton melalui 
sarana-sarana fisik dan vokal, yang 
juga dikenal sebagai Bahasa teater.

Stanislavski bertahan baik Revolusi 
Rusia tahun 1905 dan Revolusi 
Rusia tahun 1917, dengan Lenin 

yang tampaknya ikut campur 
untuk melindunginya. Pada 1918, 
Stanislavski mendirikan Studio 
Pertama sebagai sekolah untuk 
aktor muda dan menulis sejumlah 
karya. buku-buku yang ditulisnya 
dan terdapat dalam bahasa Inggris 
antara lain adalah: An Actor 
Prepares (diterjemahkan oleh 
Asrul Sani dengan judul “Persiapan 
Seorang Aktor”), Building a 
Character, Creating a Role, dan 
biografi My Life in Art.

PERBEDAAN ANTARA 
STANISLAVSKI DAN 
METODE LEE STRASBERG
Sistem Stanislavski dapat pula 
disebut Metode Aksi Fisik yang 
berbeda dengan Metode Lee 
Strasberg yang sangat dipengaruhi 
oleh “Memori Afektif”. Stanislavski 
mempunyai berbagai murid 
pada setiap tahap penemuan dan 

KONSTANTINSTANISLAVSKI
foto: TheMoscowTimes
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Sistem/Metode Aksi Fisik yang baru. 
Lee Strasberg memahami perbedaan-
perbedaannya tetapi menolak Metode 
Aksi Fisik. Ia percaya bahwa seni peran 
adalah mengenang kembail emosi. 
Karena itu Adler berkata tentang 
Strasberg “Ia sama sekali keliru.”

Stanislavski meninggal pada 1938 
sehingga antara 1934 ketika ia bertemud 
engan Stella Adler dan 1938 ia masih 
menemukan dan memperkeuat hal-hal 
baru di dalam Sistemnya.

Penting diingat bahwa Stanislavski 
selalu menganggap sistemnya seolah-
olah sebuah daftar isi dari sebuah buku 
yang besar yang membahas segala aspek 
dari seni peran. Karyanya yang terakhir, 
kini dikenal sebagai Metode Aksi 
Fisik, sama sekali bukanlah penolakan 
terhadap minatnya yang lebih awal 
terhadap memori perasaan dan memori 
afektif. Ia sama sekali tidak pernah 
menolak pemahaman memori emosi; ia 
hanya menemukan cara-cara lain untuk 
mengakses emosi, antara lain keyakinan 
mutlak akan keadaan-keadaan tertentu; 
pelatihan imajinasi, dan penggunaan 
aksi fisik.

Ini sebetulnya tidak benar. Apa yang 
ditemukan Stanislavski adalah bahwa 
kebanyakan – memori perasaan 
dan memori afektif, ketimbang 
membebaskan si aktor, terlalu sering 
menimbulkan hasil-hasil yang negatif. 
Hal ini membuat para aktor tegang, 
lelah, dan histeris, dan seringkali 
menyebabkan ia secara emosional 
membeku. Dalam tulisan-tulisannya di 
kemudian hari ia percaya bahwa setiap 
upaya untuk membangkitkan perasaan 
harus dihindari.

WARISAN
Jalan berliku yang panjang yang dimulai 
dengan sistem Stanislavski membaw 

kepada aktor dan aktris seperti Jack 
Nicholson, Marilyn Monroe, James 
Dean, Marlon Brando, Montgomery 
Clift, Harvey Keitel, Steve McQueen, 
Paul Newman, Warren Beatty, 
Geraldine Page, Dustin Hoffman, 
Robert De Niro, Al Pacino, Jane Fonda, 
dan masih banyak lagi. Yang lebih 
belakangan adalah Benicio Del Toro, 
Mark Ruffalo, Johnny Depp, dan Sean 
Penn.
Charlie Chaplin berkata, “Buku 
Stanislavki Persiapan Seorang 
Aktor, menolong semua orang 
untuk menjangkau seni dramatis 
yang besar. Buku ini mengajarkan 
apa yang dibutuhkan seorang aktor 
untuk membangkitkan ilham yang 
ia butuhkan untuk mengungkapkan 
emosi-emosi yang mendalam.”

Sir John Gielgud berkata, “Sutradara ini 
menemukan waktu untuk menjelaskan 
seribu kali apa yang selalu mengganggu 
para aktor dan mempesona para 
murid.” Gielgud juga pernah berkata, 
“Buku Stanislavski yang kini terkenal 
adalah sumbangan kepada Teater dan 
siswa-sisanya di seluruh dunia.”

Tujuan Stanislavski adalah menemukan 
sebuah Metode/Sistem Universal 
yang dapat menolong para aktor. 
Sebagai kesimpulan dari semuanya, 
Stanislavski berkata tentang sistemnya, 
“Ciptakanlah metode Anda sendiri. 
Jangan bergantung membabi buta 
pada metode saya. Ciptakanlah sesuatu 
yang menolong bagi anda! Tetapi saya 
mohon, patahkanlah terus tradisi.”  
MUngkin gali yang baru dan ciptakan 
yang baru dan tradisi biarlah ada. 
Paling tidak dari dua tokoh ini jelas 
bahwa kekuatan seni panggung telah 
dipengaruhi banyak atas kehadiran dua 
tokoh yang fenomena ini.[S] 

berbagaisumber/TIM data SENI

BUKU KONSTANTIN STANISLAVSKY
foto: amazon
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PUISI

Ramadan ,
Taufan S. 

Chandranegara
Oleh: Taufan S. Chandranegara

Siasat adalah kecerdasan pada undang-undang.
Siasat adalah kecerdasan pada ketertiban.
Siasat adalah kecerdasan pada keadilan.
Siasat adalah kecerdasan pada tatanan.

Siasat bukan permainan dalam perjudian.
Siasat bukan judi memainkan kartu-kartu.
Siasat bukan melipatgandakan nota keuangan.
Siasat bukan menggunting pita dalam lipatan.

Siasat bukan bersuara curang dicorong publik.
Siasat bukan menaruh palu hakim di dalam laci.
Siasat bukan pelelangan dogma pada kultus.
Siasat bukan anarkisme atas nama simbolisme.

Siasat bukan demokrasi dijual di pasar kapitalis birokrat.
Siasat bukan demokrasi dijual di pasar impor.
Siasat bukan demokrasi dijual di pasar rentenir.
Siasat bukan demokrasi dijual di pasar global.

Siasat adalah kecerdasan menghormati kejujuran.
Siasat adalah kecerdasan menghargai sesama.
Siasat adalah kecerdasan menghormati kesetaraan.
Siasat adalah kecerdasan menghargai kebijaksanaan.

Bersujud bersama Imam ku…

Jakarta Indonesia, April 29, 2020/2014.
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TAUFAN S. 
CHANDRANEGARA, 
Praktisi Seni – Penulis.

Lahir : Jakarta, Indonesia.

PENDIDIKAN NON-FORMAL: 
Workshop Teknik Tatalaksana 
Pentas dan Pencahayaan yang 
diselenggrakan oleh Japan 
Foundation dan Pusat Kesenian 
Jakarta/TIM, Workshop Dramaturgi 
yang diselenggarakan oleh Teater 
Koma dan Goethe Institute Jakarta. 
Terlibat dalam Gerakan Seni 
Rupa Baru 1987. Dengan tema: 
PASARAYA DUNIA FANTASI. Di 
Pusat Keseniaan Jakarta TIM.

KARIER: 
Perancang Grafis PT. Grafiti Pers. 
Penerbit Majalah Tempo, Medika 
dan Zaman (1981-1987)

PROFESI: 
Aktor Teater, Skenografer, Sutradara 
Teater, Pengarah Artistik, Penata 
Panggung & Cahaya, Perancang 
Grafis, Penulis Naskah Drama, 

PERUPA: ERA 2000-1970. 
Telah berpameran tunggal Seni 
Rupa ke 1 sampai dengan ke 12 
pada era 2005 – 2016, dengan 
tema: TAUFAN 05, TERA, IKON, ORAL 
(Kritik kepada Korupsi), HUMA, ESAI, 
ZERO, CINTA, THESHADOW, NO END, 
THE SCENE OF AN ERA, GUDANG, 
Taufan bersama teman-teman 
dari kelompok 12 PAS (Pameran 
Kritik kepada Korupsi Seri Kedua). 
Pameran ke 1 sampai dengan ke 12 
berlangsung di Jakarta Indonesia. 

Pameran bersama group seni rupa 
antara lain: Pameran bersama 
Kelompok Seni Rupa 12 PAS, tema 
“The wall of Fiction” dengan karya 

berjudul “The Scene of An Era” 
2012 di Galeri Nasional Jakarta 
Indonesia. Telah mengikuti pameran 
kelompok “Pelukis Jakarta, tema 
“Warna-warni Jakarta” 2008 di Pusat 
Kesenian Jakarta Taman Ismail 
Marzuki, Galeri Cipta II Jakarta 
Indonesia. Telah mengikuti pameran 
kelompok seni rupa YES 2007, di 
Galeri KITA, Bandung Jawa Barat. 
Pameran Seni Rupa dan Grafis group 
Majalah Tempo pada era 1980 di 
Pasar Seni Ancol, Jakarta Indonesia. 
Pameran bersama “Sanggar Garajas 
Bulungan” pada era 1970 sebagai 
anggota sanggar tersebut di 
Bulungan, Jakarta Indonesia.
AKTIFITAS TEATER: 
Kelompok Seni Pemuda – 
Gelanggang Remaja Bulungan, Teater 
Panuluh, GARAJAS angkatan 1970, 
Anggota tetap Teater Koma sejak 
1981. Kini memimpin Teater Dur.

Oleh: Taufan S. Chandranegara

Sudah berhenti kau berteriak-teriak seperti si gila.
Sudah berhenti kau berteriak-teriak seperti anjing menyalak.
Sudah berhenti kau berteriak-teriak seperti lolong srigala.
Sudah berhenti kau berteriak-teriak seperti ringkik kuda.

Ini belati, rajam mulutmu kalau kau omng-kosong.
Ini belati, potong tubuhmu kalau kau sekadar orasi.
Ini belati, potong lehermu kalau kau sekadar berteriak.
Ini belati, potong lidahmu kalau kau sekadar agitatif.

Jika dengan cara itu kau merebut simpati kami, tak akan bisa.
Jika dengan cara itu kau memberi pesonamu, tak akan bisa.
Jika dengan cara itu kau bujuk kami dengan rayuanmu, tak akan bisa.
Karena kami hidup, berdarah, berdaging, bernyawa. Kami, 
bukan tembok.

Singsingkan lengan bajumu, mengolah tanah membuka mata air.
Singsingkan lengan bajumu, mengolah tanah menjaga tradisi.
Singsingkan lengan bajumu, mengolah tanah, bergotong-royong.
Singsingkan lengan bajumu, mengolah tanah tetaplah mandiri.

Bung! Kemari! Di sini tempatmu. Di tanah inilah matahari terbit.
Bung! Kemari! Di sini tempatmu. Di tanah inilah rembulan bercahaya.
Bung! Kemari! Di sini tempatmu. Di tanah inilah hutanmu tumbuh.
Bung! Kemari! Di sini tempatmu. Di tanah inilah luas lautmu.

Tonggak sejarah telah ditulis dengan hak asasi.
Tonggak sejarah telah ditanam di tanah leluhurmu ini.
Tonggak sejarah telah mengibarkan Sang Dwi Warna.
Tonggak sejarah telah menjadi bendera kesaksian.

Kami saksikan kamu pada waktu ini dan akan datang.
Kami saksikan kamu pada waktu ini kosakatamu 
menjadi apa.  
Kami saksikan kamu pada waktu ini tetapkah kau 
kayuh bidukmu.
Kami saksikan kamu pada waktu ini karena janji 
kewajiban ditepati.

Ayo! Bung! Kau tidak sendiri. Kami tetap menemani.
Ayo! Bung! Kau tidak sendiri. Mainkan cangkulmu.
Ayo! Bung! Kau tidak sendiri. Taburkan benih disini.
Ayo! Bung! Kau tidak sendiri. Imanmu di tanah ini.

Berzikir! Bertakbir! Tafakur Bung…

Jakarta Indonesia, April 29, 2020/2014.

KARYA NASKAH TEATER: 
Bendera (1994), Grass Rock Opera 
(1998), Saputangan Merah Jambu 
(1999), Bolong (2000), Opera 
Sang Sangkuriang (2001), Taman 
Hati (2003), Monolog Aksioma 
(2004), Monolog Bangsat (2004), 
Monolog Kepada Orang Terkasih 
(2005), Monolog Bunga Di 
Atas Awan-awan. Atawa Cinta 
Dibalut Hitam (2005), Monolog 
Kromo Kronik (2005). Telah terbit 
lengkap di Antologi Monolog.  

KARYA BUKU: 
Antologi Monolog Babad Raja 
Tega (2005)

FILMOGRAFI: 
FTV Suryakanta Kala-Onah dan 
Impiannya (penata aristik dan 
penata cahaya), FTV Cintaku  
Terhalang Tembok (penata 
artistik dan penata cahaya).[S]
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Oleh: TAUFAN S. CHANDRANEGARA, Praktisi Seni.

WAJAH siapa serupa Semar. Sifat siapa serupa 
Semar. Suara siapa serupa Semar. Mungkin, Semar, 
dilahirkan dari suatu pola penciptaan kesadaran kebu-
dayaan massa ketika itu, bahwa tokoh serupa Semar, 
wajib segera dilahirkan, ditampilkan kepada publik, 
mungkin, akibat kekuasaan pada zaman ketika itu, 
tak mampu melihat kelemahan diri, mungkin pula, 
pe mangku kepentingan terjebak kenduri kata-kata. 

Maka kewajiban dakwah memberi aksara baru dalam 
kancah kisah-kisah peperangan nurani, bahwa jujur 
itu ada di antara senyum dan menangis, itu sebabnya 
pula, Semar tak ada di Padang Kurusetra, dia ada di 
kahyangan, diturunkan dalam kisah kebaruan dunia 
pewayangan Jawadwipa.

Terbit lah sepasang kekasih 
rem bulan dan matahari. 
Pe   pe rangan di Padang Ku-
ru setra, atas kehendak ma-
khluk pelaku kekuasaan za -
man  nya, lantas peperang an 
tum buh, berkembang di pe-
radaban, zaman peru bahan 
te rus menerus, mung kin 
pu la, karena kekal itu ko-
non tak ada pada kehidupan 
kasat mata, sebab hidup ba-
rangkali merupakan rang-
kaian perjalanan pe ristiwa keadaban tata la ku para 
pelakon. 

Harimau menerkam binatang pemenuhan kebutuhan 
hidupnya. Jaring laba-laba perangkap efektif kebutu-
han hidup sang laba-laba. Ular memakan sesama ular 
lebih kecil. 

Naturalisme, hadir untuk kehidupan makhluk ber-
nurani, berakal-berbudi. Para panakawan anak-anak 
Semar, penyuluh hati para satria, agar senantiasa 
mawas diri tidak lupa diri. Sebelum Mahameru, 
mur ka menjadi lautan pasir menggulung nasib para 
makhluk, bersama badai taifun mengombak samude-

ra, mele dakkan Krakatau, membangkitkan gunung 
Toba, hanya sekadar untuk mengingatkan, bahwa 
hidup tak kekal, bahwa perubahan peradaban geolo-
gis mampu kembali bergolak tak terduga oleh sains 
atau tekno apapun. Namun, hidup modernisme sung-
guh tak menhendaki bencana itu. 

Sebuah kisah adalah sebuah wiracarita, bahwa hidup 
sangat tergantung pada perilaku kesadaran interaksi 
alam dan sesama, bahwa hidup tergantung pada air, 
pada hujan, pada hutan, pada lautan, pada langit, 
pada oksigen, pada frekuensi, pada gravitasi. Alam 
dan kehidupan para makhluk, pola kesatuan saling 
memberi kesadaran, keseimbangan, sebagaimana te-
lah dijanjikan sejak awal mula-Nya. 

Tak ada biduk, tak ada serangga, tak ada habitat flo-
ra dan fauna. Jika amarah ketamakan sekadar ingin 

membangun ambisi di luar 
nalar akal budi hukum ila-
hi. Maka tragikomedi, akan 
sampai pada puncak trage-
di, itu sebabnya, mungkin, 
wajah Semar, dicipta oleh 
kreatornya, berada pada po-
sisi seni peran antara sen-
yum dan menangis. 

Semar, dia hadir, dicipta, di 
antara tokoh wayang Ja wa-
dwipa. Mungkin guna me re-
dam perilaku kurang baik, 

agar kehidupan senantiasa utuh, eksak, manunggal 
dengan ke-Esa-an Sang Gusti Pangeran. Para dewa 
tetap tertib di kahyangan. Para satria khusyuk pada 
kesetiaan, senantiasa menjauh dari kemurkaan. Para 
raksasa tak merajalela melahap matahari, menggelap-
kan dunia. 

‘Zaman Kalabendu’, bukan ancaman. Jika makhluk 
hidup tak mengutuk diri, sebagai akibat perilaku diri 
sendiri. Sebuah kisah selalu ada, menilik milik zaman-
nya. Barangkali.

Jakarta Indonesia, April 25, 2020.

KOLOM
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Seni Kertas 
Karya yang 
Jujur ADA ukiran kertas yang 

dipajang seperti Seni Instalasi 
di sebuah Mall Sahid J - Walk, 
Jogjakarta. Dekat dengan 
Eskalator, ada pencayaan yang 
kuat dan memberikan warna lain 
pusat perbelanjaan itu. Motif itu 
bukan bagian dari Mall namun 
karya kertas dari Seniman 
Kertas Ukir Arita Savitri.  

PROFIL
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Tak hanya di Mall karyanya juga 
masuk dalam kolaborasi dengan 
designer Yogyakarta, - Ninik dalam 
event Wearable Art. Selain itu Rita, 
demikian biasa disapa, melakukan 
kolaborasi dengan penari  Lisa 
Sulistyo dengan karya kertas 
ukirnya. Ada juga kolaborasi dengan 
Brand Lélé Huit produk fashion yang 
memakai gambar dari ukiran kertas 
karyanya, Lélé Huit adalah karya 
anak bangsa asal Jogjakarta namun 
pasarnya dijual di Perancis dan yang 

lebih menarik karya kertas ukir Rita 
ini sebagai Art Therapy. Makanya 
dia banyak memberikan Workshop. 

“Menuangkan sebuah karya ukiran 
kertas tidak cuma sekadar hanya 
munggunting dan membuat 
gambar tanpa konsep tetapi karya 
ini mulai berkembang ke arah 
seni yang lebih luas lagi sebagai 
ukiran kertas,” kata Rita membuka 
pembicaraan dengan MAJALAH 
SENI.

ARITA SAVITRI
foto: dok. Pribadi

KIRI: VIRUS LEGACY 
KARYA ARITA SAVITRI
foto: dok. Pribadi
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Ukiran kertas dan penari, karya 
fashion bisa di sandingkan dengan 
berkolabasi. Maka ini menjadi 
fashion baru dalam seni saat itu, 
kata Rita  ukiran kertas dan penari 
di iringi oleh musik bergenre new 
age sanggup membuat semua mata 
terhipnotis sepanjang pertunjunkan 
berdurasi 15 menit itu berlangsung 
dan di akhiri dengan decak 
kagum ketika pada penghujung 
pertunjukan.

”Ukiran kertas itu dibuka semua 
mata dan decak kagum menghiasi 
atmosfer pertunjukan tersebut 
dan sebagai sebuah sajian yang 
menakjubkan,” kisahnya saat 
kolaborasi saat itu.

Rita juga bercerita selain itu ukiran 
kertas juga mulai di angkat sebagai 
Art Therapy, dan karya ini memiliki 
efek penyembuhan psikologis 
bagi yang melihat ataupun yang 

membuatnya, tergantung pada 
keadaan atau situasi psikologis 
seseorang. 

“Disini letak sebuah kejujuran mulai 
berdetak dinamis ketika seseorang 
mulai menikmati atau membuat 
karya, hasil yang didapat dari para 
peserta pelatihan sungguh-sungguh 
mewakili suasana hatinya. Begitupun 
untuk penikmat karya dengan 
kelembutan ia akan tersentuh 
untuk mengekspresikan ketenangan 
dari gejolak rasa yang sebelumnya 
mengharu biru,”paparnya.

Rita juga menjelaskan bahwa 
ketika tertuang dalam kolaborasi 
fashion designer karya saya ini juga 
menampilkan keindahan lain yang 
mempesona, ukiran kertas menjadi 
dimensi kejujuran yang sanggup 
membuat seseorang menikmati 
sisi sejuk dari keresahan hati. “Ini 
kejujuran karya kertas yang sudah 
masuk ke semua yang mengalami 
dan melihat karya kertas itu,” 
jelasnya.

RITA SANG MUSISI
Sebenarnya Rita adalah  seorang 
musisi yang belajar di Russian Music 
School – Freiburg, Jerman. Sampai 
kini Rita bersama kelompok IENA 
masih berkarya. Pementasannya 
sudah kemnaca Negara selain di 
tanah air. Waktu berjumpa dengan 
MAJALAH SENI ia sedang sibuk 
menyiapkan mentas di Silk Road 
Culture Festival Gyeongju – Korea. 

Lantas kenapa Rita begitu kuat di 
dunia seni Ukiran Kertas, ketimbang 
bermusik? 

Sosok perempuan yang punya 
karakter kuta ini kelahiran 4 Januari 
1968 ini menjadi ahli mengukir 
kertas (paper cutting art) dan 

PROFIL
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ARAH JARUM JAM: 
KARYA ARITA SAVITRI DI 
SEBUAH MALL

KARYA ARITA SAVITRI

KARYA ARITA SAVITRI 
DI KENAKAN SEORANG 
MODEL

ARITA SAVITRI

foto-foto: dok. Arita Savitri
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KARYA: ARITA SAVITRI 
JUDUL: LOCK DOWN
foto: dok. Arita Savitri

PROFIL
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menekuninya awalnya sangat 
menarik. Ukiran Kertas ini saat Rita 
geluti ketikan mengalami cedera 
pergelangan tangan kanan.

Saat itu dokter menyarankan untuk 
berhenti bermain piano. Ada rasa 
frustrasi yang sempat dialaminya, 
namun mendorong Rita akhirnya 
melakukan kegiatan kreatif yaitu 
mengunting kertas. Rutinitas pun 
dilakukan dan diasahnya setiap hari. 
Rita membuat ukiran kertas hanya 
menggunakan gunting kecil tanpa 
bantuan alat ukir lainnya dan dibuat 
tanpa sketsa sebelumnya. Inilah 
yang luar biasanya. Bisa dikatakan 
itulah semua karya ukiran kertasnya 
otentik dan original.

“Karya-karya ukiran kertas yang saya 
buat, selalu memberikan inspirasi 
bagi saya untuk membuat karya yang 
lebih baik terus,” bebernya.

Saya berusaha untuk membuat 
karya-karya, lanjutnya semakin 
baik dari segi kehalusan, keragaman 
floral, dimensi dan coraknya.

Baginya yang menginspirasi saya 
setiap kali membuat karya, yakni 
kisah orang-orang suci, orang-orang 
yang memiliki nama harum karena 
karya-karya besarnya. “Orang-orang 
bijaksana dan keindahan alam dan 
peninggalan sejarah budaya dan 
peradaban manusia,”papar Rita yang 
telah menekuni bidang ini selama 
sepuluh tahun.

Dalam catatan seni kita seniman ukir 
kertas ini memang jarang. Sehingga 
karya-karya ukiran kertasnya kini 
sangat eksklusif.

Maka tak heran karya Rita kini sudah 
sampai di mancanegara seperti, 
Jepang, China, Perancis, Singapura, 

Dubai, Quwait, Qatar, Yunani, 
Amerika, Hongkong, Korea Selatan. 
Tak jarang ia juga memberikan 
introduksi workshop dan pameran 
memberikan kegiatan positif 
kepada generasi muda, yang di 
dalamnya terkandung nilai-nilai seni 
keindahan dan ketekunan, melatih 
generasi muda untuk terampil, tekun 
dan sabar

Rita juga pernah beberapa kali 
mengelar pameran ukiran kertas 
ini diantaranya di Griya Puspa – 
Jakarta 2011, Tembi Rumah Budaya 
– Jakarta 2012, Gedung Nyi Ageng 
Serang – Jakarta 2012, dll. 

Rita mengatakan bahwa konsep 
dalam berkarya biasanya mengalir 
saja saya belum pernah membuat 
konsep untuk karya-karya saya 
karena kalau memakai konsep sudah 
tidak ada lagi “kejutan” pada hasil 
akhirnya. Itulah uniknya ukiran 
kertas.

“Padahal karya ini jika dikerjakan 
tanpa konsep akan terlihat hal hal 
luar biasa yg akan terjadi pada 
motif, terkadang motif yang hadir 
karena improvisasi membuat karya 
tersebut memiliki nilai keindahan 
tersendiri dan dapat membuat 
para penikmatnya mengalami 
hal yang menyenangkan. Karya 
yang dikerjakan tanpa konsep 
akan menghadirkan motif-
motif yang sangat luarbiasa 
detailnya,”ungkapnya mantap.

Ditambahkan Rita bahwa dalam 
pengerjaannya karya ini bisa 
dikatakan sebentar apalagi bila 
memakai kertas yang dilipat.

“Karena media jadi lebih kecil, 
tetapi bisa juga memakan waktu 
yang sangat lama jika memakai 
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kertas utuh tanpa lipatan, apalagi 
jika karya itu menampilkan detai-
detail yang sangat halus, rumit dan 
kecil,”jelasnya.

Diungkapkan Rita bahwa setiap 
karya tidak akan pernah sama 
dan selalu sesuai dengan rasa. 
“Karena karya ini lebih menilik 
pada kejujuran rasa dan cita yang 
tinggi,”jelas Rita.

bahwa karya ini digarap dengan 
kejujuran yang apa adanya. 
“Karena sesungguhnya saya 
tidak bisa menggambar kalau 
menggambar sudah bisa dipastikan 
hasilnya sangat jelek sekali. Tetapi 
dengan gunting saya bisa menikmati 
tarikan menggambar yang luar 
biasa,”akunya. Masih kata Rita 
bahwa sebuah ungkapan kejujuran 
itulah penyebab dari ketidakpuasan 

Rita juga tak pernah merasa puas 
jika dalam berkarya ukuran kertas 
ini dalam melihat karya saya, selalu 
merasa ada yang kurang dan selalu 
merasa ada yang tertinggal. Tetapi 
ketidakpuasan itu justru membuat 
saya selalu memiliki ide-ide baru 
untuk menciptakan detail yang tidak 
biasa.

Rita juga sadar bahwa kembali lagi 

ARITA SAVITRI SAAT MEMBERIKAN WORK 
SHOP. BEBERAPA KARYANYA DIAPLIKASIKAN 
DI DAUN SANGAT HALUS, RUMIT DAN DETAIL 
foto: dok. Arita Savitri
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saya setiap kali saya sudah 
menyelesaikan karya ukiran kertas 
saya. Karena selalu ada yang ganjil 
dan tertinggal.

“Saya selalu merasa tidak bisa 
menyelesaikan karya dengan 
kesempurnaan yang tidak 
maksimal, sehingga saya terbiasa 
tidak menggunakan pola dalam 
mengerjakan karya saya hanya 
mengandalkan imajinasi kreatif 
semampunya,”ungkapnya.

KARYA MEDITATIF
Karya Rita memang mengejutkan, 
tanpa konsep namun hasil akhirnya 
bikin kejutan yang luar biasa jika 
dilihat karya yang penuh ornamentik 
ini memiliki nilai estetik yang luar, 
biasa. Kadang juga ada kesan ganda 
dan sensasi magis dalam karya 
itu. Sehingga ungkapan Rita yang 
mengatakan terkadang membuat 
karya meditatif dimana saya 
harus menggunakan lafadz lafadz 
Zikr yang tidak terputus selama 
pengerjaannya.

“Karya meditatif ini yang dapat 
menimbulkan kesan mistis dari 
yang melihat. Bagi yang mengerti 
akan bisa membedakan mana 
karya yang saya kerjakan dengan 
keterbatasan apa adanya dan karya 
meditatif. Tetapi karya meditatif 
ini tidak bisa datang sewaktu-
waktu,”ungkap Rita.

Ditambahkan Rita bahwa dalam 
mengerjakan karya seni ukiran 
kertas saya harus berada di ruangan 
yang tertutup dan sendiri. Jauh dari 
suara-suara. Sangat membutuhkan 
kesenyapan, ketenangan dan sunyi. 
Sungguh sebuah kontemplasi 
khusus dalam berkarya ini, sehingga 
inspirasi dalam berkarya Rita adalah 
alam semesta yang tidak terbatas.

“Di ruang situ saya menemukan ide-
ide yang tak terduga,”katanya.

Saya juga menterjemahkan dalam 
rangkaian aneka rupa floral, yang 
kemudian bisa diterjemahkan dalam 
bentuk-bentuk lain sesuai kemauan 
tangan bergerak, jelasnya. 

“Terkadang saya sendiri sering 
tersentak maksud hati ingin 
membuat bunga atau floral 
tapi nanti yang terjadi menurut 
pandangan orang gambar itu 
bukan bunga bisa menjadi apa saja. 
Hal ini adalah kejutan yang saya 

maksud. Rangkaiannya adalah floral, 
daun, lingkaran dll, tetapi begitu 
selesai jika diperhatikan gambar itu 
bisa membentuk rupa yang tidak ada 
dalam konsep pikiran saya,”ujarnya.

Namun saat ditanya apa respon akan 
sebuah kekinian atau satu peristiwa 
bagi Anda apakah membuat karya 
pula? 

“Ya inspirasi saya adalah kejujuran 
dalam berkarya dan berkarya 
dengan jujur akan senang.  Saya 
juga merespon karya akan konteks 
kekinian, misalnya saat ini soal 
wabah VirusCorona (covid-19) atau 
dan hal lainnya, ini juga sebuah 
kejujuran juga,”tandasnya menutup 
pembicaraanya.[S] AEM

KARYA: ARITA SAVITRI 
foto: dok. Arita Savitri



48

LITERASI

48 MEI-JUNI 2020



49

DALAM hal ini saya hanya ini sampaikan sebuah 
pandangan soal yang namanya kritik. Yang saaat ini 
kritik dainggap nyinyir. Kritik ya..kini jadi kegelisahan 
bagi dan --sekaligus yang kini sedang saya alami tentang 
memaknai-- kata kritik dan ini sebuah “upaya” koreksi.  

Dalam beberapa bulan ini, terlebih dalam empat bulan 
terakhir soal kritik ini mengitari pikiran saya. Tapi saya 
baru tersadar kembali saat saya membaca buku Mochtar 
Lubis -Wartawan Jihad.  

Mochtar Lubis adalah sosok seorang jurnalis. budayawan 
dan pernah menjadi pemimpin redaksi Indonesia Raya. 
Ia juga pengarang terdepan Indonesia. Saya teringat 
kisahnya peran sebagai seorang pemimpin redaksi.  
Mochtar telah jadi simbol kebebasan pers. Itulah yang 
membuat saya takjub

Ia kerjanya bisa dikatakan mempunyai kebijakan kuat 
dalam redaksional Indonesia Raya. Mochtar berkali-kali 
melakukan kritik terhadap pemerintah. Gaya jurnalisme 
Mochtar berani, tajam, dan tidak dapat digoyahkan oleh 
siapapun dan menjadi inspirasi bagi banyak media lain 
di era itu, demikian David T.Hill menyebutnya Mochtar 
Lubis adalah prisma dalam buku Jurnalisme dan Politik 
di Indonesia (Yayasan Pustaka Obor Indonesia – Juli 
2011).  

Hill juga kemudian menyebutkan bahwa melaluinya, 
kita bisa melihat pergulatan sebuah bangsa yang sedang 
mencari jatidiri pasca kemerdekaan. Pergulatan yang 
merentang di bidang politik, ideologi, jurnalisme, sampai 
kebudayaaan ketika dunia masih dilanda perang dingin. 
Hill juga mengungkapkan perjalanan Mochtar tentu saja 
gaya jurnalisme jihad bukan tanpa resiko.  

Kembali ke soal Kritik. Kritik Mochtar yang kuat dari 
sebuah harga mahal harus ditanggung Indonesia Raya. 
Media yang dipimpin Mochtar dibredel sampai dua kali. 

MOCHTAR LUBIS
KRITIK 
DARI SUDUT
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“Kenapa kita harus 
takut kalau kita yakin 
bahwa yang akan kita 
kemukakan itu adalah 

benar, untuk kepentingan 
masyarakat, untuk 

kepentingan bangsa.”
MOCHTAR LUBIS

LITERASI
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Pertama 1958 setelah serangkaian berita yang 
antikomunis dan anti Soekarno. Mochtar dan Indonesia 
Raya bertarung dalam pertempuran yang tidak 
berimbang. Mochtar ditangkap dan dijadikan sebagai 
tahanan rumah. Surat kabar ini terbit kembali setelah 
gonjang-ganjing politik 1965 yang meruntuhkan 
kekuasaan Soekarno. Pembredelan kedua pasca Malari 
1974.

Awalnya, Indonesia Raya dengan sikapnya yang anti-
komunis dan anti-Soekarno adalah partner yang 
pas untuk Orde Baru dalam menjalankan stabilitas 
pembangunan.

Sayangnya, bulan madu keduanya berjalan singkat. 
Mochtar Lubis yang sekaligus menjadi simbol Indonesia 
Raya kembali menjadi pembangkang yang teguh dengan 
terus memberitakan penetrasi modal asing, isu korupsi, 
dan berbagai kebobrokan pemerintah.

Mochtar kembali kalah. Selain surat kabarnya dibredel, 
ia kembali ditangkap tanpa melalui pemeriksaan. 
Karier sebagai seorang pemimpin redaksi surat kabar 
harian selesai sampai di sini.   Meskipun surat kabarnya 
berakhir dengan tragis, Indonesia Raya sampai saat ini 
tetap dianggap sebagai pelopor bagi berkembangnya 
jurnalisme investigasi di Indonesia. Salut. 

Keberaniannya mengungkap kasus korupsi di Pertamina 
patut mendapat apresiasi. Apalagi kasus ini melibatkan 
Ibnu Sutowo, salah satu orang dekat dalam kekuasaan 
Soeharto. Keberanian dalam meliput ini memiliki 
pengaruh yang besar dalam perkembangan jurnalisme di 
Indonesia sampai saat ini.   Setelah keluar dari penjara 
Nirbaya, Mochtar lebih banyak menghabiskan waktunya 
di bidang kebudayaan.

Selain mengelola majalah sastra Horison, ia sering 
menyampaikan pidato kebudayaan di Taman Ismail 
Marzuki. Pidatonya yang paling fenomenal sekaligus 
kontroversial terjadi pada 6 April 1977. Mochtar 
mengungkapkan karakteristik manusia Indonesia 
yang sarat dengan kritikan pedas. Dengan gaya yang 
provokatif dan meluap-luap, Mochtar menelanjangi 
manusia Indonesia sebagai sosok yang munafik, feodal, 
percaya tahayul, tidak bisa mengambil keputusan, dan 
enggan bertanggung jawab.  

Pidato ini kemudian memicu perdebatan intelektual 
di media yang seru dan berlangsung selama 
berminggu-minggu. Banyak yang memuji sikap terus 
terang Mochtar tersebut. Tapi tak sedikit juga yang 
mencacinya terutama kalangan intelektual Jawa yang 
menganggapnya tidak paham alam pikiran Jawa.  

Terlepas dari perdebatan tersebut, Hill menyebut 
pidato ini sebagai tour de force (perolehan 
gemilang) intelektual Mochtar. Pidato ini sekaligus 
menunjukkan kepiawaiannya dalam menerjemahkan 
benturan budaya antara modernisasi barat dan tradisi 
ketimuran.  

Sosok Mochtar Lubis adalah sosok jarang sekali 
ditemukan saat ini. Sebagai jurnalis saya melihat 
sosok sang pembangkang seperti ini kini bukan 
ditemukan namun sudah tidak ada, karena terlalu 
banyak kepentingan saat ini menjadikan pisau bedah 
tinta jurnalisme kita menjadi tumpul karena faktor 
kepetingan tadi bahkan tak jarang karena faktor ini 
mengarah ke priuk dapur. Sayang sekali!.  

MOCHTAR LUBIS
KRITIK 
DARI SUDUT
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“Mochtar Lubis 
bagaikan penunjuk arah 
bagi mereka yang telah 
kehilangan kompas di 
tengah samudera dan 
yang tak mampu lagi 

memandang mercusuar 
di tempat gelap.”

ATMAKUSUMAH 
TOKOH PERS INDONESIA

LITERASI
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tidak ada rasa takut. Saya bergulat dengan rasa takut saya 
itu. Tapi pertahanan saya adalah: “Kenapa kita harus 
takut kalau kita yakin bahwa yang akan kita kemukakan 
itu adalah benar, untuk kepentingan masyarakat, untuk 
kepentingan bangsa.”  

Jawaban ini sangat menyejukan untuk saat ini 
kepentingan masyakat dan kepentingan bangsa. Itulah 
yang kita harapkan. 

Kutipan penting lainnya adalah dari Atmakusumah 
tokoh pers Indonesia yang juga sekaligus penyunting 
Buku Mochtar Lubis -Wartawan Jihad yang menulis 
secara jelas. “Mochtar Lubis bagaikan penunjuk arah 
bagi mereka yang telah kehilangan kompas di tengah 
samudera dan yang tak mampu lagi memandang 
mercusuar di tempat gelap”.   

Maka jelas sudah kritik itu perlu dan sangat perlu 
ditengah tempat mercuasuar yang kini gelap apalagi, agar 
menjadi terang…..Jadi jangan anti kritrik ya..bro…… !! [S]

*) AENDRA M KARTADIPURA, 
Pemimpin Redaksi & Penanggung jawab MAJALAH SENI

Saya juga berharap banyak karena publik saat ini sudah 
cerdas terutama virus media sosial semoga mereka 
paham mana yang namanya kritik dan mana yang 
namanya menghina atau bahkan fitnah yang disebut 
awalnya nyinyir tadi.  

Saya yakin suatu saat hal ini akan muncul kembali 
apa yang dimanakan kritik yang sebenarnya. Karena 
kerinduan sebuah kritik itu adalah sebuah upaya 
membangun, bukan malah orang yang mengkritik 
itu dibungkam. Dan seharusnya kritik itu dijadikan 
pemantik untuk memberikan eveluasi diri.  

Bukan yang seperti saat ini kalau dilihat kini kritik sudah 
lagi bergeser ke grey area dan dianggap sebagai upaya 
menghina, menyerang bahkan ada yang salah kaprah 
disebut kritik kok disebut fitnah. Inilah yang terjadi saat 
ini. Sungguh Aneh bukan?  

Akhirnya saya ingin mengutip dua tokoh atas keberanian 
kritik Mochtar Lubis ini pertama saya kutip atas 
percakaan Moctar Lubis dengan Ramadhan KH dimana 
saat Ramadahan KH tahun 1991 bertemu dengan Moctar 
Lubis dirumahnya. Saat itu Ramadhan berseloroh soal 
pemberani, pelindung istri dengan penuh kasih sayang. 
(Mochtar Lubis -Wartawan Jihad hal 178).

Pemberani dalam konteks besar dimana Moctar dikenal 
pada tahun 1957-1958 terasa maju dan kuat ke depan 
sementara kebanyakan dari kita mulai terkungkung oleh 
rasa takut.  

Ramadhan atas dasar ini bertanya langsung kepada 
Mochtar Lubis. Dan jawaban Mochtar Lubis sangat 
cerdas dengan menjawab: “Saya sendiri heran kalau 
orang berkata bahwa Mochtar Lubis itu pemberani. 
Betul! apa yang terjadi sesungguhnya kalau saya akan 
bersikap, saya harus berjuang dulu dari dalam diri saya, 
melawan rasa takut.”

Di zaman orde lama saya melawan terhadap Sukarno. 
Kalau saya mau menulis kritik-kritik terhadap Sukarno, 
di belakang kepala saya ada pikiran rasa takut. Seperti 
ada yang berbisik: Awas lho, kalau kamu mengkritik-
kritik begitu kamu bisa ditangkap. ”Jadi ada pergulatan 
terus dalam diri saya kalau mau melawan terhadap 
orang-orang besar, terhadap orang-orang berkuasa 
orang-orang bisa menangkap kita setiap saat. Bukan 

MOCHTAR LUBIS
KRITIK 
DARI SUDUT
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FOTO ESAY

Kisah fotografer yang menemukan keintiman 
dengan para tetangganya saat pandemi Covid-19

VIRUS 
CORONA 
LOCKDOWN

KETIKA masyarakat tidak 
dapat bersosialisasi dengan 
teman-temannya atau melihat 
keluarganya, fotografer Zoe 
Savitz membuat serangkaian foto 
beberapa tetangganya di sebuah 
ruas jalan di Dalston, London timur.

Savitz menghabiskan sekitar 20 
me nit dengan setiap penghuni 
rumah, dengan berdiri di trotoar, 
mengobrol dari jarak agak jauh 
sebelum mengambil foto mereka.

Kadang-kadang, teman 
serumahnya ikut tertarik 
bergabung, demi mendapat 
kesempatan berinteraksi dengan 
orang- orang lain.
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“Mendengar kisah ma sing-masing, 
asal mereka dari mana, apa yang 
mereka lakukan se belum dunia 
berhe nti, dan berapa lama mereka 
tinggal di sini , sungguh menarik,” 
ujarnya.

kekurangan tenaga kerja di Inggris 
setelah Perang Dunia II), hingga 
keluarga dari Kashmir, Mauritius, 
Jepang, Amerika, Australia, dan 
Eropa.” Savitz saat ini memiliki 
sahabat pena yang tinggal di uju 

“Beberapa keluarga bahkan sudah 
tinggal di ruas jalan itu semenjak 
tahun 70an. “Dari generasi 
Windrush(periode kepindahan 
migran dari Karibia ke Inggris dari 
1948 sampai 1970 saat terjadinya 
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ng jalan. “Dia bernama Theo dan usianya empat 
tahun,” katanya.

“Kami menggambar dan saling mengirimkan 
hasilnya. “Kami meminjam permainan teka-
teki dari rumah sebelah, sehingga bertetangga 

membuat kami jadi penghuni pertama yang 
ditawari diskon berbagai perabot rumah-kantor.

“Sejak berbagi proyek di antara sesama penghuni 
ruas jalan, saya melihat orang-orang mengobrol 
di luar pintu satu sama lain, mengenali satu 

FOTO ESAY
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sama lain dari foto-foto. “Sekarang ada 
begitu banyak wajah yang saya kenal dalam 
perjalanan harian saya, saya merasakan 
hubungan komunitas yang luar biasa, yang 
akan bertahan lama dan sangat langka bagi 
kehidupan kota.

“Setelah melihat foto-foto saya, seorang 
perempuan mengirim pesan kepada saya 
untuk mengatakan, ‘Ada banyak sejarah di jalan 
ini dan saya sangat senang Anda melakukan 
proyek ini.’[S]

Foto-foto diabadikan: Zoe Savitz. Sumber BBC
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B
egitu banyak peristiwa terjadi dalam sebulan lalu. Kita juga 
dikagetkan dengan sejumlah seniman yang pergi duluan. 
Mangkat dengan meninggalkan jejak kekaryaannya. 

Nama seniman itu pernah menyentuh dan menorehkan 
kar yanya di tanah air ini. Didi Kempot (53), Adi Kurdi (71), 
dan Erwin “DEWA” Prasetya (48) dan Aktor senior Henky 
Sualeman.

Nama Didi Kempot kita kenal dan menjadi sangat terkenal. Kami 
melihat dari sudut lain misalnya  sebuah fenomena menarik tentang 
perang strategi promosi antara dua marketplace top yang ada di 
Indonesia tengah terjadi. Sebuah duel seru terjadi antara Tokopedia 
dan Shopee yang sekarang tengah menjadi marketplace ter-hits di 
sini.

Ceritanya, demi mengimbangi strategi kampanye rivalnya, To-
kopedia yang telah terlebih dahulu mendaulat BTS, boyband tenar 
asal Korea sebagai brand Ambassadornya, secara dramatik Shopee 
jus tru memilih Didi Kempot sebagai jagoannya. Berbekal kecerdikan 
kreativitas yang dimiliki, Shopee menyesuaikan kegayengan dan 
kesablengan Didi Kempot “The Godfather of broken heart” yang 
menamakan fans club-nya dengan istilah “sobat ambyar”, dengan 
menyebut Didi Kempot tidak sebagai Brand Ambassador melainkan 
Brand Ambyarssador.

Akibatnya istilah itu pun mampu keluar dari paritas, mencuri 
per hatian dan memancing keingintahuan khalayak yang ada. Nama 
Didi Kempot moncer dan masuk dalam kampanye kreatif program 
promosi yang diperhitungkan. 

Terlepas dari impact yang dirasakan dan didapatkan oleh To ko-
pedia maupun Shopee dari kampanye promo yang mereka lakukan 
di atas, –yang notabene hanya mereka sendiri yang mengetahuinya, 
mung kin atas nama konsumem kita bisa mencoba menganalisa duel 
strategi kampanye di atas secara subyektif.

BTS jelas sedang hits dan digandrungi oleh Kpoper dan milenial 
Indonesia atau bahkan Kpoper dan milenial dari seluruh dunia. Karena 
itu peran BTS sebagai brand ambassador Tokopedia, tentunya turut 
memperkuat awareness Tokopedia di kalangan milenial Indonesia.

Anggapan bahwa dengan mendaulat Didi Kempot sebagai 
brand ambyarssador-nya, Shopee akan memenangi konsumen di pa-
sar menengah bawah dan Toped hanya menang di menengah atas 
tidaklah benar. Bagi milenials jelas keduanya mampu diterima oleh 
semua segmen pasar.

Menurut saya di era sosial media yang sangat mondial sekarang, 
pengklasifikasian lokal, nasional dan internasional sudah tidak 
begitu krusial lagi. Dengan gampang yang lokal bisa go internasional 
dan sebaliknya yang global pun juga dengan gampang bisa go lokal. 

Jadi anggapan bahwa Didi Kempot lebih berpotensi memenangkan 
konsumen lokal dibandingkan BTS tentunya tidak sepenuhnya 
benar. Meskipun artis Korea, tapi bisa jadi BTS juga mampu bersaing 
memenangkan hati konsumen lokal Indonesia melawan Didi Kempot 
yang istilahnya Akamsi (Anak Kampung Sini).

Keunggulan menyolok yang dimiliki Shopee dalam duel kam-
panye promo kali ini adalah dari sisi kreativitas yang mereka eks-
plorasi. Tokopedia maupun Shopee keduanya sama-sama me man-
faatkan ketenaran public figure untuk melejitkan popularitas dan 
awareness mereka. Hanya saja jalan yang dipilih Tokopedia me ru-
pakan jalan yang umum atau biasa saja, sedangkan jalan yang dipilih 
Shopee bisa dibilang unik, berani dan kreatif.

Dan ternyata strategi membuat plesetan Brand Ambassador 
men jadi Brand Ambyarssador diteruskan Shopee secara militan un-
tuk mengejek pesainganya Tokopedia tersebut. Terakhir yang ter-
baru dari Shopee dan membuat heboh khalayak yaitu membuat 
mem plesetkan pose BTS dengan Didi Kempot yang berpose persis 
seperti mereka. Bahkan tak tanggung-tanggung, akronim BTS di ple-
setkan menjadi bahasa Jawa “Bisa Tuku Saiki”yang artinya “bisa beli 
sekarang”.   Sekilas ada yang menyebutnya lucu, ada yang menye-
butnya plagiat namun ada juga yang menyebutnya cerdas.

Lalu apa kesimpulannya? Semua kembali pada diri kita masing-
masing. Lucu, plagiat atau pun cerdas terserah perasaan kita. Kalau 
kita senang ya monggo menyebut Shopee sebagai pemenangnya 
ka lau tidak ya bebas saja. Bagaimana pun juga kreativitas itu me-
mang bebas dan bahkan tanpa batas kecuali pada norma, aturan dan 
hukum yang berlaku. 

Kabar  Didi Kempot pergi itu, menjadikan ambyar semua. Me dia 
se kelas Kompas bahkan menjadikan foto Didi begitu masif men-
jadi headline, sejarah menjadikan sang legendaris ini laik di junjung. 

Begitu lirik lagu-lagu Didi kita dirunung selamat jalan  “Godfather 
of Brokenheart”. 

Selain Didi kita juga kehilangan aktor Adi Kurdi  yang dikenal luas 
sebagai Abah di drama TV “Keluarga Cemara” (1997) bersama Novia 
Kolopaking sebagai Emak. Diatas kami menulis ada Erwin Prasetya ia 
pemain bas Band Dewa 19. Pendiri Dewa ini namanya diambil huruf 
“E” pada Dewa 19 akronimnya. Erwin juga menciptakan sejumlah 
lagu, antara lain “Kirana”, “Kamulah Satu-satunya” dan “Selatan Ja-
karta”.

Kita juga kehilangan Aktor Henky Solai man  ke la hi ran  Ban-
dung,  30 Agustus  1941  Henky meninggal di  Jakarta  ia adalah se-
orang  produser,  pemeran, dan  sutradara. Di film-filmnya ia jarang 
se kali tampil sebagai peran utama. Di era 1980-an, ia mempercayai 
filmnya yang kebanyakan dimainkan oleh  Meriam Bellina.  Henky 
belajar di Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI) Yogyakarta   ki-
ni telah bubar. Di ATNI Henky berjumpa kawan dan menjadi rekan 
kerjanya,  Teguh Karya,  Wahab Abdi,  Pietradjaja Burnama, dll. Ke-
ti ka Teater Populer HI dibentuk, Henky pun ikut terlibat aktif di da-
lamnya bersama Teguh Karya. Dan saat Teguh meninggal henky dan 
banyak seniman teater lainnya mulai terjun ke dunia layar perak. 

Untuk mereka yang pergi meninggalkan kita lebih dahulu, kita 
bersedih, dan doa menyertainya. Jika kesedihan tidak bisa men cu-
kupi kebutuhan hidup kita. Karena betapa fana hidup ini, apalagi 
perasaan kita yang bisa datang dan pergi, mari kita hadapi saja, 
begitu kata Didi Kempot.[S]

CATATAN AKHIR

DIDI KEMPOT
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