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RACHMAN SABUR:

Ia konsisten dalam dunia 
panggung dan dirinya memiliki 
niat suci yang mengabdi dalam 
kehidupannya sehingga tubuh 
adalah bagian penting dalam 
dunia teater yang diperolehnya 
dengan perjalanan panjang 
hingga gelar Doktor SENI TUBUH 
disematkan di dirinya. Layak 
mendapat gelar Profesor yang 
kini sedang dalam proses.
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Wartawan Majalah 
SENI membawa tanda 
pengenal dan dilarang 
menerima suap dalam 
bentuk apapun untuk 
kaitan dengan liputan 

dan pemberitaan

TAHUN ini depan, majalah SENI edisi cetak pas setahun terbit. 
Sebenarnya kalau edisi online seni.co.id sudah masuk tahun ke 5. Majalah 
SENI ini memutuskan terbit dalam edisi cetak secara berkala karena memang 
dirasa perlu apalagi --bagi yang suka akan analisa dan ulasan lebih dalam 
tentang hal ihwal dunia seni budaya. 

Kami di redaksi merasa itu satu langkah yang dalam masa pandemi ini, 
kami bersyukur bisa terus hadir di hadapan pembaca. Redaksi MAJALAH SENI 
dalam pernyataan resmi disini  sampaikan kalau majalahnya ini akan terus hadir 
dengan setia. Kehadiran ini pun karena yang menjadi pelanggan sudah mulai 
tumbuh terus. Artinya pembaca SENI makin tinggi. “Kami akan hadir terus dan 
akan setia dan konsisten untuk para pembaca setia. Sampai tahun-tahun akan 
datang,” kata Aendra Medita Pemimpin Redaksi Majalah SENI. 

Majalah SENI tergabung dengan kelompok media Meprindo Media 
Group (MMG) pertama kali  terbit pada Februari 2020 hadir ke publik. Pada 
awalnya kami meyakini bahwa pembaca di media ini jika dalam edisi cetak 
atau majalah mungkin hanya akan dijangkau di tanah air saja, namun kami 
akhirnya juga membuat edisi digital (pdf) yang akhirnya bisa tersebar ke 
seluruh dunia. 

Sampai dengan akhir 2020, kami memang masih terus diminta oleh 
beberapa pembaca yang baru dan meminta edisi pdf. Majalah SENI kami 
memang saat ini sudah banyak juga yang meminta kerjasama baik dari 
menjadi media partner, sponsorship dan bahkan belakangan ada juga yang 
ingin menjadi media merger. Hal terakhir tentang merger ini belum kami 
putuskan karena Majalah SENI lahir dari sebuah kekuatan bersama di TIM 
inti yang peduli akan seni budaya tinggi. 

Di tangan Anda saat ini Majalah SENI misalnya sejumlah liputan yang 
memang kami jalani dengan khusus, misalnya kami datang ke Bandung 
untuk bersilaturahmi wawancara panjang dengan seorang Doktor Seni 
Rachman Sabur dalam dunia teater khusus tentang Teater Tubuh. Ke kota 
Tasikmalaya bertemu dan wawancara dengan pelukis Iwan Koeswanna yang 
konsisten dengan kesenimanannya yang istiqomah. Kami memang harus 
turun ke narasumber untuk kami menulisnya dengan intim dan akrab maka 
hasil dan sambutannya pun kami syukuri semua.

Memutuskan menjadi Majalah SENI edisi cetak adalah kebijakan yang 
diambil cukup lama, ditengah media cetak sedang banyak yang gulung tikar. 
Tapi  ini membuat hadir dalam sebagai bukti sebagai media perjuangan 
adalah rasanya tak perlu menyerah. Dan kami berharap pada satu tahun 
Majalah SENI edisi cetak ini untuk membangun rasa ruang besar pada tahun 
pertama bagi kami adalah menjawab rasa cemas bahwa setahun belumlah 
apa-apa bagi kami. Dan kami perlu dukungan Anda semua. Tabik! [S]

REDAKSI

Tiga edisi majalah SENI 
tahunn 2020. [S]

MAJALAH SENI
EDISI TAHUN 2020

Karya: IWAN KOESWANNA 

Judul: SERI KAKI 

Media: ACRYLIC ON HARDBOARD  

Ukuran: 84 X 98CM 

Tahun: 1990
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SEMOGA tidak halangan dalam tahun 
2021 ini ada rencana besar kami di SENI akan 
membuat sejumlah buku bagi para tokoh 
penting. Ya buku yang non fiksi ini bisa jadi 
akan jadi buku biografi khusus tokoh seni bu-
daya. Memang tidak serta merta akan semua 
diterbitkan cepat karena akan ada kurasi lit-
erasi tentang biografi ini. 

Pilihan biografi itu akan jadi  ciri 
khasnya khusus bagi kami yang akan 
khusus menuliskan biografi. Buku biografi 
merupakan jenis buku akan membedah 
atau menceritakan kisah atau keterangan 
kehidupan sosok orang yang jam terbangnya 
sudah memiliki catatan khusus.

Penulisan sebuah biografi memang 
cenderung kompleks karena bukan sekadar 
menulis biodata atau curriculum vitae. 

Biografi adalah sebuah kisah soal terlibatnya 
orang-orang dalam perjalanan seorang tokoh 
sendiri. Yang menarik dari biografi adalah 
boleh ditulis oleh siapa saja, dan jika biografi 
ditulis oleh diri sendiri atau oleh tokohnya 
dinamakan maka menjadi autobiografi.

Hakekat Biografi pada umumnya ada 
tiga struktur dalam teks biografi. Diksi, narasi 
akan mengacu pada arti penting biografi. Tiga 
hal itu adalah sebuah orientasi, peristiwa dan 
problematika. 

Sebuah biografi umumnya adalah 
pandangan penulis yang memberikan 
pandangannya terhadap tokoh yang 
diceritakan di dalam biografi itu, sebagaimana 
tokoh tersebut bercerita ke penulis tersebut.

Soal gaya penulisan biografi  umumnya 
bentuk narasi sehingga lebih menarik untuk 
dibaca. Bahkan bertutur lebih dominan pada 
saat ini. 

Dalam rencana kami untuk biografi  ini 
makanya TIM SENI sedang memilih tokoh-
tokoh yang akan masuk dalam penulisan 
biografi nanti. Karena buku biografi tokoh 
yang ditulis nanti semoga menjadi referensi 
besar seni budaya kita. Semoga saja rencana 
buku biografi seni budaya ini akan jadi 
rencana mulia. Aamiin…!! [S]
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DESAIN MAJALAH SENI 
MAKIN OK

SAYA adalah pengikut majalah SENI 
edisi digital, itupun saya dapat dari 
kawan. Awalnya saya hanya ingin 
lihat biasa. Secara sepintas saya lihat 
isinya berat. Karena saya hanya ingin 
tahu yang ringan-ringan saja. 

Berhubung dunia saya desain 
maka saya akhirnya melihat majalah 
seni ini makin ke sini makin baik 
tampilannya. Oke Banget….! Salut 
sama tim desainnya, semua terus 
dipertahankan. Tapi apakah jika saya 
membeli edisi cetak semua edisi bisa 
dapat diskon?

Tampilkan juga dong tokoh 
desainer Indonesia  khususnya 
seniman grafis yang sudah 
mendunia. 

Terimakasih 

RAHADIAN ANGGA
BLITAR

SURAT SENI

Untuk pembelian majalah 
silakan hubungi bagian sirkulasi 
dan akan ada diskon

HONOR

SAYA adalah penulis seni budaya 
yang masih freelance di media di 
daerah saya. Setiap harinya saya juga 
suka menulis di blog pribadi saya. 

Karena merasa belum puas dan 
terus belajar saya ingin bertanya 
apakah menulis di media SENI akan 
dapat honor? 

Saya lampirkan juga contoh 
tulisan saya untuk redaksi. Dan surat 
pembaca ini hanya ingin membuat 
rasa penasaran saja apakah menulis 
di media SENI puisi atau artikel seni 
akan dapat honor? 

Saat ini saya memang posisinya 
sebagai freelance dan punya waktu 
saya habiskan untuk menulis apa 
saja. 

Sembari menunggu jawabannya 
saya juga rasa pertanyaan saya 
memang bukan hal aneh yang saya 
tanyakan agar saya saat kirim ada 
kejelasan dari redaksi agar tak 
percuma buang waktu. Dan benar-
benar agar tidak mengecewakan. 

 
Hormat Saya
ANTON DARMAWAN
SEMARANG

KIRIM PUISI

Yth, REDAKSI SENI 
SAYA penulis puisi apakah dalam 
majalah SENI menerima tulisan atau 
kirim puisi dari luar. Menginggat 
saya melihat Majalah Seni belum 
konsisten menerbitkan Puisi-puisi 
dalam tiap Edisinya.

Lalu satu lagi apakah Majalah 
Seni  bisa dibeli dalam edisi 
pertama sampa terakhir? Saya ingin 
mengoleksi majalah Seni edisi cetak.

Terima Kasih

WANDI SUPRIADI 
JAWA TENGAH
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Alamat Redaksi
MePRindo Media Group
The Manhattan Square Building
Mid Tower, 12th floor
Jl. TB Simatupang kav 1-5
Jakarta, 12560 - INDONESIA
p : +62 21 8064 1069
f : +62 21 8064 1001
e : redaksi@seni.co.id
  redaksiseni@gmail.com
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S
aat ditemui di Studionya di kawasan Komplek 
Pandan Wangi Buah Batu Bandung oleh TIM 
MAJALAH SENI Rachman Sabur sangat 
antusias. Dan menyambut dengan ramah. 
Ia memiliki jiwa yang santun dan ramah. 
Tak menyangka jika dibandingkan dengan 
karya-karyanya yang bernas di atas pentas. 
Kesehariannya ia begitu sederhana, dan 

menyenangkan. Tanpa beban. Ia menyambut kami 
dengan suka ria dan sudah menyiapkan kopi hitam asal 
Lampung dan teh asli tanah priangan.  

“Kita langsung di studio belakang saja, biar enak dan 
leluasa bicara panjang soal apapun,” katanya. Kami 
yang bertiga pun mengikuti dia. Dan luar biasa studio 
sekitar 50 meter persegi itu seperti ruang teater 
kecil, dibungkus hitam semua, lantainya seperti juga 
panggung umumnya dengan karpet karet hitam. Salah 
satu sudut kanan seperti background kecil ada properti 
jendela yang menyerupai semacam elemen bagian dari 
panggung. 

Ada meja yang diatasnya sudah disajikan kopi, teh, 
ubi dan tiga kursi tempat kami akhirnya berbincang. 
Dimulai diskusi ruang kecil dan menjadi luas saat 
bercerita tentang proses Rachman Sabur dalam dunia 
teater. Pengajar di Jurusan Teater (Institut Seni Budaya 

Indonesia (ISBI Bandung) ini telah menyutradarai 
pertunjukan Teater Payung Hitam selama 38 tahun.  Pria 
kelahiran kota Bandung, 12 September 1957 ini telah 
lebih dari 100 pertunjukan disutradarainya. 

Bermula dari naskah karya dramawan Indonesia, dan 
dunia sekadar menyebut misalnya “Dag Dig Dug” karya 
Putu Wijaya tahun 1982 saat itu pertama berdirinya 
Teater Payung Hitam (KPH). 

“Kami tidak ujug ujug main teater begitu saja, kami 
proses dengan naskah konvensional dan karya dramawan 
Indonesia,” ujar Rachman Sabur. 

Ia juga mengatakan bahwa dengan disiplin dan kerja keras, 
mulai menggarap lakon dari penulis tanah air hingga karya-
karya naskah dunia. Proses ini menjadi beberapa karya 
penyutradaraan yang banyak dipuji bukan lantas kami 
merasa mampu. “Kami terus berproses. 

“Pada “Menunggu Godot karya Samuel Beckett  
(1991) kami merasa ini proses luar biasa. Karya ini 
lumayan dapat pujian yang luar biasa dan kami terus 
mengolah diri,”jelasnya.

Tahun yang sama karya Metateater (1991) dicoba 
sebagai teater eksperimental kolaborasi bersama 
dengan sejumlah seniman seperti Harry Roesli di G.K 
Sunan Ambu Bandung

Ia telah menyutradarai 
pertunjukan teater lebih 
dari 100 pertunjukan. 
Bersama Teater Payung 
Hitam ia selama 38 tahun 
ia konsisten di jalurnya. 
Panggung. Ya panggung 
adalah bagian hidupnya. 
Karya yang ditampilkan 
memang berawal karya 
dramawan dunia dan tanah 
air. Namun kini ia menjadi 
sutradara terdepan dengan 
menyutradarai karyanya 
sendiri. 
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yang mana isi pementasannya Teater Musik Kaleng 
kolaborasi dengan Rumah Musik Harry Roesli di Graha 
Bakti Budaya, TIM dan juga Rupa Gerak Bunyi Kolaborasi, 
Setiawan Sabana, Inggrid Heuser, Y. Hititsuyanagi 

“Dalam Metateater itu mengejutkan dan menjadi kekuatan 
baru bagi KPH, inilah karya yan saya suka bersam Mas 
Harry Roesli almarhum” kenangnya. 

K AS PA R  YA N G  F E N O M E N A
KPH juga lantas mengolah naskah Kaspar (1994) karya 
Peter Handke dramawan Austria Peter Handke sendiri 
menerbitkan naskah drama itu tahun 1967. Ini adalah 
drama full-length pertama Handke dan dipuji di Eropa. 

Kaspar adalah tentang bahasa dan kemampuannya untuk 
menyiksa diri. Dalam drama ini Handke “memungkinkan 
kita untuk mendengarkan secara berbeda dan untuk 
merefleksikan bagaimana bahasa dipaksakan kepada kita 
oleh suatu masyarakat di mana konformitas adalah norma 
dan pidato yang diterima merupakan eksploitasi individu 
yang hampir tirani.” Sebagai yang pernah menyaksikan 
Kaspar dimainkan KPH drama ini pas oleh Rachman 
Sabur di oleh menjadi sajian yang kuat.  Aktor yang 
memainkan saat itu adalah Tony Broer yang merupakan 
aktor senior KPH dan  permainan yang menunjukkan 
bahwa individu terikat untuk meniadakan diri mereka 

sendiri di bawah tekanan masyarakat tempat mereka 
tinggal. Rachman Sabur piawai mengolah karya ini 
secara kekuatan panggung bahkan eksplorasi aktor 
menjadi sajian yang menggugah bahkan menjadi 
fenomena tersendiri. Saya mengira awal cikal bakal 
Sabur dengan teater tubuhnya adalah dari inspirasi 
karya ini.  

Sorotan atau naskah Kaspar itu menang tertuang 
bahwa “Apa yang dialami Kaspar di atas panggung 
dapat terjadi setiap hari: Kebutuhan atau keinginan 
untuk menyesuaikan diri, untuk mengamati dan 
meniru kata-kata dan tindakan orang lain , untuk 
menegaskan diri sendiri dan pada saat yang sama, 
meniadakan diri sendiri.” Individu juga dapat 
menemukan dirinya sendiri menggunakan bahasa 
tersebut. Dalam Kaspar, Handke menulis: “Anda 
sudah memiliki kalimat yang dapat membuat diri 
Anda terlihat.  Anda dapat menjelaskan kepada diri 
sendiri bagaimana kalimat itu menyertai Anda. Anda 
memiliki kalimat yang dapat Anda gunakan untuk 

menertibkan setiap gangguan”  Itulah kira-kira Handke 
menulisnya, dan ini seperti absurditas namun kenyataan 
yang ada adalah realitas. 

Handke sendiri pernah menulis dalam prolog drama 
tersebut: “Drama Kaspar tidak menunjukkan bagaimana 
SEBENARNYA ATAU SESUNGGUHNYA dengan Kaspar 
Hauser. Ini menunjukkan apa yang MUNGKIN dengan 
seseorang. Ini menunjukkan bagaimana seseorang dapat 
dibuat untuk berbicara melalui berbicara. Drama tersebut 
bisa juga disebut penyiksaan wicara “

Salah satu kritik meringkas tema Kaspar sebagai berikut: 
“kekuatan otoritatif yang melekat dari bahasa itu sendiri 
untuk membentuk, memutar, memperluas, membatasi, 
dan menengahi pengalaman manusia, kisah tragis terakhir 
sosialisasi dan peradaban.

Dan Rachman Sabur bersama Kelompok Teater Payung 
Hitamnya dengan membawakan Kaspar adalah yang 
fenomena besar bagi jagat teater tanah air. Ini tak bisa 
dipungkiri. Dan mungkin hanya Payung Hitam yang mampu 
menjadi catatan puncak atas naskah ini di panggung teater 
Indonesia, jadi ibarat puncaknya saat drama “King Lear” 
W.Shakespeare yang dimainkan Studiklub Teater Bandung 
(STB) saat itu Suyatna  Anirun menjadi Raja Lear-nya adalah 
puncak kekuatan Suyatna dan STB bagi panggung Indonesia.    

Kaspar dari Payung Hitam adalah langkah besar sehingga 
pada era ini nampaknya Rachman Sabur mulia ingin melepas 
diri dan mandiri sehingga  pada tahun 1997 ia menulis dan 
menyutradarai “Merah Bolong”. Rachman Sabur mulai 
mendekonstruksi teks bahwa teater bukan sekadar teks, tapi 
tubuh adalah bagian yang perlu  diasah. Bahkan Rachman 
Sabur sampai pada tingkat yang sangat “destruktif” sebuah 
drama itu menjadi kekuasaan sutradara dan kebebasan ada 
di aktor saat pentas. 

“Saya mengolahnya dari ruang dan perjalanannya yang 
terjadi dan menjadi bagian yang tersaji sehingga sebuah 
drama itu itu berawal dari tubuh kita bisa diolah. Saya sadar 
itu setelah lama dan oleh karenanya sebagai pengajar dan 
praktisi saya tahu betul dan sadar diri bahwa tubuh kita 
adalah bagian penting,” paparnya.

Rachman adalah aktor dan sutradara dibalik nama Teater 
Payung Hitam. Inilah karya yang kuat dan membuat 
perbendaharaan teater di Indonesia makin kuat. Ia memiliki 
kepekaan, power, energi, emosi, disiplin, kerja keras, dan 
perfeksionis dalam mewujudkan  setiap pementasannya. 
Kegigihan dan militansinya dibangun bersama Kelompok 
Teater Payung Hitam tak usah diragukan.

Setiap sajian karyanya penuh makna dan kini 
ia dikenal sebagai ruang pentas atau panggung 
yang mana mampu menggantikan verbalitas teks 
dengan komposisi tubuh erangan, lengkingan, 
dan desah nafas memacu adrenalin yang tinggi, 
bukan saja bagi aktornya, namun kita sebagai 
penonton akan merasa larut. Bayangkan kekuatan 
aktor bisa diadukan dalam memotong dan 
menabraknya dengan berbagai benda, kekerasan, 
kesakitan di atas pentas bagian dari ruang 
ekspresi yang dahsyat. Nyari tak percaya jika 
ini satu pertunjukan yang sublim karena pentas 
Teater Payung Hitam menentang bahaya bahkan 
menyakiti diri secara garang dan riuh, dan ini 
nampak dalam sejumlah pertunjukan yang di 
pantik awal dari Kaspar (1994) dan Merah Bolong 
(1997), DOM, Kata Kita Mati dan masih banyak 
lagi sampai pada pertunjukan lainnya. [S]

CAPTION Caption. 
(Foto: ....)

CAPTION Caption. 
(Foto: ....)
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T
eater Payung Hitam (TPH) merupakan sebuah organisasi 
non-profit yang didirikan pada tahun 1982 dan disahkan 
secara Akta Notaris dengan nama Yayasan Payung Hitam 
pada tanggal 29 November 2007, No 52.

Sejak berdiri hingga sekarang, Teater Payung 
Hitam (TPH) telah memproduksi lebih dari 100 
pertunjukan baik yang bersifat mandiri maupun 

RACHMAN SABUR 
PAYUNG HITAM, 
PAYUNG HITAM 

ADALAH 
RACHMAN SABUR

Pekanbaru, Riau, Solo, ISBI Bandung, Cirebon, Graha 
Bhakti Budaya Jakarta, GK. Rumentang Siang Bandung, 
BLACKOUT karya dan sutradara Rachman Sabur yang 
telah dipentaskan di beberapa kota di Indonesia serta 
HANTU PLASTIK yang dipentaskan di Studio Teater 
ISBI Bandung.

Rachman Sabur lahir di Bandung, 12 September 
1957. Mengajar di Jurusan Teater ISBI Bandung. 
Menyutradarai pertunjukan Teater Payung Hitam 
selama 38 tahun. Sebanyak 100 pertunjukan lebih 
yang telah disutradarainya mulai “Dag Dig Dug” 
karya Putu Wijaya pada tahun 1982 ketika pertama 
berdirinya Teater Payung Hitam. Dengan disiplin dan 
kerja keras, mulai menggarap lakon dari penulis tanah 
air hingga karya- karya naskah dunia. Beberapa karya 
penyutradaraan yang banyak dipuji adalah Menunggu 
Godot (1991), Metateater (1991), Kaspar (1994), dan 
Merah Bolong (1997). Mulai mendekonstruksi teks 
bahkan sampai pada tingkat yang sangat “destruktif”.

kolaborasi, serta telah mengikuti berbagai festival 
teater baik di dalam maupun luar Negeri, diantaranya; 
International Festival And Seminar On Contemporary 
Performing Arts (ART SUMMIT INDONESIA VII) 
Jakarta – Indonesia, BRISBANE POWERHOUSE 
THEATRE FESTIVAL, Australia, Das Kampnagel-
Sommer festival Hamburg – Jerman, Festival Air 

Bandung, Migration Musik Festival, Taipei – Taiwan, 
Tainan Art Festival Tainan – Taiwan, Borobudur Writers 
and Cultural Festival, Borobudur – Magelang.

Selain produktif dalam memproduksi pementasan-
pementasan teater, Kelompok Teater Payung Hitam juga 
aktif menyelenggarakan seminar, festival dan workshop 
serta membuka ruang magang teater (kerjasama dengan 
Yayasan Kelola). Teater Payung Hitam lebih banyak 
menyoroti persoalan-persoalan kebangsaan seperti 
Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Hak Asasi Manusia 
seperti; Kaspar, Gendjer-Gendjer, Merah Bolong, DOM, 
Kata Kita Mati dan masih banyak lagi.

Dalam karya-karyanya TPH juga mengangkat atau 
menyoroti isu-isu fenomena sosial-lingkungan, politik 
dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang direpresentasikan 
melalui karya-karyanya seperti “Relief Air Mata” karya 
dan sutradara Rachman Sabur, “Blackmoon” karya dan 
sutradara Rachman Sabur, “Perahu Noah” karya dan 
sutradara Rachman Sabur, “Segera” karya dan sutradara 
Rachman Sabur , “Margin” karya dan sutradara Rachman 
Sabur “POST HASTE” karya dan sutradara Rachman 
Sabur yang telah dipentaskan di  kota besar Indoensia; 
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Mengganti verbalitas teks dengan 
komposisi tubuh erangan, 
lengkingan, dan desah nafas. 
Memotong dan menabraknya dengan 
berbagai benda, kekerasan, kesakitan 
yang menentang bahaya, menyakiti 
diri secara garang dan riuh, seperti 
pertunjukan Kaspar (1994) dan 
Merah Bolong (1997).

Rachman Sabur bersama Kelompok 
Teater Payung Hitam nyaris 
tak pernah absen tiap tahunnya 
dalam produksi teater.  Membuat 
kolaborasi teater tiga Negara, yaitu 
Indonesia-Philipina-Jepang di 
Sibuya, Jepang (1997) juga dengan 
The Lunatics Theatre dari Belanda 
untuk pertunjukan di Oerol Festival 
dan di Terschelling, Holland (2005), 
dengan Tikka Sears (Amerika), 
Takeshi Yamada Hitotsi Yanagi 
(Jepang), Inggris P Hauser (Jerman), 
dengan Camille Boite (Perancis), 
dari Teater Sirkus Kontemporer 
I’mmediat (2012), Lary Reed 
(Amerika), tokoh Shadow Light 
Master (2013), kolaborasi dengan 
beberapa seniman di Taiwan Inka, 
Shirong dalam acara Migration 
Music Festival di Cloud Gate Theatre 
Taipei Taiwan (2015), Rachman 

juga memberikan workshop dan 
berkolaborasi di University of 
Washington Seatle (Amerika) 
dan membawa pertunjukan Red 
Emptiness (2015), Perform tubuh 
di Pabriek Fikr bersama (Sardono 
W. Kusumo) di Colomadu, 
Surakarta (2015) dan mementaskan 
pertunjukan Cak dan Pohaci di 
Tainan Art Festival (Taiwan-2016). 

Selain di undang pentas di berbagai 
festival Negeri, juga memandu 
Workshop antara lain di Festival 
Perth Australia, di Universitas 
Murdoch dan Black Swan Theatre, 
memberikan Workshop Tubuh 
Realis di Akademi Teater Aswara, 
Malaysia (2006), memberikan 
Workshop penyutradaraan Teater 
Tubuh di Pandaan, Jawa Timur 
(2013), memberikan Workshop 
Ketubuhan Aktor IKJ (2014), 
memberikan Workshop Teater 
Tubuh “Hari Teater Sedunia” di 
Teater Besar ISI Surakarta (2015), 
Workshop Tubuh di Sorong, Papua 

• Red Hole (Australia 2007)
• Dzikir Bumi (2007)
• Requim Antigone, Produksi Studio 

Teater STSI Bandung (2007)
• Perahu Noah (2007-2008)
• Puisi Tubuh yang Runtuh (2008)
• Genjer-genjer (2008)
• Tubuh Tanah Air (2009)
• Membaca Tanda-Tanda (2012)
• Margin, Produksi Jurusan Teater 

STSI Bandung (2013)
• Sangkuring, Produksi Jurusan 

Teater STSI Bandung (2015)
• Cak dan Pohaci (2015)
• Tubuh, Bunyi, Kesakitan (2015)
• Red Emptiness (University of 

Washington, Seattle Amerika 
2015)

• POSTHASTE (2016) 
• Semua Sakit Juga, Produksi 

Jurusan Teater ISBI Bandung 
(2016)

• Tubuhku Ingin Menjelma Padi 
yang Merunduk (2017)

• Tubuh Lumping (2018)
• Semua Sakit Juga II (2018)
• Hantu Plastik (2018)
• Blackout Munir (2017-2018)
• Monotubuh Hantu Plastik (2018)
• Godot Menunggu (2019-2020)
• Rumah C-19 (2020)

Rachman secara dunia pendidikan 
merupakan  Sarjana Muda Teater 
ASTI Bandung S1- STSI Surakarta 
Penciptaan Tari, S2- IKJ Penciptaan 
Teater, S3- ISI Surakarta Penciptaan 
Seni. Ia mendapat penghargaan seni 
dari Walikota Bandung, endapat 
penghargaan seni dari Gubernur 
Jawa Barat, Mendapat penghargaan 
seni dari Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI

Dalam credo Tubuh ia katakan 
bahwa: “Bukan tak percaya pada 
kata-kata, namun kata telah banyak 
kehilangan makna. Maka biarkanlah 
tubuh bicara dengan bahasanya 
yang jujur dan lebih bermakna. Yang 

terkandung dalam spirit dan filosofi 
tubuh tradisi nusantara,” jelasnya.

Dalam karyanya ia juga terkadang 
melontarkan puisi yang dijadikan 
bahan dari sajian pentas antara lain 
puisinya:  

Puisi Tubuh Rachman Sabur
1. Di negeri batu
 Batu bertubuh bapak
 Batu bertubuh ibu
 Batu-batu beranak batu
 Batulah aku

2. Keringat mengucur dari tubuh-
tubuh pada leluhur

 Menjadi lautan garam berdarah 
garam

 Darah bagi kehormatan
 Tubuh-tubuh berkalang tanah
 Madura!

3. Bersama gerimis jatuh
 Aku menyusuri kotamu
 Masih seperti dulu

 Basah dan murung
 Tak sepi
 Tak juga mati
 Lukisan tubuh-tubuh mural
 Di sepanjang jalan kotamu
 Beringas dan liar melawan 

kemapanan

4. Rupa tubuh aktor di panggung 
kenapa mati?

 Kursi-kursi tanpa penonton
 Rupa-rupa tubuh pura-pura di 

panggung
 Tak ada kursi
 Tak ada penonton

5. Matahari membakar tubuhku
 Tak lagi tangguh
 Bila waktunya tiba
 Waktuku tak lagi bertubuh seperti 

pohon runtuh

6. Aku mendengar
 Hujan menyanyi
 Bersama angina

(2016). Beberapa kali diundang 
untuk jadi penguji pada ujian akhir 
di Akademi Teater Aswara, Malaysia. 
Menyelesaikan studi Penciptaan 
Seni S3 di ISI Surakarta tahun 2017 
(Tubuhku Ingin Menjelma Padi yang 
Merunduk).

Teater Tubuh Payung Hitam 
berangkat dari pengembangan spirit 
tubuh tradisi nusantara. Berwawasan 
pada ketubuhan; Mengenal tubuh 
sendiri, mengenal tubuh orang lain, 
dan mengenal tubuh lingkungan. 

Rachman adalah seniman yang 
konsisten dalam dunia panggung 
dan dirinya memiliki niat suci yang 
mengabdi dalam kehidupannya 
sehingga tubuh adalah bagian 
penting dalam dunia teater yang 
diperolehnya dengan perjalanan 
panjang hingga gelar Doktor SENI 
TUBUH disematkan di dirinya. 
Layak mendapat gelar Profesor yang 
kini sedang dalam proses. 

Pertunjukan Teater Tubuh yang 
pernah disutradarainya antara lain:

• Tuhan dan Kami (1985)
• Metateater (1991)
• Menunggu Godot (1992)
• Kaspar (1994)
• Dunia Tony (1995)
• Caligula / Aku Masih Hidup (1996)
• Anak Bapak Kapak (1997)
• Etalase Tubuh yang Sakit (1998)
• Tiang Setengah Tiang (1999)
• Bersama Tengkorak (2000)
• Kata Kita Mati (2000)
• Merah Bolong (2000)
• Dom dan Orang Mati (2001)
• Blackmoon (2002)
• Relief Air Mata (2004)
• Air Mata Air (2004)
• Awasawas (2004)
• Putih Bolong (2005)
• Biografi Bunga (2005)
• Batu, Tanah, Air (2006)
• Adinda (2006)
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 Aku menyaksikan
 Tubuhmu menari
 Bersama hujan
 Aku.
 Tubuhku menari
 Bersama angin
 Bersama hujan
 Bersama tubuhmu diatas awan

7. Tubuhku
 Ingin menjelma padi merunduk

Perjalanan Rachman Sabur juga bukan tanpa kerikil. 
Yang menarik pada 4 Maret 2019 ia sempat melakukan 
protes dalam sebuah baliho besar berisi puisi 
perlawanan yang mengejutkan. Isinya sangat tajam 
dan menohok. Puisi Baliho itu bertengger di sebuah 
gedung di kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) 
Bandung. “Ini pernyataan sikap saya saat itu,” ujarnya.

Puisi dalam baliho yang berukuran kurang lebih 4×6 
meter itu berjudul Bendera 1/2 Tiang yang isinya sebagai 
berikut:

BENDERA 1/2 TIANG

Aku adalah seni yang dikebiri / Dikerdilkan di 
Almamater sendiri / Aku Digergaji tangan kekuasaan 
yang sewenang-wenang / Di Kampus Seni Buah batu 
Bendera 1/2 Tiang Dikibarkan / Aku Tabuh Genderang 
Perang / Tanganku Tegak terkepal. 

4 Maret 2019 

Rachman Sabur

Terungkapnya Puisi Baliho ini memang dibuat seorang 
Rachman Sabur pengajar ISBI dimana keberadaan 
dan keprihatinan dirinya di ISBI Bandung selama ini. 
Sontak ini juga menghebohkan sejumah civitas kampus 
seni yang yang berada di kawasan Buah Batu ini, hingga 
sampai beredar dan viral pada hari itu. Pasalnya yang 
jadi pokok masalah saat ditelusuri bahwa Rachman 
Sabur mengaku sebagai dosen dan almamater ISBI 
Bandung sejak lulus S3 (Doktor) tahun 2017 sampai 
tahun 2019 saya tidak pernah diberi ruang untuk 
mengajar dan membimbing  penciptaan seni di ISBI 
Bandung. “Di IKJ Jakarta dan di Solo saya malah 
dihargai,” ujar Rachman Sabur saat itu seperti dikutip 
laman media online POROSNEWS.COM.

Rachman juga mengatakan bahwa di Pascasarjana 
ISBI Bandung semua pengajarnya orang-orang kajian 

(peneliti). Saya merasa prihatin. Mahasiswa pasca yang 
ambil ujian akhir penciptaan seni dibimbing dan diuji 
oleh doktor-doktor kajian yang superior itu. “Ini harus 
dihentikan. Harus saya lawan! Dan saya saya buat Puisi 
Baliho itu,” ungkap Sutradara Teater Kelompok Payung 
Hitam (KPH) ini yang sudah malang melintang di dunia 
teater.

Dengan nada keras juga Rachman menambahkan bahwa 
dirinya merasa terhina. Sudah 2 tahun menyandang 
gelar Doktor penciptaan seni. Lulusan terbaik tapi tidak 
dilibatkan mengajar di Pasca Sarjana di ISBI Bandung.

“Secara karir akademis saya dirugikan. Karir akademis 
saya diganjal. Apa maksudnya? Andai saja ada seorang 
dosen pasca ISBI yang sama-sama lulusan S3 penciptaan 
seni saya mungkin tidak harus mengambil sikap seperti 
ini. Saya juga malu ketika ditanya sama mahasiswa 
pasca ISBI yang mengambil penciptaan seni. Juga 
di pasca IKJ di pasca ISI Surakarta. Saya malu. Saya 
harus menjelaskan apa? ISBI ini rumah saya sendiri,” 
bebernya. Itu bagian kerikil dari Rachman Sabur, namun 
perjuangan itu akhirnya dapat diatasi dan kini  Rachman 
Sabur makin produktif dalam memproduksi pementasan-
pementasan teater dengan Kelompok Teater Payung 
Hitam yang sedang siapkan Festival Teater TUBUH 2021 
ini. Selamat…..!!!  [S]  Aendra Medita

Abstraksi. Ya, Rachman Sabur, 
abstraksi reaksi zaman teater 
terkini. Ketika dunia dihadapkan 

pada momok pandemi, bagaikan 
raksasa hitam tak terkalahkan, maka 
hanya perlu sedikit bersilat, dengan cara, 
mentaati protokol kesehatan, raksasa 
hitam-pandemi itu mampu dikalahkan. 
Aamiin.

Teknologi, boleh saja berkelana sesuka 
hati, dengan cara apapun, namun, 
impresi- ekspresi karakter panggung 
seni peran teater-redup seketika, mau 
tak mau, siasat mencoba membangun 
peran, meski tak tampak menyeluruh 
sublimasi estetika panggung seni peran 
teater-masuk dalam kotak kaca daring, 
sebab teater bukan film, meski, teater 
bukan musuh dari film.

Dengan cara pentas seni teater melalui 
layar kaca daring. Keren? Enggak. 
Boleh saja ada sementara anggapan 
bahwa seni peran dari panggung 
mudah di siasati-bagaikan membalikan 
telapak tangan, pada era kini, secara 
kontemporer situasi dunia marak di 
guncang-guncang kalimat pandemi, 
mendadak populer terbang ke langit, 
bagai makhluk alien dari planet antah-
berantah.

Tentu, tak sedemikian rupa, seharusnya, 
terjadi pada seni peran panggung 
teater, meski upaya seni teater mencoba 
membangun seni peran-daring, 
penyempitan aura pakem kreatif teater, 
masuk dalam frame, semirip film, 
disebut ranah video-dalam kotak kaca. 
Indah? Enggak juga tuh. Ada banyak 
hal, kehilangan-estetika atmosfer esensi 
pemeranan, inti-dalam lini estetika 

panggung pemeranan-valid. Seni dramatik, 
pada pencapaian atraksi reaksi pemeran 
kepada penonton atau sebaliknya, tak 
terperangkap eksis dramatik-dramaturgi, 
alur mengalir dari penonton menuju 
panggung peranan atau sebaliknya-seperti 
sirna.

Hal itu, merupakan sebuah kilas titik balik, 
terpenting, aksi reaksi humanitas berbudi 
peranan, dengan, akal budi penontonnya, 
tak tergantikan oleh sekadar tekno 
merekam peristiwa, meskipun melalui 
teknik kamera-termasgul sekalipun, semisal, 
close up- medium close up ataupun 
establishing shot, sekalipun dengan 
teknologi, drone camera by shot, dari 
berbagai sudut pandang kamera.

Karena, manusia panggung-tubuh, inheren 
ruh, mengungkap aktualitas pemeranan 
laku dalam-realitas tubuh menyatu dengan 
ruang, meruang panggung, dalam setiap 
matriks terukur, langkah pemeranan-
aktor. Lantas apakah, Rachman Sabur, 
bersama Kelompok Payung Hitam, mampu 
menyulap tubuh teater-dalam daring teater 
tubuh? Meski telah dilakukan oleh Payung 
Hitam, pada kisah adaptasi ‘Waiting for 
Godot-Samuel Beckett’, beberapa waktu 
lalu-lewat media daring.

Pengadeganan dalam kisah produksi 
terbaru kelompok Payung Hitam, akan 

tayang dalam waktu tak lama lagi, 
berjudul ‘C-19’, akronim dari, Covid-19, 
tandas, Rachman Sabur, agak menekan 
nada suaranya. Sebuah upaya seni 
teater, menyiasati kesehatan badan 
dalam ranah, pandemi, merambah dunia 
kehidupan planet bumi. Mau tak mau, 
peran seni teater masuk dalam daring 
kotak kaca. Selamat datang dunia istilah 
baru, meski tak sesungguhnya baru.

Pentas, Payung Hitam, akan datang 
berjudul, ‘C-19’, sebuah kisah, rekaman 
dari peristiwa ke-peristiwa, telah, 
menggelitik kreatifitas non-limit, 
Rachman Sabur-Payung Hitam, maka, 
Sabur, mencoba menggugat dirinya 
sendiri, untuk bangkit mengangkat 
libido-seni peran dalam panggung 
teater-daring, menjadi neo-peristiwa 
keadaban estetis, dari pintu ke jendela 
peradaban, atau sebaliknya, dalam 
plasenta seting panggung, akankah 
memukau? Semoga. 

Hidup, wajib berbagi lewat amal 
kebaikan, seni, untuk publik, bukan 
dengan cara kesadaran penuh, 
melakukan tindak pidana korupsi dana 
bantuan sosial, milik publik, oh la-la 
terlalu, sebagaimana beberapa waktu 
lalu pasukan, OTT-KPK, telah berhasil, 
lagi, menangkap maling hak-hak publik-
keren. [S] Taufan S. Chandranegara. 

A b s t ra ks i 
R a c h m a n 
S a b u r

FOTO-FOTO SUKMA

CAPTION Caption. 
(Foto: ....)

CAPTION Caption. 
(Foto: ....)

>
>

>
>



20 21januari-februari 2021 januari-februari 2021

penandatanganan perjanjian 
penerbitan buku oleh Zulfikar 
Fuad dan Gilang Ramadhan, 
mewakili keluarga Ramadhan 
K.H., disaksikan Febriana 
Sugianto, Customer Relation 
Manager ALIFES by PT Media 
Kisah Hidup, perusahaan layanan 
produksi konten biografi yang 
didirikan Zulfikar Fuad. Zulfikar 
Fuad mengemukakan, sebanyak 
50% dari royalti penjualan buku 
“Biography, a Lasting Legacy” ia 
dedikasikan untuk pendirian dan 
pengembangan Ramadhan K.H. 
Library yang digagas oleh Gilang 
Ramadhan.

“Ayahanda Mas Gilang Ramadhan, 
yakni alm Bapak Ramadhan 
K.H., maestro biografi dan 
sejarawan, adalah mahaguru yang 
sudah saya anggap seperti ayah 

kandung. Sepanjang 2002-2004 
saya belajar intensif menulis biografi 
kepada beliau dan mendampingi 
beliau di berbagai acara. Sebagai 
muridnya saya terpanggil untuk 
mendukung rencana Mas Gilang 
Ramadhan untuk mendirikan dan 
mengembangkan Ramadhan K.H. 
Library,” imbuh Zulfikar Fuad.

Gilang Ramadhan menambahkan, 
selain didirikan untuk tujuan 
menjadi perpustakaan publik 
dengan koleksi mahakarya RKH 
beserta dokumen dan benda-benda 
bersejarah milik RKH, Ramadhan 
K.H. Library akan dikembangkan 
sebagai wahana berkebudayaan, yang 
diisi dengan kegiatan berkesenian, 
kesusastraaan dan kepenulisan, 
untuk mewariskan semangat RKH 
dalam berkarya.

Manajer Nonfiksi Gramedia 
Pustaka Utama, Andi Tarigan 
mengatakan, “Sosok K.H. Ramadhan 
mempunyai jejak-jejak yang patut 
diperhitungkan dalam industri 
perbukuan di Indonesia. Beliau 
adalah salah satu penulis biografi 
yang tidak bisa dipandang sebelah 
mata. Kami mendukung sekali 
penerbitan buku dan juga gagasan 
pendirian Ramadhan K.H. Library, 
agar semangat RKH yang setia 
sebagai penulis biografi dan juga 
sastrawan pejuang akan terus ada.”

Buku Biography, A Lasting Legacy, 
baik edisi cetak maupun digital, 
saat ini sudah bisa didapatkan di 
berbagai toko buku. Terbitnya buku 
ini diharapkan dapat menjadi salah 
satu rujukan untuk lebih dalam lagi 
mengenal sosok Ramadhan K.H., 
salah satu maestro penulis biografi 
tanah air. [S]  (am)

BUKU

Musisi Gilang 
Ramadhan 
mengenang 
ayahnya almarhum 
Ramadhan K.H. 

(RKH) sebagai sastrawan pejuang 
yang mengabdikan diri untuk 
bangsa dan negara Indonesia 
dan untuk kemanusiaan melalui 
karya sastra dan biografi. Sebab 

sebagai Warisan Abadi’. Buku ini 
bukan saja berisi panduan menulis 
biografi ala Ramadhan K.H., lebih 
dari itu mendokumentasikan 
prinsip dan nilai-nilai 
kemanusiaan yang dipegang teguh 
dan ditampilkan ayah saya dalam 
setiap karya biografinya,” ujar 
Gilang Ramadhan pada momen 
launching virtual buku “Biography, 
a Lasting Legacy” melalui aplikasi 
Zoom dari QQ Kopitiam, FX 
Sudirman, Jakarta, Jum’at 
(8/1/2021).

Gilang juga mengucapkan terima 
kasih kepada penulis Zulfikar 
Fuad, atas ikhtiarnya menulis 
“Biography, a Lasting Legacy” 
karena tidak mudah mengingat 
dan lebih-lebih mengabadikan 
proses kreatif RKH menulis 
biografi dalam sebuah buku. 
Ia juga berterima kasih kepada 
penerbit PT Gramedia Pustaka 
Utama yang menerbitkan dan 
mendistribusikan buku ini 
sehingga sampai di tangan 
pembaca, khususnya generasi 
muda penulis Indonesia, dengan 
harapan lahir lebih banyak lagi 
penulis-penulis biografi Indonesia 
yang produktif berkarya, demi 
meluaskan khasanah sastra dan 
sejarah Indonesia.

Peluncuran buku “Biography, a 
Lasting Legacy” ditandai dengan 

BUKU “BIOGRAPHY, 
A LASTING LEGACY” 
PROSES KREATIF 
RAMADHAN 
KH DIABADIKAN
Peluncuran buku “Biography, a Lasting Legacy” 
Zulfikar Fuad dan Gilang Ramadhan, mewakili 
keluarga Ramadhan K.H. di QQ Kopitiam, FX 
Sudirman, Jakarta, Jum’at (8/1/2021)/istimewa

itu, ia mengapresiasi jika ada penulis 
yang melanjutkan perjuangan 
RKH dengan mengabadikan dan 
menyebarluaskan proses kreatifnya 
dalam menulis biografi.

“Saya sangat appreciate atas 
hadirnya buku ‘Biography, a Lasting 
Legacy: Rahasia Maestro Biografi 
Ramadhan K.H. Menulis Biografi 
yang Memikat dan Menyejarah 
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“Saya sangat appreciate atas 
hadirnya buku ‘Biography, 
a Lasting Legacy: Rahasia 
Maestro Biografi Ramadhan 
K.H. Menulis Biografi yang 
Memikat dan Menyejarah 
sebagai Warisan Abadi’. 
Buku ini bukan saja berisi 
panduan menulis biografi ala 
Ramadhan K.H., lebih dari itu 
mendokumentasikan prinsip 
dan nilai-nilai kemanusiaan 
yang dipegang teguh dan 
ditampilkan ayah saya dalam 
setiap karya biografinya,”
GILANG RAMADHAN 
MUSISI, PUTRA ALM RAMADHAN K.H.
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Meski cerita fiksi yang 
diterbitkan oleh 
penerbit Pentas 
Grafika ini diilhami, 
dikemas dan disusun 

berdasarkan kisah nyata yang 
betul-betul terjadi, namun 
hakikatnya tetap sebagai suatu 
cerita rekaan belaka. Imajinasi 
Emji memang masuk dalam ruang 
dramatik yang baik.  

Nama-nama dan tempat 
mungkin mewakili orang-orang 
yang bersentuhan saat itu. 
Emji mencoba  membangun 
dramatisasi dan peristiwa nyata 
yang menginspirasi pribadi 
penulis. Atau mungkin sedikit 
imajinasi yang disumpalkan. 

“Setanggi Kopi Petualang” 

di editori Kurnia Effendi dan 
mampu terbangun   ketika kisah 
ini imajinasi penulis dibaurkan 
dengan gaya hidupnya yang 
suka akan petualangan di masa 
mudanya. Nilai lebih dari novel ini 
telah memahani penting sebuah 
kecintaan atas alam yang tumbuh 
di alam hutan tropis. 

Mungkin ini sebuah buku yang 
laik dibaca, terutama bagi para 
pencinta alam, yang suka alam 
lepas atau lembaga-lembaga pe-
ngelola kecintaan alam. 

“Setanggi Kopi Petualang” 
mengajak kita serunya 
berpetualang, kisah seru cinta 
dan lainnya. Meski Emji dalam 
“Setanggi Kopi Petualang” 
mengambarkan romantika dan 

digambarkan sehingga novel ini 
cukup menarik dan  asyik 

Emji Alif adalah nama pena 
untuk Dr. M. Gunawan Alif yang 
merupakan pengajar Integrated 
Marke ting Communication dan 
menjadi pembimbing serta penguji 
tesis master dan disertasi bidang 
manajemen pemasaran. Ia mantan 
Pemimpin Redaksi Majalah 
Periklanan Cakram. 

Bersama Norman Edwin (alm) ia 
merupakan pendaki gunung dan 
petualang yang aktif menuliskan 
kisah petualangan mereka di 
sejumlah majalah dan tabloid, se-
perti majalah Gadis, Mode, Sportif, 
Zaman, dan tabloid Mutiara di era 
maraknya penerbitan majalah.

Sebelumnya juga Emji Alif juga 
menjadi penulis cerpen dan novelet 
yang sangat produktif di majalah 
Gadis, Mode, dan Anita, yang 
memiliki basis penggemar luar 
biasa di masa itu.

“Setanggi Kopi Petualang” 
tentang petualangan, percintaan, 
keberagaman, dan nikmatnya 
sesapan kopi. Novel  yang 
membawa pesan tentang  
perjalanan dan petualangan 
sebagai upaya memahami penting-
nya keberagaman, sesuai Pesan 
Pangrango (2018) yang digagas 
para tokoh pencinta alam senior 
seperti lwan Abdulrahman, 
Herman Lanlzmg, Rudi Badil, 
Aristides Katoppo, beserta kawan-
kawan. Saat itu Emji Alif (mewakili 
KAPA FTUl) juga hadir dan ikut 
merumuskannya.

Buku “Setanggi Kopi Petualang” 
setebal 250 halaman memang 
asyik dibaca namun tentunya 
sangat cocok menikmatinya sambil 
meneguk secangkir kopi dan 
membayangkan  berpetualang. [S]  

(ame) 

NOVEL “SETANGGI 
KOPI PETUALANG”

BUKU

Novel karya Emji Alif yang 
merupakan nama pena dari Dr. 
M. Gunawan, seorang dosen 
senior di MMUI dan Program 
Pascasarjana FEB UI meluncurkan 
Novel “Setanggi Kopi Petualang” 
mengangkat kisah nyata dan 
pengalaman petualangan 
sang penulis saat melakukan 
kunjungan ke berbagai tempat 
bersejarah di dunia.
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BANYAK pejabat yang 
menyatakan pentingnya 
kebudayaan itu hanya sebagai 
pemanis pidato belaka. Kesan 
itu merata dari pusat hingga ke 
daerah. Program Revolusi Mental 
yang diserukan Presiden Jokowi 
ketika kampanye di periode 
pertama, kini tak kedengaran lagi 
gaungnya. Padahal urusan mental 
itu titik beratnyaterletak pada 

persoalan budaya. Sikap pejabat pusat seperti itu menular 
pula ke daerah, baik pejabat di tingkat provinsi maupun 
juga di tingkat kabupaten/kota. Celakanya, sikap seperti 
itu juga dilakukan oleh para pejabat yang fungsi tgasnya 
justru di bidang pengelolaan kebudayaan. Mereka bersikap 
seperti itu karena mereka merasa bahwa kinerjanya 
tak dinilai oleh sebuah alat ukur yang jelas. Keluhan 
masyarakat, terutama masyarakat kebudayaan, yang sering 
diungkapkan melalui media, tak cukup bertuah untuk 
mengubah sikap kerja asal-asalan itu. 

Sekarang, sikap semacam itu tak mungkin bisa 
dipertahankan lagi. Alat ukur untuk menilai kinerja di 
bidang kebudayaan itu telah dibuat oleh pemerintah pusat. 
Alat ukur itu bernama Indeks Pembangunan Kebudayaan 
(IPK). Ada  tiga buah lembaga yang bekerjasama dalam 
menentukan IPK provinsi itu, yaitu Kementerian 

Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan (pasal 
1 butir 3). Dalam pelindungan saja, ada beberapa 
langkah yang harus dilakukan, ialah (1) inventarisasi, 
(2) pengamanan, (3) pemeliharaan, (4) penyelamatan, 
dan (5) publikasi. Belum lagi langkah-langkah pemajuan 
kebudayaan pada tahap-tahap berukutnya.

Provinsi-provinsi yang peringkat IPK-nya bagus, 
seperti Yogyakarta dan Bali seebegai pemeringkat IPK 
1 dan 2, bahkan juga Kepulauan Riau yang termasuk 
Tujuh Besar, pengelolaan kebudayaannya dikelola oleh 
sebuah organisasi perangkat daerah yang khusus, yaitu 
Dinas Kebudayaan Provinsi. Oleh karena di tingkat 
provinsinya pengelolaan kebudayaan ditangani oleh 
sebuah dinas yang khusus, maka di daerah kabupaten/
kotanya pun pengelolaan kebudayaan ditangani pula 
oleh sebuah dinas yang khusus, yaitu Dinas Kebudayaan. 
Di Jawa Barat misalnya, karena di tingkat provinsinya 
pembangunan sektor kebudayaan ditangani oleh sebuah 
dinas yang “merangkap”, maka di kabupaten/kota pun 
ditangani oleh dinas yang “merangkap” pula. Ada yang 
dirangkapkan dengan transportasi, pendidikan, dan 
bahkan dengan pemakaman.

Untuk membentuk sebuah dinas tersendiri yang 
khusus bertugas menangani pembangunan sektor 
kebudayaan, ternyata tidaklah mudah. Daerah-daerah, 
baik provinsi maupun kabupaten/kota terikat oleh 
keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 
tentang jumlah dinas yang boleh dibentuk. Apabila 
ada ketentuan Kemendagri yang menyatakan bahwa 
pengelolaan kebudayaan wajib ditangani leh sebuah 
dinas khusus yang bernama Dinas Kebudayaan, tanpa 
melihat jumlah dinas yang telah dimiliki daerah itu, 
tentu saja daerah-daerah akan merasa mempunyai 
kekuatan hukum untuk membentuk Dinas Kebudayaan. 
Tentu saja Kemendikbud diharapkan dapat melakukan 
pembicaraan dengan Kemendagri untuk mendiskusikan 
hal itu. Dengan demikian, keinginan Kemendikbud  agar 
pembangunan kebudayaan merata secara nasional, 
agar pemajuan kebudayaan sebagaimana dicita-
citakan dalam UU 5/2017 tercapai, yang indikatornya 
ditentukan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan 
(IPK), benar-benar terwujud. [S]    

 

Dr. Yayat Hendayana, S.S., M.Hum

Dosen Program Sarjana dan Pascasarjana Unpas.

ESAI

INDEKS 
PEMBANGUNAN 
KEBUDAYAAN
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Oleh: Yayat Hendayana

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab di 
bidang pembangunan kebudayaan nasional, Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan 
Biro Pusat Statistik (BPS). 

Penilaian IPK itu bahkan diberi nilai. Juga secara 
nasional. IPK nasional nilainya hanya mencapai 
angka 53,74. Ada daerah yang IPK-nya lebih rendah 
dari IPK nasional itu, ada pula yang lebih tinggi. Ada 
tujuh provinsi yang nilai IPK-nya lebih tinggi dari IPK 
nasional. Secara berturut-turut provinsi itu adalah (1) 
D.I. Yogyakarya dengan nlai IPK 73,79, (2) Bali dengan 
nilai IPK 65, 39, (3) Jawa Tengah dengan nilai IPK 
60,05, (4) Bengkulu dengan nilai IPK 59,95  (5) NTB 
dengan nilai IPK 59,92, (6) Kepulauan Riau dengan 
nilai IPK 58,83, dan (7) Riau (daratan) dengan nilai IPK 
57,47. Provinsi D.I. Yogyakarta yang taun ini meraih 
nilai tertinggi (73,79) dinyatakan sebagai provinsi yang 
meraih peringkat satu IPK. Bali yang meraih nilai di 
bawahnya, dinyatakan sebagai peringkat IPK kedua. 
Demikian seterusnya sampai IPK peringkat ke-7. 

Provinsi-provinsi yang nilai IPK-nya di bawah IPK 
nasional adalah Jawa Barat, Kalimantan Tengah, 
Sumatera Barat, Jambi, dan Kalimantan Timur. 
Provinsi Jawa Barat yang hanya mampu meraih nilai 
51,21, hanya menempati peringkat ke-18. Sebuah 
peringkat yang tentu saja jauh dari menggembirakan 
para pejabat kebudayaan setempat.. Hal yang 
menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan 
di provinsi Jawa Barat btidak maksimal dilakukan. 
Padahal Jawa Barat dikenal sebagai daerah yang 
materi keseniannya luar biasa banyak. Di tiap daerah 
kabupaten dan kota, jumlah keseniannya rata-rata 
lebih dari satu. Itulah yang membuat orang-orang 
dari luar daerah Jawa Barat, bahkan dari luar negeri, 
ingin berkunjung ke Jawa Barat. Kalau saja kesenian-
kesenian itu dihidupkan dengan pengelolaan yang 
baik dari instansi pemerintah Jawa Barat yang 
bertanggungjawab untuk itu, tentu saja penilaian 
pemerintah pusat tidak seburuk yang diterima saat 
ini.  Tentu saja penilaian pemerintah pusat tidak hanya 
terhadap jumlah kesenian yang banyak saja, tetapi juga 
sejauh mana materi kesenian yang banyak itu dikelola 
sehingga terasa manfaatnya bagi anggota masyarakat 
penggarapnya, yang pada gilirannya akan berdampak 
pada pertumbuhan dunia perekonmian di daerah 

Jawa Barat. Namun hal itu mungkin tidak diakukan. 
Kekayaan kesenian Jawa Barat dibiarkan tumbuh sendiri. 
Kebudayaan tentu bukanlah hanya kesenian.   Hal itu 
tentu sudah sangat dipahami oleh semua personel yang 
ada di lingkungan instansi pemerintah yang bertugas 
mengurusi hal itu. Seluruh aspek kebudayaan harus 
dimajukan. 

Dalam UU No. 5 Tahun 2017, Objek Pemajuan 
Kebudayaan, yaitu objek-objek kebudayaan yang harus 
dimajukan, berjumlah 10 objek  ditambah satu objek 
pemajuan lagi, yaitu cagar budaya, sehingga seluruhnya 
menjadi 11 objek pemajuan kebudayaan (OPK). Kesebelas 
OPK itu adalah (1) tradisi lisan, (2) manuskrip, (3) 
adat istiadat, (4) ritus, (5) pengetahuan tradisional, (6) 
teknolgi tadisional, (7) seni, (8) bahasa, (9) permainan 
rakyat, (10) olahraga tradisional, dan (11) cagar budaya. 
Tampak sekali bahwa seni (atau kesenian) hanya salah 
satu saja dari objek kebudayaan yang harus dimajukan. 
Terhadap keseluruhan objek itulah penilaian pemerintah 
pusat dilakukan dalam menetapkan peringkat indeks 
pembanguan kebudayaan (IPK).

Hal itulah yang tentu tidak maksimal dilakukan di Jawa 
Barat, sehingga daerah ini hanya menempati posisi ke-18 
dalam peringkat IPK secara nasional. IPK adalah indikator 
kinerja pembangunan kebudayaan. Pembangunan 
kebudayaan di Jawa Barat serta di propinsi-propinsi 
lainnya yang peringkat IPK-nya di bawah nasional adalah 
propinsi-propinsi yang pengelolaan kebudayaannya tidak 
ditangani oleh sebuah organisasi perangkat daerah yang 
khusus. Di Jawa Barat misalnya, pengelolaan kebudayaan 
berada di tangan sebuah dinas yang mengurus dua bidang 
sekaligus, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa 
Barat (Disparbud). Dari nomenklaturnya saja sudah 
bisa diduga bahwa kebudayaan di Jawa Barat hanya 
ditempatkan sebagai subordinat dari  pariwisata. Padahal, 
pariwisata dan kebudayaan merupakan dua aspek 
pembangunan yang sama penting. 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparda) sebagai 
instansi yang juga harus bertanggungjawab dalam 
upaya pemajuan kebudayaan, tentu tugasnya sangat 
berat. Terkesan bahwa perhatian Diparda Jabar lebih 
tertuju pada pembangunan pariwisata belaka, sehingga 
pembangunan bidang kebudayaan kurang tertangani 
dengan baik. Padahal, kalau kita mengacu kepada UU 
No. 5 Tahun 2017, upaya untuk memajukan bidang 
kebudayaan haruslah melalui tahapan Pelindungan, 
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KONTROVERSI 
CHATTRA 
BOROBUDUR: 
SEBUAH 
REFLEKSI 

LITERASI

1
Chattra  merupakan salah satu simbol 
sakral dari sebuah stupa. Letak posisinya 
yang  paling atas mengandaikan chattra 
merupakan simbol pernaungan atau 
pengayoman. Chatrra adalah simbol 
untuk perlindungan dan kekuatan 
spiritual. Chattra adalah sebuah axis 
mundi.  Di candi-candi Buddhis di Asia 
baik yang bertradisi  Mahayana maupun 
Theravada, chattra adalah simbol pokok 
utama. Chattra dianggap sesuatu yang 
membuat nyawa candi hidup. Tanpa 
chatrra sebuah candi sering dianggap 
bangunan “mati”. 

Di Bagan Burma, kota dengan “seribu” 
candi tua  misalnya , setelah terjadi  
gempa bumi 2016 sebagaimana saya 
lihat dalam kunjungan tahun 2018 – 
bagi candi-candi yang terkena gempa, 
pemulihan paling utama adalah stupa 
dan chattranya. Peletakan kembali 
chattra sebuah stupa candi dibarengi 
dengan upacara pemberkatan kembali 
candi. 

Dapat dipahami maka umat Buddha 
Indonesia baik Theravada maupun 
Mahayana  banyak menghendaki agar  
di stupa induk Borobudur dipasang 
chattra. Hal ini karena mereka percaya  
bahwa dengan adanya chattra energi dan 
atmosfer spiritualitas Borobudur akan 
makin kuat. Mereka percaya pemasangan 
chatrra di Borobudur akan membawa 
berkah. Doa-doa yang mereka  panjatkan 
di Borobudur akan mudah terealisasi 
apabila terdapat chattra. 

Bahkan dari umat Buddha ada yang 
berpendapat Borobudur akan  makin 
menjadi tempat perziarahan umat 
Buddha global sedunia bila ada unsur 
chattranya. Jemaah Budhis global baik 
Mahayana maupun Theravada akan 
makin berdatangan di Borobudur sebab 
chattra melambangkan sebuah energi 
yang membuat sebuah candi tidak hanya 
sekedar sebuah situs arkeologi tempat 
pariwisata biasa tapi juga sebuah situs 
penziarahan keagamaan yang hidup. 
Sebagaimana misalnya Gua Lourdess 
bagi umat Katolik.    

Melalui Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan maka dari itu banyak 
kalangan umat Buddha menyampaikan 
permohonan agar di Borobudur pada 
stupa induknya dipasang chattra. Apalagi 
mereka juga tahu pernah sekali waktu 
terdapat uji coba pemasangan chattra 
Borobudur, saat Van Erp melakukan 
pemugaran Borobudur walau kemudian 
diturunkan lagi.  

 Para arkeolog namun terbelah dua 
atas usulan pemasangan chattra ini. 
Para arkeolog Indonesia yang bekerja 
di kementrian banyak yang cenderung 

sepakat dengan pemasangan chattra 
. Harry Widianto , seorang arkeolog 
senior yang saat itu menjabat  Dirjen 
Kebudayaan misalnya menganggap 
pemasangan Chattra merupakan bagian 
dari penyempurnaan bentuk Borobudur. 
Dia menyayangkan semenjak Van Erp 
hasil rekonstruksi Chattra didiamkan 
begitu saja selama lebih dari satu abad. 
Harry mengakui hasil rekonstruksi 
Chattra stupa yang dilakukan Van Erp 
tidak sempurna. Tapi, menurut dia, 
rekonstruksi itu sudah mendekati bentuk 
asli. Dia menilai pemasangan Chattra 
layak dilakukan.  Meski ada bagian asli  
Chattra yang hilang justru baginya tugas 
dan tanggung jawab arkeolog adalah 
melakukan interpretasi. Itulah sebabnya 
dia mendorong pihak Balai Konservasi 
Borobudur untuk terus mencari  batu-
batu asli chattra 

Betapapun demikian banyak arkeolog 
- terutama arkeolog yang  berbasis 
kampus menolak dengan alasan 
pemasangan chattra akan menyalahi 
prinsip pemugaran. Prof Dr Mundardjito 
misalnya. Dia berpendapat tidak ada 
bukti yang cukup meyakinkan dari Van 
Erp mengenai orisinalitas  rekonstruksi 
Chattra. Menurut Mundardjito, tak 
ada rekaman gambar satu pun saat 
Borobudur pertama kali dipugar yang 
menunjukkan adanya serakan bagian 
candi menyerupai Chattra. Mundardjito 
maka melihat pemasangan chattra akan  
berpotensi melanggar etika pemugaran 
candi.   

Tulisan ini ingin melihat  baik dari 
kepentingan umat Buddha maupun 
kepentingan arkeolog. Tulisan ini 
berpendapat seharusnya riset-riset 
mengenai chattra Borobudur harus 
dilakukan bersama antara arkeolog dan 
para rohaniawan Buddhis baik Thervada 
maupun Mahayana.  

2
Sampai sekarang memang belum 
ditemukan adanya chattra secara utuh 
pada situs candi-candi Buddha kita. 
Itu mengundang pertanyaan apakah 

memang candi-candi Budhis di Jawa 
dulu memiliki kekhasan tak memiliki 
chattra? Apakah stupa-stupa candi 
Jawa berbeda dengan konsep stupa di 
India, Nepal, Tibet maupun di Srilangka, 
Burma dan lain-lain? Beberapa 
arkeolog  yang menolak pemasangan 
chattra berpendapat  demikian. Namun 
pendapat itu  hanya pada pernyataan 
dugaan atau spekulasi saja dan  belum 
sampai pada penjelasan dan argumentasi 
riset bahwa memang stupa-stupa kita 
memiliki  konsep berbeda. Secara 
logika sendiri, akan tetapi tidak adanya 
chattra juga bisa dikarenakan faktor 
alam. Chattra adalah bagian yang 
paling rapuh dari sebuah candi. Chattra 
mudah runtuh  Bukan tidak mungkin 
dahulunya Chattra itu ada, namun 
beratus-ratus tahun, peristiwa alam 
seperti gempa bumi, letusan gunung 
sampai banjir menyebabkan cattra itu 
runtuh dan bagian-bagiannya kini tak 
bisa ditemukan. 

Dalam teologi Buddha, Chattra adalah 
simbol yang berada paling atas dari 
sebuah stupa. Ia bisa disebut mahkota  
yang memayungi kesakralan candi.  
Anatomi stupa kita ketahui terdiri dari 
blendukan setengah bulatan yang disebut 
Kumbha atau  Anda (artinya telur). Lalu 
diatas Anda terdapat Harmika. Harmika 
adalah bagian antara badan dan puncak 
stupa. Harmika bisa berbentuk persegi 
empat atau persegi delapan. Di atas 
harmika itu terdapat susunan batu 
berbentuk tongkat atau yang disebut 
yasti. sebuah as roda  roda-roda 
berbentuk bulat.Harmika adalah alas 
yasti. Yasti adalah axis atau axial pillar. 
Dan di atas yasti itulah terdapat payung 
bersusun tiga yang disebut chattra. 

Menurut Peter Harvey dalam tulisannya: 
The Symbolism of the Early Stupa 
dalam Maha Parinibbana Sutra, saat 
Buddha menjelang wafat ditanya oleh 
murid-muridnya bagaimana seharusnya 
jasadnya diperlakukan. Buddha 
menjawab, setelah kremasi, relik-relik 
dari tubuhnya harus diperlakukan 
sebagai Chakravatin (seorang penguasa 

semesta). Buddha menjelaskan relik-
reliknya harus  disemayamkan dalam 
sebuah stupa – yang dicontohkan 
bentuknya sebagaimana mangkuk 
terbalik. Pada titik ini adanya sebuah 
chatrra dalam sebuah stupa merupakan 
sebuah keharusan. Chattra pada 
prinsipnya adalah simbol yang menaungi 
seorang Chakravartin atau tubuh 
penguasa semesta – atau  sang Buddha 
sendiri. Peter Harvey menulis demikian:    

The use of the parasol as an emblem 
of royalty probably derives from the 
ancient custom of a ruler sitting under 
the shade of a sacred tree, at the centre 
of a community, to administer justice. 
The shading tree thus became an 
insignia of sovereignty. When the ruler 
moved about, it came to be represented 
by a parasol. The parasols on a 
stupa, then, while being an emblem of 
sovereignty, also connote a sacred tree. 
Indeed, a second century B.C. relief from 
AmaravatI depicts a stupa which, in 
place of the yasti and parasol discs, has 
a tree with parasol-shaped leaves (figure 
6). Of course, the Buddhist sacred tree is 
the Bodhi tree, so the yasti and parasols 
on a stupa on a stupa must symbolically 
represent this, itself a potent Buddhist 
symbol.  

Sementara penulis lain Tadeusz 
Skorupski dalam artikelya berjudul: The 
Buddha’s Stupa and Image: The Icons 
of His Immanence and Transcendence 
, menjelaskan bahwa harmika , yasti 
dan chattra adalah bagian superstruktur 
stupa.  Ia mengatakan di Nepal terutama 
bagian harmika sering menjadi lambang 
dari lokapa. Atau dewa-dewa mata 
angin. Memang kalau kita mengunjungi 
Nepal dimana-mana, di pasar, lorong-
lorong kampong  sampai lapangan, 
sering terdapat stupa yang empat sisi 
harmikanya digambari lukisan mata. “Itu 
artinya mata Buddha melihat kemana-
mana , ke berbagai penjuru arah,”kata 
seorang supir di Nepal yang pernah 
saya tanya  apa makna mata itu. Tadeuz  
Skorupski sendiri menuliskan demikian:  

Oleh: Seno Joko Suyono*
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The third stūpa element, the 
superstructure, includes a square 
pavilion (harmikā) surmounted by 
a tapered pole or spire (yaṣṣi). 
The significance of the pavilion is not 
conclusively determined. In some 
sources, the pavilion serves as a 
dwelling of the four kings and guardians 
of the cardinal directions (lokapāla). 
The eyes painted on some Nepalese 
stūpas are suggestively interpreted as 
the Buddha’s all-seeing eyes, but more 
probably they betoken the four guardian 
deities. The tapered spire can be simple 
or elaborated. Depending on the stūpa, 
the spire supports one or a series of disc-
like umbrellas (chatrāvalī). On some 
Tibetan and Nepalese stūpas, the spire is 
sheltered by a large umbrella-like rain 
canopy, and surmounted by the sun and 
moon emblems. 

Marilah kita selintas melihat stupa-
stupa yang dimiliki oleh candi-candi 
Buddha kita. Candi Banyunibo misalnya 
yang letaknya di Dusun Cepit, Desa 
Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, 
Sleman, Yogyakarta di dekat Candi 
Barong, Candi Ijo dan kawasan Ratu 
Boko. Candi ini pada waktu ditemukan 
runtuh  dan dilakukan  pemugaran yang 
selesai pada tahun 1978. Bila kita amati 
pada puncak Candi Banyunibo terdapat 
kemuncak stupa kecil. Kita amati di atas 
Anda terdapat prasadha dan harmika . 
Dan di atas harmika terdapat yasti. Yasti 
nya tidak terlalu panjang namun cukup 
mencolok.  Sesunggunnya dari besarnya 
yasti itu dapat dibayangkan apakah di 
atasnya mungkin terdapat  chattra atau 
tidak.  

Akan halnya Candi Plaosan menarik 
karena memiliki candi perwara berupa 
stupa-stupa tunggal. Candi Plaosan 
adalah candi “kembar”. Ada Plaosan 
Kidul dan Plaosan Lor. Pada Candi 
Plaosan Kidul, candi induknya telah 
runtuh dan tak bisa direkonstruksi, 
tinggal candi perwaranya.  Sementara 
kompleks Candi Plaosan Lor memiliki 
dua candi utama. Kedua candi induk ini 
dikelilingi oleh  perwara yang berupa 

stupa.Menurut saya candi perwara 
berupa  stupa ini  memilik  bentuk yang 
unik dan kuat. Bentuk Andanya lebih 
menyerupai bel atau genta . Bila kita 
amati di atas Anda terdapat harmika 
kecil. Lalu yasti yang cukup panjang. Bila 
kita bayangkan bila itu dibalik – yastinya 
di bawah dan andanya di atas  akan 
terlihat yasti  seperti sebuah pegangan 
genta. Sebab ukuran dan diameter yasti 
itu terasa  proporsional sebagai sebuah 
pegangan. Tidak terlalu kecil dan tidak 
terlalu besar. Kita bisa membayangkan 
semestinya ada chattra di atas.  

Candi lain yang memiliki hiasan  stupa  
adalah Candi Sewu.  Bangunan  utama 
Candi Sewu pada dasarnya berbentuk 
poligon dengan jumlah sisi sebanyak 
20.  Setiap sudutnya yang menghadap 
penjuru mata angin memiliki  bagian 
yang sedikit menjorok keluar. Serta 
terdapat tangga di masing-masing 
sudut mata anginya. Di atas bangunan 
candi utama terdapat susunan stupa. 
Juga di candi Pengapit yang berjumlah 
8 buah. Candi pengapit merupakan 
gerbang pintu masuk menuju candi 
utama yang  terdapat di 4 sisi mata 
angin, yaitu di timur, selatan, barat 
dan utara. Serta memiliki tinggi 
sekitar 1 meter. Sedangkan diatas 
candi pengapit berbentuk stupa besar 
ditengah dan dikelilingi stupa-stupa kecil 
disampingnya.

Pada tahun 2006 ditemukan sebuah 
situs reruntuhan   di Dusun Palgading 
Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik 
Sleman. Di tempat itu juga ditemukan 
arca Avalokitesvara dan Aksobhya.  
Pada sebuah bangunannya –terdapat 
sebuah batu silindris besar dengan 
tatakan batu kubus yang besar. Para 
arkeolog Yogya masih  belum bisa 
memastikan apakah batu silindris itu 
bagian dari stupa. Apakah batu silindris 
itu merupakan yasti dan batu kubus 
itu merupakan harmika? Sebab bila itu 
stupa juga bagian utamanya-Anda belum 
ditemukan. Apalagi cattranya. Batu 
silindris panjang dan besar itu sekilas 
seperti  yoni raksasa.Kalau benar itu 
sebuah yasti tentunya kan mudah sekali 
di atasnya ditancapkan susunan chattra.

Stupa besar yang menarik dan jarang 
dibahas adalah stupa Cupuwatu.   
Dalam laporan Bosch tahun 1915 
disebutkan bahwa di Dusun Cupuwatu, 
Purwomartani, Kalasan, Sleman terdapat 
tinggalan klasik bercorak Budha. 
Tinggalan tersebut berwujud stupa dan 
masih dapat dijumpai pada pertengahan 
abad ke-19. Dari foto stupa Cupuwatu 
saat diletakkan di rumah karesidenan 

Yogya tahun 1892 (foto disamping)  
kita dapat mengamati bahwa stupa ini 
memiliki chattra. Lihatlah ada susunan 
tiga di atas yasti. Tampak bagian yastinya 
sangat besar dan berbentuk silindris 
lebih seperti yoni raksasa. Pada titik ini 
adalah menarik bila membandingkan 
dengan artefak yang ada di situs 
Palgading . Menurut saya bila artfefak 

yang ada di Situs Palgading dianggap 
merupakan sebuah stupa. Dahulunya 
mungkin model stupa seperti stupa yang 
berasal dari Desa  Cupuwatu ini. Sebab 
yastinya mirip dan berupa silindris besar 
mirip yoni. Saat ini stupa yang dimaksud 
sudah tidak berada di dusun melainkan 
berada di halaman Istana Negar 
Yogyakarta. Namun apakah utuh seperti 

saat difoto  di karesidenan Yogya tahun 
1892  mungkin bisa diamatikembali. 

Stupa lain yang terkenal adalah stupa 
Sumberawan yang terletak di  Malang. 
Stupa ini adalah sebuah stupa tunggal. 
Tidak ada bangunan lain di sebelahnya 
kecuali stupa tersebut. Stupa ini 
Andanya  berbentuk mangkuk terbalik . 
Stupa ini saya lihat memiliki  harmika. 
Harmikanya cukup lebar. Namun saat 
rekonstruki stupa ini para arkeolog 
tidak menemukan bekas-bekas yasti dan 
chattra. Hingga terasa bila memandang 
stupa tanpa yasti ini kesannya seperti 
“stupa gundul”.   Stupa ini memiliki lapik 
tiga tingkat, berbentuk bujur sangkar, 
dan lapik berbentuk segi delapan dengan 
bantalan Padma. Candi Sumberawan 
tidak memiliki tangga naik ruangan 
di dalamnya yang biasanya digunakan 
untuk menyimpan benda suci atau 
relik . Jadi, hanya bentuk luarnya saja 
yang berupa stupa.  Para ahli purbakala 
memperkirakan Candi Sumberawan 
dulunya bernama Kasurangganan, 
sebuah nama yang terkenal dalam 
kitab Negarakertagama karena pernah 
dikunjungi Hayam Wuruk pada tahun 
1359 masehi.

 Model stupa tunggal seperti Stupa 
Sumberawan bukanlah hal aneh di 
kawasan negri-negri Budhis baik 
Theeravada maupun Mahayana. Di 
Bagan, Burma di banyak sudut kawasan 
di samping  terdapat stupa-stupa tunggal 
dengan bahan batu bata merah yang 
terpisah dengan candi-candi besar. Di 
Katmandhu, Nepal  misalnya dua stupa 
utamanya yang dianggap paling suci: 
Swayambhu dan Boudhanath, saya kira 
pada dasarnya adalah sebuah  stupa 
tunggal yang memiliki Anda sangat 
besar.  Para jamaah yang mengunjungi 
kedua stupa itu bisa melakukan 
pradaksina mengelilingi stupa tersebut.  
Bentuk yasti stupa ini tidak batang 
tonggak lurus melainkan seperti segitiga 
panjang lancip. Segitiga lancip yang 
menopang cattra yang bentuknya seperti 
tong bulat. Dari perbatasan antara yasti 
dan cattra saya lihat diikat puluhan tali 
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yang dibentangkan seluruh penjuru 
sampai bawah. Di tali itu itu ditancapkan 
hiasan-hiasan kain warna warni yang 
digambari simbol-simbol suci. Itu 
menandakan bagian yasti dan cattra 
adalah bagian yang dikuduskan tempat 
sibol-simbol itu semua ditemalikan.     

 Di Jawa sendiri, selain stupa 
Sumberawan  sesungguhnya terdapat 
sebuah temuan stupa tunggal 
“spektakuler” yang sayangnya 
masih dalam keadaan runtuh belum 
terekonstruksi yaitu  Stupa Dawangsari. 
Stupa ini ditemukan  di Desa Sambirejo, 
Prambanan, Sleman, Yogya. Sejak  1989, 
penelitian dan penggalian dilakukan 
intensif di situs stupa tersebut. Para 
arkeolog Balai Pelestari Cagar Budaya 
(BPCB). BPCB Yogya berpendapat 
80 persen materi asli bangunan ini 
terdapat di dalam reruntuhan sehingga 
sesungguhnya sangat bisa untuk 
direkonstruksi.   Yogya menduga stupa 
ini aslinya memiliki ukuran lebih besar 
dari stupa induk candi Borobudur. 
Diameter stupa Dawangsari ini 11 meter. 
Sementara tingginya diperkirakan sekitar 
15 meter. Bandingkan dengan ukuran 
stupa induk Candi Borobudur yang 
berdiameter 9,90 meter, dan tingginya 7 
meter.Yasti  atau bagian puncak stupa, 
dari hasil susun percobaan BPCB Yogya 
tingginya  sekitar 5 meter.Sisanya sekitar 
10 meter merupakan gabungan antara 
tubuh atau bagian genta stupa dan 

harmika. Harmika  stupa Dawangsari 
diduga berbentuk persegi berukuran 3x3 
meter.

Menurut BPCB Yoga, stupa Dawangsari 
ini diperkirakan berdiri di atas tiga teras 
batur. Batur teras pertama berukuran 
17x17 meter, tingginya 90 cm. Batur 
teras kedua berukuran 16x16 meter, 
tinggi 41 cm.Sedangkan batu teras 
ketiga berukuran 15,3x15,3 meter. Di 
lokasi situs para arkeolog menemukan 
dorpel atau pintu ambang yang diduga  
bagian dari stupa. Tapi sampai kini  
belum ditemukan bagian-bagian yang 
menandakan pintu masuk atau tangga 
ke bagian atas stupa. Yang menarik, saat 
tahun 2001 diadakan eksvakasi , tak jauh 
dari stupa tersebut  ditemukan petunjuk 
ada sebuah stupa lagi yang posisinya 
masih terpendam. Apakah stupa ini 
dahulunya terdapat cattra atau tidak. 
Para arkeolog Yogya sejauh ini masih 
hanya menemukan batu-batuan yang 
diduga bekas tiang yasti belum sampai 
kepada penemuan cattra. 

3
Dari data yang disampaikan di atas 
dapat  hampir rata-rata rekonstruksi 
terhadap candi-candi Budhis, tidak 
bisa menemukan unsur-unsur chattra 
(kecuali stupa Cupuwaktu yang 
masih terlihat memiliki cattra) dan 
jawatan yang memugarnya tidak 
berani melakukan usaha uji coba  

rekonstruksi cattra. Itu berbeda dengan 
Theodore Van Erp. Saat pada umur 
33 tahun ia memimpin pemugaran 
Borobudur  pada tahun 1907-1911 ia 
berani merekonstruksi cattra. Ia sempat 
memasang cattra itu pada puncak stupa 
meskipun kemudian diturunkannya 
kembali. Kita tidak tahu alasan utama 
penurunan tersebut lebih karena keragu-
raguan atas akurasi chattra itu atau juga 
karena  alasan teknis.   

Yang jelas setelah Theodore Van Erp 
melakukan pemugaran, kerusakan pada 
Borobudur masih  terus menerus terjadi. 
Harap diketahui  pemugaran di zaman 
Van Erp dikerjakan dengan  dana dan 
peralatan terbatas. Setelah Indonesia 
merdeka sampai menjelang akhir 
keruntuhan Soekarno makin disadari 
bahaya sekali waktu  Borobudur ambruk 
atau runtuh bisa terjadi. Disadari 

bahwa pemugaran zaman Th Van Erp 
masih sebatas penanganan parsial 
untuk mencegah kerusakan Borobudur. 
Dinding lorong 1 sisi utara yang 
mengalami kerusakan terberat masih 
dibiarkan seperti apa adanya. Posisinya 
miring dan melesak. 

Di bagian lingkaran stupa-stupa, stupa 
induk kondisinya sama saja. Keadaanya 
miring dan melesak. Maka pada tahun 
1967 pemerintah Indonesia mengajukan  
permintaan bantuan kepada Unesco 
untuk bekerjasama melakukan 
perawatan Borobudur. Banyak konsultan 
Unesco lalu datang mensurvei Borobudur 
dan akhirnya dihasilkan memorandum 
melakukan pemugaran kedua. 
Pemugaran kedua setelah Van Erp itu 
kemudian berlangsung 10 tahun. Dari 
tahun 1973 sampai 1983.  Pemugaran itu 
hasil kerjasama pemerintah Indonesia 
dan Unesco dibawah pimpinan arkeolog 
Prof Dr Sukmono. Diketahui salah satu 
penyebab utama kerusakan darurat 
Borobudur adalah  air hujan yang terus 
menerus menjadikan  dinding candi 
makin miring  dan melesak dan batu-
batunya melapuk karena lemahnya daya 
dukung tanah.Team pemugar dibawah 
koordinator Prof Dr Sukmono berusaha 
mengatasi dengan memperkokoh 
struktur lorong-lorong candi dengan 
konstruksi beton dan  membuat drainase 
yang bisa mengeluarkan air. 

Di kala pemugaran kedua itu, akan tetapi 
stupa induk juga mendapat renovasi 
besar.  Tatkala Jacques Dumarcay, 
tenaga ahli Unesco pada tahun 1972 
mensurvey Borobudur, ia mendapatkan  
kondisi  stupa induk mengalami 
penurunan 1 meter. Maka dari itulah saat 
pemugaran dilaksanakan, stupa induk 
Borobudur sampai perlu ditegakkan 
kembali melalui pembongkaran total. 
Kedudukan stupa induk  akan tetapi 
tidak dikembalikan pada ketinggian 
semestinya.  

Kembali kepada persoalan Chattra. 
Rekonstruksi Van Erp  menghasilkan 
cattra batu dengan tinggi 3 meter. Cattra 

ini oleh Van Erp disusun sebagian dari  
blok batu yang dianggapnya merupakan 
struktur penyusun chattra. Pada tahun 
1911 tapi oleh Van Erp chattra itu 
diturunkan .Tidak ada laporan tertulis 
mengapa ia kemudian menurunkan 
chattra tersebut. Mungkin ia tidak yakin 
dengan identifikasi blok-blok batu yang 
dipakainya . Atau juga rekannya Krom 
melakukan kritik keras.  Van Erp dan 
N.J Krom diketahui  pada tahun 1931 
menerbitkan 4 buku menegenai arsip 
pemugaran Borobudur (Beschrijving  van 
Barabudur). Tapi tidak ada keterangan 
mengapa cattra itu diturunkan. Dari 
kondisi stupa induk  Borobudur yang 
belum stabil bisa saja salah satu alasan 
utamanya adalah  dikhawatirkan  chattra 
bisa runtuh dan  membahayakan 
pengunjung.

Marilah kita lihat bagaimana bentuk 
konstruksi Van Erp. Bisa diamati 
chattra hasil rekosntruksi Van Erp. 
Dengan adanya cattra , bentuk stupa 
induk Borobudur sama sekali berbeda 
dengan stupa induk yang sekarang ini. 
Perbedaan juga membuat  suasana 
berbeda. Tampak sosok stupa induk 
yang jauh lebih tinggi dari  72 stupa yang 
berada di bawahnya membuat 72 stupa 
terasa “kecil-kecil” .Lihatlah yasti stupa 
induk sangat panjang. Dan terdiri dari 
dua tingkat.  Sementara chattra terdiri 
tiga susun dengan pucuk mirip bunga.
Dengan sosok yang jauh lebih tinggi 
kesannya memang stupa induk menjadi 
pengayom bagi 72 stupa dan mandala di 
bawahnya. 

Seperti dikatakan di awal tulisan 
ini, bagi kalangan Buddhis esensi 
stupa sesungguhnya  adalah tempat 
penyimpanan relik. Dan salah satu 
fungsi utama chattra adalah memberi 
penghormatan terhadap relik  dengan 
menaungi relik tersebut.  Pada titik 
ini adalah menarik spekulasi  yang 
mengaitkan teka teki keberadaan 
“unfinished Buddha” dengan chattra.  
Sebagaimana kita ketahui  saat 
melakukan pemugaran, Van Erp 

mendapatkan ada bagian stupa induk 
yang bolong. Di situ ia mendapatkan  
sebuah arca Buddha yang belum selesai 
pemahatannya. Oleh Van Erp arca 
Buddha belum selesai itu dikeluarkan 
dari stupa induk dan tidak dikembalikan 
lagi, ia diletakkan di bawah pohon 
rindang kenari di halaman Borobudur.  
Van Erp menganggap patung itu adalah 
patung rusak . Ia meragukan bahwa 
lokasi asli patung itu ada di dalam 
stupa utama. Kaki tangan arca Buddha 
itu  dikerjakan secara kasar, sampai 
kelihatan bekas-bekas pahatnya. Van 
Erp berpendapat arca itu adalah arca 
afkiran , arca yang belum selesai dibuat 
lalu ditanamkan di dalam stupa agar tak 
kelihatan dari luar.

Arkeolog Belanda N.J Krom yang 
mendampingi Van Erp melakukan 
pemugaran, sepakat dengan tindakan 
Van Erp ini.  Menurut N.J Krom, 
arca rusak itu tidak mungkin aslinya 
disemayamkan di dalam stupa induk. 
N.J Krom percaya desas desus yang 
beredar di masyarakat bahwa arca 
Buddha tak selesai itu sesungguhnya 
diangkut ke atas pada tahun 1834 dan 
dimasukkan di dalam stupa induk 
atas perintah Bupati Magelang. Pada 
tahun 1834-1835 itu residen Kedu 
C.L Haartman bermaksud melakukan 
survey di Borobudur termasuk  stupa 
induk.  Untuk menyenangkan atasannya 
bupati Magelang lalu sengaja menyuruh 
orang untuk meletakkan arca Buddha 
tak selesai itu di dalam stupa induk. 
Tindakan itu dilakukan agar Haartman 
saat naik ke atas seolah-olah menemukan 
sesuatu.  

Tapi apakah desas desus itu bisa 
dipercaya? Pada titik ini adalah 
menantang direfleksikan pendapat W.F 
Stutterheim. Setelah meneliti Sang 
Hyang Kamahayanikan, ia  berpendapat 
dari Sang Hayang Kamahayanikan 
dapat disimpulkan bahwa arca Buddha 
di Borobudur seluruhnya berjumlah 
505 arca. Dalam sistem pantheon yang 
diuraikan di Sang Hyang Kamahayanikan 
disebut arca Buddha tertinggi adalah 
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Arca Buddha  yang ada di Borobudur 
sekarang jumlahnya adalah 504 arca.  
Sttuterheim berspekulasi boleh jadi 
“unfinished Buddha” adalah arca yang 
menggambarkan Sang Hyang Buddha. 
Sebab “unfinished Buddha” ini tak 
tampak karena tersembunyi dalam stupa 
yang aslinya tertutup. 

Adalah menarik pendapat Prof Dr 
Sukmono sendiri dalam teka-teki ini. 
Dalam sebuah tulisannya di tahun 
1994, ia mengaku saat ia memimpin 
proyek pemugaran Borobudur ia sempat 
tergoda dengan problema “Unfinished 
Buddha” itu. Tapi menurutnya ia 
memutuskan tak memikirkan , karena 
bila katakanlah arca ini dikembalikan ke 
stupa utama tentunya harus membobol 
atau melubangi kembali stupa induk 
yang sejak zaman Van Erp sudah ditutup 
kembali. Dan itu pasti bertentangan 
dengan tujuan pemugaran yang justru 
merekonstruksi kembali apa yang 
runtuh, bukan meruntuhkan apa yang 
sudah direkonstruksi.

Namun 10 tahun sesudah pemugaran 
Borobudur yang dipimpinnya ia tertarik 
untuk memikirkan kembali persoalan 
“unfinished Buddha.” Apakah betul arca 
“unfinished Buddha” itu sengaja ditaruh 
bupati Magelang di tahun 1834 untuk 

menyenangkan residen Haartman? 
Sukmono cenderung menjawabnya tidak. 
Sebab ia menemukan catatan harian 
Wilsen seorang perwira zeni bangunan 
yang pada tahun 1849-1853 tinggal di 
Borobudur dan ditugaskan pemerintah 
kolonial menggambar relief-relief 
Borobudur dan stupa Borobudur. Dalam 
catatan harian itu,  Wilsen menyatakan 
sesungguhnya arca “unfinished Buddha” 
itu sudah ada sejak lama di Borobudur. 
Sebab menurut laporan H.C Cornelius 
pada tahun 1814 , arca “unfinished 
Buddha” itu  sudah terdapat di lobang 
stupa induk.H.C Cornelius adalah 
perwira zeni pertama yang diperintahkan 
Raffles untuk membersihkan Borobudur 
yang tertutupi pepohonan. Dengan 
membawa 200 orang pekerja selama 45 
hari H.C Cornelus menebangi pohon-
pohon, menyingkap semak-semak, 
membuang tanah yang menimbun 
Borobudur. Hasi kerja H.C Cornelius 
itulah yang membuat Borobudur 
akhirnya menjadi muncul kembali.   

Yang lebih meyakinkan lagi bagi 
Sukmono adalah setelah ia memeriksa 
Serat Centhini ternyata keberadaan 
“unfinished Buddha” itu disebut dalam 
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Serat Centhini. Serat Centhini kita tahu 
berisi kisah pelarian Mas Cebolang 
bersama dua orang pembantunya ke 
seluruh penjuru Jawa untuk menghindari 
pengejaran serdadu Mataram.   Salah 
satu rute perjalanannya adalah melewati 
Borobudur. Dalam Serat Centhini pupuh 
105 bait 8-9  dikisahkan Mas Cebolang 
sempat bermalam di stupa induk. Dan di 
situ dia melihat adanya arca “unfinished 
Buddha” itu. Ia heran mengapa arca 
Buddha itu parasnya agak berlainan 
dengan arca-arca Buddha lainnya.  Serat 
Centhini sendiri dibuat pada tahun 1814.  
penyusunan Centhini  kurang lebih 
selama 16 tahun. Dan baru selesai tahun 
1830.

Di sini kita bisa menduga kalau 
benar Cornelius telah melihat arca 
“unfinished Buddha” itu di tahun 
1814 dan Serat Centhini  menuliskan 
deskripsi  mengenai adanya arca tersebut 
antara 1814-1830  maka memang arca 
“unfinished Buddha” itu keberadaannya 
di dalam stupa induk jauh sebelum 
adanya desas desus bahwa arca itu 
diangkat ke atas oleh bupati Magelang 
tahun 1834.Dan juga sudah ada sebelum 
pada 1835 Residen Kedu C.L Haartman 
melakukan survey ke stupa induk. 
Survey yang dilakukan  C.L Haartman 
sendri sesungguhnya dimaksudkan 
untuk  meneruskan kerja pembersihan 
di Borobudur yang telah dilakukan   H.J 
Cornelius sebelumnya .  

Sukmono sendiri hanya mencoba 
melacak dan memverifikasi dari 
dokumen-dokumen sesungguhnya 
sejak kapan arca “unfinished Buddha” 
itu berada dalam stupa induk. Dia 
tidak sampai membahas status teologis 
arca itu sendiri seandainya memang 
arca “unfinished Buddha”  itu sedari 
awal memang terdapat  di dalam stupa 
induk. Sebagai arkeolog kawakan yang 
selalu pendapatnya bertolak dari riset 
di lapangan tentunya dia tidak mau 
berspekulasi dengan  mengait-ngaitkan 
arca itu dengan persoalan konsep 
Mahayana ataupun Tantrayana. Namun 
tetap  tak terhindarkan bila ada yang 

mengaitkan arca itu sebagai relik atau 
sebuah simbol. 

Stupa seperti dikatakan di atas fungsi 
utamanya adalah tempat penyimpanan 
relik. Bila memang katakanlah 
“unfinished Buddha” itu sejak awal 
memang terdapat dalam stupa induk, 
lalu apakah fungsinya bila bukan sebagai 
relik atau simbol ketidakkekalan? Dr 
Nurhadi Magetsari, ahli Sang Hyang 
Kamahayanikan yang disertasinya 
mengenai konsep keagamaan Borobudur  
pernah mengatakan bahwa penguburan 
benda-benda keramat yang rusak  dalam 
stupa dikenal dalam tradisi agama 
Buddha Mahayana Tibet. Bila katakanlah 
arca “unfinished Buddha” itu memang 
sebuah benda keramat atau sebuah  
simbol dari tubuh sang Buddha, maka 
logika bahwa dari semula Borobudur 
memiliki chattra jadi lebih masuk akal. 
Sebab chattra adalah sebuah simbol 
untuk mengayomi relik-relik atau benda 
keramat yang ditanam dalam stupa.  

Tapi tentu menganggap Unfinished 
Buddha sebagai sebuah relik juga sebuah 
persoalan. Sebab kenyataannya memang 
banyak ditemukan arca-arca tak selesai 
demikian dalam penggalian di halaman 
candi. Ada pendapat yang mengatakan 
patung yang salah dalam pembuatannya 
memang tidak boleh dirusak. Demikian 
juga di Borobudur. Jadi keberadaan 
unfinished Budha di stupa induk  jelas 
tidak boleh ditafsirkan macam-macam, 
kecuali memang sebagai arca yang tak 
selesai atau salah pahat  Keberadaan 
arca “unfinished Buddha” itu sendiri 
sekarang diletakkan di halaman Museum 
Karmawibhangga. Sang arca yang tak 
selesai itu diletakkan persis didepan 
chattra yang pernah dibuat oleh Van 
Erp. Seolah keduanya memang satu 
kesatuan.  Dari wawancara terhadap 
para penjaga museum Karmawibhangga 
dapat diperoleh informasi bahwa 
beberapa biku Tibet yang bermalam di 
Hotel Manohara pernah secara khusus 
menyempatkan diri untuk mengunjungi 
arca tersebut. Mereka melakukan doa 
dan ritual di depan arca “unfinished 

Buddha dan cattra”. Oleh pihak museum 
sendiri, dua buah gentong berisi air 
beserta gayungnya  diletakkan di 
samping arca dan chattra. Itu disediakan 
apabila ada pengunjung yang datang 
ingin “memandikan” arca tersebut. 
Memang saya pernah menyaksikan 
bahwa beberapa pengunjung yang 
datang membasuh patung “unfinished 
Buddha”  itu dengan mengguyurkan air 
di sekujur badannya. Menurut informasi 
- para biku Tibet  merasakan ada energi 
besar seputar arca “unfinished Buddha” 
tersebut.  Tapi itu soal lain. Bukan 
persoalan arkeologi. Mungkin bisa 
didekati secara antropologis.                 

4
Balik ke debat soal rekonstruksi chattra 
yang dilakukan oleh Van Erp. Mereka 
yang menolak usaha-usaha untuk 
merekonstruksi chattra sebagaimana 
dilakukan Van Erp mengatakan bahwa 
usaha demikian hanyalah merupakan 
conjectural analysis atau analisa yang 
hanya berdasar dugaan semata. Pendapat 
demikian misalnya dilontarkan oleh 
arkeolog UGM DR Daud Tanuredja. 
Bagi arkeolog yang berpihak pada 
pendapat ini sebuah rekonstruksi tidak 
bisa hanya bertolak dari dugaan namun 
harus berangkat dari data-data yang 
meyakinkan.Terutama dalam hal ini data 
batu-batu penyusun chattra.

Prof Dr Mundardjito juga ahli yang 
berpendapat demikian. Ia termasuk 
penentang rekonstruksi chattra 
Borobudur yang paling keras.  Jauh 
sebelum adanya keinginan kementrian 
pendidikan dan kebudayaan 
memasang chatrra,  Mundardjito 
sudah menulis artikel yang meragukan 
rekonstruksi chattra Borobudur 
berjudul Borobudur:Masalah 
Puncak Stupa Induk. Menurut 
Mundardjito dalam artikel tersebut 
setelah selesai pemugaran 1911 Van 
Erp tidak menyampaikan laporan 
lengkap mengenai yasti. Kita tidak 
tahu bagaimana fragmen yasti itu 
ditemukan, berapa banyak jumlahnya, 
bagian apa saja yang ditemukan, 

dalam konteks seperti apa pecahan-
pecahan itu ditemukan dan bagaimana 
persebarannya. Menurut Mundardjito 
beberapa pecahan yasti yang fotonya 
dimuat dalam bukunya Van Erp tidak 
dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 
di atas.   

Mundardjito menduga bagian utama yasti 
Borobudur pasti telah jatuh dan pecah 
berkeping-keping. Dan saat  pembersihan 
stupa induk Borobudur dilakukan oleh 
utusan Raffles, H.C Cornelius yang 
kemudian diteruskan residen Kedu C.L 
Hartman pecahan-pecah kecil yasti itu 
pasti tak terperhatikan dan kemungkinan 
besar ikut terbuang bersama tanah, 
semak-semak, pepohonan yang dicabuti 
di situ. Menurut Mundardjito yasti yang 
direkonstruksi Van Erp dapat dibagi 
dalam tiga bagian yaitu: bagian bawah, 
tengah dan atas. Berdasar pengamatan 
atas garis-garis pahatan menurut 
Mundardjito  yasti bagian atas yang 
direkonstruksi Van Erp hanya sebagian 
disusun dari batu asli selebihnya adala 
batu Van Erp atau batu yang dibentuk 
pada masa pemugaran Van Erp. Mengapa 
Van Erp lalu menurunkan chattra yang 
telah dipasangnya? Karena menurut 
Mundardjito ia menyadari bahwa yasti 
yang direkosntruksinya itu terlalu banyak 
menggunakan batu baru. Mundardjito 
berpendapat kita memang tidak bisa 
memasang rekonstruksi chattra Van Erp 
karena separuhnya tersusun bukan dari 
batu asli.  Mundardjito berpendapat, 
chattra bisa dipasang bila pada suatu 
waktu kita menemukan batu-batu yang 
hilang. Dan itu bila kita baca artikelnya - 
sesuatu yang tampaknya mustahil karena 
batu-batu itu telah lenyap. 

Seperti dapat kita lihat di atas dalam 
artikelnya letak keberatan utama 
Mundardjito  adalah  persoalan 
ketidakotentikan batu penyusun chattra 
yang sebagian merupakan batu tak asli. 
Bagi kaedah pemugaran arkeologi kita 
tahu sebuah pemugaran candi memang 
harus memiliki  70% batu asli. Dari 
artikel di atas Mundardjito artinya 
berpendapat – meski tidak mengemukan 
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secara detail berapa prosentase batu 
yang asli dan yang tidak asli - batu asli 
penyusun chattra yang ditemukan tak 
lebih dari  kurang dari 50 %. 

Betapapun demikian sejauh penjelasaan 
Mundardjito dia tidak mempersoalkan 
penafsiran Van Erp terhadap bentuk 
chattra. Van Erp merekonstruksi 
bentuk chattra Borobobudur berdasar 
gambar chattra yang terdapat pada relief 
Borobudur. Di Borobudur pada lorong 
tingkat dua pada relief yang menisahkan 
Gandawyuha terdapat relief yang 
menggambarkan sebuah chattra. Juga 
pada lorong satu di sisi selatan terdapat 
sebuah relief yang menggambarkan 
chattra. Relief itulah yang dipakai acuan 
Van Erp untuk merekonstruksi bentuk 
chattra. Yang terutama dipersoalkannya 
adalah ketidaklengkapan bahan batu 
penyusun chattra.  

5
Memang sebagian batu penyusun chattra 
Borobudur sebagaimana dinyatakan 
Mundardjito  hilang. Namun bukan 
berarti sampai kini tidak ada upaya 
untuk menemukan batu-batu itu. Sampai 
sekarang Balai Konservasi Borobudur 
masih berusaha mencari kemungkinan 
batu-batu Chattra Borobudur yang 
tersisa, meski arkeolog seperti 
Mundardjito sebagaimana terbaca dari 
artikelnya terlihat  pesimis ditemukan.   
Para steller Borobudur atau juru susun 
candi yang beberapa diantaranya  
merupakan keturunan dari para steller 
yang turut ikut memugar Borobudur  
masih intens melakukan pencarian batu-
batu chattra. 

Para steller – yang terdiri dari orang-
orang asli Borobudur yang sangat 
mengenali karakteristik batu-batuan 
di wilayah Borobudur, pada waktu 
pemugaran Borobudur dikenal memiliki 
kemampuan alamiah mengenali batu-
batu dan pasangannya. Salah satu steller 
di masa sekarang misalnya bernama 
Werdi. Dia mantan pegawai Balai 
konservasi Borobudur. Sebagaimana 
pernah diwawancara oleh Majalah 
Tempo  meski telah pensiun sejak tahun 

2010, Werdi terus terlibat dalam riset 
mencari dan menyusun chattra. Werdi 
termasuk orang yang masih yakin bahwa 
sisa kuncup chattra dan bahkan sisa yasti 
masih bisa ditemukan. 

Dalam wawancaranya dengan Majalah 
Tempo dia mengatakan  telah berhasil 
menemukan fragmen batu yang 
diyakininya merupakan sisa potongan 
kuncup chattra di antara ribuan batu asli 
Borobudur yang terdapat di Museum 
Karmawibhangga. Bentuk pecahan 
itu dapat dikenali seperti bunga. 
Temuan lain yang didapat oleh Werdi 
dan tim steller lainnya adalah tujuh 
tipe batu yang diduga menjadi bagian 
tiang chattra. Kepingan itu berbentuk 
trapezium.     

Tentunya upaya ini harus dihargai.  
Meski temuan-temuan mereka  tetap 
harus dibuktikan dan diuji secara ilmiah 
nantinya. Persoalannya belum ada 
sebuah publikasi ilmiah atau seminar 
khusus mengenai temuan Werdi dan 
para tim steller Balai Konservasi 
Borobudur ini. Beberapa arkeolog 
berpendapat apabila temuan tentang 
yasti sudah sampai lebih 50% maka 
sudah sah melakukan rekonstruksi 
chattra. Sebagaiman dikatakan oleh 
arkeolog Harry Widianto, salah 
satu tugas dan tanggung jawab 
adalah melakukan interpretasi yang 
bertanggung jawab. Harry Widianto 
sendiri melihat apabila benar yasti 
Borobudur berbentuk trapezium 
adalah lebih mudah merekonstruksinya 
daripada tiang biasa. 

Rekonstruksi sebuah candi dengan 
menggunakan batu asli kita tahu 
disebut dengan anastylosis. Anastylosis 
merupakani istilah dalam bahasa 
Yunani yang berarti membangun atau 
menempatkan kembali bagian-bagian 
atau kolom-kolom bersejarah ketempat 
aslinya. Dalam anastylosis sebisa 
mungkin elemen-elemen arsitektural asli 
digunakan semaksimal mungkin dalam 
bangunan yang dipugar. Anastylosis 
akan bisa dikerjakan secara ideal  apabila 
semua batu-batu asli sebuah candi  dapat 

ditemukan kembali. Serta tempat asli 
batu dalam bangunan tersebut juga dapat 
diketahui dengan pasti. 

Kenyataannya situasi ideal seperti ini 
tidak pernah terjadi seratus persen 
karena pasti ada saja batu yang 
hilang.  Sekalipun demikian menurut 
para ahli, anastylosis masih dapat 
juga dilaksanakan walaupun tidak 
sempurna ketika diantara batu-batu 
yang ditemukan kembali tersebut 
terdapat beberapa batu yang berfungsi 
sebagai keystone – batu kunci. Keystone 
mengacu pada batu-batu yang berfungsi 
sebagai penghubung antara 2 tingkatan 
atau 2 bagian dalam bangunan tersebut. 
Biasanya batu kunci tersebut membantu 
penyempurnaan penyambungan 2 
tingkatan yang menurut kalkulasi hanya 
dipisahkan oleh sebuah bentuk batu.

Pada titik ini apabila memang benar 
batu-batu yang ditemukan oleh Werdi 
dan tim steller Balai Konservasi 
Borobudur adalah batu asli dan bisa 
dipakai untuk menghubungkan yesti 
bawah, tengah dan atas menarik 
didiskusikan apakah benar bisa 
dimaknai sebagai keystone. Juga soal 
kuncup bunga chattra. Bila memang 
benar Werdi menemukan pecahan batu 
kuncup bunga chattra, tentulah layak 
direkonstruksi bagian atas chattra. 
Sebagaimana ditulis Mundardjito saat 
pemugaran Gapura Wringinlawang di 
Trowulan, bagian kanan dari gapura 
tersebut runtuh separuh bagian atasnya, 
sedangkan bagian kirinya masih utuh. 
Dengan menggunakan prinsip analogi 
maka arkeolog bisa memugar gapura 
bagian kanan Wringinlawang. Hal itu 
tentunya bisa dilakukan untuk chattra 
Borobudur. Bila memang benar dalam 
penelitian ilmiah bisa dibuktikan 
potongan batu berbentuk bunga yang 
ditemukan Werdi merupakan batu asli, 
tentunya bisa digunakan prinsip analogi 
untuk membentuk bunga chattra itu utuh 
kembali.  

6
Sebagai penutup saya ingin sedikit 
melihat permasalahan chattra ini dari 

sudut Undang Undang Cagar Budaya  no 
11 tahun 2010. Sebagaimana kita ketahui 
bersama UU Cagar Budaya no 11 tahun 
2010 adalah mencabut dan mengganti  
UU Cagar Budaya  no 5 tahun 1992.  UU 
Cagar Budaya no 5 tahun 1992 dianggap 
sudah tak sesuai dengan perkembangan, 
tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam 
masyarakat sehingga perlu diganti.

Pada pasal 77  UU Cagar Budaya no 
11 tahun 2010 disebut pemugaran 
harus memperhatikan keaslian bahan, 
bentuk, tata letak, gaya,atau tekonologi 
pengerjaan. Juga dinyatakan pemugaran 
harus bisa kondisi semula dengan tingkat 
perubahan sekecil mungkin, kompetensi 
pelaksana bidang pemugaran. Pada 
titik ini kalau disangkut pautkan 
dengan persoalan chattra Borobudur, 
maka pencarian batu-batu asli chattra 
Borobudur mau tidak mau memang 
harus lebih dari 70%. Undang-undang 
memsyaratkan pemugaran harus 
memprioritaskan  keaslian bahan.  

Di samping itu UU Cagar Budaya no 11 
tahun 2010 juga menekankan bahwa 
sebuah pemugaran atau pemeliharan 
cagar harus memberi manfaat kepada 
publik. Pada pasal 82 disebutkan 
revitalisasi Cagar Budaya harus memberi 
manfaat untuk meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat dan mempertahankan 
ciri budaya lokal. Akan halnya pada 
pasal  83 dipostulatkan bangunan cagar 
budaya atau struktur cagar budaya dapat 
dilakukan adaptasi untuk memenuhi 
kebutuhan masa kini dengan tetap 
mempertahankan ciri aslinya. Sementara 
pada pasal 85 ditekankan pemerintah, 
pemerintah daerah, dan setiap orang 
dapat memanfaatkan cagar budaya untuk 
kepentingan agama, sosial, pendidikan, 
ilmu pengetahuan, teknologi, 
kebudayaan, dan pariwisata.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal UU 
di atas maka seyogyanya baik antara 
arkeolog dan umat Buddha bisa saling 
berkomunikasi dalam membahas 
chattra . Selama ini dalam membahas 
Borobudur jarang sekali terdapat dialog 
antara arkeolog dan umat Buddha. Para 

arkeolog tak bisa lagi mendefenisikan 
Borobudur sebagai sebuah dead 
monument. Paradigma candi sebagai 
dead monument dengan adanya UU 
Cagar Budaya no 11 tahun 2010  ini 
maka tak bisa lagi dipertahankan. Dalam 
perspektif UU Cagar Budaya No 11 
tahun 2010, candi adalah sebuah living 
monument bukan dead monument. Umat 
Buddha selama ini juga menganggap 
Borobudur sebagai living monument. 
Digunakannya Borobudur tiap tahun 
sebagai pusat ibadah Waisak dengan 
mengumpulkan seluruh sekte Buddha 

undang kerja penafsiran tersebut tidak 
mengakibatkan kemerosotan nilai atau 
kerusakan situs.

7
Dari hasil penelusuran di atas rata-
rata kondisi candi Budhis di nusantara 
kini tak lagi memiliki chattra. Ada dua 
pendapat di sini. Pendapat pertama, 
chattra yang dimiliki candi runtuh 
dan kemudian hilang tak ditemukan 
saat rekonstruksi. Pendapat kedua, 
menyatakan bahwa kemungkinan candi-
candi Budhis di Jawa aslinya memang 
tak berchattra - tak seperti candi-candi  
di Nepal, Tibet, India, Burma ataupun 
Srilangka. Dari penelusuran foto-foto 
lama di atas namun didapatkan  foto 
stupa Cupuwatu masih menggunakan 
chattra. Itu artinya kemungkinan besar 
candi-candi Buddhis di Jawa memang 
semula memiliki chattra namun dalam 
perjalanan waktu lantaran kondisi alam 
chattra itu runtuh, hancur dan tak bisa 
ditemukan sekarang.

Kontroversi mengenai pemasangan 
kembali chattra di Borobudur dalam hal 
ini harus tetap bersumber dari susunan 
batu-batu asli chattra. Rekonstruksi 
chattra Borobubudur harus berdasar 
70 persen batu asli chattra Borobudur. 
Pada titik ini usaha untuk menemukan 
kembali batu-batu asli chattra  
Borobudur harus diberi tempat untuk 
dikaji ilmiah atau diseminarkan. Jangan 
seolah-olah ditutup. Dan memastikan 
mustahil batu yasti dan chattra 
Borobudur  bisa ditemukan mendekati 
70 %. Para arkeolog juga sebaiknya 
sering membuka dialog dengan para 
agamawan Budhis baik Theravada dan 
Mahayana untuk memahami bagaimana 
kebutuhan simbol chattra bagi mereka 
adalah penting secara nilai keagamaan. 
Dan untuk memahami bahwa bagi 
mereka Borobudur bukanlah dead 
monument melainkan living monument. 
Dialog diperlukan karena sesuai dengan 
jiwa Undang Undang Cagar Budaya no 11 
tahun 2010.     

*Penulis pernah kuliah di Fakultas 
Filsafat UGM
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baik Theravada maupun Mahayana 
untuk beribadah bersama-sama dengan 
mantra dan ritual masing-masing setiap 
Waisak secara bergantian menandakan 
bahwa Borobudur sesungguhnya 
adalah tempat ibadah yang hidup bagi 
kalangan Buddhis.  Sejalan dengan 
itu perkembangan disiplin arkeologi 
juga kini mengarah kepada arkeologi 
publik. Arkeologi bukan lagi ilmu 
menara gading. Namun sebagai ilmu 
mau terbuka bersama-sama dengan 
masyarakat pendukung sebuah situs atau 
candi untuk bersama-sama menggali 
dan  memaknakan  simbol-simbol yang 
ada dalam situs tersebut. Yang penting 
sebagaimana diamanatkan undang-

UU Cagar Budaya 
no 11 tahun 2010 juga 
menekankan bahwa 
sebuah pemugaran atau 
pemeliharan cagar harus 
memberi manfaat kepada 
publik. Pada pasal 82 
disebutkan revitalisasi 
Cagar Budaya harus 
memberi manfaat untuk 
meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat dan 
mempertahankan ciri 
budaya lokal.
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restoran, sisa waktunya ia melukis. 
Dan ketika pulang ke Bali tahun 
1970-an, Wianta dikenal memulai 
eksplorasinya pada lintas medium. 
Sekejap dalam karya-karya ‘’periode 
Karangasem’’. Lalu berlanjut pada 
periode ‘’titik-titik’’, suatu pencarian 
yang sama sekali berbeda dengan 
seniman Bali angkatan itu yang 
mulai populer: Nyoman Gunarsa, 
Wayan Sika, Pande Gede Supada, 
Wayan Kedol, dan lain-lain. Gunarsa 
dkk, mengibarkan bendera Sanggar 
Dewata Indonesia, eksplorasi 
yang ‘’memodernisasi’’ kekayaan 
seni budaya Bali dengan spirit 
religiusnya. Mereka menjelajah dan 
menggali simbol, sementara Wianta 
memilih ‘’Bali yang lain.’’

’’Saya bukannya tidak menghargai 
warisan leluhur yang adiluhung 
itu. Tapi, saya tidak mau hanya 
menjadi ahli waris, menjadi penerus. 
Saya ingin menciptakan sesuatu 
yang baru melalui karya-karyaku,’’ 
katanya, nun sekitar tahun 1990-

Di tahun 1990-an, nongkrong di 
studionya di Jalan Pandu Denpasar 
adalah ‘’kemewahan’’. Pertama, 
bisa mendengar gagasan-gagasan 
kreatifnya yang kontroversial. Kedua, 
studionya jadi tempat mangkal 
banyak wartawan dan seniman lain. 
Studionya juga menjadi tempat 
lintas seniman lain: ada Sardono W. 
Kusumo melakukan ‘’pentas olah 
nafas’’ di studionya, bisa ada aktor 
dan dramawan Putu Wijaya yang 
baca cerita pendek dilanjut diskusi, 
dan banyak lagi yang lain. Diskusi 
di studionya acapkali memantik 
diskusi lanjutan dalam pemberitaan 
media. Ketiga, Made Wianta selalu 
bermurah hati, menyuguhkan kopi 
dan penawar lapar.

Ia pernah kuliah di ISI Yogyakarta. 
Tapi, sebelum selesai, ia terbang 
ke Belgia untuk menjajal medan 
eksplorasi yang berbeda dari 
kampung halamannya yang 
nyaman dan kaya oleh warisan 
leluhur. Sembari bekerja di suatu 

“Bapak, terima kasih 
atas cintamu yang 
abadi. Dengan 
kesedihan kami 
yang terdalam kami 

informasikan tentang meninggalnya 
Opa, Bapak, dan suami kami 
tercinta, I Made Wianta pada hari 
Jumat 13 November 2020 pukul 
14.49,” tulis Burat Wangi, putri 
sulung Made Wianta di akun 
Facebook,pada Jumat (13/11/2020).
Lahir 20 Desember 1959, berpulang 
ke alam sunyi 13 November 2020

Ucapan belasungkawa, karangan 
bunga, sampai kremasi di 
krematorium yang diiring gamelan 
dan tarian, saat masa pandemi 
Covid-19, bagai antiklimaks dari 
perjalanan hidupnya yang warna-
warni.

Saya pribadi, intens berinteraksi 
dengan Bli Made, begitu ia dipanggil, 
sejak 1990-an. Dua puluh tahun 
sebelumnya, nama dan sosoknya 
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sudah pernah saya baca di koran Bali 
Post sekitar 1970-an akhir, disebut 
pelukis muda Tabanan yang pulang 
dari luar negeri: Belgia, setelah studi 
empirik di negeri Eropa tersebut. 
Terlihat eksentrik dengan rambut 
gondrong, tapi belum menunjukkan 
dobrakan apapun dalam soal seni 
rupa.

SELAMAT JALAN
MADE WIANTA

CAPTION

I MADE WIANTA 
DIDEPAN SALAH 
SATU KARYANYA
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tahun ia berkarya. Objeknya ada apa saja, 
benda-benda riil, abstrak, sketsa, coretan 
kata-kata, yang diantaranya diterbitkan 
dalam kumpulan puisi oleh Afrizal Malna.

Ia bereksperesi dengan kata, rupa, aneka 
medium, pertunjukan, gubahan alam, 
benda-benda modern. Ia menghargai 
estetika, tapi ia juga menerima sesuatu yang 
beyond-estetika. Karena itulah, Wianta 
memang seorang seniman modern Bali 
yang ‘’menyempal’’ dari gegap gempita 
pencaharian seniman lain di wilayah simbol 
dan tradisi Bali, yang menjadi mainstream 
Nyoman Gunarsa dkk dari Sanggar Dewata 
Indonesia. Pergulatannya dalam ruang yang 
berbeda itulah yang membesarkan Wianta 
di sudut lain dari ruang yang digali oleh 
Nyoman Gunarsa dkk.

Jauh di awal, tahun 1990, dua penulis 
yang merintis popularitas Made Wianta 
adalah Nyoman Arsana dan terutama 
Jean Couteau, yang menjadi sahabat dekat 
Made Wianta. Dan seiring perjalanan 
waktu, media yang selalu menyambut, 
kolektor karya yang selalu menunggu, 
dan sampai Pemerintah Provinsi Bali 
pun menganugerahkan penghargaan 
Dharma Kusuma padanya, dan Semesta 
memanggilnya pada 13 November 2020.

Made Wianta kembali ke titik nol, ke 
titik paling sunyi dalam eksplorasi 
berkeseniannya.

Selamat jalan Bli Made, amor ing acintya. [S]

Putu Wirata Dwikora

Robert Morgan, seorang penyair, kurator, 
sejarawan seni, pada tahun 2005.

Diantara kesan tentang sosok Bli Made 
Wianta, ia berkesenian dengan amat bebas 
dan penuh energi. Dalam dokumentasi 
di studionya, ia melukis diatas media apa 
saja: kertas bekas bungkusan apapun 
sepanjang ada ruang, ia menulis ‘’puisi’’, 
menulis kata-kata, menuangkan apapun 
yang ada dalam pikirannya. Perkiraannya 
ada 30.000 drawing sepanjang puluhan 

an, di studionya yang sibuk, sambil 
menyeruput kopi hangat. Ia selalu 
menyuguhkan kopi dan santap 
lengkap pada jam makan. Bagi 
seorang wartawan yang haus dan 
kelelahan, itu asupan yang sangat 
berarti.

Maka, ia tidak berpijak pada spirit 
dari tradisi dan budaya Bali. Ia 
ingin mengungkapkan sesuatu yang 
universal. Estetika adalah estetika, 
dan ia melihat eksotisme Bali 
dari sudut estetika semata, bukan 
perlambang budaya yang diwarisi 
dari leluhur. Taburan titik-titik yang 
kalau secara naratif oleh pemerhati 
diterjemahkan sebagai perlambang 
ekspresi meditatif, permainan 
geometris yang seakan memainkan 
rasa, atau bentuk-bentuk abstrak 
dalam kanvasnya, pada Wianta tidak 
merefleksikan sesuatu ‘’Bali’’ dalam 
imajinasinya. Ketika hamparan titik, 
ditumpuk sesuatu yang terkesan 
‘’kaligrafi’’ entah Jepang atau 
Cina, sesungguhnya Wianta hanya 
spontan, seperti orang menari, 
menggerakkan tangan dan kuasnya, 
menabur warna dengan dorongan 
hati.

‘’Titik-titik itu tidak selalu meditasi 
kok, itu bisa beberasan (taburan 
beras) dan mengandung estetikanya 
sendiri. Coretan kanvas itu, tangan 
yang menari. Tidak harus berat-berat 
ditarik apa filsafatnya kok,’’ katanya 
dengan tawa berderai.

Bagi Wianta, hamparan rumput, 
teras-teras sawah yang menghijau, 
itu adalah seni, dan universal. Maka, 
ketika eksplorasinya melintasi 
bidang dua dimensi di kanvas, dan 
terjun ke seni yang belakangan 
dikenal sebagai ‘’seni instalasi’’ 
ataupun ‘’performance art’, rujukan 
ekspresinya adalah ide-ide universal: 
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perdamaian versus kekerasan, 
keindahan versus keburukan, 
rasionalitas versus irasionalitas.

Tentu berbeda dengan ideologi-
kreatif perupa-perupa modern Bali 
di Sanggar Dewata Indonesia yang 
dibangun Nyoman Gunarsa dkk yang 
jadi ‘’kubu’’ tersendiri dan membuat 
wacana seni rupa di Bali berwarna-
warni. Walaupun ada kubu-kubuan 
dalam olah dan eksplorasi kreatif, 

para seniman Bali ini tetap bertegur 
sapa secara amat sangat hangat.

Eksplorasi putra seorang Pemangku 
di Desa Apuan ini, tak pelak memikat 
perhatian internasional. Tahun 
2004, ia diundang dan ikut Biennale 
Venesia, dan berikutnya beberapa 
pameran di luar negeri: Jepang, 
New York, Paris, dan lain-lain. Hal 
menarik lainnya, Wianta diundang 
pameran di New York oleh penulis 

SALAH SATU 
KARYA I MADE 
WIYANTA

>
>
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dari kesultanan yang tergabung 
dalam keraton Nusantara pada 20 
Desember 2020 sore.

Suasana sore itu hangat di 
pembukaan. Dimasa pandemi 
memang pameran cukup langka. Dan 
pameran sore itu mengikuti standar 
protokol kesehatan sesuai petunjuk 
gugus tugas covid 19.

Dalam karya-karyanya ketiga 
seniman ini memiliki perbedaan 
kreatifitas. Andi yang seorang 
otodidak yang sempurna dan melukis 
dengan penuh ketelatenan sehingga 
karya mampu menyelam dalam 
naturalis yang dalam. Gaya gaya 
ungkap visual Andi mengingatkan 
kita pada pelukis Wahdi Sumanta 
pelukis naturalis dari kelompok Lima 
(Affandi, Hendra, Barli, Wahdi dan 
Sudarso) kedalaman lukisan Andi 
yang suka akan mendaki gunung 

terasa menorehkan gambarnya alami.

“Lukisan Andi banyak merekam 
keindahan alam/ lanskap dengan rasa 
warna- warna yang segar, sebagai 
endapan alam bawah sadarnya yang 
menyimpan kenangan sebagai seorang 
pecinta alam. Bahasa rupa pada 
karya-karyanya yang mengambil tema 
lanskap, dikerjakan dengan teknik 
yang sangat halus dengan dominasi 
warna-warna teduh hijau/ biru, 
sedikit transparan mengingatkan akan 
kerja pelukis Wahdi dengan lanskap-
lanskapnya dengan teknis yang lebih 
transparan lagi,”kata Aisul Yanto 
dalam paparan pembukaannya.

Beda dengan Supriatna. Ia mengolah 
sosok perempuan. Sosok ini dekat 
dengan dirinya, namun ia garap 
dalam bingkai kehidupan dari seorang 
penari. Penari yang diolah dari kisah 
Nyi Ronggeng. Supri mengolah jiwa 

TIGA PELUKIS BANDUNG 
PAMERAN DI BALAI BUDAYA 
JAKARTA MENUTUP AKHIR TAHUN 
2020

>
>

MENGUAK TIGA 
PELUKIS BANDUNG
PAMERAN DI BALAI 
BUDAYA JAKARTA

Tutup Akhir Tahun 2020, Tiga Pelukis 
Bandung Pameran di Balai Budaya Jakarta. 
Inilah peristiwa pameran Tiga Pelukis 
Bandung dalam Pameran yang bertajuk 
Eternal. Mereka adalah tiga orang pelukis 
dari kota Bandung; Andi Sopiandi, 

Supriatna dan Tondi Hasibuan.

Pameran Lukisan Eternal ini dipercayakan kepada 
dua orang untuk kurator Aisul Yanto (Jakarta) 
dan Geronimo Cristobal (New York). Ketiga 
pelukis punya latar belakang berbeda. Pameran 
Lukisan ini  digelar di “Balai Budaya Jakarta” Jalan 
Gereja Theresia no.47 Menteng-Jakarta pada 20- 
30 Desember 2020. Pembukaan pameran dibuka 

SENI RUPA
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LUSI PAKAN SUMBI: 
FAILURE DE COUTURE

Lusi Pakan Sumbi: Failure 
De Couture merujuk kepada 
dua hal, yaitu: alat tenun 
tradisional dari khazanah 
kepengrajinan kain, yang juga 
dikaitkan dengan satu momen 

legenda di Jawa Barat saat jatuhnya 
gulungan benang pakan dari tangan 
Sumbi saat menenun Boeh Rarang. 
Siapapun yang dapat mengambil 
gulungan benang tersebut akan 
mendapatkan ‘imbalan’. Tumang, 
anjing jantan penjaganya Sumbi, 
yang membawakan benang tersebut 
pada akhirnya menjadi suami dari 
Sumbi.

Tumang dalam proyek seni ini, 
kemudian dijadikan landasan 
melihat relasi kekuasaa dan pesuruh, 
labourship, dan kerentanan masalah 
di sekitar semesta “gulungan 
benang”, yaitu: tekstil. Masalah tak 
selesai saat Tumang memberikan 
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karya yang dekat dengan dia. Dia ada di 
lingkngan ISBI yang ada juga sendtuhan 
jiwa-jiwa para penari setiap harinya. 
Selain pengakuannya bahwa dia sering 
sekali melihat para penari berlatih dan 
pentas dan dia juga bersyukur orang 
dekatnya perempuan ibu dan istrinya. 
“Rasa artistiknya tak lepas dari rasa 
artistik almamaternya, artinya ada 
pengaruh dari para maestro dan profesor 
yang ada institusi dimana ia menimba 
ilmu seni rupa. Ia telah menemukan 
jalurnya sendiri dalam berkesenian dan 
menemukan kepribadianya. Bagi dirinya 
sosok perempuan adalah sesuatu yang 
tidak saja indah tetapi juga memiliki 
nilai yang sakral sebagai bentuk 
keterhubungan dengan keIlahian,”tulis 
Aisul Yanto dalam pengantar pameran.

Beda dengan Tondi Hasibuan karya 
pesan yang  dalam dalam lingkaran 
keraton. Kisah peristiwa stori dan 
histori baik yang ada di negeri ini 
maupun yang ada di berbagai negeri 
lain, ia mendapatkan pendidikan seni di 

Australia dan Inggris, latar belakang 
inilah salah satu yang mendorong 
bahasa rupa yang ia tampilkan dekat 
dengan pengaruh dari berbagai 
pencapaian yang ada di khasanah 
seni rupa modern di belahan dunia 
barat oleh para tokoh Cubism, 
tetapi karyanya tetap berasa sangat 
Asia, alias Nusantara. “Lihat salah 
satu karyanya yg mengambil tema 
tentang sejarah Raja Brawijaya 
beserta penasehatnya, sang Semar 
yang sebenarnya adalah pelukisan 
dari situasi dan kondisi yang ada. 
Warnanya berasa warna tropis 
dengan warna merah, kuning, jingga, 
coklat tanah menyimbolkan sebuah 
kehangatan, bahasa rupa yang ia 
tampilkan di dalam nafas kubis,” 
jelas kurator pameran Aisul Yanto 
dalam pengantar lukisannya.

Penggambaran deformasi wajah, 
tubuh dan anggota tubuh di setiap 
lukisannya saling berkelindan 
mencipta ruang kedalaman. 
tergambar penyederhanaan/stilisasi 
dari bentuk daun.

Dari pameran yang tersaji makna 
jam terbang mereka bertiga 
berbeda namun mencoba menguak 
sisi lain dari sajian pameran 
Eternal. Pameran Lukisan Eternal 
menjadikan pameran akhir tahun 
2020 ini juga menutup peristiwa 
penting budaya di Balai Budaya 
Jakarta dalam dunia seni rupa 
Indonesia. Dan sore itu dihadiri 
sejumlah seniman antara lain 
Taufan S Chandranegara (perupa 
dan creative director Panggung) 
Ray Bachtiar (Fotografer)  
juga para tokoh dari kesultanan 
Cirebon, Aceh dan Riau, dll yang 
terlihat mengapresiasi karya-karya 
ketiganya. Selamat!!! [S]  DITA RHAYA 

ANJANI 

CAPTION
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gulungan benang kepada Dayang 
Sumbi. Hari ini gulungan benang 
kemudian menjelma menjadi 
“peradaban tekstil” yang rumit dan 
berlapis, mulai dari hulu produksi 
(pabrik dan manufaktur) hingga hilir 
presentasi (fashion show).

Proyek seni ini menggabungkan desain 
seni pertunjukan dengan fashion, 
mendefinisikan ulang panggung 
dan cat walk. Karya ini berfokus 
pada potensi performatif-instalatif, 
koreografis dari siklus residu produksi 
tekstil-garmen, peragaan busana dan 
pengenaan pakaian.

Pertunjukan instalasi tekstil Lusi 
Pakan Sumbi: Failure De Couture ini 
merupakan Peraih hibah Fasilitasi 
Bidang Kebudayaan (FBK) tahun 2020 
yang diberikan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 
Indonesia. Pertunjukan ini 
melibatkan beberapa profesi seperti: 
seniman (seni pertunjukan, seni 
rupa, seni musik, dan multimedia), 
desainer fesyen, dan model.

TIM 

director
Taufik Darwis
performer
Wail Irsyad
Galih Mahara
Hilmi Zein
John Heryanto
Karina Sokowati
Saniyyah Fauziyyah
Ilham Sri Haryanto
Ganda Swarna
Felicita Havara
Clara Gerda
Beby Ayudiasary
fashion/textile designer
Widi Asari
dramaturg
Riyadhus Shalihin
scenographer
Agung Eko Sutrisno
music composer
Lawe Samagaha
Dedi Kebo
lighting designer
Zamzam Mubarok
director of photography
Ferry Gelluny
publication designer
Ihsan Nur Ilham
project manager
Annisa Laraswati
Riyanti Wisnu

Acara pertunjukan FAILURE DE 
COUTURE akan dibuka pada 26-29 
November 2020 pukul 19.00 lalu 
di Lawangwangi Creative Space, 
Jl. Dago Giri No.99, Mekarwangi 
Kabupaten Bandung Barat [S] ATA
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N
etflix adalah perusahaan streaming-
on-demand global Amerika yang di 
dirikan pada tahun 1997 oleh Reed 
Hasting’s dan Marc Randolph di 
Scotts Valley, California. Saat ini 
Netflix merajai dunia streaming film 
online, mengalahkan dua competitor 
nya; Amazon Prime dan Hulu; yang 

di back up pendanaan luar biasa besar oleh 
induk perusahaan mereka.

Kekuatan terbesar Netflix terletak pada 
pemahaman pasar dan riset mendalam akan 
niche market dari para pencinta niche movie. 
Yang notabene adalah opinion leaders dari 
penonton film online. Hal inilah yang menjadi 
pembeda utama Netflix dalam menyuguhkan 
nilai lebih bagi para user.

Tercermin dari film-film berkualitas hasil 
produksi Netflix Original Content, maupun 
yang di seleksi dan di distribusikan via 
platform nya, Start Up adalah project Netflix 

KDRAMA 
START UP 
menggaet pasar 
Internasional yang 
lebih luas diluar 
pasar penggemar 
Kdrama klasik.
( VO.ID)

>
> Original Content Kdrama kedua yang 

ambisius setelah serial Vagabond di tahun 
2019.

Netflix mengawinkan formulasi Blockbuster 
Hollywood dengan tipikal formulasi sukses 
serial Kdrama. Bukan untuk mendorong 
batasan Horizon Genre, namun untuk 
menggaet pasar Internasional yang lebih luas 
diluar pasar penggemar Kdrama klasik yang 
sudah mapan. Akan tetapi apakah formulasi 
berani ini menjadi Sub-Genre Kdrama 
baru yang Edgy? atau berakhir menjadi 
eksperimental berani lain ala Netflix? Mari 
kita telaah bersama dengan mengambil 
contoh kasus Kdrama Start Up yang tengah 
viral.

Start-Up di bintangi oleh Bae Suzy sebagai 
Seo Dal-mi, seorang wanita putus kuliah 
karena biaya dan ingin meraih mimpi nya 
lewat dunia bisnis Start-Up. Bersama nya ada 
Nam Joo-hyuk yang berperan sebagai Nam 

FILM

START UP: 
FORMULASI 
KDRAMA ALA 
NETFLIX

Dalam edisi ini ada yang baru. Kami SENI berkolaborasi dengan gambaridoep.com 
mengungkap dua ulasan dunia perfilman kekinian. Selamat menyimak: 

46 OKTOBER-november 2020
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Were Sleeping dan Hotel de Luna.

Sebuah kombinasi Star Power 
yang akan memanjakan mata dan 
imajinasi fans-base nya.

2. Plot Twist. Kdrama selalu 
memiliki ide-ide brilliant yang khas 
untuk menyuguhkan storyline unik 
dengan plot twist yang surprising 
(mengejutkan).

Start Up, menyajikan dengan 
cerdik Plot Twist brilliantnya dalam 
memperkenalkan tokoh utama dan 
pendamping di episode awal yang 
sangat krusial. Efek surprising di 
letakkan pada momen-momen yang 
tepat. Menciptakan Clifhanger yang 
dramatis. Sehingga tiap episode 
selalu dinanti penonton nya.

3. 2nd Lead Syndrome (SLS). Elemen 
sangat khas dari dunia Kdrama yang 
selalu melahirkan “perseteruan” 
diantara fan-base. Fanatisme kepada 
2nd Lead Actor melahirkan dua 
Kubu yang berbeda. Dalam kasus 
Start Up, melahirkan Team Nam 
Do-san (1st Lead) dan Team Han Ji-
pyeong (2nd Lead).

Plot Twist Start Up yang brilliant 
membawa Kim Seon-ho yang 
memerankan Han Ji-pyeong, 
memenangkan “Unofficial Prize” 
untuk 2nd Lead Actor paling 
dicintai dan digandrungi tahun ini. 
Meroketkan nama nya di jajaran 
bintang Kdrama.

4. Mudah dicerna dengan “Wow 
Faktor.” Wow Faktor Kdrama Start 
Up bukan hanya terletak pada 
jajaran Cast nya saja; namun juga 
sebuah pesta visual sinematografi TV 
dan Fashion. Diperkuat lagi dengan 
latar cerita nya yang mengambil 
dunia perusahaan rintisan yang fresh 
dan “Mind-Enriching.”

Twist). Plot Twist menjadi kunci kuat 
disini, karena secara alamiah orang 
suka dengan kejutan. Membuat 
mereka terus menanti kejutan 
selanjutnya di setiap episode, 
terutama yang “Heartwarming.”

Hollywood memiliki cara yang 
berbeda di dalam menghasilkan 
Blockbuster. Mereka akan 
memastikan keberhasilan produksi 
nya dengan formula design yang 
sempurna dan akurat. Metoda 
ini memberikan kepastian sukses 

Team kreatif Start Up menunjukkan 
kekuatan riset mereka dengan 
berhasil menyajikan fakta-fakta 
mendasar mengenai dunia rintisan 
dengan ringan, namun inspiratif.

Formula sukses serial Kdrama di 
design untuk “menyenangkan” 
penonton. Dengan tujuan merebut 
posisi rating tertinggi jumlah 
penonton di waktu penayangan 
nya. Karena itu alur nya cenderung 
“Predictable” agar mudah dicerna, 
namun sarat dengan kejutan (Plot 

FILM

Do-san, seorang jenius matematika 
yang gagal sebagai CEO perusahaan 
technology rintisanya; Samsan Tech. 
Kang Han-na berperan sebagai kakak 
dari Seo Dal-mi, seorang CEO sukses 
yang ingin terlepas dari belenggu 
stigma harta kekayaan ayah tiri nya 
dengan mendirikan perusahaan 
rintisan sendiri.

Kim Sun-ho berperan sebagai 
Han Ji-pyeong, seorang manajer 
perusahaan Venture Capital yang 
tengah naik daun dan tanpa sengaja 
menemukan jati diri nya kembali. 
Dinamika kepribadian mereka 
tumbuh dalam perjalanan meraih 
mimpi lewat kompetisi akselerator 
bisnis Start-Up Korea; Sand Box.

Ambisi Netflix terlihat jelas dari 
pernyataan di situs resmi Netflix 
yang mengumumkan tanggal 
perdana penayangan serial Kdrama 
Start Up di bulan Oktober 2020 
sembari menonjolkan sederetan 
actor, penulis dan sutradara dengan 
nama besar di dunia Kdrama.

Di minggu sebelum tanggal 
penayangan, ambisi ini diperkuat 
oleh situs resmi Netflix lain 
nya “Whats-On-Netflix”, yang 
menyatakan bahwa serial Start 
Up berpeluang sangat besar untuk 
masuk ke dalam rating Top 10 
Tv Kabel Korea. Karena jam dan 
hari penayanganan nya yang juga 
ambisius di waktu “Prime-Time.” 
Langkah All-Out yang sangat berani, 
mengingat elemen Budget yang 
harus diinvestasikan pada serial 
Kdrama Start Up menjadi sangat 
besar.

Penentu keberhasilan formulasi 
Kdrama ala Netflix ini ada dua: 
Rating Top 10 Tv Kabel Korea, 
dan sukses Rating penonton 

Internasional di Platform Netflix.

Formulasi sukses Kdrama:

1. Star Power. Orang Korea terkenal 
sebagai “Beauty Junkies” dan 
kekuatan terbesar Kdrama terletak 
pada cast aktor yang fenomenal 
di dunia karena ketampanan dan 
kecantikan nya. Di Jajaran pemeran 
utama, Start Up memiliki Bae Suzy. 
Aktris dengan nama besar di dunia 
serial Kdrama, yang dipasangkan 

dengan Nam Joo-hyuk, seorang 
model dan actor yang dalam 5 tahun 
terakhir menjadi pusat perhatian 
public Korea. Di Jajaran pemeran 
pendamping, ada Kang Han-na; 
Stephanie Lee; dan Kim Seon-
ho yang juga tidak kalah populer 
di kalangan pecinta Kdrama. Di 
sutradarai oleh Oh Choong-hwan, 
dan di tulis oleh Park Hye-ryun yang 
telah meraih kesuksesan di berbagai 
serial lainnya seperti While You 
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Lalu apakah perkawinan dua formulasi ini 
sukses?

www.ranker.com yang mengambil data dari 
pilihan 40 juta pengunjung di situs nya per 
bulan, menempatkan Start Up di posisi ke 4. 
Dari 100 judul Kdrama yang tayang di tahun 
2020. Hanya satu tingkat di bawah It’s okay 
not to be okay. Namun 4 dan 5 tingkat diatas 
Mr Queen dan The Penthouse yang jauh 
menggungguli nya di rating Top 10 penonton 
Korea.

www.imdb.com situs rating film Internasional 
menempatkan Start Up di urutan ke 8 dari 
Top 30 Kdrama terbaik tahun 2020 – dengan 
rating 8.2 dari 10.

www.forbes.com menempatkan Start Up 
menjadi salah satu dari 13 Kdrama paling di 
rekomendasi di tahun 2020.

www.kpopmap.com yang melansir data 
rating dari AC Nielsen dan fan base Kdrama 
yang voting langsung di situs tersebut 
memiliki data yang kontradiktif. Menurut 
rating per minggu yang dikeluarkan oleh 
AC Nielsen, Start Up tidak pernah berhasil 
memasuki tangga Top 10. Namun di hasil 
perolehan langsung voting fans, Start Up 

beserta karakter dan cast nya mampu 
menempati posisi 3 besar – dengan 
perolehan persentase Start Up (3,3%); 
It’s Okay Not To Be Okay (27,8%), Do 
You Like Brahms? (59,4%). Sebuah 
kemenangan semu dibandingkan 
dengan dua competitor nya.

Start Up, yang baru saja 
merampungkan episode final nya pada 
Minggu (06/20) lalu, pada akhirnya 
gagal memasuki tangga Top 10 TV 
kabel Korea di negeri asal nya. Target 
sharing rating penonton Korea diatas 
10% untuk mendapatkan tempat di Top 
10 tidak pernah tercapai. Sementara 
Kdrama Mr.Queen yang juga 
diproduksi oleh Tvn, mampu memasuki 
posisi bergengsi. Bersama dengan 
World of Married dan Crash Landing 
on You yang juga didistribusikan secara 
internasional oleh Netflix.

Tampak nya formulasi baru Kdrama 
ala Netflix ini masih belum mampu 
memenangkan hati public Korea dan 
sebagian besar fans-base Kdrama. 
Karena tidak dapat menciptakan 
gelombang konflik yang cukup intens, 
layak nya Kdrama khas Korea.

Akan tetapi Start Up masih terus 
menaiki tangga popularitas semenjak 
penayangan perdana nya pada tanggal 
17 Oktober lalu. Rating penonton 
Internasional masih terus meningkat, 
terbukti dari situs-situs berita bergengsi 
lain nya seperti Cosmopolitan.com 
yang juga menempatkan Start Up 
sebagai salah satu Kdrama paling di 
rekomendasi.

Start Up mungkin belum dapat 
menjadi jawaban yang di cari oleh 
Netflix. Namun Start Up berhasil 
menjembatani selera antara penikmat 
film Hollywood dengan penikmat serial 
Kdrama klasik. [S] E.A Amurwhabumi 

(GAMBARIDOEP.COM)

START UP masih 
terus menaiki tangga 
popularitas semenjak 
penayangan perdana 
nya

yang tinggi bagi siapapun yang 
menggawangi produksi nya. 
Menghasilkan produk film sukses 
yang pola nya identic dari masa ke 
masa.

Design formula film Hollywood 
menciptakan kurva dramaturgi yang 
terukur. Memberikan control yang 
lebih banyak bagi creator untuk 
memprediksi behavior penonton. 
Komposisi dramatic yang sering 
digunakan oleh Hollywood adalah 
pola “Happy-Sad-Happy.” Pola ini 
nyaris tidak pernah gagal dalam 
menuai sukses pasar.

Start Up pun ikut memanfaatkan 
formula sukses ini hingga ke detail 
infographic dari pola “Happy-Sad-
Happy” yaitu (spoiler alert):

1. Once upon a time there was a 
lonely orphan.. Film Start Up dibuka 
dengan kisah dramatic Han Ji-

FILM

pyeong yang telah sukses sebagai 
manajer bisnis perusahaan Venture 
Capital raksasa Korea. Namun di 
masa lalu, Han Ji-pyeong pernah 
menjalani hidup yang pahit sebagai 
anak yatim piatu yang terpaksa harus 
hidup mandiri.

2. Who was friends with two social 
outcast.. Hidup Han Ji-pyeong 
berubah setelah bertemu dengan 
Choon-sim, nenek dari Seo dal-mi, 
yang bertekad menghidupi dengan 
baik keluarganya walaupun hidup 
serba terbatas.

3. The trio lived happily until the 
evil.. Han Ji-pyeong, Choon-sim, dan 
Seo Dal-mi hidup bahagia dengan 
dunianya masing-masing. Hingga 
Won In-jae, kakak dari Seo Dal-mi 
kembali bersinggungan dengan 
hidup mereka bertiga. Dal-mi 
bertekat membuktikan kepada In-
jae, bahwa keputusan ibu kandung 

mereka bersama In-jae untuk pergi 
meninggalkan Dal-mi dan ayah nya 
karena kemiskinan adalah salah. 
Pembuktian ini dilakukan lewat 
kompetisi akselerator bisnis Sand 
Box.

4. Thankfully (hero) defeats 
(villain) with a.. Pada akhirnya 
Dal-mi memenangkan kompetisi 
bisnis yang diadakan Start Up, dan 
membuktikan bahwa keputusan ibu 
dan kakak nya In-jae itu salah.

5. And everyone lived happily ever 
after.

Terdengar familiar? Tentu saja. 
Karena sangat banyak film 
Blockbuster Hollywood yang 
menggunakan pola dramatic yang 
identik. Sebut saja The Matrix, 
Altered Carbon, Star Wars, Star Trek, 
Cinderella, hingga berbagai cinema 
klasik Hollywood dari kreator-
kreator kenamaan.
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Pada ” Tales from the dark ” part 1 budaya 
itu ditampilkan bukan sekedar latar belakang 
tetapi satu kesatuan, menjadi cangkang 
cerita yang apik.

Film pertama : ” Stolen Goods ” sutradara : 
Simon Yam, penulis naskah dan skenario: 
Lilian Lee.

Ini kisah seorang perempuan tua paranormal 
kaki lima : Chu ( Susan Shaw ). Film 
ini dibuka dengan arwah anak kembar 
perempuan yang berlarian di jalan lengang 
dan arwah laki laki gendut yang dipaksa 
terus makan dan mengeluh tidak mampu lagi 
makan. Penampilan mereka digambarkan 
seperti hantu dalam tradisi Cina, putih 
mencolok dengan bedak kasar retak retak. 
Setelah adegan ini (nyambung) yang 
dianggap tidak nyambung oleh beberapa 
kritikus) baru cerita dimulai.

Kwan ( dimainkan juga oleh Simon Yam ) 

Film yang diangkat dari karya dia diantaranya 
”Farewell my Concubin” (1993) yang 
mengantar sutradaranya ke kancah dunia. 
Film itu sendiri mendapat Palme d’Or Cannes.

Novel Lilian mencampur tradisi Cina, 
Supranatural dengan latar belakang kuat 
keseharian masyarakat Hongkong. Tradisi 
Cina merupakan akar budaya masyarakat 
Hongkong. Dunia arwah, makhluk yang hidup 
dalam dimensi lain, hantu memiliki jembatan 
penghubung ke dunia nyata. Komunikasi 
supranatural dalam berbagai bentuk ( bahkan 
kepentingan ) dipercaya dan diakui menjadi 
bagian tak terpisahkan dari keseharian.

Bagi masyarakat Hongkong dunia nyata dan 
dunia alam gaib sangat mampu secara fisik 
saling mempengaruhi. Tentu kita tahu hal 
ini bersumber dari tradisi atau kepercayaan/
agama lama Cina dan menjadi budaya 
masyarakat Cina dimanapun di seluruh dunia.

” TALES from the dark ” part 1 dan part 2 
diproduksi dan dirilis tahun 2013. Mendapat sambutan 
hangat di Hongkong begitu juga ketika film ini beredar 
keluar Hongkong. “Tales from the dark” tayang ulang 
di Netflix ini menjadi kesempatan baik penulis untuk 
mereview ulang terutama part 1.

Seperti yang sering terjadi dalam sebuah antologi 
film sering terjadi ketidak seragaman kualitas. Itu 
diakibatkan banyak faktor dari naskah/ skenario hingga 
penyutradaraan. Begitu juga dengan “Tales from the 
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MENGULAS ULANG 
2 FILM, STOLEN GOODS 
& JING ZHE DARI 
ANTOLOGI HOROR : 
TALES FROM THE DARK
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dark” walaupun berstatus sebagai film laris baik part 1 
maupun part 2 tetapi part 1 memiliki kekuatan lebih.

Part 1 berdurasi 112 menit terdiri 3 film. Film pertama ” 
Stolen Goods ” disutradarai Simon Yang. Film kedua ” A 
Word in the Palm ” disutradarai oleh Lee Cing Ngai dan ” 
Jing Zhe ” disutradarai Fruit Chan.

” Tales from the dark ” diadaptasi dari buku karya Lilian 
Lee yg ditulis untuk koran. Lilian Lee penulis novel dan 
skenario laris di Hongkong. 1985 mendapat award sebagai 
penulis skenario terbaik. 1989 dinominasikan kembali. 
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dengan alamiah. Secara keseluruhan 
art directing ” Stolen Goods ” tidak 
genit namun namun artistik. Simon 
Yam sendiri bermain sangat bagus. 
Memainkan dialog pendek pendek 
namun ditunjang bahasa tubuh yg 
mengekspresikan kepribadian tokoh 
dengan pas. Lilian Lee memang perlu 
dipuji sebagai penulis skenario yang 
pantas memiliki banyak prestasi.

” Stolen Goods ” yang berdurasi pendek 
ini mampu menyampaikan seluruh 
muatan dengan baik. Film yang juga 
patut mendapat pujian adalah film ke 3 
dari part 1.

Film ketiga: ” Jing Zhe “. Sutradara : 
Fruit Chan naskah/ skenario : Lilian Lee

Ini kisah seorang perempuan tua 
paranormal kakilima : Chu (Susan 
Shaw).

Chu berprofesi sebagai Da Siu Yan 
( pemukul penjahat ) membuka 
lapak dipojok pasar kakilima di blok 

pemukiman kumuh. Ia biasa menjadi 
langganan kelas bawah yg punya 
masalah tapi hari itu ia kedatangan dua 
pelanggan kelas atas dan satu pelanggan 
yg membawa film ini ke inti cerita.

Da Siu Yan melakukan praktek dengan 
sihir ( tidak mendapat istilah yg tepat ) 
memukul orang yg dituju melalui gambar 
atau foto dengan sepatu. Praktek kuno 
dari daerah pertanian Cina ini dianggap 
serius oleh kalangan tertentu. Populer 
di Guandong dan Hongkong. Pelanggan 
pertama adalah mertua yang marah 
kepada anaknya yang berselingkuh. Ini 
dianggap membuat anaknya melupakan 
keluarga dan ibunya.

Pelanggan pertama walaupun meminta 
jasa Chu tapi meragukan praktek itu. 
Chu mencoba meyakinkan pelanggan 
pertama dengan memberi brosur yg 
ternyata berisi tulisan budaya tentang 
praktek ini bukan rekomendasi 
kehebatan Chu. Pelanggan pertama pergi 
bersama cucu-cucunya sambil menyetir 

seorang pekerja kasar bangunan 
yang suka mencuri barang barang 
orang mati. Karakternya yang buruk 
dan aneh membuat dia dipecat 
dari pekerjaannya. Kwan penderita 
insomnia menghuni kamar kecil 
kumuh yang dipenuhi barang barang 
remeh temeh yang dicuri dari 
kuburan. Diantaranya 2 boneka anak 
perempuan yang selalu diajaknya 
bicara.

Terinspirasi oleh kata kata kasar 
majikan yang mengusirnya dari 
pekerjaan bahwa hanya hantu 
yang mau mempekerjakan dia, 
Kwan mencuri abu orang mati. 
Dia menulis catatan minta tebusan 
kepada keluarga si mati. Beberapa 
tidak merespon bahkan ada yang 
bersyukur karena akhirnya mereka 
tidak harus datang ziarah tapi 
ada satu yang minta ketemu ingin 
membayar uang tebusan asal abu 
kembali.

Yang datang menemui Kwan arwah 
dari abu yang dia ambil. Sosok ini 
arwah dari seseorang meninggal 
karena kecelakaan. Pada saat 
kecelakaan itu Kwan ada diantara 
pejalan kaki yang menonton kejadian 
itu.

Adegan kecelakaan ini bagian dari 
drama kecil yg menyentuh. Ketika 
abu suaminya ia masukan dalam 
kolom abu di pekuburan sang istri 
memasukan telepon genggam 
suaminya dan berpesan untuk 
menelpon walaupun ia ragu bahwa 
itu akan terjadi.

Sampai satu hari ia mendapat sms 
dari suaminya untuk datang ke 
kuburan. Didepan kolom tempat 
abu suaminya polisi memeriksa 
kerusakan yang dilaporkan pengelola 
kuburan. Sang istri melihat kedalam 
ia lihat telepon genggam suaminya 
secara mengherankan ada diluar 
tempat abu. Saat ia memeriksa 

telepon genggam itu terekam foto 
laki laki yang tidak ia kenal ( Kwan ).

Kwan yang gembira di dalam 
kamarnya membuka uang tebusan 
yang ternyata uang yang biasa 
dibakar untuk sesaji arwah. Dalam 
kemarahannya Kwan menyenggol 
lilin yang segera membakar 
serenteng petasan yang membuat 
Kwan terbakar dan mati.

Pada akhir film arwah Kwan bertemu 
dengan arwah 2 anak perempuan 
kembar pada opening film. Kwan 
menjadi pengiring 2 arwah anak 
perempuan itu ke aherat. Dua arwah 
yang tidak bisa meninggalkan dunia 
karena benda yang disayanginya, 2 
boneka dicuri Kwan semasa hidup. 
Setiap Kwan terserang imsonia 
dia selalu memarahi boneka itu 
dan Kwan selalu bilang bahwa dia 
ditakdirkan menjadi pengiring 2 
arwah anak itu ke neraka.

Dalam ” Stolen goods ” sesungguhnya 
ada 3 drama yg saling berkait. 
Semuanya sangat menyentuh. Kwan, 
istri yang ditinggal suaminya dalam.
kecelakaan dan 2 anak perempuan 
yg dibesarkan ayah yg bertabiat jahat 
dan diperlakukan tidak baik oleh 
lingkungan.

Ketiganya dirangkai dalam 
sebuah skenario yg cerdik dan 
penyutradaraan yg efektif. Mampu 
bertutur sedemikian banyak dengan 
baik dalam durasi kurang dari 40 
menit.

Film ini terasa tidak terburu 
buru atau penuh gambar yang 
dimampatkan dalam durasi 
pendek. Semua mengalir efektif 
dan cerdas. Artistik memberikan 
atmosfer kelas bawah pekerja 
bangunan di lingkungan kumuh 
dengan proporsional. Jejak pesan 
dan kesinambungan dengan 
peristiwa berikutnya tergambarkan 
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ketiga dari part 1 ini pun sangat efektif 
memanfaatkan durasi pendek. Chu 
(Susan Shaw ) bermain sangat bagus 
dan memiliki kontrol bagus untuk 
tidak bermain berlebihan. Simon Yam 
dan Susan Shaw bermain sendirian 
dan mampu bermain dengan rendah 
hati. Mereka melebur dengan baik 
kedalam profil tokoh yang mereka 
mainkan.

Dua film ini memotret keseharian 
masyarakat bawah Hongkong dengan 
tradisi Cina kunonya yang eksotis.

Penonton tidak perlu memper-
tanyakan hal yang tidak logis dalam 
film ini. Budaya dan tradisi dipercaya 
karena kesepakatan kolektif 
komunitasnya.

Lilian Lee sangat unik dalam me-
milih dan memprofilkan tokoh 
uta ma dan memberi unsur kejutan 
yang segar. Pada film ke 2 dari part 
1 tokoh utamanya seorang pemusik 
tradisionil Cina yang memilih men-
jadi peramal. Istrinya yang me-
mandang rendah suaminya memaksa 
anaknya mempelajari musik barat. 
Hubungan suami istri itu bermasalah 
karena sang suami selalu melihat 
arwah atau hantu. Ditengah kete-
gangan menyelesaikan pekerjaan 
terahirnya sang suami mencoba 
membangun komunikasi positif le-
wat anaknya yg ternyata menuruni 
bakat ayahnya melihat arwah. Hal itu 
kemudian menjadi rahasia mereka.

” Tales from the dark ” part 2 penulis 
memakai istilah sebuah film yang 
tidak bermasalah dan ok saja. 
Namun 6 film dari ” Tales from the 
dark ” part 1 dan part 2 – ” Stolen 
Goods ” dan ” Jing Zhe ” harus 
dipuji.

” Tales from the dark ” part 1 
memang pantas kalau kemudian 
dipakai sebagai film pembuka 
pada New York Asian Film Festival 
dan oleh The Hollywood Reporter 
disebut sebagai film paling memikat. 
Sayang penulis tidak memiliki akses 
membaca naskah aslinya. Perubahan 
dari naskah asli kedalam skenario 
merupakan masalah tersendiri. 
Bagi yang belum pernah menonton 
bisa buka Netflix bagi yang sudah 
pernah bisa menonton kembali 
dengan lebih jeli. [S] Hermawan Rianto 
(gambaridoep.com)

mobil membaca brosur. Mendekati ending 
film adegan membaca brosur ini dibuat 
paralel editing dengan adegan adegan 
berikutnya. Tujuannya mengedukasi 
penonton tentang praktek ini. Ini berhasil 
dengan baik dan tampak sangat alamiah.

Pelanggan kedua seorang tokoh kota yang 
populer yang ingin pesaingnya disakiti. 
Sebelum dan diantara dua adegan ini 
Lilian Lee menyisipkan adegan penagihan 
hutang terhadap Chu dan profil kelas 
marjinal dibawah jalan layang. Sampai 
pada pelanggan kedua penonton dipastikan 
mengira bahwa itu adegan yg siap masuk ke 
inti cerita. Namun ternyata bukan. Skenario 
ini dengan berani membuat pengantar 
serius sebelum masuk inti cerita. Padahal 
film Jing Zhe ini berdurasi pendek. Tapi 
itulah kepiawaian Lilian dan kehebatan 
sutradara Fruit Chan mengefektifkan 
gambar dalam durasi pendek dan tuntutan 
film yang memikat.

Pelanggan ketiga adalah remaja berbedak 
putih yg merupakan simbol hantu atau 
arwah dalam tradisi Cina. Si pelanggan 
ketiga berkata pada Chu ia ingin membalas 
menyakiti 3 pria satu wanita. Chu mulai 

memukul kertas berisi gambar 3 pria 
satu wanita tapi ditengarai memukul 
dengan setengah hati.

Chu berharap arwah orang mati yg 
mendapat kembali barangnya yg 
hilang biasanya pergi meninggalkan 
dunia karena pencariannya selesai. 
Tapi ternyata tidak. Chu mengenang 
kembali peristiwa perkosaan dan 
pembunuhan seorang remaja yg 
sekarang arwahnya ada di depannya. 
Saat itu ia tidak berbuat apa apa 
untuk menolong sementara peristiwa 
itu ada didepan matanya didalam 
sebuah mobil.

Ia ingat remaja itu menggedor 
gedor kaca pintu mobil memohon 
kepadanya minta pertolongan. Saat 
itu Chu tidak bergeming. Setelah 
mobil itu membawa korban ia 
menemukan sepatu basket milik 
remaja itu.

Sepatu itu saat ini dipakai memukul 
gambar 3 laki laki dan 1 wanita. 
Berbarengan dengan itu 2 laki laki 
itu mati oleh peristiwa yang tidak 
bisa dijelaskan.

Chu menelpon laki laki ke 3 
yang saat itu naik lift bersama 
keluarganya melarang laki laki ketiga 
untuk keluar apartemen. Karena 
sambungan telepon yg jelek laki 
laki itu keluar mencari sinyal dan 
terbunuh oleh kejadian lain yang 
tidak bisa dijelaskan.

Chu yang berpraktek di sekitar 
kejadian berlari ke jalan namun 
tertabrak mobil. Saat itu Chu 
membuat pengakuan bahwa laki laki 
ke 3 itu anaknya dia memohon untuk 
dihidupkan kembali ditukar dengan 
jiwanya.

Seperti dalam ” Stolen Goods ” film 
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Mempertimbangkan tradisi, melihat kembali ta-
nah lahir sejak sejarah awalnya, hingga me nu-
ju pertumbuhan hidup dalam kehidupan ber-
masyarakat, lampau, kini atau akan datang, atau 
memutar kembali kaleidoskopis ‘gambar idoep’, 

dalam rangsangan ingatan, melihat nomor-nomor dramatik 
antar zaman ke zaman lebih luas lagi, peradaban lampau me-
le wati kini menuju akan datang.

Sebagai salah satu bagian pelajaran membahagiakan ca ra 
pandang dalam pola pikir, dari seni, politik, ekonomi, ke bu-
dayaan, tekno,  sains, seterusnya sebagai bekal pencerahan 
akal budi, bukan pemikiran keberpihakan represif-koruptif, 
di ranah demokrasi, isme-impor pujaan politik modern du-
nia, meski kadang sebagai alat, 
pen jungkirbalikan hukum for mal, 
dalam kehidupan di planet bu-
mi-dalam satu alibi demi de mo -
kratisasi-penegakan keadilan mo-
ral hukum-formal.

Bahkan si-demokrasi itu mam-
pu melakukan tindakan invasi, ra-
sis me politik, penghancuran seni 
bu daya, sebagaimana sejarah se-
buah bangsa, di benua jauh, sejak 
impe rium monarki absolut, hingga 
men jadi, imperium monarki re pu-
blik, lalu menjadi negara modern-pada masanya, penyakit 
itu bagaikan pandemi tak sirna jua, pada ranah kapitalisme 
barbarik-invasi militer, menyulut peperangan horizontal-
teknologi vertikal, hilangnya situs sejarah-terjadi pada Irak, 
juga Palestina, musnahnya artefak antropologis penanda 
iden titas peradaban sebuah bangsa-terkadang pula sulit kem-
bali ditemukan artefak sebagai penanda zaman, sekalipun di 
se buah museum beradab.

Seiring waktu, lantas bertemulah kehidupan homo sa-
piens, sebagaimana kembali dibicarakan oleh sementara ka-
langan cerdik pandai, setelah sekian lama berevolusi, sejarah 
pe radaban manusia dengan kelompok masyarakatnya, digilas 

teori perubahan pertumbuhan asal muasal manusia berbagai 
versi, di kancah keilmuan modernisme.

Oleh anggapan keilmuan-manusia paralel dengan babad 
ke budayaannya, di lingkaran siklus pola laku personal-ma-
nusia, atas nama kekuasaan sebatas materialisme, kehilangan 
kontrol akal budi merembes ke permukaan bumi, melahirkan 
pola politik konkret-bersifat koruptif, lumayan populer di 
ranah negara modern, politik-korupsi atau sebaliknya, di dunia 
ber-isme ragam pesona pilihan warna di galeri kekuasaan 
manusia.

Lantas apa pasalnya pula, oknum manusia koruptor itu 
tum buh subur di dunia demokrasi politik modern dunia-mu-
sim manusia berakal sehat, apakah akibat teori keisme-an 

tertentu, atau akibat iman sa lah 
arah, atau akibat kesadaran ka pi-
ta lisme barbarik materialisme akut 
non-akal budi.

Berani terpingkal-pingkal di 
atas keprihatinan nasional tengah 
ber sama-sama melawan sekuat da-
ya upaya, dalam kesederhanaan hi-
dup, pada disiplin-social distancing, 
upaya menjaga kesehatan sekuat 
keutuhan bangsa, peduli sesama 
anak negeri tercinta ini, serentak 
bergotong-royong agar mampu 

melewati musim pandemi tengah melanda dunia.
Celaka betul, oknum koruptor jenis manusia macam apa 

pu la itu. Tak terbayangkan, jika kejadian kepandiran korupsi di 
te ngah, musim pandemi, tak di sergap dengan tangkas, oleh 
OTT-KPK. Salam baik, sehat selalu untuk abdi negara, Komisi

PEMBERANTASAN KORUPSI-KPK. 
Semoga selalu, berani tampil beda, pasukan sunyi OTT-

KPK, bekerja dalam diam, tanpa berkoar-koar di media apa-
pun, tetap konsisten bekerja dalam diam, bersama berkat 
cahaya keadilan ilahi, senantiasa merawat peradaban negeri. 
Salam Indonesia Keren. Negeri, para sahabat. [S]

CATATAN AKHIR

MERAWAT PERADABAN ZAMAN
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