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Abstrak 

Nandur Srawung diciptakan sebagai wadah apresiasi seniman (perupa) dari 
berbagai latar belakang dan disiplin ilmu.  Sebagai wadah, Nandur Srawung 
tentu bukan “wadah” yang hadir begitu saja tanpa konteks dan kepentingan. 
Sebagai acara yang disponsori lewat dana publik, Nandur Srawung pada 
dasarnya tidak pernah bebas nilai. Nandur Srawung adalah salah satu dari 
sekian banyak acara kesenian di Jogja yang ‘disponsori secara tunggal oleh 
Dana Keistimewaan. 

Sementara itu, sektor kebudayaan dari tahun ke tahun senantiasa mendapat 
alokasi terbesar dalam skema anggaran Dana Keistimewaan. Nandur 
Srawung adalah salah satu dari penerima manfaat Dana Keistimewaan pada 
sektor kebudayaan yang turun lewat UPT Taman Budaya Yogyakarta.  

Nandur Srawung pada tulisan ini akan dibahas dari bagaimana posisinya 
sebagai acara yang ‘disponsori’ secara tunggal oleh Dana Keistimewaan. 
Diawali dengan bagaimana cerita singkat dinamika sosial yang mengawali 
kelahiran Undang-undang Keistimewaan dan Dana Keistimewaan. Dimana 
segala hal dengan embel-embel istimewa ini harus berhadapan dengan 
problem sosial Jogja yang juga tidak sederhana. Maka dari itu, Nandur 
Srawung, sebagaimana acara-acara yang difasilitasi oleh dana publik, pada 
dasarnya harus berhadapan dengan tuntutan yang cukup berat.  

Kata kunci: Undang-undang Keistimewaan, Dana Keistimewaan, Nandur 
Srawung 

 

Bertekad menjaga, memelihara dan mengembangkan adat, tradisi serta kebudayaan yang 
bersumber dari Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman, sesuai filosofi 
"Sangan Paraning Dumadi", "Manunggaling Kawula Gusti" dan "Hamemayu Hayuning Bawana" 
dalam kehidupan sehari-hari serta bermasyarakat. 
 

Kalimat di atas adalah salah satu dari empat ikrar yang dibacakan dalam peringatan 10 
tahun Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK-DIY) pada 30 Agustus 
kemarin. Saya lebih senang menyebut segala seremonial satu dekade UUK-DIY ini sebagai 
peringatan, ketimbang perayaan. Gelontoran dana sebesar 1,3 triliun setiap tahun dari 
pemerintah pusat tentu tidak hanya diserap menjadi perayaan dan pergelaran tanpa makna. 
Terlebih lagi, hingga tahun 2022 alokasi terbesar danais diserap oleh sektor kebudayaan. Bagi 
para pegiat seni dan budaya Jogja hal ini jadi peluang sekaligus tantangan. Mengingat Jogja 
selalu berada dalam bayang-bayang UMR rendah, pembangunan masif yang mengakibatkan 

https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/01/03/510/1059761/danais-2021-rp13-triliun-paling-banyak-untuk-kebudayaan
https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-705521634/daftar-umr-indonesia-2022-provinsi-mana-tertinggi-dan-terendah
https://ugm.ac.id/id/berita/21557-mahasiswa-ugm-meneliti-fenomena-keterusiran-warga-dari-dampak-pembangunan-hotel-dan-apartemen


gentrifikasi, kejahatan jalanan malam hari (klithih), rasio ketimpangan yang tinggi dan 
persentase kemiskinan yang di atas rata-rata nasional. Tantangan hari ini begitu nyata, kerja-
kerja kebudayaan jika terjebak dalam jargon dan retorika usang tentu akan semakin tidak relevan 
dan berakhir sebagai rutinitas belaka. Terlebih lagi, bidang kebudayaan dari tahun ke tahun 
menyerap persentase terbesar dalam alokasi anggaran danais. Tahun 2022, 731,6 miliar atau 
55,43%, lebih dari setengah dari total danais dalam setahun disisihkan untuk kerja-kerja 
kebudayaan. Jumlah ini sekitar 3 kali lipat dari anggaran Danais sektor kebudayaan tahun 2021.  

 
Jika kita melihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMK) DIY, maka alokasi besar pada sektor 
kebudayaan jadi terlihat masuk akal. Terlihat dalam gambar di bawah, bahwa visi DIY 2025 
adalah menjadi pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara. 
Tiga poin yang ditekankan dari visi tersebut adalah pendidikan, budaya, dan wisata. Pada 
praktiknya, kerja kebudayaan memang kemudian ditafsir dan merembes dalam berbagai 
program terkait tiga sektor tersebut.  

https://ugm.ac.id/id/berita/21557-mahasiswa-ugm-meneliti-fenomena-keterusiran-warga-dari-dampak-pembangunan-hotel-dan-apartemen
https://www.merdeka.com/khas/musim-klitih-di-yogyakarta.html
http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/infografik/ketimpangan
https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1237/profil-kemiskinan-d-i--yogyakarta-september-2021.html#:~:text=Persentase%20penduduk%20miskin%20pada%20September,ribu%20orang%20terhadap%20Maret%202021.


 
Tahun 2018, kemdikbud pernah merilis capaian indeks pembangunan kebudayaan (IPK) 

dari setiap provinsi di Indonesia. Hasilnya, DIY menempati posisi tertinggi, sekilas mengenai IPK, 
bisa disimak dalam grafik pada gambar di bawah ini.  

 
Lebih detailnya mengenai indikator dan metodologi apa yang digunakan untuk mengukur indeks 
tersebut, bisa akses melalui link ini. Jika kita hanya mengacu pada statistik IPK, maka Jogja 
kemudian terlihat seperti tanah impian bagi para pegiat budaya. Namun sebagai pembanding, 
kita juga bisa melihat data rasio ketimpangan yang tinggi dan persentase kemiskinan Jogja yang 

https://ipk.kemdikbud.go.id/assets/img/handbook_ipk.pdf
http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/infografik/ketimpangan
https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1237/profil-kemiskinan-d-i--yogyakarta-september-2021.html#:~:text=Persentase%20penduduk%20miskin%20pada%20September,ribu%20orang%20terhadap%20Maret%202021.


berada di atas rata-rata nasional. Situasi ini menjadi satu dari sekian banyak paradoks yang 
kerap muncul ketika kita menyandingkan kerja-kerja kebudayaan yang bermain pada dimensi-
dimensi simbolik dan kualitatif, dengan indikator-indikator ekonomi dan kesejahteraan yang 
memiliki ukuran kuantitatif. Persoalan ini sebaiknya diulas pada kesempatan lain dan dikerjakan 
dalam riset yang lebih panjang dan mendalam. Saya akan mengembalikan fokus tulisan ini pada 
studi kasus Nandur Srawung dan UUK-DIY. 

Dalam perjalanannya, UUK-DIY tentu tidak lahir dari ruang hampa. Biasanya orang akan 
menarik sejarah panjang mulai dari keputusan Hamengkubuwono IX (HB IX) dan Pakualaman 
VIII (PA VIII) menyatakan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman resmi 
bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 5 September 1945. Setelah itu 
kemudian sejarah tercipta, buku dan berbagai kajian sejarah sudah banyak menulis tentang itu. 
Namun keramaian status keistimewaan Jogja kembali riuh sejak tahun 2009, ketika Gerakan 
Semesta Rakyat Yogyakarta menggelar 'Yogyakarta Menggugat'. Aksi yang diklaim 
mendatangkan 11.000 orang ini menuntut penetapan Gubernur dan Wakilnya tanpa melalui 
proses pemilu seperti daerah-daerah lainnya. Memang sejak menyatakan bergabung dengan 
republik, DIY selalu menetapkan HB dan PA sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur. 
Selain itu, demonstrasi ini juga untuk mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang 
Keistimewaan Yogyakarta (UUK-DIY) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Singkat cerita, 
disahkanlah Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Pada intinya, undang-undang ini adalah landasan konstitusional yang melindungi 
dan mengatur Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sehingga memiliki dasar hukum yang sah 
untuk mengatur wilayahnya.  

Semenjak tahun 2013, mudah kita temui acara-acara kesenian yang menempelkan logo 
Dana Keistimewaan. Artinya Dana Keistimewaan menjadi penyandang dana utama atau salah 
satu pendukung dari acara tersebut. Dalam obrolan di suatu sore bersama Bayu Adi Wijaya, 
pekerja seksi Dokumentasi dan Informasi TBY sekaligus ketua panitia Nandur Srawung, 
menyatakan bahwa Nandur Srawung adalah acara dari UPT Taman Budaya Yogyakarta (TBY). 
Nandur Srawung didanai secara tunggal oleh Dana Keistimewaan. Secara struktural UPT (Unit 
Pelaksana Teknis) Taman Budaya Yogyakarta sebagaimana UPT Museum Sonobudoyo yang 
berada di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi DIY (Kundha Kabudayan). 

https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1237/profil-kemiskinan-d-i--yogyakarta-september-2021.html#:~:text=Persentase%20penduduk%20miskin%20pada%20September,ribu%20orang%20terhadap%20Maret%202021.
https://nasional.tempo.co/read/196291/yogya-besok-demo-besar-besaran-keistimewaan-harga-mati
https://budaya.jogjaprov.go.id/artikel/detail/208-uu-keistimewaan-diy
https://tby.jogjaprov.go.id/post/profil/detail/sejarah.html)
https://tby.jogjaprov.go.id/post/profil/detail/sejarah.html)
https://www.sonobudoyo.com/id/museum/organisasi-fungsi-dan-tugas


 
Sedangkan dalam struktur kerja/ pengelola Nandur Srawung merupakan kolaborasi 

antara pegawai TBY seperti Bayu dan para profesional di bidang seni rupa/ seni kontemporer. 
Semenjak 2018, Nandur Srawung menggunakan 5 kurator yang bekerja dalam spesialisasinya 
masing-masing. Mereka adalah Bayu Widodo, Rain Rosidi, Irene Agrivina, Sujud Dartanto dan 
Arsita Pinandita. Saya bertanya pada Bayu, bagaimana posisi tawar menawar antara TBY 
dengan para kurator. Menurut Bayu, bekerja dengan porsi yang sesuai dengan keahlian berdasar 
latar belakangnya masing-masing. Misalkan seperti Bayu Widodo yang menjembatani Nandur 
Srawung dengan berbagai komunitas dan kolektif seni. Kemudian Arsita Pinandita dengan latar 
belakang desain grafis lebih difokuskan untuk memikirkan core id dan perwajahan Nandur 
Srawung pada publik. Namun kelima kurator ini juga bekerja dalam wilayah yang sama ketika 
menyeleksi karya dari panggilan terbuka, merumuskan mata acara, penentuan display dan fasad, 
hingga menentukan tema Nandur Srawung setiap tahun. Pada intinya, Bayu yang bisa juga 
disebut sebagai perwakilan TBY merasa cukup terbantu pada pelaksanaannya. Sebagai instansi 
yang bekerja dalam wilayah se-provinsi DIY dan menangani seluruh bidang kesenian, cakupan 
dan beban kerja TBY memang terkadang tidak berimbang dengan kuantitas SDM para pekerja 
internal TBY. Maka dari itu, kehadiran para kurator dan panitia acara dari luar TBY menjadi 
penting.  

Seperti wajarnya acara tahunan yang diinisiasi oleh lembaga pemerintah, yaitu UPT 
Taman Budaya Yogyakarta, Nandur Srawung memang dilarang menggunakan sponsor selain 
Dana Keistimewaan. Aturan ini sudah diberlakukan sejak tahun pertama penyelenggaraan 
Nandur Srawung, yaitu tahun 2014. Aturan demikian bukannya tidak berdampak apapun bagi 
para pelaksana program-program Nandur Srawung. Tata kelola dan pelaporan anggaran khas 
birokrasi pemerintah yang terkadang rumit dan kaku, tentu pernah berlainan kehendak dan 
tujuan dengan kerja-kerja kebudayaan dan kesenian yang kerap cair dan spontan. Menurut Bayu, 
pada dasarnya pihak TBY tidak pernah sangat mengarahkan konten dan tema Nandur Srawung 



setiap tahun. Koridor yang harus dijaga adalah bagaimana Nandur Srawung mengelola dan 
melaporkan secara akuntabel dan transparan. Ini juga menjadi kelebihan sekaligus kekurangan. 
Kelebihan karena para kurator bisa dengan cukup bebas memilih tema dan menyeleksi karya. 
Tapi kebebasan ini juga perlu diperiksa ulang. Bagaimana para kurator harus bernegosiasi antara 
aturan tertulis dan tidak tertulis mengingat bahwa Nandur Srawung adalah program kesenian 
yang diinisiasi instansi pemerintah dan difasilitasi dengan dana publik. Ulasan pada bagian ini 
akan dibahas pada esai yang kedua.  

Perlu diingat bahwa Nandur Srawung yang disponsori secara tunggal oleh Danais dan 
merupakan acara yang diinisiasi oleh institusi pemerintah akan selalu menuntut pengelolaan, 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang birokratis dan transparan. Ini adalah syarat yang 
tidak bisa ditawar mengingat Danais adalah dana publik yang harus dimanfaatkan seluas-
luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat.  

Riuh rendah Danais sudah kita dengar selama 10 tahun terakhir dengan pertanyaan 
serupa yang masih kerap kita dengar, yaitu bagaimana kucuran dana triliunan rupiah ini 
berdampak secara konkrit bagi publik. Setidaknya, dalam urusan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Berbahaya jika implementasi Danais pada bidang kebudayaan terjebak dalam 
seremonial dan perayaan simbolis tanpa makna. Misalnya, secara tegas kita dapat menagih apa 
manfaat pembangunan pagar Alun-Alun Utara yang menelan anggaran 2,3 miliar. Kita berhak 
selalu mempertanyakan apa kontribusi program-program semacam ini bagi penyelesaian 
problem-problem sosial Jogja. Sebagai sektor yang mendapat anggaran terbesar, kerja-kerja 
kebudayaan, termasuk dalam hal ini Nandur Srawung akan selalu mendapat sorotan tersendiri 
oleh masyarakat.  

Nandur Srawung memasuki tahun ke-9. Perbaikan tata kelola dan pola kerja tampaknya 
masih berjalan dengan usaha-usaha untuk bersiasat mengingat beberapa tahun terakhir kita 
juga harus berhadapan dengan pandemi. Bayu bercerita bahwa Nandur Srawung sengaja 
dihadirkan sebagai wadah apresiasi seniman dari berbagai latar belakang disiplin, lokasi dan 
usia. Sebagai wadah, Nandur Srawung tentu bukan “wadah” yang hadir begitu saja tanpa 
konteks dan kepentingan. Sebagai acara yang disponsori lewat dana publik, Nandur Srawung 
pada dasarnya tidak pernah bebas nilai. Selalu ada pertanyaan dan tuntutan tentang bagaimana 
seharusnya acara ini bermanfaat bagi publik seluasnya. Padahal sekadar bermanfaat bagi publik 
seni rupa saja sudah menciptakan konsekuensi yang rumit. Sebagai bagian dari anggota 
masyarakat, kita juga berhak kesal dan marah seandainya Nandur Srawung dilaksanakan hanya 
agar anggaran terserap dan sekadar menjalankan rutinitas tahunan belaka. Pada tanggung 
jawab inilah, Nandur Srawung sebagai salah satu dari ratusan keramaian acara seni di Jogja 
hidup dan senantiasa diuji relevansinya. 

Terakhir, jika diakumulasikan hingga Tahun 2022, alokasi Danais pada sektor 
kebudayaan sudah mencapai angka lebih dari 2 triliun. Sayang, besarnya nilai ‘investasi’ ini 
masih menghasilkan tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan di Jogja. Dengan ini, apakah 
selama ini alokasi pada bidang kebudayaan bisa kita sebut sebagai ‘investasi bodong’?. 
 


