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Abstrak 

Pernah ada ungkapan “Revolusi tidak mungkin diciptakan oleh pemerintah 
dan penguasa”. Anggaplah ungkapan ini benar, maka revolusi bisa terjadi 
seandainya ada dorongan kuat dari bawah untuk menciptakan perubahan 
karena sistem yang ada selama ini dipercaya hanya memuaskan segelintir 
orang.  

Yogyakarta dalam koridor demokrasi memang unik, karena atas nama 
keistimewaan, Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dipilih melalui pemilu 
layaknya daerah-daerah lain. Saya jadi membayangkan, dari penguasa yang 
ditetapkan secara aklamasi, apakah juga ada jaminan untuk kebebasan 
berekspresi dan berpendapat? Pertanyaan yang muncul di benak saya ketika 
berhadapan dengan program dan acara kesenian yang diinisiasi oleh instansi 
pemerintah dan difasilitasi dengan dana publik. 

Tulisan pendek ini hadir sebagai catatan atas impresi awal yang menguji tesis 
tersebut melalui studi kasus Nandur Srawung. Nandur Srawung sebagai 
salah satu acara kesenian yang disponsori secara tunggal oleh Dana 
Keistimewaan tentu harus berhadapan dengan berbagai aturan tertulis dan 
tidak tertulis. Dengan mengambil data melalui pengalaman di ruang pamer 
dan wawancara bersama para kurator, tulisan ini akan menceritakan 
bagaimana negosiasi pada wilayah tata kelola dan estetika. Manakah aturan 
yang lebih sulit untuk ‘dipatuhi’, yang tertulis atau tidak tertulis? 
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Dalam benak kami para kurator, pertanggungjawaban utama dari Nandur Srawung bukan pada 
Taman Budaya Yogyakarta atau Dinas Kebudayaan,  tidak hanya publik seni, tetapi pada 
masyarakat luas. 
 

Statement tersebut diucapkan oleh Rain Rosidi, salah satu dari 5 kurator Nandur 
Srawung. Bersama Sujud Dartanto, Bayu Widodo, Irene Agrivina dan Arsita Pinandita, mereka 
mengawali Nandur Srawung mulai dari merumuskan gagasan tema/ kuratorial, memikirkan 
sebaran program, menyeleksi seniman/ komunitas/ kolektif dari jalur panggilan terbuka (open 
call) dan undangan, merancang dramaturgi ruang pamer, hingga memilih Young Rising Artist 
dan Lifetime Achievement Award.  

Statement pada awal tulisan ini tidak muncul dari situasi tanpa konteks. Para kurator, 
paham betul bahwa Nandur Srawung adalah acara kesenian yang sepenuhnya difasilitasi 
dengan dana publik, yaitu Dana Keistimewaan (Danais) yang turun melalui UPT Taman Budaya 
Yogyakarta. Dari statement Rain, saya ingin menggaris bawahi poin pertanggungjawaban pada 



masyarakat luas, tidak hanya publik seni. Pengelolaan acara kesenian dengan dana publik 
memang memiliki dimensi kesulitan tersendiri, karena secara tidak langsung melahirkan 
semacam tuntutan untuk memuaskan publik seluas-luasnya.  
 

 
 Friksi demikian agaknya pernah terjadi pada tahun 1999. Ketika itu Festival Kesenian 
Yogyakarta edisi kesembilan (FKY IX) yang digelar setahun pasca reformasi coba dirayakan 
sebagai momentum untuk mengapresiasi keragaman berbagai bentuk seni rupa. Alhasil, 
pameran seni rupa FKY 1999 melibatkan seniman dari berbagai latar belakang usia dan 
mengakomodasi berbagai sub-genre seni rupa yang kala itu baru tumbuh seperti seni 
multimedia, net-art dan sebagainya. Di tengah jalannya pameran, terjadi demonstrasi yang 
dilakukan oleh sekelompok seniman muda yang tergabung dalam Es-Tape (Seniman Tanggap 
Perubahan). Es-Tape menuntut pengelolaan pameran seni rupa FKY yang lebih transparan, 
meniadakan unsur nepotisme dalam pemilihan seniman, dan memperlakukan seniman muda 
dan seniman tua dengan setara. Es-Tape memprotes katalog pameran yang mencetak halaman 
berwarna bagi seniman senior namun halaman hitam putih bagi seniman muda. Es-Tape menilai 
bahwa persoalan ini muncul karena jajaran organisator pameran yang kurang beragam, tidak 
banyak melibatkan seniman muda. Selain itu juga ada anggapan bahwa pameran seni rupa FKY 
terlalu mengutamakan aspek komersialisasi. Demonstrasi yang dilakukan tidak hanya dalam 
bentuk orasi di hadapan panitia, tetapi juga dengan menggelar karya seni di ruang publik dari 
Apotik Komik dan Taring Padi. Dua karya dari kolektif ini nyatanya sama sekali tidak dilirik oleh 



para panitia FKY kala itu, padahal karya mereka dinilai sangat kontekstual dengan situasi sosial-
politik Indonesia yang sedang merayakan reformasi dan menjelang pemilu 1999. FKY IX menjadi 
contoh bahwa tuntutan publik seni sebenarnya tidak semata pada soal wadah yang diberikan, 
tetapi juga keinginan untuk membuat kesenian senantiasa relevan dengan konteks dan problem 
sosialnya. 

Pada kasus Nandur Srawung, tampaknya kekhawatiran itu pernah coba diatasi pada 
tahun pertama penyelenggaraan Nandur Srawung yaitu pada 2014. Kala itu Nandur Srawung 
edisi pertama mengajak 15 kurator yang dianggap mewakili berbagai sub-genre seni rupa. 
Mereka adalah Alex TMT, Ali Gopal, Arsita Pinandita, Awaludin, Budi Darmawan, Deni Rahman, 
Gintani Swastika, Iwan Wijono, Joko Apridinito, Komroden Haro, Mohammad Hadid, Nur 
Hardiansyah, Roby Setiawan, Ronald Apriyan dan Yaksa Agus. Narasi Nandur Srawung dengan 
tajuk Rupa Rupa Seni Rupa ini adalah mengumpulkan berbagai metode dalam penciptaan seni 
rupa dalam sebuah pameran, yaitu lukis, patung, grafis, kriya, komik, performance art, seni media 
baru, fotografi, seni rupa buku, seni pop desain grafis dan street art. Cara kerja demikian 
tampaknya lahir sebagai usaha untuk tidak meninggalkan satupun pelaku untuk bisa dilibatkan 
dalam Nandur Srawung. Barangkali masih terbayang friksi yang terjadi pada pameran seni rupa 
FKY 1999. 

Perubahan terjadi tahun 2018, tepatnya pada Nandur Srawung edisi kelima. Sejak itu 
formasi 5 kurator mulai digunakan hingga Nandur Srawung edisi kesembilan, yaitu tahun 2022. 
5 kurator ini sengaja dihadirkan sebagai usaha menjaga konsistensi untuk mewakili bidang seni 
rupanya masing-masing. Dengan kata lain, semangat untuk mewujudkan Nandur Srawung 
sebagai acara seni yang melibatkan publik seluasnya tetap dijaga. Seingat Rain, Nandur 
Srawung memang belum pernah berhadapan dengan persoalan seperti yang terjadi pada FKY 
IX. Persoalan dan friksi dengan institusi pemerintah terkait konten dan gagasan program juga 
hampir tidak pernah terjadi. Hanya saja, satu yang tidak dapat diganggu gugat adalah jumlah 
besar anggaran dan waktu pelaksanaan Nandur Srawung pada setiap tahunnya. 

Rain bercerita bahwa Nandur Srawung ingin hadir sebagai ruang untuk memaknai kerja-
kerja kebudayaan melalui praktik seni. Pada dasarnya, visi demikian kerap melekat pada acara-
acara seni di Jogja. Lantas apa yang membedakan Nandur Srawung dengan ratusan event yang 
lain? Sejauh yang bisa saya paparkan dalam esai ini barulah sebatas impresi awal. Penelitian 
dengan metodologi riset yang lebih panjang dibutuhkan untuk menelaah secara mendalam 
perkara posisionalitas Nandur Srawung. Namun sebagai kesan awal diantara acara yang lain, 
saya menangkap Nandur Srawung sebagai acara seni rupa yang banyak melekatkan idiom-idiom 
jawa. Mungkin soal menggunakan idiom jawa ini ada kaitannya dengan Nandur Srawung 
sebagai acara yang diinisiasi oleh TBY.  



 
 

Pada esai saya yang pertama, Nandur Srawung sudah tergolong sebagai acara dengan 
skala internasional. Tentu ini menarik jika perihal ini disandingkan dengan program-program dan 
tema kuratorial Nandur Srawung selama ini. Beberapa program Nandur Srawung dari tahun ke 
tahun antara lain Nandur Gawe, Srawung Moro, Srawung Temu, Srawung Sinau, Srawung 
Waras, Nandur Kawruh dan sebagainya. Sedangkan untuk tema pada setiap tahunnya, sejak 
2018 Nandur Srawung mulai menyandingkan dua frasa seperti Matrix Mayapada, Ecosystem: 
Pranatamangsa, Wiwitan: Restart, Gegayutan: Peer to Peer, Bebrayan: Do It With Other, dan 
sebagainya. Baik program maupun tema kuratorial, Nandur Srawung tentu memiliki kesan yang 
berbeda jika dibandingkan dengan Biennale Jogja dan ARTJog. Di antaranya, dalam sekilas 
pandang Nandur Srawung memiliki posisi yang berbeda. 

Membicarakan posisionalitas Nandur Srawung, saya juga ingin menyoroti pemberian 
Lifetime Achievement Award pada Moelyono. Menurut Rain, Nandur Srawung tahun ini ingin 
memberikan fokus pada proyek seniman yang berkaitan dengan usaha menciptakan jaring 
pengaman selama pandemi. Gagasan ini yang kemudian diturunkan untuk memilih beberapa 
seniman undangan. Dengan premis serupa, Moelyono yang selama ini dikenal dengan praktik-
praktik seni penyadaran dirasa tepat untuk diganjar penghargaan atas komitmen dan 
konsistensinya. Saya rasa ide ini sangat relevan dengan situasi sosial hari ini. Anggaplah kita 
sudah bisa menyebut hari ini sebagai era pasca pandemi, maka pengalaman menciptakan jaring 
pengaman antar warga adalah warisan pengetahuan masa pandemi yang sebaiknya tidak ikut 



berlalu sebagaimana wabah ini. Praktik Moelyono selama ini juga mewujudkan satu gerakan 
kesenian yang konkrit dalam mendorong berbagai usaha perubahan sosial. Persoalannya 
kemudian bukan pada praktiknya, tetapi pada usaha untuk kemudian menghadirkannya dalam 
ruang pamer/ galeri. Stanislaus Yangni dalam esainya yang berjudul Moelyono dan Persoalan 
Seni Relasional2 melihat bahwa praktik-praktik seni partisipatoris dan seni relasional justru 
kerap tereduksi maknanya ketika dibawa ke dalam ruang galeri. Esensi dari praktik seni 
Moelyono dan serupa lainnya selama pandemi adalah kehadiran praktiknya sebagai peristiwa. 
Sedangkan membawanya pada ruang pamer justru ‘mengancam’  praktik mereka sekadar untuk 
menjadi objek galeri. Bahwa pada dasarnya, praktik Moelyono juga berangkat dari kritik kepada 
Pameran Seni Rupa Baru 1987: Pasaraya Dunia Fantasi. Moelyono mengatakan: “Mereka 
memamerkan idiom-idiom seni rupa rakyat; bukan hakikat kesenian rakyat. Rakyat masih berdiri 
sebagai objek; yang diam, pasif dan yang berhak bicara serta tampil adalah para peseni rupa 
baru tersebut. Ini adalah kekeliruan cara pandang tentang: apa dan siapa rakyat”3 

Pembicaraan mengenai posisionalitas Nandur Srawung akan saya kembalikan pada 
perkara pertanggungjawaban pada publik. Pemberian penghargaan pada Moelyono sebaiknya 
menjadi momentum bagi para kurator dan pengelola untuk memaknai ulang dan menajamkan 
visinya. Penajaman bukan pada visi untuk memperluas daya jangkau publiknya. Karena wilayah 
ini berkaitan erat dengan bagaimana skema anggaran dan durasi kerja yang harus lebih luwes. 
Harus digaris bawahi bahwa besaran anggaran dan tanggal penyelenggaraan adalah perkara 
yang tidak bisa dinegosiasikan dengan pemerintah. Tanpa keleluasaan mengelola anggaran dan 
timeline kerja, usaha perluasan publik hanya akan berakhir pada subtitusi publik. Upaya 
menyenangkan semua orang juga (hampir) mustahil dilakukan, kasus FKY 1999 menjadi sedikit 
contoh dari ketidakmungkinan itu. Maka yang bisa saya bayangkan pada Nandur Srawung 
kedepannya adalah menajamkan relevansi antara sasaran publik dengan tema kuratorial dan 
program kerjanya. Jika masih mempertahankan gagasan serupa tahun ini, yaitu menandai 
praktik-praktik seni partisipatoris dan relasional, jangan-jangan konsep pameran di ruang galeri 
sudah tidak lagi relevan. Mungkin saja program-program semacam Nandur Gawe dan program-
program di luar ruang galeri lah yang mulai harus dirancang menjadi wajah utama Nandur 
Srawung sebagai bentuk paling relevan dalam menjawab persoalan dan kebutuhan publik? 
Singkatnya Nandur Srawung juga bisa mengambil posisi untuk memberikan ruang pada publik 
yang selama ini berada dalam lingkar-lingkar terdekat problem-problem sosial Jogja. Mereka 
yang suaranya tidak pernah terdengar karena dominasi penguasa, atau mereka yang selama ini 
dirasa masih jauh dan tereksklusi dari manfaat kehadiran Danais. 
 

___________________________ 

2Stanislaus Yangni - Moelyono dan Persoalan Seni Relasional.  
3 Moelyono secara panjang lebar pernah membicarakan ini pada talk show Dialog Seni Kita 29 Maret 2002 

yang bertajuk Panjang Lebar Memperbincangkan Seni Rupa Komunitas 


