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Abstrak 

Nandur Srawung 9; Matriks dan Mayapada menerbitkan keterbukaan bagi seniman dan 
masyarakat untuk menjadi “kemungkinan-ketidakmungkinan” dalam menggugat yang 
tradisi, meretas yang liyan, dan memberkati potensi kreatif demi pengolahan kehidupan. 
Dalam perannya, Matriks menjelma ‘tata kehidupan’, diferensiasi sistem tanda, struktur 
kode dalam pengalaman manusia menghidupi “realitas”. Sedangkan Mayapada adalah 
‘semesta fana’, kehidupan sementara atas berbagai pengalaman dan umur, “bilik-tangga” 
menuju kemapanan akhir yang mulia; “ketidaksejatian yang sejati”. Observasi hingga 
wawancara dilakukan dalam upaya menemukan bagaimana identitas Nandur Srawung 
menitik ke dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan seniman dan komunitas masyarakat. 
Pengamatan terhadap Nandur Srawung dan orientasinya pada komunikasi interaksional 
di media sosial serta dampaknya pada perwajahan tema turut mendedah kesetaraan visi 
antar komunitas dalam membaca dan menimbang kembali apa yang hilang dan bertahan 
di antara anomali kebudayaan untuk akhirnya mendirikan realitas ideal bagi lingkungan 
itu sendiri. Memori kolektif yang dihadirkan segenap perupa menjadi strategi yang bukan 
hanya menjelaskan fenomena kemanusiaan, namun juga bagaimana 
mentransformasikan masa lalu ke dalam identitas yang tersedia pada masa sekarang. 

Matrix dan Mayapada diunggah melalui artistik Nandur Srawung, menanda “tanda” 
dalam performa gigantik facade, ruang pamer takluk dan menjelma koloni berbagai 
citraan ‘jiwa’ yang resiprokal, hingga hasrat untuk “merespon” praktik kehidupan 
membibit Nandur Srawung bermetamorfosis menjadi ‘masyarakat’ itu sendiri. 
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Dalam pangsa Nandur Srawung ke-9 tahun ini, orientasi terhadap engagement atau 
komunikasi interaksional di media sosial menjadi salah satu visi keberhasilan program atau acara; 
keterlibatan audien dalam berbagai rupa tanggapan, dalam maupun luar jaringan, menjadi 
bidikan berbagai divisi tata kelola pameran; desain, artistik, hingga manajer akun atau publikasi. 
Performa akun media sosial menjadi tolak ukur dalam melihat, memahami, hingga “menghidupi 
realitas sosial” yang melaju di dalamnya. Ketika fokus komunikasi interaksional adalah juga 
presentasi tema acara-pameran, muncul pertanyaan penting dari ruang gerak algoritma yang 
dikendarai; seberapa jauh jangkauan tema Nandur Srawung 9 tahun ini? 

Jawaban atas pertanyaan itu relatif, selayaknya tiap tema Nandur Srawung yang lahir 
dari gejolak, dorongan perubahan lingkungan yang berbeda-beda. Jika kita menilik latar 
belakang Matrix dan Mayapada, ada impak besar dari kejayaan teknologi komunikasi digital dan 
keberlipat-gandaan fungsi atas segala hal kepada spektrum informasi, struktur, dan kebudayaan 
masyarakat, terutama jika kita mundur ke dalam ruang pandemi beberapa tahun terakhir. Di 



tengah itu semua, ada dorongan yang resiprokal dari masyarakat itu sendiri dalam menghadapi, 
“menghidupi”, hingga memecah solusi atas problematika yang mencuat. Dari sini, dapat 
dipahami bagaimana sebuah ‘jangkauan’ turut mengacu pada situasi-kondisi yang ‘menerima’. 

Jika kita menilik lebih dalam lagi, “jangkauan” tersebut dapat menjamah keluar ruang 
digital atau jaringan dan masuk ke bilik yang lebih “personal”, sedalam apa identitas Nandur 
Srawung “menjangkau” penonton? 

Dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa mundur ke belakang,  ketika ada 
kesadaran estetik yang meletup saat lirik lagu Mentari milik Dendang Kampungan melantun 
penuh, mengisi sekian hektar area persawahan dusun Ngaran Margokaton, Seyegan, Sleman. 
Pekik pengunjung, riuh knalpot 2-tak, euforia lepas landas puluhan layang-layang di udara, 
hingga silau mata arit para petani yang tengah memanen padi menghantarkan kita kepada 
puncak pengalaman sublim untuk ‘ada’ dalam tempo berbaurnya rangkaian yang lampau dan 
yang sekarang; rangkaian “kejadian” yang susul-menyusul; sebuah proses kebudayaan. 

Pada Minggu, 2 Oktober 2022, sebagai salah satu bagian dari program Nandur Gawe—
program dukungan Nandur Srawung dalam mengakomodir individu, komunitas, atau kolektif 
yang memiliki proyek seni yang memiliki kontribusi bagi masyarakat luas—Komunitas Akar Padi 
menyuguhkan memori kolektif atas kehidupan agraris melalui Ngaran Kite Festival, sebuah 
strategi pendidikan kebudayaan yang diadakan hampir setiap tahun sejak 2019. Dari kompetisi 
layang-layang, lokakarya, hingga pentas musik, Akar Padi dan komunitas masyarakat sekitar 
“menjadi” lapisan kontinuitas dalam preservasi tradisi dan kesadaran kolektif; bagaimana 
harapan, norma, dan nilai-kepercayaan agraria “diabadikan” melalui semarak festival layang-
layang. Sebuah perayaan praktik kehidupan. 

Komunitas Akar Padi muncul dari percepatan perubahan dunia yang dirasa berdampak 
besar pada, bukan hanya kondisi sosial dan lingkungan, namun juga “keberadaan” mereka 
sendiri. Kesadaran kolektif atas hal tersebut terlebih dahulu berangkat dari kesadaran individual. 
Terdorong kekuatan perubahan dari luar individu itu sendiri, dalam prosesnya yang independen, 
komunitas dan segenap otoritas moral dalam masyarakat memanifestasikan laku ‘pertahanan 
diri’ melalui perayaan Ngaran Kite Festival. Kiat mengidealisasikan kondisi (lingkungan) mereka, 
“eksistensi” mereka. Pada tampuk festival, pemandangan sekian puluh layang-layang di udara 
dan emas padi dalam gendongan petani dusun Ngaran Margokaton mewujud kultus; 
penghidupan yang melampaui “apa yang ada”, sebuah akar dan muara filosofi nenek moyang. 
Segenap praktik kehidupan, disadari maupun tidak, yang kembali pada kedalaman nilai hukum 
tata kehidupan. 

Kesadaran yang sama dapat diperoleh dalam ruang yang berbeda pada malam 11 
Oktober 2022 di Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Magelang. Ada aliran khidmat ketika pada 
muka pendapa, tamu yang menghadiri malam syukuran peserta Nandur Gawe, Susuhan Art 
Farm—sebuah laboratorium karya dengan pendekatan yang ramah lingkungan, projek inisiasi Fj 
Kunting yang dijalankan bersama istrinya, Ima, di desa tempat mereka tinggal; Dusun Susuhan, 
Desa Gampeng, Kediri—seketika hening, melekat dengan doa tetua desa yang duduk mengitari 
satu sama lain, melebur fokus, membawa tamu masuk ke dalam cakrawala khusyuk. Brokohan, 
salah satu upacara adat Jawa untuk menyambut kelahiran bayi menjadi ‘penanda’ kedatangan 
tamu. Sebuah praktik metafora yang menandai perayaan syukur; “kelahiran” kita yang datang 
berkunjung. Tamu serta seluruh kepala pada malam pendapa itu menjadi pelaku sebuah 



performa. Untuk “berada” dalam pengalaman sublim di tengah lanjut dingin malam dan sesapan 
lintingan tembakau. 

Merekam penampilan Susuhan Art Farm; misi pelestarian, baik tradisi maupun 
lingkungan di sekitarnya dilekatkan melalui karya performa Satu Anak Dua Pohon; sebuah 
perkawinan bidang seni dan pertanian yang terinspirasi dari praktik ‘menandai sesuatu dengan 
pohon’; sebentuk pengamalan nenek moyang dahulu. Susuhan Art Farm menghayati pohon 
sebagai simbol harapan dan kehidupan, sebuah ‘tanda’ yang acap kali muncul dalam praktik 
politik dan religi di tengah masyarakat. 

Dalam performanya, dua “anak” pohon ditimang alun asmara. Dalam bersih udara dan 
“kerinduan” yang samar-samar di kejauhan, Fj Kunting dan istrinya, Ima, menggendong kasih 
sekaligus pedih anak pohon dalam perjalanan mereka menuju situs penanaman; sumber mata 
air terdekat. Ada fase “magis”—kesadaran untuk ‘ada’—dalam koreo dan ratapan lirik nan 
syahdu ketika dinyanyikan dan disenandungkan oleh kedua penampil. Ada titik murni yang 
menetes dari air mata yang sempat teredam ketika ayunan gendong bertambat pada tanah dan 
anak pohon siap berdiri sendiri; kejujuran. Sebuah yang kalis, yang transcendental. 

Menggaet praktik kehidupan itu sendiri, Susuhan Art Farm menekankan identitas 
masyarakat dan bagaimana praktiknya berdasar. “Ritual” yang dilaksanakan Fj Kunting dan Ima 
menghayati proses memanusiakan manusia; satu cita utama kebudayaan. Ihwal yang 
mengembalikan manusia dalam posisi organik dari hukum gerak keseimbangan alam. Satu Anak 
Dua Pohon mewujud perayaan kelahiran, “kehadiran”, markah satu kehidupan baru dengan 
menanam dan menyuburkan dua pohon. Momen performatif ini adalah pemahaman atas gerak 
keseimbangan kehidupan, hidup dalam hukum gerak atau wujud yang bergerak-berproses, 
“berada”. 

Sebagaimana Goenawan Mohamad mengartikulasikan wujud sebagai dumadi, 
penelaahan kita bukanlah “substansi” atau sesuatu yang sudah jadi, melainkan “proses”. Kita 
yang “tidak mengeratkan diri pada dunia yang dibaca dari konsep-konsep”, namun kepada 
“dunia yang konkret.” 

Memayungi kedua praktik tersebut, Nandur Srawung 9; Matriks dan Mayapada 
menerbitkan keterbukaan bagi seniman dan masyarakat untuk menjadi “kemungkinan-
ketidakmungkinan” dalam menggugat yang tradisi, meretas yang liyan, dan memberkati potensi 
kreatif demi pengolahan kehidupan. Dalam presentasinya, festival dan performa di atas 
digaungkan dalam narasi atau bahasa yang tampil cair dengan ‘pergaulan’ dan/atau simtom 
“kekinian” di media sosial Nandur Srawung. Sebuah ruang “ramai” dan “kebaruan”. 

Salah satu strategi yang diganyang adalah membungkus, menempatkan “konten” ke 
dalam ‘segmen’ dan/atau arus mainstream (arus utama). Pemanfaatan audiens arus utama, 
terutama dalam pelantaran Instagram dan TikTok diharapkan dapat menjadi garda terdepan 
dalam menyediakan hingga melanggengkan (sumber) informasi bagi masyarakat, dalam 
konteks ini, keberadaan Nandur Srawung dan “identitas”-nya di antara perhelatan pameran seni 
sejawat. 

“Perwajahan” Nandur Srawung tahun ini semerbak dalam kegiatan-kegiatan yang 
diadakan Komunitas Akar Padi dan Susuhan Art Farm, mewujud potret sinkronik dengan garis-
garis tema Nandur Srawung 9 tahun ini; kesetaraan visi untuk membaca, menimbang kembali 



apa yang “hilang dan bertahan” di antara anomali kebudayaan, untuk akhirnya mendirikan 
realitas ideal bagi lingkungan itu sendiri. 

Penjelajahan tema yang “radikal” membuka “kemungkinan” dalam bilik-rupa yang baru, 
menghantarkan pemahaman atas celah-ceruk dalam komunitas masyarakat dan bagaimana 
“sistem” di dalamnya bekerja. Pada Matrix dan Mayapada, Nandur Srawung menempatkan 
dirinya dalam posisi “yang belajar”, sebuah laku rendah hati yang, disadari maupun tidak, 
mendobrak gambaran medioker ‘pameran’ sebagai yang “pahlawan” dalam mewadahi nilai dan 
praktik kesenian itu sendiri. 

Salah satu usaha lainnya dalam memahami masyarakat dan praktik kesenian yang 
bergerak di dalamnya, misal, adalah kehadiran Nandur Sinau—program dukungan Nandur 
Srawung terhadap riset dan penelitian—yang turut berkontribusi mengisi ruang belajar dan 
menyumbangkan perspektif yang liberal. 

“Identitas”, “keberadaan”, “wujud” Nandur Srawung, secara sadar maupun tidak, melekat 
dengan laku toleransi terhadap beragam segmen yang menempatkan Nandur Srawung pada 
podium yang lebih inklusif, termasuk di dalam jaringan atau ruang digital. Hal ini mengingatkan 
kita pada Rupa Rupa Seni Rupa, perayaan ‘Nandur Srawung’ yang pertama, dan pernyataan 
penegasnya, bahwa “—acara ini sebagai sarana mempertemukan berbagai ‘ranting seni rupa’ 
dengan tajuk ‘Nandur Srawung’—” dan “semangat ‘srawung’ memerlukan perhatian lebih 
sebagai salah satu misi yang hendak diketengahkan. Acara ini potensial untuk mengangkat 
dinamika seni rupa di Yogyakarta melalui aktivitas gerakan seni dan komunitasnya.” 
Kecenderungan Nandur Srawung dalam “(gambaran) acara yang meriah dan mendapat 
perhatian masyarakat memenuhi syarat kemungkinan itu.” 

Nandur Srawung pada akhirnya bukan hanya menjangkau ‘pemirsa’ atau pelaku aktif 
dalam berbagai tataran (publikasi) yang ia cermati. Komunikasi interaksional yang diaksikan 
turut merekam, mengartikulasikan “dinamika gejolak kreatif itu dengan rangkaian acara di luar 
pameran.” 

Melalui penataan tema, pengamatan dan kaca mata Nandur Sinau, hingga “duduk pada 
jajaran bangku yang sama” dengan dua dari sekian kolektif Nandur Gawe; Komunitas Akar Padi 
dan Susuhan Art Farm—“identitas”, ‘nilai’ yang ditawarkan Nandur Srawung terhadap ruang 
kolosal audiens mainstream hingga rongga masyarakat yang lebih subtil bersama beragam daya 
‘terima’, adalah pengalaman untuk “ada”. Sebuah pemahaman “wujud” yang menyadari “proses”, 
matriks tersebut. Sebuah “refleksi”, ‘jangkauan’ paling dalam.  

Menandai tahun Matrix dan Mayapada, Nandur Srawung bermetamorfosis menjadi 
“masyarakat” itu sendiri. 
 


