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Abstrak 

  
Apakah anda mengikuti seniman ataupun akun gelaran seni kesukaan anda di media 
sosial tertentu? Dewasa ini relasi antara media sosial dan dunia seni semakin saling 
terkoneksi. Selain media arus utama, media sosial pun kini menjadi kendaraan berharga 
bagi para seniman dan penyelenggara kegiatan seni. Hal ini pun dilakukan oleh Nandur 
Srawung, dimulai pada helatan ke-5 pada tahun 2018 melalui akun Instagram resminya 
@nandursrawung. Nandur Srawung dalam kurun 2018-2022 telah mencoba berbagai 
strategi pemanfaatan Instagram untuk menjangkau interaksi penonton secara virtual. 
Terlebih dengan hadirnya pandemi Covid-19, Nandur Srawung dapat dikatakan telah 
melewati tiga masa yang berbeda yaitu masa pra pandemi Covid-19, masa pandemi 
Covid-19 dan masa pasca pandemi Covid-19. Karena itu, penelitian ini akan memetakan 
perkembangan Nandur Srawung dalam penggunaan Instagram sebagai sebuah media 
untuk menjangkau interaksi penonton virtual dalam kurun 3 masa. Metode penelitian 
yang digunakan adalah etnografi virtual pada Akun Instagram Nandur Srawung. Data 
yang telah dikumpulkan, dianalisis menggunakan pendekatan media sosial dalam 
budaya di masyarakat. Ditemukan bahwa konten-konten Instagram yang dibuat oleh 
Nandur Srawung dalam kurun waktu 3 masa mengalami perkembangan, khususnya 
pada pemanfaatan fitur yang disediakan oleh Instagram. Hal tersebut mendulang 
interaksi penonton virtual didalamnya. Pada masa pra pandemi Covid-19, konten 
Instagram Nandur Srawung berupa publikasi, informasi serta dokumentasi kegiatan yang 
terjadi di galeri. Selanjutnya masa pandemi Covid-19, Nandur Srawung lebih 
mengeksplorasi fitur yang disediakan Instagram untuk menuai interaksi dua arah dengan 
bentuk kehadiran dalam jaringan. Terakhir, masa pasca pandemi Covid-19, konten-
konten Instagram Nandur Srawung menyuguhkan berbagai eksplorasi visual untuk 
melengkapi publikasinya. 
  
Kata Kunci: Penonton, Virtual, Interaksi, Instagram. 

 

Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, kehidupan manusia seiring waktu 
semakin terkait dengan dunia digital, yang mana salah satunya adalah media sosial. Media sosial, 
telah memasuki setiap aspek dalam kehidupan manusia dan mengubah pengalaman-
pengalaman dalam kehidupan mulai dari berita, kesehatan, belanja, pariwisata dan lainnya, 
termasuk seni. Media sosial, dalam sejarahnya memiliki dampak yang besar di segala bidang. 
Popularitas media sosial turut mengubah pengalaman manusia dalam berkesenian. Media sosial 
menyediakan jalan bagi orang-orang untuk belajar dan mencari tahu tentang seni itu sendiri. 
Tidak sampai disitu, media sosial pun seperti memberi sebuah wadah bagi para seniman untuk 
menuangkan ide dan kreativitasnya. Menjadikan media sosial sebagai representasi diri tanpa 
perlu bergantung sepenuhnya pada representasi galeri ataupun media arus utama dan 



menjangkau penonton yang mungkin saja tidak atau belum mereka miliki di dunia nyata. Tidak 
hanya bagi para seniman, media sosial pun menjelma sebagai kendaraan berharga bagi para 
institusi penyelenggara kegiatan seni. Bagi para penyelenggara kegiatan seni, media sosial 
seringnya menjadi arena pemasaran digital atas kegiatan seni yang mereka selenggarakan untuk 
meningkatkan aksesibilitas penonton yang lebih luas. 

Salah satu platform media sosial yang popular bagi kalangan seniman dan 
penyelenggara kegiatan seni adalah Instagram. Instagram sendiri diluncurkan pada 6 Oktober 
2010 dan berkembang dari segi pengguna dan fitur dari tahun ke tahun. Sifat visual dari platform 
Instagram dan pengguna yang berjumlah miliaran di seluruh penjuru dunia sangat menarik 
perhatian seniman dan para penyelenggara kegiatan seni. Karena hal tersebut, setelah 12 tahun 
keberadaannya Instagram dapat dikatakan bertransformasi menjadi sebuah infrastruktur dalam 
dunia seni, sebuah ruang yang cukup berpengaruh salah satunya terhadap tren pasar seni. 
Fenomena penggunaan media sosial khususnya Instagram sebagai media representasi seniman 
ataupun penyelenggara kegiatan seni pun terjadi di Indonesia. Seniman, museum, galeri dan 
penyelenggara kegiatan seni beramai-ramai membuat akun Instagramnya masing-masing, 
salah satunya adalah Nandur Srawung. Nandur Srawung mulai menggunakan platform 
Instagram sejak gelaran ke-5 pada tahun 2018 dengan nama pengguna @nandursrawung. 
Walaupun telah mengeksplorasi platform-platform lainnya seperti YouTube dan TikTok, namun 
Nandur Srawung dapat dikatakan hingga kini tetap menjadikan platform Instagram sebagai 
media representasi utamanya. 

Dari masa ke masa semenjak tahun 2018, Nandur Srawung tampak mengekplorasi 
Instagram untuk menjangkau penonton secara virtual hingga pengunjung galeri. Terlebih lagi 
dengan adanya pandemi Covid-19 dan pembatasan sosialnya yang mempererat hubungan 
media sosial dan seni, dimana dunia ini mulai mengandalkan sarana digital untuk 
menyelenggarakan agenda-agendanya. Dapat dikatakan, hubungan antara Nandur Srawung 
dan Instagram pun telah melalui tiga masa yang berbeda yaitu masa pra pandemi Covid-19, 
masa pandemi Covid-19 dan masa pasca pandemi covid-19. Berdasarkan latar belakang 
tersebut, penelitian ini mencoba untuk memetakan perkembangan Nandur Srawung sebagai 
penyelenggara kegiatan seni dalam eksplorasi dan pemanfaatan platform Instagram sebagai 
sebuah ‘kendaraan’ untuk menjangkau dan berinteraksi dengan penontonnya secara virtual. 
Tulisan ini akan berdasar pada asumsi bahwa dengan kurun masa yang cukup panjang dan 
situasi yang berbeda, terjadi eksplorasi konten-konten berbasis tren oleh Nandur Srawung 
dengan melakukan pemanfaatan fitur yang disediakan oleh Instagram. Khususnya dalam 
kaitannya dengan efektifitas jangkauan penonton secara virtual hingga interaksi yang dihasilkan 
Nandur Srawung di akun Instagramnya. Ini selaras dengan pandangan bahwa teknologi tidak 
menentukan perilaku sosial manusia, melainkan teknologi dan manusia adalah penentu bersama. 
Dengan ide dan tindakannya, manusia memilih teknologi, mengadaptasinya, membentuknya, 
seperti halnya teknologi mengubah praktik, perilaku, gaya dan cara hidup manusia (Kozinets, 
2015). Dengan mengaplikasikan metode etnografi virtual, penelitian ini akan berlandaskan 
dengan apa yang dikemukakan oleh Hine (2000) bahwa internet dapat dilihat sebagai 'tempat, 
ruang siber, di mana budaya dimanifestasikan baik sebagai latar maupun produk, sebagai 
tempat dan artifaktual secara bersamaan. Pada penelitian ini, ditentukan batasan-batasan pada 
objek penelitian dimana objek penelitian ini adalah konten-konten Instagram di akun resmi 



Nandur Srawung dan dikhususkan pada konten-konten yang tersedia di profil grid dan tagging 
grid. 

Nandur Srawung dalam riwayat penggunaan Instagram, tercatat pertama kali 
melakukan unggahan pada 27 Juni 2018 dengan konten dalam bentuk foto berupa informasi 
hadir kembalinya  Nandur Srawung yang ke-5. Pada setiap tahunnya, Nandur Srawung memilih 
tema visual tertentu pada konten-konten Instagramnya yang diselaraskan dengan tema dan 
tajuk Nandur Srawung yang telah ditentukan oleh para kurator. Konten pada masa awal 
Instagram Nandur Srawung berupa informasi-informasi mulai dari pengumuman panggilan 
terbuka seniman, informasi tema dan tajuk hingga pengumuman peserta lolos kurasi. Konten 
tersebut dihadirkan dalam format Instagrid, yaitu sebuah format unggahan yang memungkinkan 
satu foto dipecah menjadi beberapa foto menjadi menarik dengan ukuran 1 x 3 foto, 2 x 3 foto, 
3 x 3 foto, 4 x 3 foto, dan masih banyak lagi sesuai dengan yang diinginkan penggunanya. 
Sedangkan konten dalam bentuk video pertama kali diunggah oleh Nandur Srawung pada 9 
agustus 2018 berupa video sinematik yang dilengkapi dengan menggunakan caption mengenai 
deskripsi singkat Nandur Srawung ke-9 dengan judul Bebrayan: Do It With Others. Selain itu, 
Pada awal penggunaan Instagram, Nandur Srawung terhitung mengunggah 69 konten yang 
mana 2 diantaranya berupa video. Pada tanggal 25 Agustus 2018, Nandur Srawung mulai 
mengunggah konten-konten lainnya berupa informasi-informasi rangkaian acara dan 
meninggalkan format Instagrid. Terdapat 16 unggahan dalam bentuk foto/poster yang berisi 
informasi-informasi terkait linimasa hingga dokumentasi rangkaian acara pameran Nandur 
Srawung. 

Namun karena formatnya berupa Instagrid, maka kemudian caption yang digunakan 
kemudian serupa dalam beberapa unggahan tertentu. Selain karena Nandur Srawung emang 
masih ‘newbie’ di Instagram pada masa itu, dapat dikatakan pula bahwa penggunaan caption 
yang monoton mengambil peran pada kurangnya interaksi berupa like dan comment pada 
konten-konten Instagramnya. Walaupun demikian, eksplorasi pemanfaatan fitur-fitur Instagram 
oleh Nandur Srawung pada masa itu tetap dilakukan. Dengan menghadirkan berbagai konten 
berupa poster dan dokumentasi kegiatan acara, Instagram Nandur Srawung di masa awal 
penggunaannya mengalami peningkatan jumlah interaksi terutama pada jumlah like pada 
konten-kontennya. Pada kala itu, Nandur Srawung pun telah melakukan eksplorasi berupa 
konten giveaway dengan syarat swafoto Ketika berkunjung ke pameran Nandur Srawung atau 
ketika mengikuti rangkaian acaranya. Namun tampaknya belum menuai partisipasi yang 
signifikan. Selain itu, kurangnya eksplorasi caption juga mempengaruhi rendahnya minat 
interaksi pada konten-konten Nandur Srawung tahun 2018. 

Di tahun 2019, dengan mengusung tema Gegayutan: Peer to Peer Nandur Srawung 
banyak memfokuskan jangkauan penontonnya melalui beragamnya rangkaian program selama 
kegiatan berlangsung. Terjadi peningkatan jumlah interaksi berupa like pada konten-konten 
Instagram Nandur Srawung. Menggunakan format yang tidak jauh berbeda dengan tahun 
sebelumnya, berupa informasi dan dokumentasi kegiatan. Akan tetapi, pada tahun 2019, 
konten-konten yang diproduksi oleh Nandur Srawung lebih beragam. Konten dalam bentuk 
video-video informasi yang disampaikan para kurator menjadi primadona pada masa Nandur 
Srawung ke-6 tersebut. Konten-konten yang memuat dokumentasi kegiatan pun mendulang 
interaksi berupa like yang meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Adanya fitur tagging pun 



mulai dimanfaatkan oleh Nandur Srawung dengang menandai akun-akun partisipan yang 
terlibat pada rangkaian acara. Jika diamati, perancangan program dan kegiatan Nandur Srawung 
pun berpengaruh dalam kaitannya dengan interaksi yang terjadi di Instagram Nandur Srawung. 
Pada helatan ke-6 terdapat sebuah program bertajuk Pasar Nandur Srawung, yang mana 
partisipan program ini adalah para pelaku usaha kreatif di Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan 
penyumbang tertinggi dalam kaitannya dengan jangkauan dan interaksi penonton virtual. Para 
partisipan Pasar Nandur Srawung dan pembelinya saling berinteraksi di Instagram dengan 
mengunggah konten-konten feed, menandai akun Instagram Nandur Srawung pada kontennya 
dan menghadirkan caption-caption yang beragam. Meskipun jumlahnya belum tergolong massif 
namun pengunjung pameran Nandur Srawung dan rangkaian acara lainnya mulai tergugah 
untuk turut membuat konten-konten Instagram dan menandai Instagram Nandur Srawung 
hingga menggunakan tagar #nandursrawung sebagai bentuk interaksi. Nandur Srawung mulai 
menampakkan geliatnya untuk menciptakan komunitas dalam ranah siber dan bergembira 
dengan cara yang benar-benar organik. Jika merujuk pada pendapat Langston (2021) ini adalah 
cara bagi orang-orang untuk membagikan sesuatu yang mereka sukai atau pengalaman yang 
mereka miliki yang sangat kemungkinan besar berpengaruh bagi mereka. 

2020, menjadi tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Adanya pandemi 
Covid-19 membuat segala hal menjadi terbatas, salah satunya adalah pembatasan sosial. Untuk 
pertama kalinya, Nandur Srawung menggunakan format dalam jaringan untuk melaksanakan 
kegiatannya. Mengusung tajuk Wiwitan, kunjungan galeri hanya dibatasi untuk partisipan, media 
dan undangan, itupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Tersedia kesempatan kunjungan 
umum, namun dengan kuota yang sangat minim untuk tetap mematuhi kebijakan pembatasan 
sosial. Dalam situasi yang menuntut untuk bergantung pada dunia maya,  Nandur Srawung 
mencoba untuk memaksimalkan eksplorasinya pada media-media sosial terutama Instagram. 
Tidak hanya berupa informasi dan dokumentasi kegiatan, konten-konten Instagram Nandur 
Srawung pun mengeksplorasi keberagaman visual dan caption yang mana melalui hal tersebut 
menuai cukup banyak interaksi, tidak hanya like tetapi juga comment hampir pada setiap 
unggahan kontennya. Terjadi peningkatan jumlah comment pada Instagram Nandur Srawung 
selama helatannya berlangsung jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ini dapat 
terjadi dikarenakan Instagram menjadi ruang interaksi siber utama yang digunakan Nandur 
Srawung untuk dapat terhubung dan menjangkau penontonnya. Bahkan melalui kolom 
comment, ada beberapa penonton Nandur Srawung yang mengutarakan kekecewaannya atas 
pembatasan yang menyebabkan minimnya kesempatan mereka untuk berkunjung ke galeri. 
Instagram di masa pandemi Covid-19 pun kemudian menjelma menjadi sarana informasi yang 
efektif bagi Nandur Srawung, untuk mengajak penontonnya berpartisipasi dalam rangkaian-
rangkaian program Nandur Srawung yang sepenuhnya menggunakan format dalam jaringan. 
Salah satunya adalah program Srawung Sinau, yang kala itu formatnya berupa sebuah program 
bincang-bincang dengan narasumber untuk belajar mengenai suatu hal yang berkaitan dengan 
kekaryaan seni rupa. Program ini diselenggarakan dengan memanfaatkan fitur live Instagram 
dan memungkinkan terjadinya diskusi di ruang maya dan cukup mendulang partisipasi dari 
penonton. 

Hingga berganti tahun, pandemi Covid-19 belum juga usai, pada tahun 2021, Nandur 
Srawung Kembali menghelat kegiatannya menggunakan format dalam jaringan. Terlebih, pada 



masa berlangsungnya Nandur Srawung ke-8 tersebut persebaran Covid-19 sedang cukup tinggi 
di Yogyakarta. Melanjutkan apa yang sudah dimulai pada tahun sebelumnya, Nandur Srawung 
melalui Instagramnya kembali mengembangkan konten-kontennya untuk lebih interaktif 
terutama pada visual dan caption yang dihadirkan. Ini terlihat dengan jumlah unggahan konten 
dalam bentuk video yang lebih banyak dan beragam dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, 
Nandur Srawung Juga mengeksplorasi lebih jauh lagi pemanfaatan kolom caption sehingga 
tidak terasa monoton. Ini dilakukan guna mengarahkan para penonton virtualnya untuk 
mengunjungi galeri virtual yang telah disediakan hingga mengajak partispasi penonton dalam 
rangkaian-rangkaian program virtual Nandur Srawung lainnya. Salah satu hal yang cukup 
menarik lainnya adalah terjadinya peningkatan jumlah interaksi berupa like pada konten-konten 
yang memuat dokumentasi kunjungan-kunjungan yang dilakukan pada rangkaian program 
Nandur Srawung. Ini menjadi sebuah gejala ‘kerinduan’ yang menunjukkan bagaimana penonton 
ingin merasakan pengalaman yang sama. Namun dengan adanya Pandemic Covid-19 dan 
kebijakan pembatasan sosial, penonton harus berpuas dengan pengalaman virtual. 

Setelah ditetapkannya perubahan pandemi Covid-19 menjadi endemi pada tahun 2022, 
Nandur Srawung kembali menggunakan format luar jaringan pada tahun 2022. Dengan judul 
Matrix Mayapada, tema yang diangkat Nandur Srawung ke-9 sangat relevan dengan digitalisasi 
salah satunya media sosial. Walaupun sudah memiliki penonton dari berbagai daerah di 
Indonesia, namun pada tahun 2022 ini Nandur Srawung meninggalkan format dalam jaringan 
pada kegiatannya, tidak lagi menyediakan virtual galeri tour ataupun webinar yang mana ini pun 
menuai komentar dari penonton yang tidak dapat atau memiliki keterbatasan jarak untuk 
berkunjung ke Taman Budaya Yogyakarta.Melalui Instagram, Nandur Srawung memaksimalkan 
eksplorasinya untuk menjangkau penonton menggunakan berbagai eksplorasi visual berupa 
Meme hingga video-video dokumentasi-dokumentasi rangkaian acara yang menuai berbagai 
interaksi dalam bentuk like dan comment. Nandur Srawung pun memanfaatkan fitur live untuk 
mempublikasikan hampir seluruh rangkaian kegiatan mereka. Walaupun, pada tahun 2022 ini, 
Nandur Srawung tidak lagi hanya fokus pada Instagram untuk platform sosial medianya dan 
mulai merambah TikTok. Akan tetapi, Instagram Nandur Srawung dapat dikatakan sebagai pintu 
masuk para penonton untuk berpartisipasi secara maya. Melalui Instagram, Nandur Srawung 
mengajak mengajak para penonton untuk membuat konten-konten yang dapat mereka produksi 
Ketika menghadiri pameran ataupun rangkaian program dalam kegiatan ini dan mengunggahnya 
ke TikTok namun dengan syarat yang mengharuskan penonton mengikuti akun Instagram dan 
TikTok Nandur Srawung. Walaupun eksplorasi ini mendapatkan respon yang cukup baik di 
TikTok, namun penggunaan tajuk TikTok Challenge untuk agenda ini sangat disayangkan karena 
Instagram pada nyatanya juga memiliki fitur serupa TikTok yaitu Reels, yang mana melalui fitur 
ini sebenarnya Nandur Srawung telah mendapatkan partisipasi dalam bentuk tagging. 

Pada masa pra pandemi Covid-19, Nandur Srawung melalui Instagramnya masih 
meraba-raba formulasi yang tepat untuk berinteraksi dengan penontonnya. Walaupun demikian, 
eksplorasi Instagram yang dilakukan cukup untuk menjadi sarana representasi yang dapat 
menyediakan informasi-informasi terkini mengenai Nandur Srawung dalam cakupan jangkauan 
yang lebih luas daripada metode luar jaringan ataupun media arus utama. Nandur Srawung pada 
masa ini telah menyadari perubahan pada dunia seni dalam hubungannya dengan digitalisasi 
dan media sosial. Butuh waktu bagi Nandur Srawung sebagai sebuah institusi untuk 



menumbuhkan kehadiran dalam jaringan. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 
mendorong Nandur Srawung untuk terus berkembang dan menemukan cara untuk memberikan 
pengalaman virtual untuk penontonnya yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan bahwa 
pengalaman itu menjadi sama ‘kaya’ nya dengan pengalaman fisik. Selama pandemic Covid-19, 
Instagram dengan kekuatan visual dan jangkauannya seperti menjadi pintu masuk utama bagi 
para penonton Nandur Srawung untuk memasuki ruang siber yang disediakan oleh Nandur 
Srawung di berbagai platform lainnya. Pada masa pasca pandemic Covid-19, dengan 
menanjaknya TikTok sebagai platform tanding Instagram, Nandur Srawung melihat kesempatan 
bahwa ini dapat dieksplorasi dalam bentuk visual maupun narasi untuk menjangkau penonton 
secara virtual dengan lebih luas lagi. Mengubah Instagram menjadi sebuah jurnal kegiatan yang 
di kemudian ditautkan dengan platform lain dan menuai interaksi penononton yang beragam. 
Walaupun masih perlu penyesuaian dan eksplorasi-eksplorasi lebih lanjut melalui Instagramnya, 
Nandur Srawung menunjukkan perkembangan eksplorasi terutama dalam kaitan upaya 
menjangkau penonton melalui ruang siber. Fenomena ini membuat kita bertanya-tanya, apakah 
pengalaman yang disediakan Nandur Srawung melalui ruang siber masih tentang seni, atau cara 
lain untuk menumbuhkan kesombongan penonton dan keinginan mereka untuk menyesuaikan 
diri dengan praktik yang dibudidayakan dan didukung oleh media sosial. Akan tetapi satu yang 
pasti,semuanya bermuara pada persepsi masing-masing individu tentang media sosial dan 
bagaimana hal itu menguntungkan atau merugikan baik seni, penonton, institusi maupun 
seniman itu sendiri. 
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