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Abstrak 

  
Pameran Seni Rupa Nandur Srawung ke- 9 tahun 2022 yang diselenggarakan Taman 
Budaya Yogyakarta melalui lima kuratornya dengan judul Matrix Mayapada menggagas 
sebuah program bertajuk Nandur Gawe. Cikal bakal Nandur Gawe sendiri sebenarnya 
sudah ada semenjak Nandur Srawung tahun-tahun sebelumnya dengan nama Srawung 
Temu dan Srawung Moro. Nandur Gawe sebagai program lanjutan Srawung Temu dan 
Srawung Moro dengan cakupan yang lebih luas menggunakan format pengajuan terbuka 
yang memfasilitasi proyek seni yang diinisiasi oleh komunitas seni maupun non-seni di 
Yogyakarta. Program Nandur Gawe diharapkan dapat menjadi sebuah langkah yang 
memfasilitasi masyarakat pelaku seni maupun non-seni untuk mendapatkan 
pengalaman berkegiatan seni di masyarakat dan bersentuhan langsung dengan 
komunitas-komunitas/ masyarakat di wilayah tertentu. Berdasar pada latar belakang 
tersebut, penelitian ini akan membaca eksplorasi Nandur Srawung dalam menjangkau 
masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang teraktivasi pada program Nandur Gawe 
serta  mempelajari partisipasi masyarakat dan membaca tanggapan masyarakat pelaku 
seni maupun non seni yang terlibat dalam kaitannya dengan pengalaman yang diperoleh 
pada kegiatan-kegiatan Nandur Gawe. Metode penelitian yang digunakan adalah 
observasi partisipasi dan wawancara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis menggunakan pendekatan antropologi seni khususnya seni relasional dan 
daya seni di masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan seni di masyarakat, seniman 
profesional berubah fungsi menjadi organisator yang tugasnya hanyalah menjadi 
penghubung yang mengkoordinasikan massa sehingga menciptakan serangkaian 
hubungan sosial yang baru dan disusul oleh terciptanya kenyataan sosial yang baru pula. 
Hadirnya Nandur Gawe menjadi semacam pelebur jurang pemisah antara seniman dan 
masyarakat penikmat, antara publik seni dan non-seni. Kegiatan-kegiatan Nandur Gawe 
memberikan pengalaman kepada masyarakat mengenai aktivitas kreatif yang 
menggembirakan untuk melihat peluang sejauh apa kebudayaan masyarakat dapat 
dieksplorasi dengan kacamata seni. Seni-seni yang dihadirkan di masyarakat melalui 
program Nandur Gawe dirasa menjadi lebih tertanam pada ruang sosial sehari-hari dan 
seringkali menghadirkan pengalaman-pengalaman tak terduga. 
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Nandur Srawung adalah adalah sebuah kegiatan seni khususnya seni rupa yang cikal 

bakalnya adalah kegiatan yang bertajuk rupa-rupa seni rupa. Nandur Srawung sendiri sudah 
berlangsung sebanyak sembilan kali dengan mengangkat berbagai macam fokus tema. Pada 
rangkaian acaranya, Nandur Srawung seringkali tidak hanya sebatas pameran seni rupa, tetapi 



juga dibarengi dengan program-program lainnya khususnya yang berbasis masyarakat. Mulai 
dari lokakarya, residensi, bincang seniman, diskusi/seminar, hingga pasar produk kreatif. Pada 
gelarannya yang ke-9 Nandur Srawung menghadirkan sebuah program dengan tajuk Nandur 
Gawe. Dengan mengangkat semangat inklusivitas, Nandur Gawe merupakan sebuah program 
yang memfasilitasi komunitas-komunitas untuk melakukan aktivasi kegiatan seni di luar galeri 
Nandur Srawung bersama komunitas masyarakat. Program ini diinisiasi sebagai usaha Nandur 
Srawung untuk menjangkau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatannya dimana 
seniman atau komunitas seni dapat berkegiatan kesenian langsung bersama masyarakat 
sehingga tercipta kolaborasi-partisipasi tertentu. 
Cikal bakal Nandur Gawe dalam program Nandur Srawung sebenarnya sudah ada dari masa 
sebelumnya dengan format yang serupa namun tajuk yang berbeda, Srawung Temu dan 
Srawung Moro. Program-program tersebut menggunakan format residensi dimana seniman 
individu maupun kolektif dari Yogyakarta maupun luar Yogyakarta saling bertemu dan berkarya 
bersama di beberapa ruang kolektif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, untuk Nandur 
Gawe cakupan aktivasinya meluas tidak terbatas pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta lagi. 
Berdasar pada latar belakang tersebut maka penelitian ini mencoba untuk membaca eksplorasi 
Nandur Srawung dalam menjangkau masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang teraktivasi 
pada program Nandur Gawe. Serta memetakan partisipasi masyarakat dan tanggapan penonton 
dari kalangan seni dan non seni dalam kaitannya dengan pengalaman yang diperoleh pada 
kegiatan-kegiatan tersebut. Ini diselaraskan dengan perspektif seni relasional yang mana praktik 
keseniannya bersifat kolaboratif dan partisipatif, yang mana pengumpulan data pada penelitian 
ini pun mengaplikasikan metode partisipasi observasi. Penelitian ini akan berlandaskan pada 
asumsi bahwa Nandur Srawung melalui Nandur Gawe mencoba untuk memberikan 
pengalaman sosial yang dapat dikonstruksikan sebagai seni. Nandur Srawung dapat 
berkolaborasi dan menui partisipasi masyarakat karena realisasi kegiatan yang dilakukan melalui 
praktik artistik yang mengambil fokus pada hubungan manusia dan konteks sosial di masyarakat 
daripada ruang independen seperti galeri untuk menciptakan kolaborasi dan partisipasi di 
dalamnya. Seperti pendapat Nicolas Bourriaud (2002) mengenai fungsi seniman profesional 
sebagai organisator yang perannya mengalami pergeseran menjadi penghubung yang 
mengkoordinasikan massa untuk menciptakan serangkaian hubungan sosial yang baru dan 
disusul oleh terciptanya kenyataan sosial yang baru pula. 

Nandur Srawung, sebuah agenda seni yang diselenggarakan oleh Taman Budaya 
Yogyakarta dengan dukungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas 
Kebudayaan Yogyakarta dengan Dana Keistimewaan. Agenda ini diselenggarakan dengan 
harapan untuk dapat menjadi wadah bagi para seniman/perupa yang belum atau dalam proses 
memasuki pasar seni rupa arus utama. Walaupun jika merujuk pada pendapat Sudjud Dartanto, 
salah satu Kurator Nandur Srawung pada seminar yang bertajuk Habit(at) Habit bahwa 
pengertian pasar kemudian tidak hanya terbatas pada kaitannya dengan kapitalisme ataupun 
kegiatan-kegiatan komodifikasi melainkan sebuah ruang yang mempertemukan seniman 
melalui karyanya dengan para penikmat karya tersebut. Walaupun mulai tahun 2020, Nandur 
Srawung menyandang gelar sebagai kegiatan bertaraf internasional dengan hadirnya partisipasi 
seniman-seniman dari berbagai negara lain, tetapi, fokus Nandur Srawung tetaplah mengenai 
manfaatnya untuk mengakomodir kebutuhan berkesenian masyarakat Yogyakarta. Sepanjang 



riwayat Nandur Srawung yang telah digelar sebanyak 9 kali, agenda ini seringnya tidak hanya 
menyajikan pameran seni rupa di galeri namun juga rangkaian program yang beragam. Pada 
Nandur Srawung ke-9 tahun 2022 yang bertajuk matrix Mayapada, salah satu rangkaian 
programnya adalah Nandur Gawe. Program ini sendiri bercita-cita untuk mendukung dan 
mewadahi komunitas atau kolektif yang mengerjakan proyek-proyek seputar kegiatan seni yang 
bermanfaat bagi masyarakat. Dalam realisasinya, Nandur Gawe membuka kesempatan terbuka 
untuk komunitas atau kolektif untuk mengajukan proposal proyek seninya. Selain itu, partisipan 
Nandur Gawe adapula yang berasal dari komunitas atau kolektif undangan yang diusulkan oleh 
Kurator. Adapun komunitas partisipan Nandur Gawe yaitu, POTADS X Iyak Ambar, Jogja 
Disability Arts, Komunitas Akar Padi, Re:karya Fest, Sanggar Matur Nuwun, SMK Negeri 1 
Purwokerto, Susuhan Art Farm, Waft, dan Xxlab. Pada pembahasan ini, fokus hanya akan 
diarahkan pada salah dua dari komunitas partisipan jalur pengajuan terbuka yaitu Komunitas 
Akar Padi dan Susuhan Art Farm.  

Komunitas Akar Padi adalah sebuah komunitas muda-mudi yang berbasis di Ngaran, 
Seyegan, Sleman, DI. Yogyakarta. Komunitas ini mengajukan sebuah proyek seni dengan tajuk 
Ngaran Kite Festival, yang mana, proyek ini sebelumnya telah berhasil dilaksanakan di Ngaran 
pada tahun 2019. Ngaran Kite Festival merupakan sebuah kegiatan berorientasi masyarakat 
dalam bentuk menerbangkan layang-layang bersama yang bertujuan sebagai upaya pelestarian 
budaya lokal dan permainan tradisional. Kegiatan yang dilakukan pada 1-2 oktober 2020 ini 
menjadi sebuah kegiatan pra-acara Nandur Srawung jika dikaitkan dengan program Nandur 
Gawe. Pelaksanaan Ngaran Kite Festival ini, dapat dikatakan cukup unik pasalnya dilakukan di 
lahan persawahan, yang mana biasanya kegiatan festival layang-layang diadakan di area pantai. 
Bukan hanya kegiatan menerbangkan layang-layang, festival yang diketuai oleh Aris Riyanto ini 
dalam kegiatannya juga menghadirkan berbagai kegiatan lainnya misalnya panggung 
pertunjukan seni, workshop pembuatan layang-layang untuk anak-anak, workshop pengasuhan 
anak, acara bincang pertanian, layar tancap dan pasar produk beberapa UMKM setempat. 
Sekilas terlihat seperti festival-festival masyarakat pada umumnya, namun Ngaran Kite Festival 
dapat dilihat sebagai aktivitas masyarakat Ngaran dalam mengartikulasikan kehidupan mereka 
yang sebagian besar menggeluti bidang pertanian dan pangan. Melalui kegiatan ini, mereka pun 
berharap dapat terus mengenalkan budaya pertanian pada generasi muda. Mengajak 
masyarakat Ngaran dan partisipan lainnya untuk berpartisipasi berkreatifitas membuat layang-
layang dan mengajak mereka ke sawah untuk bersama-sama menerbangkannya. Kegiatan ini 
merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh Komunitas Akar Padi bersama masyarakat Ngaran 
untuk menunjukkan pentingnya lahan terbuka atau persawahan bagi kehidupan mereka. Dimana 
lahan-lahan terbuka itu kini lambat laun terancam dengan laju arus pembangunan. Bukan 
dengan kegiatan-kegiatan formal yang kaku, Komunitas Akar Padi mengajak masyarakat Ngaran 
untuk bertahan dengan cara yang menggembirakan. Mengartikulasikan keinginan bertahan 
dengan berbagai aksi mulai dari kesadaran lingkungan hingga keberlanjutan pangan lokal. 
Layang-layang sebagai sebuah produk budaya kemudian dapat merangsang perasaan 
masyarakat Ngaran atas apa yang sedang mereka hadapi, bahkan lebih luas lagi merangsang 
para pengunjung festival. Serupa dengan yang diungkapkan svasek (2007) mengenai artefak 
sebagai agen performatif, layang-layang dalam hal ini menjadi sebuah artefak, sebuah alat 
pragmatis yang mampu merangsang, mempesona bahkan memanipulasi perasaan masyarakat 



Ngaran. Melalui Ngaran Kite festival, layang-layang dapat berdampak baik dalam hal 
membangkitkan keadaan emosi dan ide bagi masyarakat Ngaran dan pengunjung yang hadir, 
bahkan hingga mencapai tahapan memotivasi. 

Mengusung tema kepedulian tentang penggunaan sampah plastik sekali pakai pada 
Ngaran Kite Festival pun menjadi relevan dengan keseluruhan kehidupan masyarakat Ngaran. 
Akan menjadi sia-sia lahan-lahan terbuka yang mereka pertahankan apabila tercemar dengan 
sampah-sampah plastik sekali pakai yang mana juga mereka produksi sendiri. Maka, kegiatan ini 
pun mengajak masyarakat Ngaran untuk mengeksplorasi kembali budaya masa lalu khususnya 
yang berkaitan dengan kemasan pangan dan produk pertanian mereka. Pun juga tidak perlu 
menjadi radikal, karena, pada akhirnya semuanya bermuara pada persepsi bijak masing-masing 
individu tentang plastik sekali pakai. Bagaimana hal itu menguntungkan atau merugikan bagi 
mereka. Satu hal yang pasti, plastik-plastik itu akan tetap ada, namun eksplorasi budaya plastik 
hari ini harus tetap dilakukan dengan mengindahkan pengolahan sampah-sampah plastik sekali 
pakai tersebut. Akibat relevansi tersebut, jika menilik sisi pengunjung, Ngaran Kite Festival pun 
menuai antusiasme dari berbagai kalangan. Menggunakan format festival dalam kegiatannya, 
Komunitas Akar Padi menuai partisipasi dari berbagai elemen masyarakat dari Ngaran maupun 
luar Ngaran hingga luar Yogyakarta, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, mulai dari 
aparat pemerintah hingga aparat keamanan, mulai dari murid sekolah dasar hingga para 
gurunya. Banyak pengunjung yang juga berpartisipasi untuk menerbangkan layang-layang 
bersama di persawahan Ngaran. Dari kacamata pengunjung, Ngaran Kite Festival memberikan 
pengalaman baru bagi mereka. Ini dikarenakan Komunitas Akar Padi melalui Ngaran Kite 
Festival memberi ruang dan kesempatan bagi para pengunjung untuk berinteraksi, berkreasi 
bahkan bereksplorasi bersama melalui rangkaian-rangkaian kegiatannya. 

Selanjutnya adalah proyek seni yang melibatkan masyarakat dengan tajuk Ringin 
Gendong: 1 Anak 2 Pohon yang diajukan oleh Susuhan Art Farm yang diinisiasi oleh FJ. Kunting 
dan Istrinya, Ima. Susuhan Art Farm seringkali menghadirkan karya-karya dengan pendekatan 
ramah alam khususnya yang mengawinkan seni dan bidang pertanian. Pada proyek seni Ringin 
Gendong, Susuhan Art Farm berkolaborasi bersama Sanggar Bangun Budaya di Sumber, Dukun, 
Magelang, Jawa Tengah. Proyek seni dengan format seni performatif ini dilaksanakan pada 11-
12 Oktober 2022 yang juga merupakan kegiatan pra-acara Nandur Srawung melalui Program 
Nandur Gawe. Susuhan Art Farm bersama Sanggar Seni Budaya melalui proyek ini mencoba 
untuk menawarkan sebuah eksplorasi budaya baru berakar dari budaya lama terkait dengan 
kelahiran manusia. Proyek ini terinspirasi dari praktik budaya untuk menandai kelahiran yang 
popular dilakukan di Indonesia yaitu, Aqiqah, yang mana merupakan budaya Islam.  Sementara, 
Susuhan Art Farm dan Sanggar Bangun Budoyo mengetahui bahwa di masa lalu, khususnya di 
Magelang, Jawa Tengah, praktik budaya menandai sesuatu dengan pohon cukup banyak 
dilakukan oleh para pendahulu. Maka kemudian, Susuhan Art Farm mendapati bahwa pohon 
seperti menjadi simbol harapan dan kehidupan yang digunakan dalam praktik budaya dan religi 
di tengah masyarakat. Maka Susuhan Art Farm mencoba untuk menawarkan sebuah eksplorasi 
budaya sanding dari aqiqah untuk menandai kelahiran dengan menanam dua pohon, khususnya 
pohon-pohon resan yang memiliki kemampuan untuk menyimpan air hujan. Tanpa ada 
perbedaan jumlah pohon yang ditanam, baik untuk kelahiran bayi laki-laki maupun perempuan 
sehingga tidak terjadi perbedaan dan mengarifi setiap kelahiran sebagai sebuah hal yang 



membahagiakan. Melalui kolaborasinya bersama Sanggar Bangun Budaya sebagai komunitas 
lokal di Sumber, Susuhan Art Farm bercita-cita untuk melangkah bersama Sanggar Bangun 
Budaya menularkan kepada masyarakat perihal menandai satu kehidupan dengan 
menumbuhkan kehidupan baru melalui dua pohon. Bentuk kesenian Susuhan Art Farm dalam 
proyek seni Ringin Gendong pun tidak sekonyong-konyong dikarang berdasar inspirasinya 
sendiri akan tetapi juga menjadi wujud jawaban kebutuhan sosial budaya masyarakatnya. 
Terutama kebutuhan akan sumber daya air untuk kelangsungan kegiatan bertani di Sumber. 

Partisipasi masyarakat pada proyek seni ini pun terjadi dengan hadirnya kolaborasi 
bersama komunitas lokal, Sanggar Bangun Budaya. Dimana di sanggar tersebut mayoritas 
anggotanya adalah muda-mudi desa. Melalui Sanggar Bangun Budaya dan anggota-
anggotanya, tradisi Ringin Gendong ditawarkan kepada masyarakat dan menerima respon 
positif. Melalui proyek Ringin Gendong dapat dikatakan bahwa Susuhan Art Farm melakukan 
sebuah eksplorasi budaya masyarakat menggunakan pendekatan seni, khususnya seni 
performatif. Seni tidak dapat lagi dipandang secara tradisional yang melulu tentang nilai, 
pengalaman dan evaluasi estetisnya. Melihat seni tidak lagi pada sisi hermeneutik melainkan 
pada sisi pragmatik. Dalam kaitannya dengan Ringin Gendong, seni bukan lagi mengenai 
keindahan semata namun seni dapat mengarah pada perubahan kepekaan dalam memandang 
kenyataan bahkan penciptaan hubungan sosial baru di masyarakat. Pandangan ini menjadi 
selaras dengan apa yang diungkapkan Gell (1998) mengenai perspektif antropologi dalam 
memandang seni, yang berpusat pada aksi, seni mengambil peran mediasi praktis dalam 
masyarakat. 

Komunitas Akar Padi melalui Ngaran Kite Festival menggunakan daya seni awalnya 
hanya sebagai hiburan, sebagai pintu masuk untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat, yang 
kemudian bentuk interaksinya kian berkembang dan beragam. Hadirnya Ngaran Kite Festival 
kemudian menstimulasi meresapnya alternatif-alternatif budaya ke dalam kehidupan 
masyarakat Ngaran. Dari peristiwa tersebut dapat dilihat bagaimana Komunitas Akar Padi 
menjelma sebagai agen yang memiliki alasan logis untuk tindakannya. Komunitas Akar Padi 
sebagai organisasi kolektif lokal Ngaran, melalui imajinasinya mencoba berbagi kebahagiaan di 
Ngaran. Mengembalikan pengetahuan generasi muda Ngaran tentang identitasnya. Melalui 
semangat dan kegembiraan Komunitas Akar Padi, yang mana mereka pun adalah warga Ngaran, 
Komunitas  Akar Padi mampu bersinergi bersama masyarakat Ngaran lainnya untuk berfokus 
pada Cultural Survival. Mencoba untuk merawat kebudayaan di Ngaran, bertahan bersama 
masyarakat Ngaran. 

Susuhan Art Farm, melalui Ringin gendong melihat peluang mengenai wacana seni 
performatif sebagai seni yang berorientasi pada pertemuan publik. Dimana ia ingin keluar dari 
area ‘kotak putih’ enah itu galeri maupun museum dan ingin bereksperimen untuk 
menerapkannya di masyarakat. Komunitas Akar Padi dan Susuhan Art Farm dalam rangkaian 
program Nandur Gawe adalah serangkaian praktik artistik seperti yang disampaikan Bourriaud 
(1998) yang mana mengambil titik tolak teoritis dan praktis dari seluruh hubungan manusia dan 
konteks sosialnya daripada ruang pribadi yang independen. Menggambarkan pengalaman sosial 
dan mengkontruksinya sebagai seni. 

Keputusan para kurator Nandur Srawung melalui Nandur Gawe untuk menyambut 
pengajuan terbuka melalui Komunitas Akar Padi dan Susuhan Art Farm dapat dilihat sebagai 



upaya untuk mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan proyek seni dapat hadir dalam 
kehidupan masyarakat umum. Manifestasi kerja Komunitas Akar Padi dan Susuhan Art Farm 
dalam menularkan imajinasi tentang kebudayaan lokal yang telah berlangsung di kehidupan 
mereka dalam kurun waktu yang cukup lama. Dengan kacamata daya seni di masyarakat, hal ini 
kemudian dapat dimengerti bahwa geliat Komunitas Akar Padi dan Susuhan Art Farm adalah 
pertunjukan budaya. Melalui pertunjukan budaya itulah, terjadi eksplorasi budaya yang 
kemudian memproduksi makna, nilai dan identitas alternatif dan dikomunikasikan secara publik. 

Partisipasi masyarakat menjadi metodologi yang diterapkan pada proyek-proyek Nandur 
Gawe dan merupakan hal yang sangat fundamental untuk praktik berkesenian Nandur Srawung. 
Program Nandur Gawe ditanggapi oleh para partisipan baik inisiator maupun spectator sebagai 
misi untuk berbangga bersama atas seni dan budaya yang telah mereka miliki. Pengalaman-
pengalaman berinteraksi dan berkesenian dalam program Nandur Gawe yang partisipatoris 
kemudian menjadi sebuah pengalaman yang berkesan bagi masyarakat yang terlibat, yang 
memiliki pengetahuan seni maupun tidak. Nandur Srawung, menyadari ruang publik adalah 
ruang inklusif, ruang untuk berekspresi bagi siapa saja termasuk masyarakat tanpa pengetahuan 
seni. Kesadaran tersebut pun pernah dilontarkan oleh Augusto Boal (2008) tentang seni yang 
bukan lagi menjadi hak istimewa seorang seniman melainkan hak setiap anggota masyarakat. 
Perlahan tapi pasti, Nandur Srawung mendapatkan minat seluruh masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam aktivitasnya. 
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