
Nandur Srawung #9 Matrix // Mayapada: 

“Sebuah Upaya Mere-Enkripsi Ingatan, Menubuhkan Kesadaran” 

Pandu Paneges 

Abstrak 

Banyak yang salah kaprah mengira—dengan berakhirnya pandemi COVID-19, maka juga 
akan berakhir pula penderitaan yang sudah kita alami selama kurang dua tahun terakhir 
ini. Pandangan yang demikian itu, sudah barang tentu akan menemukan kondisi 
kontrafaktual jika dihadapkan dengan fakta mencengangkan wajah kebudayaan kita—
yang dewasa ini, justru mengarahkan perubahannya pada arus muara disrupsi dan 
dekadensi. Bagaimana tidak, alih-alih membawa kabar menyenangkan— 
pasca   berakhirnya pandemi, justru malah meninggalkan pekerjaan rumah yang berat 
bagi peradaban umat manusia. Adalah kenyataan yang tidak dapat lagi terelakkan, 
bahwa hari ini, kita sedang dihadapkan dengan banyak perubahan besar, yang sudah dan 
mungkin akan segera terjadi dalam hampir setiap lini kehidupan. Perubahan paling besar 
dan kentara itu, salah satunya terjadi pada aspek “teknologi dan informasi” dalam 
kehidupan manusia—yang menurut Yuval Noah Harari, keberadaannya digadang setara, 
sekaligus diproyeksikan mampu menggantikan peran tuhan dan agama di dalam hal 
memahami selera serta kebutuhan manusia, daripada manusia itu sendiri. Sebuah 
konsekuensi logis atas situasi tersebut, adalah dimungkinannya lahir sebuah realitas 
baru bernama “simulakra”, yang bagi Baudrillard—realitas yang muncul darinya tersebut, 
seolah akan terlihat lebih nyata daripada realitas sesungguhnya. “Matrix Mayapada” 
yang diangkat sebagai tema besar Nandur Srawung tahun ini, sejauh pembacaan penulis, 
merupakan sebentuk upaya untuk membaca gejala-gejala tersebut di atas. Matrix, 
merupakan sebuah metode sederhana untuk mengumpulkan data, mere-enkripsi 
ingatan-ingatan, serta merekatkan kembali bangun filosofis yang selama ini turut 
membentuk nilai esensial yang menubuh, dalam praktik laku hidup kemanusiaan kita. 
Sementara Mayapada, jika ditarik lebih jauh pada konsep kosmologi Jawa, merupakan 
sebuah tawaran untuk memahami ulang realitas dalam Jagad Gede (semesta) yang 
terhubung langsung secara integral dengan Jagad Cilik (manusia)—untuk menubuhkan 
kesadaran Tridaya (cipta, rasa, karsa) pada diri manusia dalam konteks relasinya dengan 
alam, manusia, dan tuhan secara holistik di tengah realitas kompleks dewasa ini. Tulisan 
ini akan menyoroti konsep Matrix dan Mayapada secara mendalam dengan 
menggunakan pendekatan filosofis agar dapat mengetahui sekaligus mengungkapkan 
makna dibalik kedua konsep besar yang diangkat tersebut. Matrix Mayapada dalam tema 
besar yang diangkat Nandur Srawung tahun ini, pada akhirnya adalah semacam 
laboratorium yang siap membantu kita untuk menguji tesis-tesis paradoks zaman yang 
ada.  
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Membaca Ulang Wajah Kebudayaan Hari Ini 
Banyak yang salah kaprah mengira—dengan berakhirnya pandemi COVID-19, maka juga 

akan berakhir pula penderitaan yang sudah kita alami selama kurang dua tahun terakhir ini. 
Pandangan yang demikian itu, sudah barang tentu akan menemukan kondisi kontrafaktual jika 
dihadapkan dengan fakta mencengangkan wajah kebudayaan kita—yang dewasa ini, justru 
mengarahkan perubahannya pada arus muara disrupsi dan dekadensi. Bagaimana tidak, alih-
alih membawa kabar menyenangkan— pasca berakhirnya pandemi, justru malah meninggalkan 
pekerjaan rumah yang berat bagi peradaban umat manusia. Adalah kenyataan yang tidak dapat 
lagi terelakkan, bahwa hari ini, kita sedang dihadapkan dengan banyak perubahan besar, yang 
sudah dan mungkin akan segera terjadi dalam hampir setiap lini kehidupan. 

Perubahan paling besar dan kentara itu, salah satunya terjadi pada aspek “teknologi dan 
informasi” dalam kehidupan manusia—yang menurut Yuval Noah Harari, keberadaannya 
digadang setara, sekaligus diproyeksikan mampu menggantikan peran tuhan dan agama di 
dalam hal memahami selera serta kebutuhan manusia, daripada manusia itu sendiri. Situasi yang 
secara tak langsung membunuh tuhan tersebut, tentu memunculkan sebuah implikasi yang 
serius. Bila tuhan yang dimaksud itu dipahami melalui sudut pandang filsafat Nietzsche, maka 
perkembangan sains dan teknologi dengan narasi tunggalnya—sesungguhnya telah membunuh 
serta menyingkirkan tuhan (transenden), dan menggantikannya dengan tuhan baru bernama 
teknologi (data). Seperti krisis psikologis yang dialami Nietzsche pasca membunuh tuhan, posisi 
manusia dalam situasi ini, sebagaimana yang diandaikan oleh Harari—akan direduksi hanya 
sebatas kapasitasnya menyimpan dan mempersembahkan data kepada tuhan teknologi. Dalam 
posisi ini, konsekuensi etis yang paling serius dari apa yang dikonsepsikan oleh Harari tersebut 
adalah lenyapnya nilai-nilai khas yang membentuk tatanan moral dalam suatu kebudayaan 
manusia. 

Sebuah konsekuensi logis lain atas situasi yang demikian itu, adalah semakin gagahnya 
kapitalisme global, yang juga telah ikut beradaptasi dalam wujud baru teknologi. Kondisi ini 
meniscayakan sebuah perubahan total pada struktur paling dasar suatu kebudayaan. Dalam 
praktik kapitalisme baru ini, para pemilik modal dan korporat seperti Yahoo, Google, Windows, 
dan Apple akan memegang kuasa penuh dalam mengontrol perilaku serta gaya hidup 
masyarakat hari ini. Melalui datum-datum yang terkumpul dari algoritma internet, cookies, dan 
histori penelusuran saja misalnya, akan mampu dengan sangat mudah memberikan setiap 
informasi pribadi kita, kepada para datais untuk mengungkap perilaku dan kecenderungan 
individu—sampai pada titik paling subtil dalam praktik berkebudayaannya. Michel Foucault 
menyebut gejala ini sebagai konsekuensi atas adikuasa teknologi terhadap manusia. Di sisi lain, 
wajah baru kapitalisme tersebut, bagi Marcuse Albert dalam pengertian otoritarianisme, akan 
semakin menyeret manusia secara kolektif menuju pada teralienasinya kesadaran dalam ruang 
hidupnya.  

Kini, akibat dampak dari majunya teknologi tersebut, dunia menjadi semakin terasa 
sempit; tidak ada lagi batas-batas kebudayaan yang nilai tradisinya kita hayati sebagai bekal 
hidup yang menubuh selama ini, tidak ada lagi batas damarkasi jelas antara mana tiruan mana 
asli, tidak ada pula batas antara realitas dan fantasi—semua menjadi campur aduk, dan tampak 



chaos dalam sebuah keteraturan yang paradoks. Lalu, apakah dengan berakhirnya pandemi, 
juga akan menjadi sebuah awal berakhirnya kebudayaan dan kemanusiaan kita? 

Sebuah Kebudayaan Tanding 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menggunakan pandangan Arjun 
Appadurai dalam ihwal memandang globalisasi. Appadurai berpendapat, dampak terjadinya 
globalisasi tidak akan menimbulkan proses hegemonisasi (penyeragaman), globalisasi harusnya 
dipandang sebagai proses heterogenisasi yang malah justru akan memberikan tempat pada 
suatu kebudayaan dalam konteks global. Artinya, dengan spirit pemikiran besar tersebut, 
seyogianya kita harus tetap optimis dalam memaknai banyak perubahan yang terjadi hari ini. 

Atas dasar hal di atas, pada sub bab ini, penulis ingin mengajak pembaca untuk sedikit 
melakukan refleksi, dan menilik serta memahami kembali nilai tradisi yang sudah mengakar dan 
menubuh pada kesadaran para leluhur kita di dalam ikhtiarnya menciptakan sebuah 
keseimbangan ruang yang padu. Kesadaran tersebut adalah kesadaran yang lahir dari konsep 
kosmologi Jawa—yang perlu untuk kita selami secara sadar—agar dapat menggelorakan 
semacam optimisme menubuh  yang akan terus hidup dalam menghadapi globalisasi secara 
tangguh, dan tegak sebagai manusia kosmopolit. 

Dalam konsep pandangan kosmologi Jawa, kita barangkali sudah sangat familiar dengan 
istilah Jagad Gede dan Jagad Cilik. Jagad Gede dalam pengertian ini adalah semesta yang kita 
tinggali. Sementara Jagad Cilik, tidak lain adalah manusia, atau diri kita. Dalam konsep 
kosmologi Jawa, memandang bahwa kehidupan ini; antara semesta (macro-cosmos) dan 
manusia (micro-cosmos) sebagai satu kesatuan eksistensi yang integral. Artinya, segala sesuatu 
yang ada merupakan satu kesatuan hidup dan memiliki keterkaitan erat dengan kosmos 
(semesta), dan manusia itu sendiri. Lebih jauh lagi, bahwa setiap peristiwa yang terjadi, tidak 
semata-mata merepresentasikan apa yang tampak secara material, melainkan juga 
merepresentasikan sesuatu yang transenden— tempat dimana manusia menggantungkan diri, 
dan menemukan eksistensinya. Dalam jagad cilik, atau diri manusia, terdapat tridaya, yang dari 
konsep tersebut, para pendiri bangsa ini mampu menghasilkan peradaban yang menakjubkan. 
Representasi atas konsep tersebut, mewujud pada cipta, rasa, karsa dalam diri atau Jagad Cilik 
manusia itu sendiri.   

Cipta, merujuk pada konsep logika untuk menemukan nilai-nilai suatu realitas. Cipta 
dalam hal ini, merupakan kekuatan berpikir bagi manusia untuk mengenali, memahami, 
mengingat, dan menyimpulkan yang nampak, secara lebih hidup. Darinya, sangat 
memungkinkan munculnya ide-ide untuk mengembangkan kualitas hidup yang lahir dari dalam 
semesta manusia. Sementara rasa, merujuk pada sebuah konsep estetika untuk menemukan 
nilai keindahan yang tercipta dari alam pikiran. Karsa sendiri, merujuk pada konsep etika untuk 
menemukan nilai kebaikan dalam menciptakan sebuah proses lumampah yang rahmah bagi 
dirinya, orang lain, dan semesta. 

Dengan memahami kembali secara mendalam konsep di atas, akan sangat 
memungkinkan bagi kita untuk lebih bisa berdaya secara utuh sebagai manusia, untuk 
menciptakan sebuah budaya tanding yang akan mampu mengelola banyak hal paradoks yang 
hadir sebagai konsekuensi logis atas terjadinya globalisasi. Bahkan lebih jauh, sebagai satu 
wujud kesatuan manusia kosmopolit— beradaptasi untuk mengembangkan dan mewarnai 



realitas kebudayaan yang sedang kita hadapi hari ini—tentu bukan lagi menjadi suatu yang 
mustahil. 

Mere-Enkripsi Ingatan, Menubuhkan Kesadaran  
Pada akhirnya, ”Matrix//Mayada” Nandur Srawung #9, selain sebagai  ruang kolektif 

yang mewadahi para perupa untuk berkreasi. Lebih dari itu, “Matrix//Mayapada” tidak lain adalah 
semacam laboratorium penyadaran yang mengajak para seniman secara khusus, dan 
masyarakat secara umum untuk melakukan pembacaan ulang terhadap ruang hidupnya dalam 
konteks kebudayaan yang semakin terbuka (globalisasi), akibat dari revolusi teknologi yang 
terjadi pasca pandemi. Selain ajakan untuk melakukan pembacaan ulang atas wajah baru 
kebudayaan kita hari ini, tema “Matrix // Mayapada” yang diangkat Nandur Srawung #9, sejauh 
pembacaan penulis, juga merupakan sebentuk upaya praksis di dalam mengajak serta para 
seniman untuk melakukan adaptasi dengan teknologi yang ada hari ini. Hal tersebut diupayakan 
oleh Nandur Srawung dan tim kuratorial untuk menjajal setiap kemungkinan-kemungkinan yang 
ada—yang nantinya diharapkan akan mampu mengakomodir berbagai macam metode 
penciptaan dalam konteks seni rupa kontemporer seperti seni lukis, grafis, patung, media baru, 
seni aktivitas, dan lain-lain. 

Dalam kacamata analisis penulis, konsep “Matrix” yang ingin dimaksudkan oleh tim 
kuratorial pada Nandur Srawung #9 kali ini, merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan 
data, mere-enkripsi ingatan-ingatan, serta merekatkan kembali bangun filosofis yang selama ini 
turut membentuk nilai esensial yang menubuh dalam praktik laku hidup kemanusiaan kita. 
Sementara Mayapada, dalam konsep kebudayaan hindu, secara terminologis, merujuk pada 
suatu kondisi kefanaan atau ketidaksejatian—yang dalam praktik lakunya, perlu diisi dengan 
kebermanfaatan untuk mencapai suatu keseimbangan hidup. Konsep Mayapada sendiri, 
memiliki nafas yang selaras dengan konsep kosmologi Jawa—yang mengedepankan sebuah 
tawaran untuk selalu memahami ulang realitas dalam Jagad Gede (semesta), yang terhubung 
langsung secara integral dengan Jagad Cilik (manusia)—untuk menubuhkan kesadaran Tridaya 
(cipta, rasa, karsa) pada diri manusia dalam konteks relasinya dengan alam, manusia, dan tuhan 
secara holistis, di tengah realitas kompleks untuk mencapai keselarasan yang harmonis—yang 
memungkinkan kita untuk mere-enkripsi ingatan-ingatan untuk dapat memaknai serta 
menghayati setiap perjalanan yang ada ini, dengan kesadaran yang menubuh. 

Meminjam istilah J. F Kunting, bahwa tubuh adalah konteks, galeri, museum, dan media. 
Tubuh sebagai konteks adalah tubuh yang harus selalu siap menghadapi kemungkinan-
kemungkinan yang sudah, dan akan terjadi; tubuh sebagai galeri, adalah tubuh yang harus selalu 
kita baca berulang kali untuk melakukan introspeksi; tubuh sebagai museum, adalah tubuh yang 
harus senantiasa kita sambangi; tubuh sebagai media, adalah tubuh yang selalu siap untuk 
beradaptasi dengan banyak perubahan yang menanti. 
 


