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 Abstrak 

 Nandur  Srawung  sebagai  sebuah  pameran  sehingga  tidak  dapat  terlepas  dari  aspek 
 penonton,  seniman,  kurator,  dan  karya  seni.  Mengutip  pemikiran  Victor  Turner  bahwa 
 sebuah  pergelaran  berfungsi  untuk  memberikan  ruang  yang  terpisah  dari  aktivitas 
 tertentu  untuk  “berfikir  tentang  bagaimana  berpikir  dengan  tujuan  yang  tidak  terletak 
 dari  kode-kode  kultural  namun  tentang  yang  terjadi  pada  pergelaran  tersebut”, 
 sehingga  pada  tulisan  ini  akan  melihat  realita  yang  terjadi  untuk  melihat  konteks  yang 
 lebih  luas.  Pengertian  Inklusivitas  yang  saya  gunakan  pada  tulisan  ini  adalah 
 penjabaran  berdasarkan  pencarian  teratas  di  google  yaitu  upaya  untuk  menempatkan 
 diri  ke  dalam  cara  pandang  orang  lain  dalam  memandang  atau  memahami  masalah, 
 Inklusif  artinya  ialah  mengajak  atau  mengikutsertakan.  Pada  penulisan  ini  saya 
 menggunakan  metode  wawancara,  observasi  dan  menggunakan  pendekatan 
 performance  penubuhan  dalam  memperoleh  data  serta  mendekatkan  diri  peneliti 
 dengan  subjek  penelitian.  Tulisan  ini  akan  membahas  soal  aksesibilitas  pameran 
 Nandur  Srawung  9  (NS-9)  yang  akan  dilihat  dalam  berbagai  aspek.  Pertama  akan 
 meninjau  dari  aksesibilitas  pelaku  seni  untuk  dapat  terlibat  dan  terpilih  dalam 
 pergelaran  NS-9,  kedua  akan  meninjau  keterjangkauan  publik  untuk  mengakses  dan 
 memperoleh  informasi  NS-9,  ketiga  akan  meninjau  dalam  aspek  akses  pengunjung 
 untuk  mengunjungi  NS-9  khususnya  untuk  disabilitas,  dan  keempat  membahas  tentang 
 fasilitas  keruangan  dalam  pameran  NS-9.  Penelitian  ini  diharapkan  menjadi  pemantik 
 pergelaran  pameran  sebagai  ruang  yang  dapat  diakses  dan  dirayakan  bersama,  serta 
 mempertimbangkan pemanfaatan pameran sebagai ruang empati dan penyadaran. 

 Kata kunci: Inklusivitas, Aksesibilitas, Pergelaran, Pameran, Nandur Srawung 9 

 Latar Belakang 
 Nandur  Srawung  adalah  acara  seni  rupa  tahunan  yang  diselenggarakan  oleh  Taman 

 Budaya  Yogyakarta.  Kegiatan  utama  dari  acara  ini  berbentuk  pameran  seni  rupa.  Peserta 
 pameran  berasal  dari  Yogyakarta  dan  kota-kota  lainnya  dengan  sistem  pengajuan  aplikasi 
 terbuka  (  open  call  ).  Acara  ini  mulai  berlangsung  sejak  tahun  2014  dengan  nama  Pameran 
 Rupa  Rupa  Seni  Rupa:  Nandur  Srawung.  Gagasan  besar  acara  ini  adalah  mempertemukan 
 ragam  bentuk  dan  media  ekspresi  dalam  seni  rupa  yang  berlangsung  di  Yogyakarta,  mulai 



 seniman  yang  berbasis  seni  lukis,  patung,  grafis,  kriya,  disain,  hingga  seni  performans  dan 
 media  baru.  “Srawung”  yang  diambil  dari  bahasa  Jawa  berarti  bergaul  dimaknai  sebagai 
 bentuk pertemuan dan keterhubungan antar media dan komunitas seni rupa. 

 Nandur  Srawung  sebagai  sebuah  acara  pameran  bertujuan  untuk  menjadi  ruang 
 bersama  dan  mengkondisikan  menjadi  pameran  yang  inklusif.  Inklusivitas  berarti  untuk 
 menempatkan  diri  ke  dalam  cara  pandang  orang  lain  dalam  memandang  atau  memahami 
 masalah,  Inklusif  artinya  ialah  mengajak  atau  mengikutsertakan.  Pada  Nandur  Srawung  9 
 sebagai  sebuah  pameran  yang  diselenggarakan  oleh  Taman  Budaya  Yogyakarta  memang  lebih 
 mewadahi  pelaku  seni  yang  berasal  dari  Yogyakarta  namun  tidak  menutup  kemungkinan 
 peserta dari luar Yogyakarta bahkan luar Indonesia untuk turut hadir dan berpartisipasi. 

 Pameran  Nandur  Srawung  9  dilaksanakan  di  gedung  Taman  Budaya  Yogyakarta.  Taman 
 Budaya  Yogyakarta  berada  di  Jalan  Sriwedani  No.1,  Ngupasan,  Gondomanan,  Yogyakarta. 
 Letak  kawasan  Taman  Budaya  Yogyakarta  yang  berada  di  pusat  kota  dan  daerah  wisata 
 Malioboro  membuatnya  sangat  mudah  diakses  dan  merupakan  posisi  yang  strategis  (Putri, 
 2021).  Lokasi  yang  mudah  ditemukan  juga  menjadi  point  penting  pembahasan  ini.  Selain  akses 
 yang  mudah  ditemukan  pada  penelitian  ini  juga  akan  meninjau  tentang  aksesibilitas  yang 
 dapat  diakses  oleh  pengunjung  disabilitas.  Menurut  Laporan  yang  diterbitkan  oleh  British 
 Council  di  Yogyakarta  sudah  memiliki  Peraturan  Walikota  Yogyakarta  Nomor  16  Tahun  2017 
 tentang  Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas.  Peraturan 
 Walikota  ini  bertujuan  untuk  membentuk  suatu  sistem  koordinasi  dalam  pemenuhan  dan 
 perlindungan  hak-hak  penyandang  disabilitas.  Galeri  RJ  Katamsi  bersama  Jogja  Disability  Art 
 juga telah menerbitkan buku Pendampingan disabilitas untuk mengunjungi pameran. 

 Tulisan  ini  akan  membahas  soal  aksesibilitas  pameran  Nandur  Srawung  9  (NS-9)  yang 
 akan  dilihat  dalam  berbagai  aspek.  Pertama  akan  meninjau  dari  aksesibilitas  pelaku  seni  untuk 
 dapat  terlibat  dan  terpilih  dalam  pergelaran  NS-9,  kedua  akan  meninjau  keterjangkauan  publik 
 untuk  mengakses  dan  memperoleh  informasi  NS-9,  ketiga  akan  meninjau  dalam  aspek  akses 
 pengunjung  untuk  mengunjungi  NS-9  khususnya  untuk  disabilitas,  dan  keempat  membahas 
 keempat  membahas  tentang  fasilitas  keruangan  dalam  pameran  NS-9.  Penelitian  ini 
 diharapkan  menjadi  pemantik  pergelaran  pameran  sebagai  ruang  yang  dapat  diakses  dan 
 dirayakan  bersama,  sebagaimana  dalam  perspektif  Turner  bahwa  pameran  berfungsi  untuk 
 memberikan  ruang  yang  terpisah  dari  aktivitas  tertentu  untuk  “berfikir  tentang  bagaimana 
 berpikir  dengan  tujuan  yang  tidak  terletak  dari  kode-kode  kultural  namun  tentang  yang  terjadi”. 
 Sehingga mempertimbangkan pemanfaatan pameran sebagai ruang empati dan penyadaran. 



 Pembahasan 
 Pada  pameran  Nandur  Srawung  9  kurator  membuka  kesempatan  berpartisipasi  bukan 

 hanya  dari  seniman  yang  berasal  dari  Yogyakarta  saja,  namun  dari  luar  kota  bahkan  luar  negeri. 
 hal  yang  menarik  yang  saya  dapatkan  ketika  mewawancarai  kurator  terkait  tentang  bagaimana 
 mereka  memilih  seniman,  bahwa  dalam  program  Nandur  Srawung  “Nandur  Gawe”  dan 
 “Pameran”  sistem  yang  digunakan  dalam  pemilihan  partisipan  adalah  20%  undangan  dan 
 80%  panggilan  terbuka.  Untuk  panggilan  terbuka  kurator  akan  memberikan  usulan  terkait 
 nama  dan  karya  yang  kemudian  akan  ditinjau  ulang  bersama  ke  5  kurator  untuk  melihat 
 keterkaitan  wacana  karya  dan  tema  dari  tema  Nandur  Srawung  9  serta  dampaknya  di 
 masyarakat.  Kemudian  pada  pemilihan  partisipan  untuk  panggilan  terbuka  kurator  akan 
 menyeleksi  tanpa  melihat  nama  dan  profil  dari  senimannya,  namun  dari  bentuk  dan  deskripsi 
 atas  karyanya,  sehingga  memungkinkan  partisipan  yang  berasal  dari  luar  Yogyakarta  untuk 
 berpartisipasi  pada  Nandur  Srawung,  namun  memang  untuk  seniman  yang  berasal  dari 
 Yogyakarta  akan  diprioritaskan  karena  tujuan  awal  dari  perhelatan  Nandur  Srawung  adalah 
 mewadahi seniman Yogyakarta yang tidak terwadahi dalam gelaran seni lain di Yogyakarta. 

 Untuk  menunjang  aksesibilitas  Nandur  Srawung  9  menggunakan  berbagai  platform 
 sosial  media  untuk  menyebarkan  informasi,  seperti  facebook,  instagram,  Tiktok  dan  website, 
 secara  cangkupan  keterjangkauan  untuk  mengakses  informasi  dari  publikasi  di  Nandur 
 Srawung  cukup  beragam  melalui  berbagai  media  sosial  dan  website.  berdasarkan  data 
 cangkupan  untuk  pada  instagram  yang  dilihat  pada  13  September  -  12  Oktober  2022  pemirsa 
 yang  di  jangkau  dalam  rentang  usia  25-34  tahun  sebanyak  37,4%,  18-24  tahun  sebanyak  37 
 %,  34-44  tahun  sebanyak  12,6%  dan  45-54  tahun  sebanyak  5,2%  dari  data  ini  dapat  dilihat 
 bahwa  keterjangkauan  informasi  yang  disampaikan  presentasi  terbesarnya  pada  anak  muda 
 dan  diikuti  oleh  remaja,  sementara  paling  sedikit  diduduki  oleh  pemirsa  usia  45-54  tahun. 
 berdasarkan  Jenis  Kelamin  terdapat  68,8%  laki-laki  dan  31,1%  perempuan,  asal  kota 
 Yogyakarta  sebanyak  25%,  Jakarta  9,3%,  Banyumas  sebanyak  2,5%,  dan  sewon  sebanyak 
 2,3%.  Namun  desain  publikasi  dengan  bentuk  dan  warna  beberapa  kali  dikeluhkan  sulit 
 terbaca,  serta  pada  awal  publikasi  panggilan  terbuka  yang  posternya  dalam  bentuk  video 
 menyulitkan  untuk  memperoleh  informasi,  namun  hal  ini  diperbaiki  dengan  poster  tidak 
 bergerak dan perpanjang waktu untuk mengirimkan aplikasi. 

 Nandur  Srawung  9  Juga  melibatkan  disabilitas  untuk  turut  andil  bagian  dalam 
 pergelaran  ini.  Pada  Nandur  gawe  yang  dilaksanakan  oleh  Potads  X  Iyak  Ambar  mengadakan 
 kegiatan  art  therapy  bersama  anak-anak  Down  Syndrome,  tujuan  mereka  memberikan 
 kesempatan  dan  ruang  ekspresi  serta  memberikan  peluang  karya-karya  mereka  untuk  dapat 
 dipamerkan.  Lebih  lanjut  pameran  ini  juga  memamerkan  karya-karya  seniman  disabilitas,  karya 
 yang  pun  dipilih  berdasarkan  pemilihan  estetika  dan  artistiknya.  karya-karya  mereka  pun  tidak 
 jauh  berbeda  dengan  seniman  non  disabilitas  sehingga  dapat  memberikan  peluang  apresiasi 



 karya  mereka  yang  tidak  terbatas.  Selain  pada  karya  Nandur  Srawung  juga  memberikan  juru 
 bahasa  isyarat  pada  setiap  kegiatannya,  hal  ini  memberikan  teman-teman  tuli  untuk 
 memahami  kata-kata  yang  disampaikan.  Dalam  menyampaikan  bahasa  isyarat  juru  bahasa 
 isyarat  juga  dibantu  oleh  kurator  dan  panitia  terutama  untuk  menjelaskan  hal-hal  terkait  istilah 
 seni.  Nandur  Srawung  juga  melaksanakan  tur  khusus  untuk  teman-teman  disabilitas,  tur  ini 
 dilakukan  untuk  memfasilitasi  dengan  penuh  teman-teman  disabilitas,  salah  satu  peserta 
 disabilitas  tuli  yang  saya  wawancarai  mengatakan  bahwa  ia  cukup  terbantu  dan  dapat 
 memahami  penjelasan  kurator  lewat  penerjemah  bahasa  isyarat.  Hal  yang  menarik  dari  tur  ini 
 adalah  peserta  lah  yang  memilih  dan  meminta  kepada  kurator  untuk  menjelaskan  karya  yang 
 dipamerkan.  kemudian  untuk  disabilitas  daksa  dan  bertubuh  mini  mengatakan  bahwa  mereka 
 tidak  mengalami  kesulitan  dalam  menikmati  karya-karya  yang  dipamerkan,  jarak  untuk 
 berjalan  cukup  luas  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  hal  itu.  fasilitas  yang  diberikan 
 berupa  jembatan  dan  ruang  yang  luas  menjadi  point  plus  atas  pameran  Nandur  Srawung  9, 
 namun  yang  menjadi  catatan  dan  keluhan  adalah  terdapat  aroma  yang  menyengat  dan 
 mengganggu pada ruang pameran, sehingga tidak bisa untuk berlama-lama dalam ruangan. 

 Kesimpulan 
 Pada  pameran  Nandur  Srawung  9  dalam  hal  aksesibilitas  sudah  cukup  terfasilitasi 

 mulai  dari  informasi  yang  memadai  serta  mudah  diakses,  namun  yang  menjadi  catatan  adalah 
 beberapa  informasi  di  instagram  cenderung  disampaikan  dengan  mendadak,  sehingga  hal  ini 
 cenderung  kurang  efektif.  Namun  melihat  antusias  yang  tinggi  oleh  peserta  saat  mengikuti 
 kegiatan-kegiatan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  informasi  sudah  cukup  berhasil 
 tersampaikan.  Nandur  Srawung  9  juga  telah  berhasil  memfasilitasi  disabilitas  dalam  menjadi 
 peserta  pameran  dan  pengunjung  pameran  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pameran 
 Nandur Srawung 9 sudah berhasil menjadi inklusif. 
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