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Bandung telah lama dikenal sebagai salah satu kota pusat perkembangan seni rupa
modern di Indonesia yang dianggap lebih berorientasi pada Barat jika
dibandingkan dengan Yogyakarta, karena Seni Rupa ITB lahir dari inisiatif
pemerintah colonial Belanda. Sebutan ‘Mazhab Bandung’ identik dengan
kecenderungan formalisme dalam seni rupanya. Penelitian ini akan secara khusus
membahas Faisal Habibi sebagai perupa muda lulusan Seni Rupa ITB dan
menganalisis bagaimana pengaruh Mazhab Bandung terhadap visualisasi
karyanya pada periode 2007-2016.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititatif dan pendekatan
interdisiplin dengan menggunakan Teori Sosiologi Seni Inglis, Medan Sosial Seni
Becker, dan Kritik Seni Feldman. Metode deksriptif digunakan dalam kajian
mengenai perkembangan seni rupa modern di Indonesia beserta medan sosial seni
di Bandung dan pengaruhnya terhadap jenis-jenis karya perupanya.
Dalam medan seni rupa Indonesia, Faisal Habibi dikenal sebagai perupa yang
khas dengan karya trimatranya yang beranjak dari objek keseharian. Banyak orang
menganggap bahwa ia adalah perupa khas Bandung dengan kecenderungan
‘formalis’ . Di balik semua anggapan tersebut, Faisal justru selalu menyelipkan
nilai-nilai kemanusiaan dalam karya-karyanya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa, walaupun sudah hampir lebih dari satu dekade sejak istilah Mazhab
Bandung lahir, pengaruhnya masih dapat kita rasakan, namun, bukan berarti ruang
gerak dan pemikiran seorang perupa terbatas secara latar belakang akademis dan
geografis, apalagi pada era globalisasi masa kini dimana setiap orang bebas
mengakses ilmu pengetahuan dan referensi dari belahan dunia manapun.
Kata kunci: mazhab Bandung, formalisme, barat, medan seni
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ABSTRACT
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ARTS IN BANDUNG
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Bandung has been long known as one of the central cities of the development of
modern art in Indonesia that is assumed to be western-oriented if compared
toYogyakarta, because Visual Arts Department in ITB was born under the Dutch
Colonial Government. The term ‘Bandung School’ is identical to formalism
tendencies in visual arts. This research will study Faisal Habibi, an artist that
graduated from ITB, and analyze how Bandung School phenomenon influenced
his works from year 2007 to 2016.
This research uses qualitative research methods and interdisciplinary approach
using Inglis’ Sociology Theory of Arts, Becker’s Art Worlds Theory, and
Feldman’s Art Criticism. The descriptive method is used in the study of the
development of modern art in Indonesia along with the social field of art in
Bandung and its influence on the types of the artists’ works.
In Indonesia Art World, Faisal Habibi is known for his three dimensional works
that origins from everyday objects. Many assumes that Faisal is a typical
Bandung artist with formalist tendencies. Despite all of those sayings, Faisal puts
humanity values inside his works. This study shows that although almost a decade
had past since the term Bandung School was coined, its influences remain until
today. However, it does not mean that an artist is bounded with its academic and
greographical background, especially in the present era of globalization where
everyone is free to access knowledge and references from any part of the world.
Keywords: Bandung School, formalism, western, art world
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Bandung telah lama dikenal sebagai salah satu kota pusat perkembangan seni rupa
modern di Indonesia, berdampingan dengan dua kota besar lainnya, Jakarta dan
Yogyakarta. Selaku rumah dari akademi seni pertama yang didirikan di Indonesia,
ditambah dengan akademi seni lain yang menyusul dan lahir kemudian, Bandung
menghasilkan ratusan sarjana seni tiap tahunnya. Tidak hanya orang-orang
kelahiran asli Bandung tapi juga para pendatang dari berbagai pelosok Indonesia,
sengaja bertempat di Bandung demi meraih gelar sarjana seni. Karenanya,
keaktifan dalam kegiatan berkesenian di kota Bandung selalu dituntut untuk lebih
tinggi. Setidaknya dalam tiap satu bulan lebih dari lima pameran atau kegiatan
seni lainnya diselenggarakan, baik yang berbasis akademi ataupun tidak. Perupaperupa ini lazimnya berkegiatan dengan kelompoknya masing-masing, biasanya
teman satu akademi semasa sekolah. Tidak sedikit juga dari mereka yang
melancong ke kota atau bahkan negara lain untuk melanjutkan karier keseniannya.
Selagi proses melancongnya itu, terlepas dari kampung halaman atau tempat
kelahirannya, biasanya predikat ‘perupa Bandung’ akan melekat dengan
sendirinya.
Predikat tersebut kadang dapat meninggikan atau memberi posisi tersendiri
terhadap yang bersangkutan, namun tidak jarang pula menjadi alasan orang untuk
menggeneralisasikan,

bahkan

menciptakan

suatu

stereotip.

Kebiasaan

menggolongkan seniman berdasarkan asal-usul pendidikan akademi yang ia
tempuh atau bahkan kota yang ia tinggali memang sudah merupakan hal yang
lumrah, apalagi pada perjalanan sejarahnya, seni modern Indonesia memang
tumbuh dengan adanya pengelompokan-pengelompokan, bahkan perkubuan.
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Jika dilihat dari sifat kotanya, dibanding dengan Jakarta ataupun Yogya, Bandung
lebih tepat dicirikan sebagai kota kosmopolitan yang berorientasi pada nilai-nilai
internasional atau kesejagatan. Karakteristik Bandung yang demikian itu,
digambarkan oleh Sudjoko dalam tulisannya berjudul Menuju Nirada yang
termuat dalam katalog pameran Paris-Jakarta, Desember 1992, sebagai kota yang
serba barat, Sudjoko menulis: ‘Maka begitulah anak sekolah dasar Bandung dari
golongan pegawai biasa sudah terbiasa membaca buku-buku Belanda yang tebaltebal, dan bergurau bertengkar dalam bahasa Belanda. Di rumah pun menggema
bahasa Belanda, dan hanya bacaan Belanda yang nampak.’ (Yustiono, 2005: 83)
Keseharian masyarakat Bandung yang dideskripsikan oleh Sudjoko tersebut
mungkin sudah tidak relevan dengan keadaan masyarakat Bandung masa kini.
Dengan bergantinya zaman dan generasi, sudah sangat sedikit orang Bandung
yang masih bisa berbahasa Belanda, rumah-rumah peninggalan pemerintahan
kolonial Belanda pun lambat laun menghilang dari jalanan kota Bandung. Namun,
dapat kita lihat bahwa kebudayaan serba barat itu tetap ada, hanya saja berganti
sumber, tidak hanya dari Belanda tetapi juga dari negara-negara barat lainnya,
terutama Amerika Serikat yang telah menjadi salah satu pusat kesenian global
setelah Perang Dunia Kedua. Contoh kecilnya banyak anak-anak sekolah
Bandung yang lebih mahir berbahasa Inggris daripada bahasa daerah tanah
kelahiran mereka sendiri, bahasa Sunda. Bisa jadi hal itu juga hanya berlaku untuk
masyarakat Bandung menengah ke atas, tetapi kita tahu bahwa para perupa
modern baik kontemporer yang memenuhi medan seni rupa Bandung saat ini,
kebanyakan berasal dari kalangan masyarakat tersebut, karena hampir semuanya
lulusan pendidikan tinggi.
Tulisan yang lebih tajam dalam membahas karakteristik seni Bandung yang
disebut kebarat-kebaratan, pertama kali ditulis oleh Trisno Sumardjo pada tahun
1954. Beliau mengkritik pedas bagaimana pameran lukisan mahasiswa Akademi
Seni Rupa Bandung yang berlangsung dari tanggal 20 sampai 27 November tahun
1954 di Balai Budaya itu begitu mengecewakan, karena merupakan penghambaan
terhadap Barat, seolah bangga menggunakan bahan-bahan impor dan telah hilang
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ke-Indonesiaannya. Sejak itu, istilah ‘Bandung Laboratorium Barat’ , mau tidak
mau, melekat pada Seni Rupa ITB.
‘Kebaratan’ Seni Rupa ITB memang sulit dipungkiri, karena memang pada
kenyataannya, akademi ini lahir dari inisiatif pemerintah kolonial Belanda. Guru
pertamanya pun, Ries Mulder, merupakan seniman Belanda asli yang secara
langsung mengajarkan tren seni Internasional kepada murid-muridnya, terutama
seni lukis abstrak yang sedang mendominasi dunia seni barat saat itu. Sehingga
Bandung juga dikenal sebagai tempat lahirnya seni lukis abstrak di Indonesia.
Pengaruh Mulder dapat kita lihat langsung pada karya-karya murid-murid
pertamanya pada periode tahun 1950an hingga 1960an, seperti Ahmad Sadali dan
But Muchtar. Status ‘Barat’ Seni Rupa ITB makin kuat karena terus dibandingkan
dengan ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia) di Yogyakarta yang lahir dari
inisiatif perupa-perupa asli Indonesia, dengan kecenderungan gaya yang bertolak
belakang dari para perupa ‘Bandung’, beranjak dari realisme sosial, sehingga
dianggap memegang seni Indonesia yang sebenarnya; seni yang ‘nasional’,
pribumi, dan asli.
Kosmopolitanisme Bandung, iklim budaya modernisme ITB, dan pengaruh sosok
Ries Mulder sebagai guru panutan, merupakan perpaduan sempurna bagi tumbuh
dan berkembangnya nilai-nilai dan pandangan dunia modernisme di lingkungan
Seni Rupa ITB. Sehingga tidak mengherankan apabila Seni Rupa ITB pada kurun
waktu 1950-an hingga pertengahan 1960, dapat dianggap sebagai representasi
modernisme. Sebutan yang diberikan berbagai kalangan, yaitu ‘Mazhab Bandung’
identik dengan kecenderungan formalisme dalam seni rupa rupa dan
fungsionalisme dalam desain dan arsitektur.

Sebagai representasi dari

modernisme, dan sikap asertif menjadi nilai-nilai yang mengkristal dalam
kepribadian dari anggota-anggota kelompok Seni Rupa ITB (Yustiono, 2005 : 8788).
Berlanjut ke periode selanjutnya yaitu tahun 1970-an hingga akhir 1990an, atau
masa-masa terakhir Orde Baru, Annisa Desmiati dalam tesisnya yang berjudul
Kajian Sejarah Sosial Seni Rupa di Bandung Periode 1970-1998 Melalui
Representasi Visual Karya-Karya Srihadi Soedarsono, Nyoman Nuarta, dan
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Tisna Sanjaya, menyebutkan bahwa perkembangan seni rupa Indonesia pada saat
itu diwarnai oleh dua kecenderungan kuat. Kecenderungan pertama adalah seni
rupa

yang

menjauhkan

diri

dari

isu-isu

sosial-politik

dan

mencoba

mengembangkan keyakinan “seni untuk seni” dan bukan alat politik. Sedangkan
kecenderungan kedua adalah seni rupa yang justru merangkul isu-isu sosial-politik
sebagai ekspresi berkarya. Belum genap 20 tahun sejak pemerintahan Orde Baru
berakhir pada saat penelitian ini dibuat, namun perupa-perupa Bandung yang
berkarya dengan kecenderungan kedua semakin sedikit.
Diiringi dengan lahirnya era Reformasi dimana prinsip kebebasan dijunjung tinggi
dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai bidang, ditambah semakin
kencangnya arus globalisasi, para perupa dapat lebih berfokus pada kekaryaannya
secara individual, dan lebih mudah mendapat akses untuk mencapai taraf seni
internasional yang ‘universal’. Sebutlah Pramuhendra, Bagus Pandega, dan Faisal
Habibi, mereka adalah perupa lulusan Seni Rupa ITB pada tahun 2000-an yang
masih aktif dalam berkesenian hingga sekarang, dan karya-karyanya bisa dibilang
paling dekat dengan kecenderungan pertama. Dalam konteks abstrak formalisme
yang menjadi ciri khas Mazhab Bandung, karya-karya Faisal Habibi secara visual
paling mudah dicari jejak-jejak dan kaitannya, tetapi apakah benar semudah itu?
Penelitian ini akan secara khusus membahas Faisal Habibi sebagai perupa muda
yang aktif berkarya di masa kini dengan anggapan bahwa ia memiliki
kecenderungan berkarya pertama yang lebih dekat dengan karakterisik Mazhab
Bandung yang disebut-sebut ‘modern’ dan berkiblat ke Barat. Penelitian ini juga
akan membahas sistem pendidikan tinggi Program Studi Seni Rupa ITB yang
secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi cara berkarya para perupa
‘Bandung’ ini. Pada akhirnya, penelitian ini mencoba untuk melihat relasi antara
apa yang pernah disebut sebagai seni rupa ‘Mazhab Bandung’ dengan hasil
visualisasi karya perupa muda Bandung pada masa kini.
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1.2

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh seni rupa Mazhab Bandung terhadap visualisasi karya
Faisal Habibi Periode 2007-2016?

1.3

Batasan Masalah

Objek kajian adalah perupa yang menamatkan pendidikan tinggi di Fakultas Seni
Rupa dan Desain di ITB pada periode tahun 2000-an dan masih aktif berkarya
hingga saat penelitian ini dibuat. Seniman yang dipilih sebagai sampel utama
adalah Faisal Habibi. Adapun ia dipilih karena memenuhi syarat-syarat berikut:
1) Kelahiran periode tahun 80-an yaitu tahun 1984, sehingga ia telah aktif
berkarya dalam medan seni rupa Indonesia khususnya Bandung selama
periode 2007-2016, apa yang dalam penelitian ini disebut sebagai ‘masa
kini’. Selain itu, tahun 2007, tahun kelulusannya, adalah tahun Boom Seni
Rupa yang terakhir terjadi, yang menyebabkan diburunya karya ‘seni
kontemporer’. Sehingga, perupa ini setidaknya telah menyaksikan dan
merasakan langsung fenomena-fenomena medan seni rupa dalam kurun
waktu 10 tahun terakhir. Jika dilihat dari kondisi sosial-politik, mereka
juga sempat mengalami masa pemerintahan Orde Baru, walaupun usianya
terbilang masih sangat muda saat itu.
2) Telah berpameran tunggal dan sesedikitnya telah memenangkan dua
award dari berbagai macam kompetisi seni rupa bertaraf nasional.

1.4

Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari
Mazhab Bandung khususnya di lingkup akademi seni rupa ITB terhadap
kecenderungan artistik pada karya-karya Faisal Habibi periode 2007-2016.
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1.5

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah mendapat gambaran umum
mengenai visualisasi karya Faisail Habibi sebagai perupa lulusan seni rupa ITB
sehingga dapat mengetahui bagaimana sejarah dan lingkungan juga berperan
dalam proses berkarya seseorang. Terutama bagi para akademisi seni rupa yang
masih belajar, dapat mengevaluasi secara kritis karya-karya perupa pendahulunya
dan mengimplementasikannya terhadap karyanya sendiri.
1.6

Hipotesis

Hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini adalah bahwa latar belakang
pendidikan akademi dan sejarahnya berpengaruh pada visualisasi karya seorang
perupa, walau dipisahkan oleh kurun waktu yang cukup panjang sekalipun. Istilah
Mazhab Bandung pertama kali dipakai pada tahun 1950-an, lebih dari setengah
abad yang lalu. Perkembangan seni rupa di Bandung sejak itu juga telah
mengalami perubahan yang cukup drastis. Tetapi, penelitian ini berasumsi bahwa
tetap ada kesinambungan pada kepribadian dan kecenderungan artistik dari seni
rupa Mazhab Bandung dengan perupa muda masa kini yang mengenyam
pendidikan seni rupa di akademi yang sama.
1.7

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititatif dan pendekatan
interdisiplin dengan menggunakan Teori Sosiologi Seni, Medan Sosial Seni, dan
Kritik Seni Feldman. Metode deksriptif digunakan dalam kajian mengenai
perkembangan seni rupa modern di Indonesia beserta medan sosial seni di
Bandung dan pengaruhnya terhadap jenis-jenis karya perupanya. Metode
pengambilan data yang akan digunakan salah satunya adalah purposive sampling,
dengan mengambil beberapa karya perupa-perupa yang dipilih untuk dikaji dan
dibandingkan, serta melakukan wawancara langsung dengan beberapa narasumber
yang relevan juga perupa yang bersangkutan.
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1.8

Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah:
Bab I Pendahuluan
Bab ini merupakan gambaran keseluruhan dari penelitian. Bab ini dibagi ke dalam
beberapa bagian, yakni: latar belakang, rumusan serta batasan masalah, tujuan
serta manfaat penelitian, hipotesis, metodologi penelitian, alur kerja, dan
sistematika penulisan penelitian.
Bab II Kajian Pustaka dan Teori
Bab ini akan menjelaskan sejumlah tulisan yang mendahului penelitian ini serta
konsep dan teori yang akan digunakan dalam penelitian. Bagian pertama dari bab
ini akan menjelaskan penelitian dan tulisan yang menelaah sejarah dan
perkembangan seni rupa di kota Bandung. Sementara, bagian kedua akan
menjelaskan beberapa teori yang akan digunakan pada sampel yang akan diteliti.
Bab III Perkembangan Seni Rupa Modern Indonesia di Bandung
Bab ini berisi paparan deskriptif mengenai sejarah seni rupa di Bandung
khususnya di lingkup akademi seni rupa ITB dari masa modern sampai masa
kontemporer (10-30 tahun ke belakang) sebagai latar belakang historis.
Bab IV Faisal Habibi Perupa Muda Bandung
Bab ini berisi pemaparan data biografi singkat Faisal Habibi dan karya-karyanya
yang diproduksi pada periode 2007-2016. Dilengkapi dengan olahan data
wawancara dengan perupa yang bersangkutan.
Bab V Analisis Visualisasi Karya Faisal Habibi Periode 2007-2016
Pada bab ini akan dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh seni rupa
Mazhab Bandung terhadap visualisasi karya Faisal Habibi Periode 2007-2016.
Upaya tersebut ditujukan untuk mencari kesinambungan di antara keduanya.
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Bab VI Kesimpulan dan Saran
Bab ini akan berisi rangkuman penelitian yang dijelaskan lebih tajam dan ringkas.
Bab ini juga akan diisi dengan sejumlah saran dan potensi-potensi penelitian
lanjutan
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1.9

Alur Kerja Penelitian

Analisis Pengaruh Seni Rupa Mazhab Bandung Terhadap
Karya Faisal Habibi Periode 2007-2016

Batasan Masalah

Rumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Objek kajian utama adalah
perupa yang menamatkan
pendidikan tinggi di
Fakultas Seni Rupa dan
Desain di ITB pada tahun
2000-an dan masih aktif
berkarya, ia adalah Faisal
Habibi.

Bagaimana pengaruh Seni Rupa
Mazhab Bandung terhadap
visualisasi karya-karya Faisal
Habibi Periode 2007-2016?

Mengetahui apakah ada
pengaruh dari seni rupa
Mazhab Bandung
khususnya di lingkup
akademi seni rupa ITB
terhadap kecenderungan
artistik pada karyakarya Faisal Habibi
Periode 2007-2015.

Metodologi Penelietian
1. Studi pustaka/literature.
2. Pengambilan data
purposive sampling,
observasi dan
wawancara.
Teori
1. Sosiologi
Seni
2. Medan
Sosial Seni
3. Kritik Seni
Feldman dan
Interpretasi
Seni Barrett

Analisis

Kesimpulan dan Saran

Gambar I. 1 Alur Kerja
(Sumber: Penulis)
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Manfaat Penelitian
Mendapat gambaran
umum mengenai
visualisasi karya Faisail
Habibi sebagai perupa
lulusan seni rupa ITB
sehingga dapat
mengetahui bagaimana
sejarah dan lingkungan
juga berperan dalam
proses berkarya
seseorang.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI
II.1

Kajian Pustaka

Bandung sebagai salah satu kota pusat kegiatan seni, memegang peran penting
dalam perkembangan seni rupa modern di Indonesia. Sehingga, hampir semua
penelitian mengenai perihal tersebut membahas Bandung sebagai salah satu objek
kajian. Karena ada anggapan bahwa seni rupa modern Indonesia lahir dari
interaksi dengan Barat, dan modernisme mencapai puncaknya di Bandung.
Contoh penelitian terdahulu yang sampai saat ini paling sering digunakan dalam
membahas seni rupa modern Indonesia adalah buku berjudul Art in Indonesia:
Continuities and Change yang ditulis oleh sejarawan Claire Holt pada tahun 1967
dan diterjemahkan menjadi Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia oleh
Prof. Dr. R.M. Soedarsono. Dalam bukunya itu Holt membahas Bandung sebagai
sub bab khusus dalam wacananya mengenai perdebatan mengenai arah
kebudayaan Indonesia, beriringan dengan Yogyakarta dan Jakarta. Bandung kerap
dibandingkan dengan Yogyakarta yang dibahas terlebih dahulu, mulai dari letak
geografis, budaya sehari-hari, dan sistem pemerintahan dideskripsikan begitu
berbeda dengan Yogyakarta. Sampai pada berdirinya Sekolah Seni Bandung yang
memang merupakan warisan Belanda, bertolak belakang dengan ASRI (Akademi
Seni Rupa Indonesia) di Yogyakarta yang dibanggakan karena merupakan
lembaga milik ‘mereka’ (rakyat Indonesia) sendiri. ‘Bandung’ pun dicap Barat
oleh ‘Yogya’ karena terlihatnya pengaruh dari para pengajar asal Belanda pada
gaya seni lukis mahasiswa Bandung. Menurut Holt, polemik antara kedua kota ini
tidak bisa dilepaskan dari konfrontasi antara ‘Timur’ dan ‘Barat’ yang dimulai
dari terjadinya Polemik Kebudayaan pada tahun 1935, antara mereka yang ingin
mengadopsi nilai-nilai ‘Barat’ untuk mengubah masyarakat Indonesia yang
‘statis’ menjadi ‘dinamis’ melawan mereka yang ingin mempertahankan nilainilai ketimuran asli masyarakat Indonesia.
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Penelitian lain yang lebih baru adalah disertasi milik Andryanto Rikrik Kusmara,
berjudul Medium Seni dalam Medan Sosial Seni Rupa Kontemporer Indonesia. Ia
membahas mengenai perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia yang penuh
fenomena baru dengan beragamnya pemanfaatan media seni oleh seniman
sehingga unsur-unsur medan sosial seni pun turut berkembang, berlanjut pada
terjadinya fenomena pergeseran dalam apresiasi seni yang tidak lagi menjadikan
seniman sebagai tokoh sentral produsen seni, tetapi justru aspek-aspek sosiologis
lah yang lebih mendominasi.
Tentunya penelitian-penelitian tersebut sangat membantu dalam penulisan
penelitian ini, tetapi mereka tidak membahas secara khusus dan mendalam
mengenai perkembangan seni dan perupa di kota Bandung. Adapun beberapa
penelitian yang mendekati dan memakai ‘Bandung’ sebagai variabel utama
penelitiannya telah dirangkum pada Tabel II.1 di halaman selanjutnya.
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No.

1.

Tahun

2012

Judul

Kajian Sejarah
Sosial
Seni
Rupa
di
Bandung
Periode 19701998 Melalui
Representasi
Visual KaryaKarya Srihadi
Soedarsono,
Nyoman
Nuarta,
dan
Tisna Sanjaya

Nama
Peneliti
Annisa
Desmiati
R.

Rumusan Masalah

Batasan Masalah

Metode

Kesimpulan

1)
Bagaimanakah
transfomasi yang terjadi pada
representasi visual karya-karya
seniman akademi Bandung
pada periode 1970-1998?
2)
Bagaimanakah
hubungan antara representasi
visual karya-karya seniman
akademi Bandung dengan
peristiwa sosial-politik pada
periode 1970-1998?

Peneliti
mengambil
rentang
waktu
masa
pemerintahan
Orde Baru dari
tahun 1970-1998,
menganalisis
beberapa seniman
Bandung lulusan
Seni Rupa ITB
yang berkarya di
tengah isu sosial
dan
politik
periode tersebut.
Mereka
adalah
Srihadi
Soedarsono,
Nyoman Nuarta,
dan
Tisna
Sanjaya.

Peneliti
menggunakan
metodologi
penelitian
sejarah
strukturis
yang
meneliti hubungan
antara individu dan
struktur sosial secara
dialektis. Sedangkan
teknik
penelitian
sejarah
mencakup
studi kepustakaan,
wawancara,
observasi.
Selanjutnya
menggunakan teori
sosiologi seni untuk
menganalisis
fenomena-fenomena
yang terjadi dalam
sejarah
perkembangan seni
rupa modern di
Bandung
pada
periode 1970-1998.

Pada masa Orde Baru, pemerintah lebih
condong kepada seni rupa Bandung karena
perkembangan seni rupa abstraknya yang
dianggap jauh dari muatan sosial-politik yang
sesuai dengan kebijakan pemerintah Orde
Baru. Sampel dalam penelitian ini
membuktikan bahwa pada periode itu
terdapat pula seniman-seniman yang memuat
komentar sosial-politik sehingga mereka
menjadi anomali dan mendorong perubahan.

Tabel II. 1 Data Penelitian-penelitian sebelumnya dengan variabel “Bandung”.
(Sumber: Diolah dari beragam data)
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No.

Tahun

Judul

Nama eneliti

Rumusan Masalah

Batasan Masalah

Metode

Kesimpulan

2.

2013

Kajian
Pendekatan
Kuratorial
Terhadap
PameranPameran
Dengan Label
Bandung

Ganjar
Gumilar

Isu seni yang direspon oleh
pameran-pameran berlabel Bandung
periode
2000-2012
adalah
inferioritas performa Seni Rupa
Bandung pada awal dekade 2000an, dan upaya pembingkaian ulang
identitas seni rupa Bandung.

2014

Kajian KaryaKarya Pelukis
Akademi
di
Bandung dan
Yogyakarta
pada
Tahun
1950-1965.
Studi Kasus
Popo Iskandar,
Srihadi
Soedarsono,
Mochtar Apin,
Fadjar Sidik,
Abas
Alibasyah, dan
Widayat.

Sandy
Adithia

Sampel
penelitian adalah
pameran yang
mencantumkan
‘Bandung’
sebagai
judul
pameran pada
tahun
20002012,
yaitu
pameran
Bandung
Initiative #1-#4.
Karya-karya
lukis
dari
keenam pelukis
kunci pada masa
transisi
seni
lukis Indonesia
baru
yaitu
periode 19501965,
dari
realisme beralih
ke ‘abstrak’.

Menggunakan
metode
kualitatif dengan metode
analisis Kajian Kuratorial.

3.

1)
Bagaimana
istilah ‘Bandung’ diulas
dalam
pameran
seni
dengan label Bandung
pada periode 2000-2012?
2)
Bagaimanakah
pendekatan
dan
metodologi
kuratorial
yang dilakukan
pada
pameran dengan label
Bandung pada periode
2000-2012?
1)
Kecenderungan
gaya estetik apa yang
muncul dan berkembang
dalam karya-karya pelukis
akademik,
khususnya
keenam pelukis kunci
pada tahun 1950-1965.
2)
Pembaruan apa
yang
diberikan
oleh
kecenderungan gaya-gaya
yang berkembang dari
keenam pelukis kunci
pada seni rupa modern
Indonesia tahun 19501965.

Memakai
pendekatan
metode sejarah yang
diakronik dan kualitatif
juga metode kritik seni
dalam menganalisa karya.

Melalui analisis ketiga pelukis
akademik dari ITB, aspek-aspek
lukisan mereka yang condong
kepada nilai-nilai estetik teori
formalisme menampilkan kesan
analitik kuat baik dari proses
abstraksi objek dan figur menjadi
bidang-bidang datar geometris.
Kualitas gradasi warna, garis,
volume,
dan
ruang
sangat
diperhatikan dan diperhitungkan
irama kesatuan komposisinya.

Tabel II. 2 Data Penelitian-penelitian sebelumnya dengan variabel “Bandung”
(Sumber: Diolah dari beragam data)
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Ketiga penelitian pada tabel di atas semuanya dilakukan oleh lulusan Program
Studi Seni Rupa ITB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Yang pertama adalah
tesis milik Annisa Desmiati yang berjudul Kajian Sejarah Sosial Seni Rupa di
Bandung Periode 1970-1998 Melalui Representasi Visual Karya-Karya Srihadi
Soedarsono, Nyoman Nuarta, dan Tisna Sanjaya. Penelitian ini secara khusus
membahas perkembangan seni rupa modern di Bandung pada masa pemerintahan
Orde Baru periode tahun 1970-1998 dan menganalisis relasinya dengan fenomena
sosial dan politik yang melatarbelakanginya. Ia mencoba membuktikan bahwa
pada masa Orde Baru terdapat pula perupa-perupa Bandung yang memuat
komentar sosial-politik sehingga mereka menjadi anomali dan mendorong
perubahan. Walaupun saat itu seni rupa Bandung lebih didukung oleh pemerintah
karena perkembangan seni rupa abstraknya dianggap jauh dari muatan sosialpolitik dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Maka dari itu, ia dapat
menjadi pembanding dan sumber yang sangat bermanfaat bagi penelitian ini,
sebagai oposisi yang terikat satu sama lain, dimana penelitian ini justru akan
membahas para perupa dengan kecenderungan yang disebut Annisa sebagai salah
satu kecenderungan berkarya ‘Bandung’ yang menjauhi isu politik dan
mengedepankan keyakinan seni modern “seni untuk seni”.

Yang kedua adalah skripsi milik Ganjar Gumilar, berjudul Kajian Pendekatan
Kuratorial Terhadap Pameran-Pameran Dengan Label Bandung. Penelitian ini
meneliti bagaimana istilah ‘Bandung’ diulas dalam pameran seni dengan label
Bandung pada periode 2000-2012 dan bagaimana pendekatan dan metodologi
kuratorial yang dilakukan pada pameran dengan label Bandung pada periode
tersebut. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan
metode sejarah dengan analisis karya dan seniman, penelitian Ganjar berupaya
untuk menunjukkan bahwa representasi praktik seni rupa Bandung dapat dilacak
melalui pameran-pameran, sehingga ia menjadikan pameran berlabel ‘Bandung;
sebagai objek kajian utama dan merumuskan perkembangan seni rupa melalui
kuratorial pameran.

13

Dan yang terakhir adalah penelitian milik Sandy Adithia, berjudul Kajian KaryaKarya Pelukis Akademi di Bandung dan Yogyakarta pada Tahun 1950-1965.
Studi Kasus Popo Iskandar, Srihadi Soedarsono, Mochtar Apin, Fadjar Sidik,
Abas Alibasyah, dan Widayat. Penelitian ini mencoba meneliti kecenderungan
gaya estetik apa yang muncul dan berkembang dalam karya-karya pelukis
akademik, khususnya keenam pelukis kunci pada tahun 1950-1965 dan
pembaruan apa yang diberikan oleh kecenderungan gaya-gaya yang berkembang
dari keenam pelukis kunci pada seni rupa modern Indonesia tahun 1950-1965. Ia
juga membahas secara mendalam mengenai dua pendidikan tinggi seni rupa
pertama di Indonesia yaitu Balai Pendidikan Universiter Guru Gambar (sekarang
FSRD ITB) dan Akademi Seni Rupa Indonesia/ASRI (sekarang ISI) sebagai objek
kajian. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa ketiga pelukis
akademik dari ITB, yaitu Popo Iskandar, Srihadi Soedarsono, dan Mochtar Apin,
memiliki aspek-aspek yang condong kepada nilai-nilai estetik teori formalisme
pada lukisan mereka. Mereka menampilkan kesan analitik kuat baik dari proses
abstraksi objek dan figur menjadi bidang-bidang datar geometris. Kualitas gradasi
warna, garis, volume, dan ruang sangat diperhatikan dan diperhitungkan irama
kesatuan komposisinya. Ketiga pelukis akademik yang diteliti tersebut adalah
generasi pertama dan kedua seni rupa ITB yang sangat dekat dengan istilah
‘Mazhab Bandung’ dan ‘Laboratorium Barat’, maka penelitian Sandy sangat
membantu untuk mencari kaitan nilai-nilai estetik yang dianut Mazhab Bandung
terdahulu dengan karya perupa Bandung muda dalam penelitian ini.

II.2

Kajian Teori

Bab ini memuat penjabaran singkat mengenai teori yang akan digunakan untuk
analisis sampel-sampel karya pada bab V.
II.2.1 Sosiologi Seni

David Inglis dalam The Sociology of Art: Way Of Seeing mendefinisikan sosiologi
seni sebagai suatu ilmu yang meliputi berbagai tema dan isu, mulai dari analisis
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mikro seperti bagaimana orang yang disebut perupa melaksanakan pekerjaan
mereka, sampai analisis makro seperti bagaimana posisi ‘seni’ dalam struktur
umum masyarakat modern. Para sosiologis melihat unsur seni sebagai sebuah
label yang dicantumkan oleh kelompok-kelompok sosial yang diuntungkan
karenanya, maka, dalam sosiologi seni, label ‘seni’ tidak pernah netral. Melaui
perspektif ini, objek-objek yang disebut ‘karya seni’ selalu menjadi bagian dari
dunia sosial. Begitu pula dengan label ‘perupa’, apa yang mendefinisikan
seseorang menjadi disebut perupa dan bagaimana sekelompok orang di
sekelilingnya menerimanya.
II.2.2 Medan Sosial Seni
Istilah “medan sosial seni” digunakan para penulis dan peneliti Indonesia untuk
merujuk pada “art world” yang dikenal di Barat. Di Indonesia sendiri, istilah
“medan” pertama kali dipakai oleh Sanento Yuliman, pada tulisannya yang
berjudul “Boom Seni Lukis, Ke Mana Seni Lukis Kita” (1990), dimana ia
menyebut “medan seni lukis”. Istilah medan ini kemudian dimunculkan kembali
oleh kurator Rizki A. Zaelani dalam artikelnya di Jurnal Seni Rupa Volume III
berjudul “Menyusur Pemikiran Seni Rupa Kontemporer Selatan (Highway =
Berjalan di Pematang Sawah)”. Istilah tersebut dimaksudkan untuk menerangkan
suatu sistem dan hubungan sosial yang menjalankan kultur seni rupa, khususnya
seni rupa modern. Konsep tersebut jika ditelaah lebih rinci sebetulnya membahas
tentang dimensi infrastruktur seni rupa yang mendukung terbentuknya satu sistem
atau aturan kerja untuk menyepakati wilayah pemaknaan seni. (Andryanto, 2006 :
145).
Dalam buku Kurasi dan Kuasa: Kekuratoran dalam Medan Seni Rupa
Kontemporer di Indonesia (2015), Agung Hujatnikajennong menggunakan
“medan seni rupa” tanpa kata “sosial” untuk merujuk pada “art world” karena
menurutnya istilah itu lebih relevan dan tidak terbatas pada struktur sosial.
Selanjutnya ia menjelaskan secara rinci dan komprehensif mengenai teori-teori art
world para pemikir Barat seperti Arthur Danto, George Dickie, Howard Becker,
yang berasal dari buku How to Study Art World (2009) karya Hans van Maanen.

15

Namun, dalam penelitian ini yang dipakai adalah teori dari Howard S. Becker
karena dinilai memiliki cakupan paling luas dan lebih difokuskan pada
metodologi sosiologis.
Pendekatan Becker dipengaruhi oleh mazhab interaksi simbolik, yaitu suatu
tradisi dalam sosiologi yang menekankan pola komunikasi, interpretasi, dan
penyesuaian antarindividu. Mazhab ini menekankan bagaimana respon yang
muncul pada tataran individu atau kelompok selalu mengacu pada aksi atau
stimulasi yang dikonstruksi dalam pola-pola sosial. Dalam penjelasan van
Maanen, definisi medan seni rupa yang dikemukakan Becker pada dasarnya
menggunakan logika yang merefleksikan analisis yang merupakan sistematisasi
teori sosiologi seni, ketimbang eksplorasi terhadap gagasan tentang medan seni
rupa. Berikut adalah dua konsep utama Becker dalam mengidentifikasi medan
seni rupa:
1)

Medan seni rupa sebagai aktivitas kerjasama kolektif. Ciri khas

pendekatan Becker adalah menempatkan para pelaku seni dengan posisi yang
sama pentingnya, tanpa hierarki.
2)

Konvensi-konvensi.

Konvensi

memainkan

peran

hakiki

dalam

menciptakan aktivitas kolektif. Konvensi menjadi regulasi yang mengatur
hubungan antara pencetus dan distributor, dan pencetus dengan publik secara
lebih luas, ia juga berguna untuk mengetahui peran pelaku lain dan kerjasama
yang harus terjadi di dalam medan tersebut
Intinya, Art Worlds dari Becker adalah studi rintisan yang telah menyingkap
begitu banyak hal tentang kegiatan-kegiatan dalam medan seni, yang pada
akhirnya menyingkap hubungan-hubungan di antara para pelakunya. Ia
memberikan gambaran yang sangat nyata dari apa yang sedang terjadi di dalam
lingkaran sosial itu (Agung, 2015 : 32-37).
II.2.3 Kritik Seni

Edmund Burke Feldman dalam bukunya yang berjudul Art as Image and Idea
(1967) menjelaskan bahwa tujuan utama dari kritik seni adalah untuk memahami.
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Proses kritik memungkinkan kita untuk mencari suatu makna secara sistematis.
Feldman membagi kritik seni menjadi 4 tahap: deskripsi, analisis formal,
interpretasi, dan evaluasi atau judgement. Deskripsi adalah proses pengumpulan
data, mencatat apa yang pertama dilihat dan dipresentasikan kepada penonton,
observasi secara objektif, tanpa mengaitkan nilai-nilai lain. Tahap yang kedua
adalah analisis formal dimana kita meneliti karya murni hanya melalui aspekaspek formal dari sebuah bentuk seperti kualitas garis, warna, dan iluminasi, tanpa
mengaitkannya dengan narasi apapun. Tahap ketiga adalah interpretasi, dimana
kritikus menjalankan fungsinya dalam mencari ide atau makna yang dihasilkan
suatu karya seni, baik disadari oleh sang perupa maupun tidak. Oleh karena itu,
seniman bukanlah pemegang otoritas dari pemaknaan karyanya sendiri. Dalam
interpretasi

terdapat

pembentukan

hipotesis

dimana

kritikus

berusaha

memformulasikan suatu penjelasan dari data-data yang telah didapat melalui tahap
deskripsi dan analisis formal. Tahap terakhir adalah evaluasi dimana kritikus
mengevaluasi sebuah karya seni menggunakan metode kritis dengan menetapkan
rank atau peringkat sebuah karya dalam hubungannya dengan karya lain yang
sejenis. Instrumen lain dalam tahap mengevaluasi karya seni yaitu mengevaluasi
originalitas, craftsmanship dan teknik (Feldman, 1967).
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BAB III
Perkembangan Seni Rupa Modern Indonesia di Bandung

Bab ini berisi paparan deskriptif mengenai sejarah seni rupa modern di Indonesia
yang akan dibagi ke beberapa tahap berdasarkan periode tahun. Lalu pada sub bab
ke dua akan dipaparkan bagaimana sejarah seni rupa modern di Bandung,
khususnya dalam lingkup akademi seni rupa ITB dari masa modern sampai masa
kontemporer (10-30 tahun ke belakang) sebagai latar belakang historis.
III.1 Perkembangan Seni Rupa Modern Indonesia

III.1.1 Seni Rupa Zaman Kolonial (1600-1950)

Pengaruh seni rupa Barat telah ada di Indonesia sejak abad 17, berkembang di
lingkungan masyarakat Kompeni Belanda di Batavia. Gaya lukisan yang
berkembang masa itu adalah lukisan-lukisan yang menggambarkan pemandangan
khas alam Indonesia seperti gunung, sawah, dan pohon kelapa, yang lalu kita
kenal sebagai Mooi Indie (Hindia Belanda yang Indah). Istilah itu menjadi populer
di Hindia Belanda semenjak S. Sudjojono memakainya untuk mengejek pelukispelukis pemandangan dalam tulisannya pada tahun 1939. Intinya, Mooi Indie
adalah penggayaan yang menggambarkan nuansa romantisisme Eropa yang
dituangkan versi keindahan Indonesia. Gaya ini bisa jadi adalah warisan dari
Raden Saleh Sjarif Boestaman (1811 – 23 April 1880) , ia adalah pionir pelukis
romantik etnik Arab-Jawa yang disebut-sebut pelukis modern pertama di
Indonesia, dimana lukisannya sangat relevan dengan romantisisme abad ke 19
yang populer di Eropa pada saat itu, karena ia pun belajar dari seorang pelukis
Belanda, A.A.J. Payen. Payen lah yang membantu Raden Saleh menyelami seni
lukis barat dan belajar teknik pembuatannya, seperti teknik melukis dengan cat
minyak.
Dikutip dari tulisan M.Balfas, di majalah Indonesia No.4, Th. II, April 1951,
sesudah Raden Saleh, keadaan seni lukis di Indonesia sepi. Indonesia dibanjiri
dengan gambar-gambar reproduksi luar negeri yang murah dan lukisan-lukisan
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pelukis Belanda di Indonesia yang tidak berarti. Lukisan adalah barang hiasan
rumah pedagang kaya atau untuk dibeli si pelancong luar negeri yang tertarik
melihat tanah Indonesia yang cantik (Bujono, 2012 : 42).
Jakob Sumardjo dalam buku Asal-Usul Seni Rupa Modern Indonesia, membagi
pelukis-pelukis Indonesia menjadi beberapa generasi. Generasi pertama adalah
mereka yang hidup dan melukis setelah Raden Saleh, seperti Mas Pirngadie,
Wakidi, dan Abdullah. Namun, justru bapak-bapak seni rupa modern Indonesia
baru muncul pada generasi kedua yang rata-rata kelahiran tahun belasan abad 20.
Mereka adalah S. Sudjojono, Affandi, Hendra Gunawan, Sudarso, Surono, Agus
Djajasuminta, Otto Djajasuminta, Basuki Abdullah, Barli, Wahdi, dan Otto
Swastika. Hubungan antara kedua generasi merupakan penerimaan sekaligus
penolakan. Penerimaan karena beberapa dari generasi kedua pernah belajar dari
generasi pertama, sementara penolakan karena Sudjojono mengejek generasi
pertama sebagai Mooi Indie. Yang membedakan juga kedua generasi ini adalah
bagaimana mereka bergerak. Generasi pertama bekerja sendiri-sendiri, sementara
generasi kedua justru bersatu padu, saling belajar, dan berkesadaran nasional,
sehingga mereka aktif dalam membentuk kelompok-kelompok seniman untuk
melawan masyarakat seni kolonial, contohnya Lima Serangkai di Bandung dan
Persagi di Jakarta.

III.1.1 Seni Rupa Zaman Jepang (1942-1945)

Pemerintah kolonial Belanda di Indonesia takluk pada tentara Jepang pada bulan
Maret 1942. Jepang yang sangat anti Barat itu ikut membina keindonesiaan
dengan tujuan membantu usaha perang Jepang melawan blok Barat. Begitu pula
dalam bidang seni rupa, keberadaan seniman-seniman Indonesia yang baru saja
menemukan jati dirinya yang anti-kolonial, segera dirangkul dan dihimpun oleh
tentara pendudukan Jepang. Semua perintis-perintis seni rupa modern Indonesia
justru diperkuat karena bersatu padu di bawah satu atap. Di bawah Badan
Propaganda Jepang, terdapat dua organisasi seni rupa Indonesia, yaitu Keimin
Bunka Shodosho (Pusat Kebudayaan) dan Poesat Tenaga Rakjat (POETRA).
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Di zaman pendudukan Jepang yang singkat, dari berbagai pandangan dunia
bercampur menjadi satu. Sudjojono yang kerakyatan, Basuki Abdullah yang
Mooi-Indie, Affandi yang kejujuran, dan Agus Djaja yang tradisi klasik. Arti
penting zaman ini yaitu terbentuknya apa yang dinamakan seni rupa modern
Indonesia, yang berkembang setelah kemerdekaan. (Jakob, 2009 : 74-75).

III.1.2 Seni Rupa Masa Revolusi (1945-1950)
Setelah Jepang kalah pada Perang Dunia II, para seniman terlibat dalam masalah
kemerdekaan yang diproklamirkan Soekarno dan Hatta 17 Agustus 1945. Mereka
menjadi tentara atau mengobarkan semangat perjuangan melalui kegiatan seni
rupa kepada rakyat. Karena ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta, kegiatan
kebudayaan juga ikut berpindah. Affandi yang ikut pindah ke Yogya langsung
mendirikan Seniman Masyarakat.
Pada tahun dan tempat yang sama, Sudjojono dan teman-teman membentuk
Seniman Indonesia Muda dengan menghimpun generasi yang dididiknya di
zaman Jepang.
Di Yogya pula didirikan sanggar baru oleh Affandi, Pelukis Rakyat,
mengingatkan sanggarnya di Bandung, Pelukis Front. Sikap kerakyatan yang
dibawa Sudjojono sejak masa Persagi sesuai dengan gelora kebangsaan melawan
kolonialisme. Para seniman banyak mengerjakan lukisan bertema perjuangan.
Karena tujuannya untuk menggugah semangat rakyat, maka gaya lukisannya
mendekati neo-impresionisme atau ekspresionisme-realis.
Lukisan-lukisan masa revolusi ini mencerminkan sikap para seniman modern
Indonesia yang selalu peduli pada rasa kebangsaan. Universalisme hanya dalam
teknik, tetapi jiwa ketok tetap Indonesia (Jakob, 2009 : 92-94).

III.1.3 Seni Rupa Kontemporer (1970an-sekarang)
Pembicaraan mengenai seni rupa kontemporer Indonesia sama peliknya dengan
pembicaraan mengenai seni rupa modern, karena perkembangan seni rupa di
Indonesia begitu kompleks dan tidak linear. Seni rupa kontemporer Indonesia
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adalah bagian tak terpisahkan dari arus kebudayaan global. Hal ini sangat nyata
jika kita cermati, misalnya, bagaimana “seni rupa kontemporer” menjadi lazim
digunakan dan diperbincangkan—sebagai istilah maupun konsep—menyusul
populernya istilah terssebut di negara-negara berbahasa Inggris. Bukti konret
lainnya adalah ketika karya-karya seni rupa kontemporer menjadi komoditas
global yang dipertukarkan secara internasional (Hujatnika, 2015 : 10).
Perkembangan seni rupa kontemporer di Indonesia bisa juga dibagi menjadi tiga
periode umum yaitu tahun 70-an, 80-an, dan 90-an. Pada periode pertama yaitu
tahun 1970-an, berkembangnya pendidikan tinggi seni rupa terutama di Bandung
dan Yogyakarta menciptakan kesadaran kritis pada kalangan mahasiswa terhadap
fenomena seni sekitarnya. Pemberontakan muncul pada Pameran Besar Seni
Lukis Indonesia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Desember 1974. Hal ini
ditandai dengan surat protes para pelukis muda Indonesia yang menuntut
pembaruan dalam seni lukis Indonesia. Pada tahun 1975, para perupa muda
Yogyakarta dan Bandung membentuk Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB). Gerakan
ini memproklamirkan “Seni Rupa Baru” yang tidak ingin lagi berdasar pada
tradisi fine arts (seni lukis dan patung).
Sementara Jakob menjabarkan bahwa seni rupa kontemporer Indonesia adalah
seni rupa mutakhir Indonesia dalam perjalanan sejarahnya. Genealogi kubu Yogya
akhirnya melebur dengan kubu Bandung, bahkan seni rupa Bali yang amat lokal
akhirnya bergabung. Seniman-seniman kontemporer telah memperluas pergaulan
mereka secara mondial, sehingga terbuka terhadap segala macam perubahan.
Fanatisme kelompok telah lenyap, yang ada hanya kompetisi kreatif individual.
Seni rupa Indonesia telah sampai pada pergaulan internasional, khazanah seni
rupa lokal pun juga dijadikan modal dalam pergaulan seniman internasional. Para
seniman kontemporer yang termasuk generasi ketiga dan keempat ini yakni FX
Harsono, Setiawan Sabana, Nyoman Nuarta, Dolorosa Sinaga, Eddie Hara, Tisna
Sanjaya, Heri Dono, Arahmaiani, dll (Jakob, 2009 : 142).
Pada tahun 90-an, seiring dengan perkembangan media-media informasi dalam
masyarakat, seolah mengemukakan banyak sekali realitas perkembangan yang ada
dalam wacana seni rupa Indonesia. Dimensi-dimensi lain dari realitas masyarakat
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seperti sosial, politik, dan ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan secara
wacana pada perkembangan seni rupa masa ini.
Menurut Jim Supangkat, setidaknya pada era 90-an ini internasionalisasi dan
komersialisasi menjadi bagian yang paradoksal dalam perkembangan seni rupa
Indonesia, dengan mulai intensifnya pandangan masyarakat kesenian internasional
terhadap perkembangan seni rupa Indonesia, dan mekanisme pasar komersial seni.
Pada seni rupa era 90-an boom seni lukis telah menurun, yang ditandai dengan
munculnya kecenderungan-kecenderungan lain di luar seni lukis yang berorientasi
‘pasar’. Pada masa ini, dalam seni lukis muncul kecenderungan fotorealisme,
surealisme (Ivan Sagito dan Sudarisman) dan permasalahan gender (Lucia
Hartini). Di samping munculnya seni lukis dengan representasi yang lain dari
masa 80-an, tahun 90-an juga ditandai dengan kemunculan idiom lain seperti seni
instalasi dan seni pertunjukan (performance art). Muncul juga pernyataan
eksplisit mengenai seni rupa kontemporer yang dinyatakan sebagai: meninggalkan
modernisme menuju suatu pluralitas kesenian dengan hadirnya beragam gaya dan
bentuk kesenian.
Berlanjut ke era selanjutnya, seniman-seniman pada tahun 2000-an tidak lagi
banyak membicarakan muatan-muatan politik. Namun,

medan sosial seni

Indonesia semakin berkembang, diiringi dengan perkembangan baru pasar seni
rupa kontemporer yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia
khususnya Asia yang ditandai dengan kebangkitan ekonomi Cina. Kemunculan
kolektor-kolektor, galeri, majalah seni, dan balai lelang baru menunjukkan
peningkatan yang signifikan dalam produktifitas seni rupa kontemporer Indonesia.
(Andryanto, 2006 :124-143).

III.2 Perkembangan Seni Rupa Modern Indonesia di Bandung
Pada awal abad 20, dalam bidang seni dan budaya, Bandung dianggap ketinggalan
dari kota Surabaya dan Semarang. Seorang penulis menulis dalam Koran De
Echo: “Apakah kota kita dalam hal ini mendahului kota-kota sebelumnya?
Apakah bekerja pada udara dingin memang sangat mengurangi rasa lelah,
sehingga orang sesudah bekerja seharian masih mempunyai kekuatan dan
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gagasan untuk melatih diri dalam kesenian, dan tidak hanya bersenang-senang
yang hanya melemahkan otak?”. W.F.M. van Schaik, seorang Belanda pemimpin
redaksi De Preangerbode (sebuah Koran Hindia-Belanda yang diterbitkan di
Bandung), juga menulis sebuah artikel yang berjudul “Keterbelakangan Bandung
dalam Bidang Seni Harus Diperbaiki.” Akhirnya pada tahun 1916, dibentuk
sebuah organisasi yang menangani para seniman, disebut de Bond van
Nederlandsch-Indische Kunskringen atas prakarsa arsitek dan pelukis Belanda
P.A.J Moojen. Setelah itu, Bandoengsche Kunstring mengalami perbaikan besar
terutama dalam frekuensi penyelenggaraan kegiatan bermacam-macam cabang
seni. Pada tahun 1921 untuk pertama kalinya perkumpulan drama pribumi dan tari
tradisional pun mendapat kesempatan. Terdapat juga pameran tahunan yang
memamerkan hasil karya para pelukis Belanda dan Nusantara, antara lain para
pelukis Mooi Indie seperti Abdoellah dan Basoeki Abdullah. Pada tahun 1930,
bertepatan dengan 25 tahun berdirinya Kunstring, ditetapkan bahwa kehidupan
seni di Bandung telah berubah dan seniman Bandung tidak lagi hidup dalam
“pengasingan artistik” (artistiche ballingschap). (Robert, 2007 : 70-71).
Pada masa Hindia Belanda, medan seni Bandung diisi oleh tokoh-tokoh pelukis
seperti Abdullah Soerjo Soebroto, Kendar Kerton, Sukardji, Bastaman, Wahdi,
Umar Basalamah, dan lain sebagainya. Mereka membentuk sebuah perkumpulan
seniman Sunda bernama Asosiasi Seniman Sunda Sekar Pakuan (1930-1936).
Pada periode yang sama, mulai muncul pula seniman-seniman muda seperti Barli
Sasmitawinata, Affandi, Hendra Gunawan, Wahdi Soemita, Iwa Koestiwa, dan
lain sebagainya (Annisa, 2012 : 97).
Setelah kemerdekaan, aktivitas seniman-seniman nusantara di Bandung kian
meningkat. Perkumpulan-perkumpulan dan sanggar-sanggar baru bermunculan.
Sebutlah Jiva Mukti (1948), St. Lucas Gilde (1948-1953), Tjipta Pantjaran Rasa
(1953), Sanggar Seniman (1952), Lima Pelukis Muda (1960), Sanggar Tjempala
Djaja (1960), Sanggar Linggar Sari (1964), dan lainnya.

Kota Bandung dengan cepat berkembang menjadi salah satu kota pusat
perkembangan seni dan budaya di Indonesia. Selain menjadi tempat berkumpul
dan beraktivitasnya seniman-seniman sanggar, Bandung juga menjadi tempat
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berkembangnya seni rupa modern berbasis akademik dengan lahirnya akademi
seni rupa pertama di Indonesia, yaitu Universitaire Leergang voor de
Opleidingvan Tekenlelaren (Balai Pendidikan Seni Rupa Tingkat Universitas
Guru Gambar) yang sekarang kita kenal sebagai Fakultas Seni Rupa dan Desain
ITB.

III.2.1 Seni Rupa Institut Teknologi Bandung
Pada tahun 1947, didirikan Universitaire Leergang voor de Opleidingvan
Tekenlelaren (Balai Pendidikan Seni Rupa Tingkat Universitas Guru Gambar)
untuk melatih murid-murid Indonesia menjadi guru seni. Ia dibangun sebagai
bagian dari Fakultas Teknik Universiteit van Indonesie yang didirikan NICA
(Nederlandsch Indie Civil Administratie/Pemerintahan Sipil Hindia Belanda) pada
tahun 1946. Dua seniman Belanda, yaitu Simon Admiraal dan Ries Mulder,
menjadi direktur pertama dan guru gambar utama. Sebagai akademi yang
berkembang di bawah pemerintahan kolonial Belanda, murid-murid akademi
mendapat kesempatan untuk mengetahui tren internasional dalam seni. Apalagi
dengan adanya koneksi akademi dengan Eropa dan Amerika Serikat, seni abstrak
menjadi tren di akademi ini antara tahun 1947 sampai 1970. Guru-guru mereka
mengikuti sistem Belanda dalam pelatihan akademik. Genrenya (figur, potret,
still-life, landscape) dan gaya (figuratif dan abstrak geometris) berasal dari arus
seni internasional.

Pada tahun-tahun awalnya, kurikulum akademi menyediakan kuliah pelatihan
guru dalam bidang menggambar. Perhatian juga ditanamkan pada perkembangan
kreativitas individual. Pola pendidikannya menggantikan pola-pola pendidikan
sanggar yang dominan sebelumnya di medan seni rupa Indonesia saat itu. Konon,
cara pengajarannya mengacu pada Bauhaus, akademi seni di Jerman yang berdiri
pada tahun 1921. Model pendidikan Bauhaus memadukan pengetahuan,
keterampilan teknik, dan gagasan pribadi. Pola pendidikannya mengajarkan
bahasa rupa yang murni, yaitu unsur-unsur rupa yang disusun secara teratur sesuai
sehingga menghasilkan unity (kesatuan), balance (keseimbangan), harmoni, dan
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keragaman. Prinsip inilah yang dalam estetika disebut sebagai Formalisme (atau
Seni adalah Bentuk).
Pada tahun 1950, pemerintah Indonesia mengambil alih universitas ini dan
menjadikannya Universitas Indonesia. Pada tahun itu juga, Sjafei Sumardja,
dengan gelar diploma menggambar dari pemerintah Belanda, menjadi orang
Indonesia pertama yang menjadi anggota fakultas. Ia pun memimpin akademi
tersebut sejak tahun 1951 sampai 1961. Selama periode itulah, institusi ini
berkembang menjadi akademi seni rupa dengan berbagai macam departemen yang
menawarkan seni lukis, patung, keramik, grafis, desain interior, desain industrial,
dan komunikasi visual. Program pelatihan yang tadinya hanya berdurasi tiga tahun
tersebut tumbuh menjadi kuliah lima tahun. Silabus lalu berkembang menjadi dua
cabang besar yang dipakai hingga sekarang, yaitu pertama, Seni Murni (sekarang
Seni Rupa): lukis, fibre art, patung, keramik, dan grafis. Sementara, yang kedua
adalah Desain: tekstil (sekarang memiliki departemen sendiri yaitu kriya/craft),
desain grafis (sekarang komunikasi visual), interior, dan produk. Baru pada tahun
1959, fakultas teknik di Bandung melepaskan diri dari Universitas Indonesia dan
berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung, dengan akademi seni sebagai
salah satu bawahannya, yang lalu berganti nama menjadi Fakultas Seni Rupa dan
Desain.
Jika dibandingkan dengan ASRI Yogya, sekolah Bandung pada pertengahan tahun
1950-an secara mencolok telah modern dan menyenangkan. Ruang-ruang kelas,
studio-studio para guru, dan kantor direktur yaitu Sumardja, adalah luas, terang,
serta dilengkapi dengan perabotan fungsional yang bagus yang dibuat secara lokal
mengikuti desain-desain yang dibuat oleh para mahasiswa arsitektur. Jumlah
mahasiswa dan staf pengajar juga lebih sedikit secara proporsional—80
mahasiswa dan 10 guru pada tahun 1956. Pengajaran sejarah seni lebih baik
dikembangkan di Bandung. Sejarah seni India, Indonesia, Islam dan Eropa
diajarkan. Satu-satunya hal yang sama dari kedua sekolah ini adalah kelemahan
mereka dalam pengajaran seni patung, dan di antara para mahasiswa Bandung tak
ada bakat yang mencolok muncul menandingi Amrus Natalsja. Sangat berbeda
dengan seni lukis yang menghasilkan banyak tokoh-tokoh terkemuka (Holt, 1967
: 349).
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Relasi antara akademi seni tersebut dengan departemen lain di ITB (contohnya
arsitektur) menjadi sangat vital dalam perkembangan departemen desain, yaitu
interior, industrial, dan komunikasi visual. Ibukota Jakarta yang pembangunannya
sedang berkembang pesat membutuhkan desainer-desainer untuk membangun
gedung-gedung pemerintahan, kantor-kantor korporat, bank, dan hotel. Para
perupa Bandung mulai memainkan peran penting dalam mendesain interior dari
banyak bangunan terkenal.
Kecenderungan ini terus tumbuh setelah tahun 1965, yaitu saat masa
pemerintahan Orde Baru dimulai, dimana Presiden Soeharto mendukung bentukbentuk seni yang modern dan berorientasi pada Barat. Dukungannya tersebut
dilatarbelakangi oleh kepentingan politik dimana seni yang kebarat-baratan
dianggap tidak sarat makna tersebunyi dan tidak akan mengganggu jalannya
pemerintahan, bertolak belakang dengan seni beraliran realisme-sosialis yang
sangat ditekan pada masa itu. Sudjoko juga merenungkan apakah seni modern
Indonesia sebaiknya terus berjalan seperti ini. Pada akhir tahun 1960-an,
pertanyaan yang muncul adalah mengapa seni Indonesia saat itu tidak melibatkan
bentuk seni tradisional. Malah, ia bersifat lebih eklektik (campuran, bersifat
memilih yang terbaik dari berbagai sumber), sebuah bentuk yang jelas merupakan
adaptasi dari filosofi modern (Haryati, 1998 : 63). Kecenderungan kebarat-baratan
ini diperkuat oleh para generasi pertamanya yang selama tahun 1960-an,
melanjutkan studi di Barat (Srihadi, Sadali, Mochtar Apin, But Muchtar, dan
Sudjoko).

Dalam buku Seni Lukis Indonesia Baru: Sebuah Pengantar, Sanento Yuliman
menjabarkan kecenderungan-kecenderungan corak gaya seni lukis di Indonesia,
dan beliau merujuk gaya lukis abstrak sebagai ‘Kecenderungan Kelima’, setelah
beberapa gaya seni lukis lainnya yang muncul terlebih dahulu, yaitu
Kecenderungan Pertama: Pelukis menghadapi obyek dan langsung melukisnya
dan digerakkan oleh emosi, Kecenderungan Kedua: Pelukis sebagai pengamat
obyektif , dan Kecenderungan Ketiga: Lukisan yang memperlihatkan sifat fantasi.
dan Kecenderungan Keempat: Kecenderungan kepada gaya hias (gaya dekoratif).
Dengan judul “Menuju Seni Lukis Abstrak 1955 – 1960”, ia tidak menjelaskan
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bagaimana Mazhab Bandung bermain peran besar di dalam perkembangannya,
tetapi terlihat dengan contoh seniman-seniman bercorak abstrak yang kebanyakan
berasal dari Bandung seperti Achmad Sadali, Mochtar Apin, Srihadi, Popo
Iskandar, But Muchtar dan Jusuf Affendy.
Di Bandung dimulai dengan Sadali pada tahun 1953. Para pelukis merombak
bentuk obyek-obyek menjadi motif yang datar, yang terjadi oleh perpotongan
sejumlah garis lurus dan lengkung. Seluruh lukisan terjadi oleh garis yang
membagi-bagi permukaan kanvas, serta warna-warna yang dengan rata mengisi
bidang-bidang geometris yang terjadi oleh perpotongan garis. Dengan demikian
yang segera nampak pada lukisan, atau yang menguasai penglihatan, ialah suatu
susunan garis dan bidang geometris berwarna-warni, bentuk obyeknya
“tenggelam” dalam jaringan itu (Sanento, 1976 : 25).
Kecenderungan penyusunan garis dan bidang geometris tersebut, sebenarnya tidak
lain berasal dari guru mereka, Ries Mulder (1909-1973), seniman Belanda
otodidak yang datang ke Indonesia pada tahun 1939 dan menjadi guru di akademi
seni Bandung. Tampak jelas pengaruh Mulder pada karya-karya muridnya pada
tahun 1950an yang melukis dengan gaya kubistis ajaran sang Master, cendurung
mengarah pada abstraksi geometris. Kubisme sendiri berasal dari Perancis pada
tahun 1907, merupakan usaha untuk merepresentasikan dunia tiga dimensional
pada kanvas dua dimensional. Para penganutnya tertarik untuk mencapai
ketepatan elemen-elemen penting dari bentuk, menyederhanakannya, memisahmisahnya, dan lalu menyatukannya kembali pada sebuah kanvas atau sebuah
patung dengan suatu cara untuk memberi kesan soliditas. Maka dari itu, muncul
lah istilah Formalisme Kubistik Mazhab Bandung.
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Gambar III.1 Ries Mulder (kiri belakang) dan But Muchtar (kanan)
(Sumber: Indonesian Heritage: Visual Art)

Walaupun begitu, disebutkan dalam buku karya Haryati Soebadio pada tahun
1998, yang berjudul; Indonesian Heritage: Visual Art bahwa pada akhir tahun
1960-an, perupa-perupa Bandung ini mulai menghubungkan konsep avant-garde
internasional dengan seni tradisional Indonesia, menciptakan sintesis antara Barat
dan Timur.
Menanggapi anggapan-anggapan bahwa pengaruhnya lah yang menghasilkan
kecenderungan Mazhab Bandung saat itu, Ries Mulder dalam sebuah surat kepada
Salim (seorang pelukis yang melepaskan kewarganegaraannya dan tinggal di
Paris) secara panjang lebar menulis:
“Metode mengajar saya adalah menyediakan satu pengenalan pada bahasa bentuk
dalam arti kemungkinan yang paling luas—kemungkinan-kemungkinan akan
garis-garis, nada, warna, bentuk, dan ruang serta penggunaannya di dalam
ekspresi seni seperti yang diaplikasikan pada berbagai masa dan bagian-bagian
dunia yang berbeda… Bila mengritik karya mahasiswa-mahasiswa saya, di
samping dari nasehat yang murni teknis, saya membatasi diri saya sendiri pada
perkembangan dari apa yang mereka coba sendiri untuk mencapai karya mereka.
Sudah barang tentu saya sepenuhnya sadar bahwa satu elemen dari pengaruh
pribadi tetap tak dapat dihindari. Akan tetapi tak seorang pun dengan pengetahuan
dalam dari situasi di sini akan menyangkal bahwa saya telah mengatur untuk
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menahan pengaruh ini pada batas-batas hingga itu dapat berjalan secara tidak
langsung. Para mahasiswa saling mempengaruhi pada tataran yang lebih kuat
daripada mereka dipengaruhi oleh pengaruh saya secara langsung.“ (Holt, 1967 :
350-351)
Berikut dilampirkan salah satu contoh lukisan Mulder pada periode tersebut
beserta lukisan-lukisan karya muridnya, yaitu But Muchtar dan Ahmad Sadali.
Sekilas pun dapat kita lihat kecenderungan kubistis yang sangat kentara pada
karya Mulder, secara tidak sengaja maupun tidak, ditularkan kepada muridmuridnya.

Gambar III.2 Ries Mulder, Bandung Church, 1958.
Cat Minyak di atas Kanvas
(Sumber: https://commons.wikimedia.org/)
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Gambar III.3 Ahmad Sadali, Central Park New York, 1957.
Cat Minyak di atas Kanvas.
(Sumber: www.griyawisata.com)

Gambar III.4 But Mochtar, Two seated women, 1964.
Cat Minyak di atas Kanvas
(Sumber: http://www.artnet.com/)
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Selain pada seni lukis, kecenderungan ini juga terlihat pada karya-karya seni tiga
dimensi. Jurusan patung dibuka di ITB pada tahun 1964, diprakarsai oleh But
Muchtar, G. Sidharta, dan Rita Widagdo. Sebelum tahun 1960-an, kebanyakan
karya-karya seni patung Indonesia berbentuk figuratif. Namun, pada tahun 1966,
kelompok seniman dari Bandung ini menggelar pameran di Balai Budaya Jakarta
dan untuk pertama kalinya memamerkan ‘patung abstrak’ kepada publik
Indonesia. Dalam buku Indonesian Heritage: Visual Art, pendekatan non-figuratif
ini secara garis besar terbagi menjadi dua kecenderungan, yaitu animated dan
calculated. Animated yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti
berjiwa, bersemangat, dan bergairah, adalah gaya patung abstrak yang memiliki
bentuk dinamis dan ekspresif, sehingga menghasilkan kecenderungan yang berani
dan inovatif. Sementara itu, gaya calculated memiliki bentuk yang rapih dan
bersih, atau biasa disebut clean-cut, menghasilkan impresi akan sesuatu yang
calculated atau telah diperhitungkan dan bersifat teknis. Banyak pematung yang
berpindah-pindah di antara kedua inklinasi ini, walaupun banyak juga yang lebih
suka bertahan pada satu kecenderungan artistik saja. Sejak itu, dorongan untuk
menjelajah lebih jauh berlanjut dan membentuk kualitas-kualitas formal baru.
Pematung senior maupun generasi yang lebih muda, mencoba membuka semua
perspektif dorongan artistik dan mengembangkan kreatifitas yang tak terbatas
dengan apa yang disebut ‘gaya ekspresif’. Contoh generasi yang lebih muda pada
tahun 1980-an setelah G. Sidharta adalah Sunaryo. Ia telah berupaya untuk
mendalami konsep universal, contohnya dominasi teknologi terhadap alam yang
digambarkan dalam karyanya Steel Episodes yang merupakan perpaduan dari dua
material, besi dan kayu.
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Gambar III.5 Sunaryo, Steel Episodes, Besi dan Kayu
(Sumber: Indonesian Heritage: Visual Art)

Peristiwa yang lebih lanjut mengenalkan ide menggunakan bentuk abstrak dalam
seni patung sebagai bentuk ekspresi adalah pameran patung kontemporer pertama
yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta pada tahun 1977. Semua
partisipannya adalah anggota dan lulusan Fakultas Seni Rupa ITB. Fakta ini perlu
ditekankan, karena peran edukasi sangat nyata terasa dalam perkembangan seni
rupa modern Indonesia, khususnya seni patung dalam konteks ini, yang
mengembangkan kurikulum pasti sebagai dasar untuk pendidikan. Fakultas Seni
Rupa dan Desain ITB menyatakan bahwa ia selalu menegaskan pentingnya
pendekatan edukasional, sehingga menegaskan pula pentingnya aspek formalistik.
Sistem edukasi ini berhubungan dekat dengan latar belakang para pengajarnya
yang kebanyakan lulusan ITB dan pernah menjalani pelatihan tambahan di luar
negeri. Sistem ini sangat berbeda dari ISI di Yogyakarta, yang kebanyakan
pengajarnya memiliki latar belakang sanggar. Bisa dibilang mudah untuk melihat
perspektif yang sangat berbeda dari cara mereka mengajar dan pada karya-karya
murid-muridnya.
Dengan berkonsentrasi penuh pada bentuk murni sebagai elemen utama dalam
proses kreatif, perupa tidak lagi dibatasi oleh bentuk-bentuk representasional,
sehingga lebih bebas dalam mengekspresikan dirinya. Konsep kreatif ini
cenderung pada prinsip-prinsip estetik dan membuat sang perupa sensitif terhadap
penanganan elemen-elemen dasar pada patung—massa dan ruang. Disini, bentuk
dibebaskan dari gambar-gambar spontan, dan merepresentasikan kesadaran yang
lebih tinggi akan sensibilitas estetis. Karya-karyanya menunjukkan keseimbangan
antara emosi dan rasionalitas, yang menandakan fase baru dalam seni patung
modern Indonesia.
Salah satu pematung yang paling berpengaruh dalam kategori ini adalah Rita
Widagdo (1938-), perupa Jerman yang tinggal di Indonesia bersama suaminya.
Belajar di sekolah seni Rottweil, karya-karya Rita menunjukkan kesempurnaan
bentuk. Tiap ritme, garis, dan lengkungan didesain sedemikian rupa dengan
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komposisi yang memuaskan. Karya-karyanya seringkali monumental, kelihatan
impersonal, tiap aspek diperhitungkan, sehingga menunjukan keindahan material
melalui ekspresi formal. Baginya, seorang pematung harus memiliki kuasa absolut
terhadap karyanya, tiap elemen dan gerakan harus dipertanggungjawabkan.
Pematung lain dari Bandung, seperti Sidharta, Edith Ratna, Sunaryo, dan
Almarhum But Muchtar, menguatkan ‘kelompok Bandung’ ini dengan turut
memuliakan penggunaan bentuk murni dalam karya-karyanya.

Gambar III.6 Rita Widago, Ombak Baruna, 1992.
(Sumber: Indonesian Heritage: Visual Art)
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Gambar III.7 Edith Ratna, Dialogues in marble, 1987.
(Sumber: Indonesian Heritage: Visual Art)

Kecenderungan untuk menggunakan bentuk murni sebagai bentuk ekspresi dan
pendekatan formalistik yang disokong pertama kali di Indonesia oleh Seni Rupa
ITB, menjadi ciri khas perupa akademik di Bandung. Berbeda dengan seni patung
di ASRI Yogyakarta yang kecenderungannya lebih figuratif, ekspresif, animated
daripada calculated, dan seringkali terinsipirasi dari karya-karya seni rupa tradisi,
seperti karya-karya patung Edhi Sunarso.
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Gambar III.8 G. Edhi Sunarso, Wajah Monumen, 1963.
(Sumber: Indonesian Visual Art Archives)

Sementara itu, Gregorius Sidharta Soegijo, salah satu pendiri jurusan patung ITB ,
sebenarnya juga merupakan perupa lulusan ASRI Yogyakarta. Ketika ASRI
didirikan tahun 1950 ia termasuk mahasiswa angkatan pertama bersama Widayat,
Fadjar Sidik, Abas Alibasjah, Edhi Sunarso, dll. Namun, ia pernah belajar di luar
negeri, yaitu di Jan van Eyck Kunst Academie, Maastricht pada tahun 1953 dan
lulus pada tahun 1956. Sidharta mengajar di jurusan Seni Patung ASRI sepulang
dari Belanda (1958-1964), sampai akhirnya pada tahun 1965 ia pindah ke
Bandung dan mengajar di Seni Rupa ITB dan mendirikan jurusan patung bersama
But Mochtar dan Rita Widagdo. Sebagai perupa dan pematung, Sidharta menonjol
dengan menghasilkan berbagai macam karya dengan berbagai macam gaya pula.
Kita dapat melihat kecenderungan dekorativisme Yogyakarta pada beberapa karya
patungnya yang memang mengadopsi unsur-unsur rupa seni tradisi, tetapi tidak
jarang juga ia menghasilkan patung-patung dengan kecenderungan penggunaan
unsur-unsur rupa murni seperti para pengajar ITB lainnya.
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Gambar III.9 G. Sidharta, Tangisan Dewi Bathari, 1976.
(Sumber: Indonesian Heritage: Visual Art)

Gambar III.10 G. Sidharta, Unsur-Unsur Dinamik, 1970.
(Sumber: Indonesian Visual Art Archives)
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Pengaruh para pengajar ITB ini tidak hanya terbatas pada murid-muridnya tetapi
juga mendominasi seni patung Indonesia modern sampai pertengahan tahun 1980an. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan bergantinya tenaga
pengajar, dominasi kecenderungan ‘formalis’ ini mulai melemah. Banyak
pengajar maupun murid dari studio lukis dan patung kembali menjelajah
kecenderungan figuratif seperti Amrizal Salayan. Begitu pula generasi yang lebih
muda seperti Budi Adi Nugroho.

Gambar III.11 Amrizal Salayan, Ia Ada dengan Ketiadaannya, 2004.
Resin, 50 cm x 585 cm x 180 cm.
(Sumber: IndoArtNow)

Gambar III.12 Budi Adi Nugroho, You See It, You Don’t # 8 (sleeping gaia), 2008
Medium bervariasi, 60 x 165 x 170 cm.
(Sumber: https://sahabatgallery.wordpress.com)
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Sementara itu, di ASRI Yogyakarta yang telah berubah nama menjadi ISI (Institut
Seni Indonesia), berkembang berbagai macam kecenderungan. Sudah banyak
tenaga pengajarnya yang juga mengenyam pendidikan di luar negeri seperti para
pengajar di ITB, sehingga membawa pengaruh-pengaruh dan pandanganpandangan baru. Contohnya Anusapati, seorang pematung dan lulusan ISI yang
melanjutkan pendidikan seni ke Pratt Institute di New York, Amerika Serikat.
Sekarang ia menjabat sebagai Pembantu Rektor III di Fakultas Seni Rupa ISI.
Dapat dilihat dari karya-karya mahasiswanya yang beragam. Mulai dari Hedi
Hariyanto dan I Made Wiguna Valasara yang masih menyisipkan unsur-unsur seni
tradisi di dalam karya-karyanya, sampai Yusup Dilogo yang karya-karyanya
melawan bentuk ‘keindahan’ konvensional dan seringkali merupakan kritik sosial.

Gambar III. 13 Heri Hariyanto, Bertiga, 2008.
Stainless steel, 82 x 14 x 37.5 cm.
(Sumber: http://hedisculptor.blogspot.co.id/)
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Gambar III.14 I Made Wiguna 'Valasara', Konstruksi Semesta, 2015
Kanvas, benang, dakron, dan kaca, 113 x 113 cm.
(sumber: IndoArtNow.com)

Gambar III. 15 Gatot Indrajati, The Puppet State, 2014
Installation view
(sumber: IndoArtNow.com)
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Yusup Dilogo, Tidak ada Judul, 2012
Kuningan, 50 x 60 cm
(sumber: http://www.yusupdilogo.com/)

Karya Faisal Habibi, perupa yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini,
menjadi menarik karena di tengah-tengah dominasi seni patung figuratif, ia
berkarya dengan kecenderungan yang berbeda, memadukan unsur-unsur seni rupa
murni dengan unsur-unsur desain yang fungsional, menghasilkan napas baru
dalam seni rupa trimatra kontemporer.
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BAB IV
Faisal Habibi Perupa Muda Bandung
Bab ini akan mengkaji perupa muda Bandung yang dipilih sebagai sampel
penelitian, yaitu Faisal Habibi. Penyajian akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu,
pertama, biografi singkat perupa. Kedua, data karya perupa sepanjang kariernya
secara kronologis.
IV.1

Faisal Habibi

Gambar IV.1 Faisal Habibi di studionya.
(sumber: dokumentasi penulis)

IV.1.1 Biografi Singkat

Faisal Habibi lahir di Jakarta pada tahun 1984. Ia lulus dari Studio Patung Fakultas
Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung pada tahun 2008. Saat ini ia
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menetap dan bekerja di Bandung. Dalam medan seni rupa Indonesia, Faisal telah
dikenal sebagai perupa yang khas dengan karya tiga dimensinya. Ia aktif dalam
berpameran kelompok di berbagai macam ruang seni di Indonesia, khususnya di
Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta. Ia juga sempat memenangkan berbagai macam
kompetisi seni rupa tingkat nasional, salah satunya adalah Kompetisi Trimatra
yang digelar oleh Komunitas Salihara pada tahun 2013. Sebagai hadiah
kemenangan kompetisi tersebut, ia menjalani program residensi di Zentrum für
Kunst und Urbanistik, Berlin, Jerman.
Dalam wawancaranya dengan Febrina Anindita di Whiteboard Journal pada tahun
2016, Faisal menceritakan bahwa perkenalannya dengan seni rupa dimulai dari
cita-cita masa kecilnya, yaitu menjadi seorang insinyur. Di masa itu, ia
mengartikan insiyur sebagai profesi seseorang yang membangun sesuatu. Sejak
kecil, Faisal juga telah terampil dalam membuat kreasi benda-benda sederhana
seperti mainan buatan sendiri.
“Mungkin, karya pertama saya adalah mainan yang biasa saya buat sendiri waktu
kecil dari mulai layang-layang, mobil-mobilan dari bambu beroda sandal jepit
bekas sampai petasan bekas busi motor. Karena sedari kecil saya memang tidak
pernah dibelikan mainan oleh orang tua saya. Cukup merasa kesal yang
berkepanjangan akan kodisi itu, namun saya merasa bersukur di kemudian hari
terlebih pada saat kuliah di seni rupa. Pengalaman masa kecil itu menjadikan saya
tidak sulit untuk beradaptasi dengan material, craftsmanship, dan tidak mudah
terjebak pada teknik tertentu.” Kata Faisal, saat ditanya apa karya pertamanya.

Lalu, saat ia SD, ia mengenal profesi arsitek dan bergeserlah cita-citanya menjadi
seorang arsitek. Selanjutnya saat akhir masa SMA, dimana ia harus memutuskan
jurusan apa yang harus ia pilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi,

ia

menganggap jurusan desain merupakan pilihan yang menarik, sedikit berbeda
dengan arsitek tapi masih dalam cita-cita yang sama, yakni berkutat seputar tentang
membangun bentuk. Mendengar rencana itu, kakaknya menyarankan ia untuk
masuk Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB. Ia pun mempersiapkan diri
untuk ujian masuk FSRD ITB dengan mengikuti program bimbingan belajar di
Bintang Merah Jakarta. Selama satu tahun, ia dilatih dalam mengolah ide, gagasan
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dan eksekusi visual. Pada saat yang bersamaan, ia mulai mempertanyakan kembali
mengenai jurusan yang akan ia pilih tadi. Faisal merasa jurusan desain ternyata
belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam mengolah ide, gagasan,
pemikiran, dan visualisasi secara bebas. Akhirnya, ia memutuskan untuk masuk
jurusan Seni Murni dan diterima di Program Studi Seni Murni (sekarang disebut
Program Studi Seni Rupa) FSRD ITB pada tahun 2003.
Dalam alasan memilih berkarya dalam bentuk tiga dimensi, Faisal mengaku bahwa
ketertarikannya diawali dari latar belakang masa kecilnya tersebut dimana ia harus
bertahan dengan mainan buatan sendiri hingga mengarahkannya untuk masuk dan
belajar di studio patung Seni Rupa ITB. Metode dan tahap pengajaran pada studio
itu memancingnya untuk berpikir lebih sensitif.
“Secara luas dalam seni tiga dimensi juga demikian membangun
sesuatu dari dalam, menghadirkannya di dalam ruang,
menyampaikannya melalui volume dan merefleksikannya melalui
bayangan. Berkarya tiga dimensi juga menjadi metode bagi saya
untuk lebih mengenal diri sendiri. Membangun patung adalah
membangun diri sendiri, menempatkan patung pada ruang adalah
menempatkan diri di tengah masyarakat dan bayangan adalah kesan
dan hasil dari toleransi dengan ruang.” -Faisal Habibi dalam
wawancaranya dengan Whiteboard Journal.
Ia juga mengatakan bahwa dalam berkarya, ia tertarik dengan isu keseharian.
Faisal ingin mempertanyakan lebih jauh hal-hal yang paling dekat, yang biasanya
dianggap remeh menjadi sesuatu yang penting.
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IV.1.2

No.

Karya Faisal Habibi

Karya
1.

Judul

Tahun

Dimensi

Coagulation

2008

45 x 45 x Pohon pinus

#1

Material

90 cm

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

Coagulation
2.

2008

#2

235 x 120 Pohon pinus
x 145 cm

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

3.

Coagulation
#3

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)
Tabel IV. 1 Data

Karya Faisal Habibi
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2008

45 x 45 x Pohon pinus
90 cm

No.

Karya
4.

Judul

Tahun

Dimensi

Catastrophic

2009

70 x 5 x Kayu dan kawat

Brushes #1

Material

85 cm

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

5.

How
Make

To 2009
A

120 x 75x Kaca akrilik
0.3 cm

Chair

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

6.

How

To 2009

Make A Soup

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

Tabel IV.1 Data Karya Faisal Habibi

45

120 x 75 x Kaca akrilik
0.3 cm

No.

Karya
7.

Judul

Tahun

Dimensi

Hybridize;

2009

70 x 70 x Kayu, cermin, kaca

table

X

100 cm

Material

akrilik

mirror

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

8.

I

See

You, 2009

23 x 33 x Kaca akrilik

You See Me

11 cm

Catatrophic

60 x 60 x Besi

Scissor #1

1 cm

2

240 x 27 x Kayu dan besi

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

9.

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

10.

Make
Wrong

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

Tabel IV.1 Data Karya Faisal Habibi
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Rights 2010
1

11 cm

No.

Karya
11.

Judul

Tahun Dimensi

Catastrophic

2010

Brushes #2

Material

11 x 22 x Kayu dan
4,5 cm

benang
nilon

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

12.

Coagulation

2010

#4

3 x 15 x

Kayu

15 cm

pinus dan
besi

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

13.

Table
Chair

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

Tabel IV.1 Data Karya Faisal Habibi
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and 2010

Bervariasi

Kayu

No.

Karya
14.

Judul

Tahun

Dimensi

Catastrophic

2011

13 x 60 x Stainless steel dan

Hand Saw

Material

3 cm

kayu

Bervariasi

Found

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

15.

Untitled

2011

objects,

benang raket tennis
dan benang raket
badminton.

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

16.

Coagulation

2012

#5

45 x 45 x Kayu jati
90 cm

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

17.

Catastrophic
Brushes #3

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

Tabel IV.1 Data Karya Faisal Habibi
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2013

400 x 120 Kayu dan nilon
x 30 cm

No.

Karya
18.

Judul

Tahun

Dimensi

I know you

2013

90 x 130 x Kayu,

are but what

Material

3 cm

karet

Hanky Panky 2013

50 x 50 x

Kayu,

I

60 cm

karet

Hanky Panky 2013

50 x 50 x

Kayu,

II

50 cm

karet

Hanky Panky 2013

50 x 50 x

Kayu,

III

50 cm

karet

besi,

dan

besi,

dan

besi,

dan

baja,

dan

am I

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

19.

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

20.

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

21.

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

Tabel IV.1 Data Karya Faisal Habibi
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No.

Karya
22.

Judul

Tahun

Dimensi

Random

2013

62 x 12 x Kayu dan stainless

Access

1,5 cm

Material

steel

Memories

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

23.

Red Bench

2013

150 x 80

Baja

x 80 cm

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

24.

Parkbank #1

2014

Bervariasi

-

Parkbank #1

2014

Bervariasi

-

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

25.

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

Tabel IV.1 Data Karya Faisal Habibi
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No.

Karya
26.

Judul

Tahun

Dimensi

Object

2014

79 x 60 x Kayu,

Tracking

Material

5 cm

karet

Besi

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

27.

Mind the gap

2015

Bervariasi

Sweet

2015

100 x 100 Besi

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

28.

Savoring

of

25 cm

Depletion I

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

29.

Sweet
Savoring

2015
of

75 x 75 x Besi
25 cm

Depletion II

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

30.

Sweet
Savoring

2015
of

Depletion III

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

Tabel IV.1 Data Karya Faisal Habibi
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60 x 50 48 Baja
cm

baja,

dan

No.

Karya
31.

Judul

Tahun

Dimensi

Straight

2015

300

Curves

Material

x Stainless

steel

55 x 2.5 dan kayu
cm

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

32.

Cute

and

Paste

300

x Stainless

150

x dan kayu

steel

2.5 cm

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

33.

This Thing

2015

115

x Besi, kulit dan

50 x 20 karet
cm

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

34.

This Thing 2015

140

x Baja, kulit, dan

#2

90 x 3 karet
cm

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

35.

This Thing 2015

120

x Baja, kulit, dan

#3

80

x karet

100 cm

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

Tabel IV.1 Data Karya Faisal Habibi
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No.

Karya
36.

Judul

Tahun

Dimensi

Material

This Thing #4

2015

100 x 90 x Baja
120 cm

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

37.

This Thing #5

2015

115 x 75 x Baja dan Kulit
13 cm

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

38.

This Thing #6

2015

115 x 91 x Baja, plywood,dan
40 cm

karet

90 x 70 x

Baja, plywood, dan

17 cm

karet

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

39.

This Thing #7

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

Tabel IV.1 Data Karya Faisal Habibi
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2015

No.

Karya
40.

Judul

Tahun

Dimensi

Material

This Thing #8

2015

100 x 88 x Baja dan plastik.
110 cm

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

This Thing #9

2015

84 x 79 x

Baja dan plastik.

52 cm

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

41.

This Thing 10

2016

painted steel,

50 x 120 x Besi dan karet
90 cm

rubber

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

42.

This Thing 11

2016

70 x 76 x
180 cm

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

Tabel IV.1 Data Karya Faisal Habibi
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Besi dan plywood

No.

Karya
43.

Judul

Tahun

Dimensi

Material

This Thing 12

2016

80 x 25 x Besi dan plywood
100 cm

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

44.

Modular

2016

Bervariasi

Besi dan mural.

Minimalism
(This Thing)

(sumber:http://www.faisalhabibi.net)

Tabel IV.1 Data Karya Faisal Habibi

Sejak awal kekaryaannya, Faisal memainkan segi konseptual dengan beranjak dari
benda-benda yang akrab dengan keseharian manusia seperti kursi, meja, kuas, palu,
dan hal lain yang pada dasarnya bersifat fungsional. Ia memodifikasi struktur
benda-benda tersebut sehingga mereka terlepas dari fungsi dasarnya, seperti
bagaimana ia membuat kursi dengan kaki tiga (Coagulation #5) dan gunting
dengan mata banyak (Catastrophic Scissors #1). Benda-benda keseharian yang
banal pun menjelma menjadi suatu karya seni instalasi.
Faisal juga pernah berkolaborasi dengan desainer busana Rinda Salmun, yang juga
merupakan lulusan dari Seni Rupa ITB. Karya-karya trimata Faisal diaplikasikan
akan ke dalam busana yang Rinda buat, bermain dengan warna-warna pastel
seperti peach, biru, hitam dan putih yang selama ini menjadi ciri khasnya.
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Gambar IV. 2 Kolaborasi Faisal Habibi dengan Rinda Salmun
(Sumber: www.rindasalmun.com)

Dalam pameran tunggalnya yang bertajuk This is not an apple…, Faisal
menunjukkan kecenderungan yang baru tetapi masih dengan konsep yang sama,
yaitu mengajak kita mempertanyakan kembali apa itu fungsionalitas dan
bagaimana fungsi suatu benda dapat didekonstruksi, sehingga benda itupun dapat
terpisah dari makna namanya sendiri. Contohnya seperti pada karya Faisal
sebelumnya, Red Bench, merupakan kursi tetapi bukan kursi, karena ia tidak bisa
diduduki dan tidak memenuhi fungsi dasarnya. Sedangkan, pada pameran
tunggalnya ini, ia tidak lagi berangkat dari benda-benda keseharian, namun lebih
berfokus pada eksplorasi unsur-unsur rupa murni, seperti bentuk dan warna.
Karya-karya dirancang dan didesain sedemikian rupa dengan bahan baku dan
warna tertentu untuk alasan-alasan komposisional, selaras dengan ruang galeri,
sehingga memberi para pengunjung pengalaman estetik yang empirik, bukan
normatif.
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Gambar IV. 3 Timeline Karya Faisal Habibi

(sumber: website pribadi Faisal Habibi dan Penulis)
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BAB V
Analisis Visualisasi Karya Faisal Habibi Periode 2007-2016
Pada bab ini akan dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh sosiologi
Mazhab Bandung terhadap visualisasi karya Faisal Habibi Periode 2007-2016
yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Upaya tersebut ditujukan untuk mencari
kesinambungan di antara kedua variabel.
Sesuai dengan batasan masalah, karya-karya Faisal yang akan dibahas pada
penelitian ini adalah karya-karya yang diproduksi dari tahun 2007 hingga tahun
2016, seperti yang tertera pada tabel data (lihat tabel IV.1). Namun, yang akan
khusus dianalisis hanya tiga karya terpilih yaitu Coagulation #1, Hanky Panky III,
dan This Thing. Masing-masing karya-karya ini adalah bagian dari suatu karya seri yang
dianggap penting dalam perkembangan kekaryaan Faisal.
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V.1 Analisis Karya Coagulation #1

Gambar V.1 Faisal Habibi, Coagulation #1 (2008)
Pohon pinus
45 x 45 x 90 cm
(Sumber: http://www.faisalhabibi.net/)

Karya berjudul Coagulation #1 di atas merupakan sebuah karya trimatra yang
dibuat Faisal pada tahun 2008, dengan panjang-lebar 45 cm dan tinggi 90 cm.
Pertama-tama, kita dapat mengidentifikasi lima buah bentuk persegi panjang
pada konstruksi bagian atas karya. Sebuah persegi diletakkan secara horizontal
berfungsi sebagai alas, sementara pada bagian kiri dan kanannya bertumpu
dua rusuk persegi tanpa sisi yang menyambung pada rusuk bagian belakang.
Sedangkan, konstruksi bagian bawah objek berfungsi sebagai penyangga
konstruksi atas, berbentuk setengah elips atau bidang yang bundar
memanjang, menyambung dengan rusuk depan-belakang, dari sisi kanan ke
kiri.
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Karya ini terbuat dari kayu pohon pinus yang telah dihaluskan, dipoles, dan
dicat menjadi warna kuning terang kecoklatan yang merata. Walaupun begitu,
kita masih dapat melihat jejak-jejak tekstur kayu yang sangat halus pada
permukaannya. Dalam proses berkaryanya, Faisal memang sangat teliti dan
selalu mengejar ketepatan dan penyelesaian yang sempurna. Sifat tersebut
jelas terlihat pada karyanya ini. Jika diamati lebih lanjut, dari berbagai sudut,
keseimbangan dan kesinambungan komposisional pada karya ini juga tampak
diperhitungkan dengan sangat baik. Tiap rusuknya saling berhubungan dan
menguatkan satu sama lain sehingga menghasilkan suatu irama. Garis-garis
lengkung pada bagian bawah yang kontras dengan garis-garis bersudut pada
bagian atas pun menghadirkan keseimbangan yang harmonis. Coagulation,
jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti proses perubahan suatu
cairan menjadi suatu bentuk yang lebih solid. Mungkin judul tersebut merujuk
pada alur formal karya ini, yang menunjukkan transisi dari struktur yang kaku
dan bersudut menjadi struktur melengkung yang dinamis.
Dengan konstruksi sedemikian rupa, yaitu susunan beberapa persegi panjang,
terbuat dari kayu, dan memiliki ‘kaki’, bisa jadi hal pertama yang melintasi
pikiran kita adalah anggapan bahwa objek ini merupakan representasi dari apa
yang kita sebut ‘kursi’. Namun, jika kita perhatikan kembali, objek ini
bukanlah ‘kursi’ pada umumnya. Sebagai manusia yang sehari-hari ditopang
hidupnya oleh berbagai macam benda, kita memang mempunyai patokan
sendiri akan apa yang misalnya dapat disebut ‘kursi’ dan yang bukan ‘kursi’.
Salah satu faktor terbesar dalam mengidentifikasi suatu benda adalah melalui
fungsi atau kegunaan benda tersebut yang telah disepakati suatu konvensi.
Suatu benda menjadi suatu benda karena ia berfungsi sebagaimana
seharusnya, seperti bagaimana ‘suatu objek menjadi ‘kursi’ karena fungsi
kursi adalah untuk duduk, maka jika ia bisa diduduki, baru bisa diidentifikasi
sebagai ‘kursi’. Pada karya ini, walaupun struktur bagian atas memenuhi
syarat bentuk kursi pada umumnya, yaitu satu persegi berfungsi sebagai alas
duduk, satu untuk punggung bersandar, dan dua lainnya untuk meletakkan
kedua tangan. Tetapi, ketika kita melihat struktur keseluruhan, segera kita
tahu bahwa ia tidak dapat diduduki, disebabkan oleh struktur bagian bawah
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yang merupakan setengah elips, dan secara logika, ia tidak akan kuat menahan
beban jika ada manusia duduk di atasnya. Fenomena tersebut adalah apa yang
Faisal nyatakan sebagai memberi ‘gangguan’ pada fungsi suatu benda.
Maka, karya ini membuat kita mempertanyakan kembali, bagaimana
sebenarnya eksistensi tiap benda adalah permainan bahasa belaka dan
mengangkat makna ambivalen dari benda-benda keseharian yang remeh,
seperti kursi sekalipun.
Coagulation #1 dipublikasikan pada tahun 2008, tepat tahun saat Faisal
menyelesaikan pendidikannya di Studio Patung Program Studi Seni Rupa ITB,
dan membawa Faisal untuk memenangkan kejuaraan seni pertamanya berupa
gelar pilihan juri dalam Indonesian Art Award yang diselenggarakan pada
tahun yang sama, dengan tema “Seni Tanpa Batas”. Kompetisi ini
diselenggarakan sejak tahun 1994 dengan nama awal Phillip Morris Art
Awards, baru sejak tahun 2001 program ini berganti nama menjadi Indonesian
Art Award (IAA). IAA telah banyak melahirkan seniman-seniman terkemuka
Indonesia sekaligus telah mengantar para seniman tersebut ke kancah
internasional. Contoh beberapa seniman yang telah menjadi pemenang dalam
kompetisi ini antara lain Sunaryo dan Agus Suwage.
Maka dari itu, Coagulation #1 dapat dibilang sebagai titik awal dalam
perjalanan karir kekaryaan Faisal, yang selanjutnya dikenal sebagai seniman
dengan metode dan konsep yang konsisten dan spesifik, yaitu dekonstruksi
terhadap

benda-benda

keseharian.

Di

tengah-tengah

dominasi

dua

kecenderungan besar seni tiga dimensi atau patung di Indonesia yang dominan
yaitu figuratif dan abstrak, karya Faisal menjadi unik karena ia berangkat dari
benda-benda keseharian, menonjolkan sifat-sifat fungsional mereka sebagai
suatu produk dengan merombak struktur formal dari benda-benda tersebut,
dan mengemasnya kembali menjadi suatu karya seni rupa.
Jika dicari-cari hubungannya dengan fenomena historis ‘Mazhab Bandung’ di
ITB, mungkin dapat dideteksi dari ketepatan unsur-unsur formal pada karya
ini. Walaupun Coagulation #1 beranjak dari representasi benda keseharian
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yaitu kursi, tetap ada pertimbangan-pertimbangan estetis yang bisa kita lihat
dan rasakan secara empirik, contohnya usaha untuk menghasilkan harmoni
antara garis lengkung dan garis bersudut, ditambah dengan teknik
penyelesaian yang tepat dan subtil. Maka, pada dasarnya ia adalah karya
dengan pendekatan abstraksi, walaupun lebih dekat dengan kecenderungan
calculated dibanding animated. Melalui wawancara dengan penulis, Faisal
mengaku bahwa ia pun menyadari adanya pengaruh metode pengajaran seni
modern yang kental saat dia kuliah terhadap metode berkaryanya.
“Saya tidak sempat diajari ibu Rita, tetapi merasakan waktu diajari Pak
Amrizal, beliau selalu menekankan tentang arah, “kenapa kayunya disini?
Bagian ini harus dipotong, kalau dipaksa keluar, karyanya menjadi lost”.
Sebenarnya hal itu merupakan metode pengajaran dan pembacaan seni
rupa modern, yang benar-benar formal.” –Faisal Habibi.

Apabila dibandingkan dengan karya-karya tiga dimensi dan instalasi lain yang
juga terpilih sebagai finalis kompetisi IAA pada tahun 2008 tersebut, seperti
Sleeping Gaia karya Budi Adi Nugroho (lihat Gambar III.12), Contact #2
karya Hedi Hariyanto, dan War For Fun karya Gatot Indrajati, karya
Coagulation #1 milik Faisal memang memberikan bahasa visual yang paling
sederhana dan minimal. Mungkin segelintir orang bertanya-tanya, apa
bagusnya karya ini? Bukankah karya instalasi milik Hedi Hariyanto lebih
kompleks dan auratik? Bukankah detail ilustratif pada karya Gatot Indrajati
lebih mencengangkan? Coagulation #1 ini kan hanya sekadar ‘kursi’?
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Gambar V. 2 Heri Hariyanto, Contact #2, 2007.
Acrylic sheet, benang, alumunium, dan lampu, 45 x 33 x 50 cm.
(Sumber: http://hedisculptor.blogspot.co.id/)

Munculnya

pertanyaan-pertanyaan

tersebut

menandakan

keberhasilan

tersendiri bagi kekaryaan Faisal. Jika pada masa kini membuat discovery atau
hal yang tidak pernah ditemukan sebelumnya adalah mustahil, karya ini
menunjukkan inovasi adalah suatu hal yang akan terus berlanjut selama
manusia mempunyai akal. Pemakaian benda sehari-hari dalam karya seni
memang bukan suatu hal yang benar-benar baru, sudah banyak seniman
Indonesia yang mengikuti jejak Marchel Duchamp dan Andy Warhol, namun
kebanyakan objeknya berupa ready-made (barang jadi) dan found objects
(objek temuan). Sementara, Faisal mendesain dan membuat objek dari nol.
Maka, keterampilan teknik pada karya Faisal pun patut diperhitungkan. Ia
tidak sekadar melepas suatu benda dari fungsi dan merusaknya, tetapi ia juga
mempertimbangkan betul bagaimana cara menghadirkan kembali benda
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tersebut dengan tepat dan tidak mubazir, baik dari segi esensi dan estetika.
Maka dari itu, kesederhanaan karya ini justru menjadi penting. Pada akhirnya,
ia

berhasil

menjalankan

fungsinya

sebagai

karya

seni

yang

mengkomunikasikan suatu pesan, dengan effortless dan efisien.
Prinsip-prinsip tersebut didasari oleh ketertarikan Faisal dengan desain. Ia pun
mengakui bahwa lingkungan sosial sangat memengaruhi kekaryaannya. Saat
ia berkuliah di ITB dulu, program studi Seni Rupa dan Desain masih
ditempatkan di bawah atap yang sama, sehingga ia juga banyak bergaul
dengan mahasiswa-mahasiswa desain dan ia mendapat banyak pemikiran dan
pandangan yang beragam dari mereka. Hal ini membuktikan betapa
lingkungan sangat berpengaruh dalam kekaryaan seseorang.
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V.2

Analisis Karya Hanky Panky III

Gambar V.3 Faisal Habibi, Hanky Panky III (2013)
Kayu, besi, dan karet
50 x 50 x 50 cm
(Sumber: http://www.faisalhabibi.net/)

Karya berjudul Hanky Panky III ini adalah sebuah karya trimatra dengan
panjang, lebar, dan tinggi yang sama yaitu 50 cm. Terdapat sebuah bidang
lingkaran yang terbuat dari kayu yang telah dihaluskan, dipoles, dan dicat
menjadi warna kuning terang kecoklatan yang merata. Serat kayu pada
permukaannya berorientasi diagonal dan terdapat empat lubang lingkaran
kecil yang jika disambung, mereka dapat menjadi sudut-sudut yang
membentuk persegi. Lingkaran kayu ini ditopang oleh empat tongkat dari besi
yang dicat warna biru muda dengan ujung karet berwarna putih. Satu tongkat
menempel pada lantai sementara tiga lainnya menempel pada dinding, dua di
antaranya berada pada sisi dinding yang sama.
Ketepatan dan keseimbangan komposisional juga dapat kita rasakan dalam
karya ini. Komposisi kaki-kaki besi yang diposisikan secara beragam pada
beberapa sisi menghasilkan irama memutar dengan lingkaran kayu sebagai
pusatnya. Dengan pencahayaan yang tepat, bayangan pun tidak dapat
diabaikan, ia merefleksikan permainan komposisi objek dan hadir sebagai
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aspek visualisasi tersendiri. Selain itu, bidang kayu yang berwarna coklat
muda terang tampak pas bersandingan dengan besi berwarna biru muda,
ditambah aksen karet berwarna putih, menghasilkan paduan warna yang cerah
tetapi tetap lembut.
Sama seperti karya yang dianalisis sebelumnya, kita bisa jadi menganggap
bahwa karya ini pun merupakan representasi dari sebuah ‘kursi’, hanya saja
jenis kursi yang berbeda. Jika pada karya Coagulation I ‘kursi’ yang
direpresentasikan adalah kursi kayu standar dengan sandaran punggung dan
tangan, karya Hanky Panky III menghadirkan jenis kursi lain yang kita kenal
sebagai ‘bar stool’ atau kursi yang biasa dijumpai di bar-bar. Biasanya ia
adalah kursi dengan dudukan bulat tanpa sandaran dengan empat kaki, namun,
seperti yang dapat kita lihat, lagi-lagi Faisal mendekonstruksi fungsi dari
objek ini dengan merekonstruksi posisi kaki-kakinya, sehingga ia bukan lagi
sebuah kursi bar biasa yang memenuhi fungsi dasarnya sebagai sesuatu untuk
diduduki.
Pada karya ini, Faisal sudah mulai mengusahakan lebih jauh untuk
mengkomunikasikan budaya visual masa kini melalui karyanya dengan
menggunakan objek dan warna populer, sehingga kecenderungan desain
dalam kekaryaan Faisal makin terlihat kuat dalam karya satu ini. Pemilihan
bentuk dan warna didasarkan oleh keinginannya untuk mengkomunikasikan
apa yang terjadi dalam masyarakat sekarang, sebagaimana yang ia katakan
dalam wawancara dengan penulis;
“Pemilihan bentuk dan warna itu cara saya untuk mengkomunikasikan
bahasa ‘sekarang’, bukan untuk mengikuti tren tapi bahasa yang paling bisa
diterima sekarang, untuk masyarakat popular sekarang, diterima secara luas.
Karena saya referensinya memang lebih banyak dari desain, saya mencoba
melihat juga perkembangan desain, bahasa yang dipakai desain sekarang
seperti apa.”

Sekilas, banyak orang akan mengira bahwa karya-karya Faisal merupakan
karya ‘formalis’ yang tidak memiliki muatan naratif, atau karya yang
mengejar kesempurnaan nilai-nilai estetis. Dalam kesehariannya selama
berkecimpung di medan seni rupa pun, tidak jarang ia mendapat asumsi bahwa
karyanya khas ‘seniman Bandung’, bahkan tidak tampak seperti ‘karya perupa
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Indonesia’, karena unsur desain yang terlihat kental dan tidak ada jejak-jejak
pemakaian ragam hias seni tradisi sama sekali. Hal ini mengingatkan kita akan
prinsip ‘universalitas’ dalam seni rupa modern. Di balik semua anggapan
tersebut, siapa sangka bahwa Faisal justru selalu menyelipkan nilai-nilai
kemanusiaan dalam karya-karyanya.
“Sebenarnya karya-karya saya membicarakan perihal manusia bukan objek.
Saya meminjam objek untuk melihat kondisi manusia sekarang. Saya punya
anggapan bahwa melihat manusia hari ini bisa dilihat melalui objek, bahkan
bisa memprediksi manusia yang akan datang melalui objek. Karena satu;
sudah tidak mungkin manusia dilepas dari objek dan semakin bergantung
padanya.”

Dapat kita lihat pada karya Hanky Panky III ini. Apabila dibandingkan
kembali dengan Coagulation I, Hanky Panky III memberi kesan yang lebih
playful atau ceria, dapat dilihat dari penggunaan warna yang terang dan
komposisi yang cenderung sewenang-wenang. ‘Hanky-panky’ sendiri jika
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa berarti dua makna; ‘aktifitas
tidak terpuji yang dilakukan secara sembunyi-bunyi’ dan ‘hubungan seksual
yang tidak serius’.
Arti dari judul tersebut bisa dikaitkan dengan citra dari kursi bar itu sendiri, ia
bukanlah sebuah kursi yang sering dipakai karena terkenal nyaman untuk
diduduki, tetapi lebih pada faktor efisiensi dimana pembuatannya cenderung
praktis dan murah, yang awalnya terkesan seperti kursi orang tidak berada,
lambat laun menghasilkan kesan estetis tersendiri. Karya ini juga tampaknya
ingin mengangkat bagaimana sifat manusia masa kini yang cenderung
mengedepankan kecepatan dan penampilan dibandingkan fungsi dan
kenyamanan, tidak serius atau tidak bersungguh-sungguh dalam satu hal, dan
bertindak sesuka hati, oleh karena itu, karya Faisal adalah kritik sosial yang
sangat halus, menunjukkan bagaimana seorang perupa dapat menyampaikan
pesan secara implisit tanpa mengurangi nilai estetisnya.
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V.3 Analisis Karya Sweet Savoring of Depletion I

Gambar V.4 Faisal Habibi, Sweet Savoring of Depletion I (2015)
Besi, 100 x 100 25 cm
(Sumber: http://www.faisalhabibi.net/)

Karya berjudul Sweet Savoring of Depletion I ini adalah salah satu karya yang
dipamerkan di pameran tunggal perdana Faisal di ruang pamer ROH Projects,
Jakarta, yang bertajuk This is Not an Apple.. Ia adalah sebuah karya trimatra
dengan panjang-lebar 100 cm dan tinggi 25 cm yang dipajang di atas lantai
tanpa pedestal, berupa bidang berbentuk cakram dari besi yang berlubang
bagian tengahnya. Garis terluarnya dicat warna merah, bidang selanjutnya
berwarna biru, garis tengah berwarna putih dan bagian dalam bidang berwarna
merah yang sama.
Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang beranjak dari benda-benda
keseharian, pada karya ini Faisal mencoba menarik lebih jauh usaha
abstraksinya, sehingga bentuk objek pun telah bias, namun ia berusaha
mengambil bentuk yang masih dapat diidentifikasi sebagai objek, contohnya
pada karya ini, bisa jadi kita mengasosiasikannya dengan bentuk-bentuk benda
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lain yang tampak serupa, seperti piring, U.F.O (Unidentified Flying Object,
istilah yang digunakan untuk merujuk pada benda asing yang terbang di
angkasa, yang seringkali dianggap sebagai pesawat terbang makhluk planet
lain), dan frisbee. Bedanya, kita tidak bisa lagi mengaitkannya dengan fungsi
karena sudah terlalu melenceng. Misalnya, kalaupun objek ini adalah frisbee
(mainan olahraga lempar yang berbentuk cakram), tentunya terlalu besar
untuk digunakan.
Sweet Savoring of Depletion, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kurang
lebih berarti ‘menikmati reduksi/pengurangan dengan manis’, dapat dikaitkan
juga dengan usaha Faisal untuk lebih jauh mengarah ke abstraksi yang dibahas
sebelumnya. Menurutnya, manusia zaman sekarang sudah tidak peduli lagi
dengan fungsi dan lebih mementingkan tampilan, untuk menguatkan
argumennya, ia selalu menggunakan analogi gelas;
“Sebelum ditemukan gelas, kita minum pakai tangan, akhirnya
manusia berpikir untuk membuat wadahnya, dan diciptakanlah gelas,
disitu sudah ada fungsi. Kemudian gelas tidak berhenti sampai situ,
manusia tidak puas, mereka butuh efisiensi, akhirnya ada gelas yang
dibuat agar minuman tetap panas dan sebagainya, analogi ini berlaku
untuk semua benda. Maka dari itu, pada awal berkarya saya membuat
benda yang seolah-olah fungsinya banyak, dilipatgandakan, tetapi
sebenarnya bukan apa-apa, seperti bagaimana objek fungsinya
dikembangkan secara berlebihan, seolah-olah memudahkan tapi malah
memanjakan dan membuat kita stuck. Misalnya, kita mau membeli
gelas, kita sudah lupa dengan fungsi ‘minum’, tetapi lebih
memerhatikan masalah bentuk dan warna, atau tampilan gelas
tersebut.”
Beranjak dari pemikiran tersebut, Faisal kembali menantang apresiator untuk
berpikir lebih jauh mengenai hakikat suatu benda, sama seperti konsep awal,
namun semakin kompleks. Seabstrak apapun bentuk suatu objek, pola persepsi
manusia masa kini selalu menghasilkan usaha untuk mencari-cari kaitannya
dengan benda lain, guna mengerti lebih dalam makna dan maksud
diciptakannya objek tersebut, dilatarbelakangi oleh ketergantungan manusia
pada material atau benda yang sudah ada dan disepakati secara universal.
Karya Faisal menimbulkan pertanyaan, apakah cita-cita ‘formalisme’ masih
mungkin untuk diterapkan, dengan kecenderungan manusia untuk selalu
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mengaitkan satu objek dengan objek lainnya? Sekaligus memberi persepsi
baru bagi kubu lain di seberang sana, sejauh apa kuantitas dan intensitas
ragam aspek-aspek visual pada karya dapat berpengaruh pada keberhasilan
perupa untuk mengkomunikasikan suatu pesan melalui karyanya?
Minimnya penggunaan ragam visualisasi dalam karya Faisal memperkuat
pengaruh desain, sekaligus memperkuat predikat ‘seniman Bandung’ yang
melekat pada dirinya, walaupun begitu, Faisal mengaku sama sekali tidak
terusik akan perihal itu.
“Saya juga kalau ditanya soal ‘ke-Bandungan’ sebenarnya
sudah tidak peduli, karena dari dulu saya tidak setuju dengan
persoalan itu. Terlebih, sekarang kita bebas akses referensi,
jadi tidak bisa lagi geografis itu dijadikan identitas satusatunya. Karena jujur saja referensi saya hampir tidak ada
seniman dari Indonesia.” –Faisal Habibi
Pendapat Faisal tersebut lagi-lagi mengingatkan kita akan prinsip universalitas
yang diajarkan seni rupa modern yang secara sejarahnya pertama masuk dan
diperkuat oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB di Indonesia. Di lain sisi,
Faisal pun tidak mengelak pengaruh kuat dari sisi akademis terhadap
kekaryaannya, namun ia merasa hal itu tidak perlu dipersoalkan.
Karya Faisal memang menunjukkan bahwa karya seni dapat jauh melebihi
batas biologis maupun geografis sang perupanya, apalagi dalam era globalisasi
sekarang, dengan teknologi internet, kita semua seakan setara dengan manusia
lain dari belahan dunia manapun. Masalah yang ia angkat juga merupakan
masalah yang berlaku pada hampir semua manusia, barat atau timur, kaya atau
miskin, yaitu ketergantungan manusia akan benda.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
VI.1

KESIMPULAN

Predikat ‘seniman Bandung’, lahir dilatar belakangi oleh kejadian historis
dimana Seni Rupa ITB pernah mendapat tuduhan sebagai ‘Laboratorium
Barat’, karena akademinya lahir dari inisiatif pemerintah Belanda dan
metode pendidikannya pun berasal dari dari seni rupa modern Barat.
Istilah Mazhab Bandung lahir sebagai oposisi dari arus seni rupa di
Yogyakarta, tepatnya ASRI, yang lahir dari inisiatif seniman-seniman
lokal dan menjunjung tinggi nilai ke-Indonesiaan.
Faisal Habibi adalah perupa lulusan Seni Rupa ITB yang tidak luput dari
stigma tersebut. Sekilas, banyak orang mengira bahwa karya-karya Faisal
merupakan karya dengan kecenderungan ‘formalis’ yang tidak memiliki
muatan naratif, atau karya yang mengejar kesempurnaan nilai-nilai estetis.
Dalam kesehariannya selama berkecimpung di medan seni rupa pun, tidak
jarang ia mendapat asumsi bahwa karyanya khas ‘seniman Bandung’,
bahkan tidak tampak seperti ‘karya perupa Indonesia’, karena unsur desain
yang terlihat kental dan tidak ada jejak-jejak pemakaian ragam hias seni
tradisi sama sekali.
Di balik semua anggapan tersebut, Faisal justru selalu menyelipkan nilainilai kemanusiaan dalam karya-karyanya. Ia mengangkat bagaimana
manusia masa kini hidup secara ketergantungan pada benda sehingga
selalu ada kecenderungan untuk mengaitkan objek apapun dengan benda
keseharian dan fungsinya. Pada rangkaian karya terbarunya, Faisal
membahas lebih jauh bagaimana manusia lambat laun mengedepankan
tampilan dibanding fungsi.
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Karya Faisal adalah kritik sosial yang sangat halus, menunjukkan
bagaimana seorang perupa dapat menyampaikan pesan secara implisit
tanpa mengurangi nilai estetisnya. Adapun ketepatan-ketepatan unsur
formal dan estetis dalam karyanya memang merupakan kepuasan
tersendiri bagi Faisal, dan ia juga mengakui bahwa ia mendapat pengaruh
seni modern dan desain yang kuat, yang bisa jadi tidak akan ia dapatkan
jika ia tidak mengenyam pendidikan di seni rupa ITB.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, walaupun sudah hampir lebih dari
satu dekade sejak istilah Mazhab Bandung lahir, pengaruhnya masih dapat
kita rasakan, terutama dalam praktik sosial medan seni rupa Indonesia,
jika disandingkan dengan Yogyakarta. Metode pengajaran di seni rupa
ITB telah mengalami banyak kemajuan dan perubahan, namun masih ada
jejak-jejak

nilai-nilai pengajaran khas

Mazhab Bandung,

karena

kebanyakan pengajar adalah lulusan Seni Rupa ITB, maka nilai-nilai
tersebut diturunkan dari seorang pengajar kepada muridnya yang juga akan
mengajar.
Pada akhirnya, kekaryaan seorang perupa memang tidak bisa dilepaskan
dari latar belakang perjalanan hidupnya, apalagi dengan adanya kajian
interdisiplin seperti sosiologi seni dan antropologi seni, namun, bukan
berarti ruang gerak dan pemikiran seorang perupa terbatas secara latar
belakang akademis dan geografis, apalagi pada era globalisasi masa kini
dimana setiap orang bebas mengakses ilmu pengetahuan dan referensi dari
belahan dunia manapun.
VI.2 SARAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengaruh Seni Rupa
Mazhab Bandung Terhadap Karya Faisal Habibi Periode 2007-2016,
beberapa saran yang dapat disampaikan, dipaparkan di bawah ini.
Pada nyatanya, latar belakang pendidikan memang berperan besar dalam
memengaruhi kekaryaan seorang perupa, namun bukan berarti seorang
perupa menjadi terkekang secara geografis maupun akademis. Di era
globalisasi sekarang, ilmu pengetahuan didapat darimana saja, pelaku72

pelaku seni dalam medan seni rupa Indonesia pun makin beragam, tidak
hanya mereka yang mengenyam pendidikan seni rupa, tetapi juga dari
berbagai disiplin ilmu lainnya seperti sastra, ekonomi, bahkan ilmu alam
sekalipun.
Fenomena ini mengharuskan perupa untuk lebih cermat menempatkan
dirinya dalam medan seni rupa yang terus berkembang. Bagi para lulusan
akademi seni yang mumpuni secara historis seperti ITB dan ISI, bukan
berarti hal tersebut menjadi tameng dan menghasilkan arogansi, tetapi
justru dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sumber ilmu utama, sumber
koneksi, dan pemacu agar tetap mengharumkan nama institusi. Bagi para
lulusan akademi seni lain atau non-seni janganlah berkecil hati, selama ada
keinginan untuk terus belajar, latar belakang pendidikan bukanlah
segalanya. Buatlah gebrakan dan sejarah baru.
Bagi peneliti lain yang tertarik memfokuskan diri dalam kajian medan dan
sosiologi seni rupa di Indonesia, dapat mengembangkan penelitian ini
dengan meneliti seni rupa

Daerah Istimewa Yogyakarta secara lebih

mendetail agar bisa dilihat perbandingannya dengan seni rupa di Kota
Bandung.
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MAZHAB BANDUNG

FAISAL HABIBI

 Aplikasi dari metode pengajaran seni
rupa modern Barat di Seni Rupa ITB
 Non-figuratif, cenderung abstrak
 Formalis, mementingkan unsur-unsur
Rupa dasar seperti komposisi, warna,
dan bentuk
 Tidak memiliki muatan naratif




Pengaruh




Lulusan Seni Rupa ITB
Banyak terinspirasi dari perupa-perupa
luar seperti Damien Hirst dan Piet
Mondrian
Sangat memerhatikan kualitas unsurunsur rupa dasar
Bentukan kayanya banyak yang
mengarah ke abstraksi

PERBEDAAN



Faisal Habibi masih menyelipkan muatan naratif
seperti nilai-nilai sosial ke dalam karyanya
Ia juga beranjak dari benda-benda keseharian,
kalaupun bentuknya abstrak, dibuat dengan
intensi agar apresiator mengaitkannya dengan
benda yang ada

Gambar VI. 1 Bagan Analisis Perbandingan Mazhab Bandung dan Faisal Habibi
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LAMPIRAN
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Lampiran A

Wawancara dengan Faisal Habibi

Siapa seniman referensi Faisal?
Sebenarnya saya baru mulai digodok itu pada tugas akhir, dituntut untuk punya
seniman referensi. Tetapi saya lebih berfokus pada bagaimana objek menjadi subgenre, untuk itu saya butuh referensi untuk mencari tahu siapa yang awalnya
membawa spirit itu, yaitu Marcel Duchamp. Justru sebenarnya referensi saya
kebanyakan desainer, tapi juga tidak bisa menyebutkan spesifik siapa, mungkin
karena selera juga, kebanyakan dari Bauhaus, spiritnya De Stil, kebanyakan
referensinya desain. Kalau seniman paling Marcel Duchamp, karena dia yang
membawa spirit awal bahwa objek diakui sebagai sebuah karya.
Apakah latar belakang pemilihan warna dan bentuk dalam berkarya juga
berasal dari situ?
Ya,

sebenarnya

pemilihan

bentuk

dan

warna

itu

cara

saya

untuk

mengkomunikasikan bahasa ‘sekarang’, bukan untuk mengikuti tren tapi bahasa
yang paling bisa diterima sekarang, untuk masyarakat populer sekarang, diterima
secara luas. Karena saya referensinya memang lebih banyak dari desain, saya
mencoba melihat juga perkembangan desain, bahasa yang dipakai desain sekarang
seperti apa.
Pada masa awal berkarya, Faisal beranjak dari objek-objek keseharian
seperti kursi, tetapi sekarang makin mengarah ke abstraksi dan tidak
menjadi bentuk apa-apa, bisa tolong jelaskan?
Itu berangkat dari konsep, menuntut saya untuk harus ada perubahan dari segi
visual. Waktu itu saya benar-benar concerned dari segi fungsi, jadi bagaimana
menurut saya benda sehari-hari itu punya eksistensinya tersendiri, sehingga
kadang lebih eksis daripada manusianya, benda-benda juga bisa bergerak, bisa
berputar, akhirnya seringkali manusia dikendalikan oleh itu. Jadi perhatiannya itu
bagaimana caranya karya saya masih mengingatkan soal fungsi, masih ada
language dalam karya-karya saya yang mengingatkan orang akan sesuatu.
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Misalnya saya meminjam bentuk kursi, lalu saya membuat gangguan di sana,
tetapi tetap menggiring orang untuk berpikir mengenai masalah duduk, masalah
fungsi, saya coba twist di situ. Tetapi konsep ini membuat saya semakin intens,
dalam sehari-hari pun intens untuk melihat objek, apa yang ada di sekeliling saya,
mempertanyakan kembali soal fungsi, sampai saya ada di suatu titik dimana saya
merasa ketika dibandingkan dengan kehidupan sehari-hari, orang zaman sekarang
sepertinya sudah tidak lagi mempertanyakan soal fungsi, karena sudah menjadi
bagian dari hidup manusia sehari-hari, tetapi yang lebih diperhatikan sekarang
justru tampilan, bukan masalah fungsinya lagi.
Contohnya analogi gelas yang selalu saya pakai sejak awal berkarya, sebelum
ditemukan gelas, kita minum pakai tangan, akhirnya manusia berpikir untuk
membuat wadahnya, dan diciptakanlah gelas, disitu sudah ada fungsi. Kemudian
gelas tidak berhenti sampai situ, manusia tidak puas, mereka butuh efisiensi,
akhirnya ada gelas yang dibuat agar minuman tetap panas dan sebagainya, analogi
ini berlaku untuk semua benda. Maka dari itu pada awal berkarya saya membuat
benda yang seolah-olah fungsinya banyak, dilipatgandakan, tetapi sebenarnya
bukan apa-apa, seperti bagaimana objek fungsinya dikembangkan secara
berlebihan, seolah-olah memudahkan tapi malah memanjakan dan membuat kita
stuck. Kemudian, sekarang kasusnya beda. Misalnya kita mau belanja gelas ke
IKEA, kita udah lupa sama fungsi minum, tapi lebih memerhatikan masalah
bentuk dan warna atau tampilan.
Jadi pada karya-karya terbaru ini, fungsi benar-benar dihilangkan?
Saya semakin menarik jauh, sudah bias objeknya apa, tetapi berusaha mengambil
bentuk yang masih diidentifikasi sebagai objek, misalnya ini mirip piring dan
sebagainya. Jadi tetap memberi akses untuk orang berpikir pada objek walaupun
sudah sangat bias.
Bagaimana kecenderungan Faisal sebelum kuliah? Apakah memang selalu
menyenangi hal-hal yang formal dan presisi, tidak pernah mengalami
menyukai berkarya secara figuratif?
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Tidak sih, mungkin karena subject matter saya juga, dari benda sehari-hari, yang
merupakan produk. Produk itu kan benda yang sangat terukur dan merupakan
benda massal sehingga dalam proses menciptakannya, preciseness menjadi sangat
penting, tidak boleh meleset. Hal itu membuat saya cukup intens untuk
memperhatikan dan menjalaninya. Walau abstrak sebagaimanapun tetap ada unsur
ketepatan dan finishing khas produk yang harus mulus dan saya saya menemukan
kenikmatan sendiri di dalamnya.. Tetapi karena sudah intens berkarya seperti itu
bertahun-tahun dari dulu sampai sekarang, saya cukup jengah juga dan ingin
membuat sesuatu yang lebih raw dan brutal, entahlah bentuknya apa itu.
Kalau begitu adakah rencana untuk berubah arah ke depannya?
Berubah arah sih tidak, karena yang dari dulu sampai sekarang, tetap mengenai
kesinambungan, subject matter akan tetap objek, walaupun mungkin secara visual
eksekusinya menjadi jauh, bukan berarti berubah, tetapi menjadi tahapan lain saja.
Apakah Faisal menganggap diri sebagai seorang ‘formalis’?
Tidak berani bilang sih, tapi memang banyak yang menganggap seperti itu.
Karena memang proses dari berkarya melalui objek tadi, saya pun terkejut bahasa
visualnya jadi seperti ini.
Jadi sebenarnya masih ada latar belakang naratif dalam karya-karya Faisal?
Ada, justru sebenarnya karya-karya saya membicarakan perihal manusia bukan
objek. Saya meminjam objek untuk melihat kondisi manusia sekarang. Saya
punya anggapan bahwa melihat manusia hari ini bisa dilihat melalui objek,
bahkan bisa memprediksi manusia yang akan datang melalui objek. Karena satu;
sudah tidak mungkin manusia dilepas dari objek dan semakin bergantung
padanya. Terinspirasi dari salah satu cultural studies namanya Material Culture,
yang menunjukkan keadaan kita hari ini.
Apakah Faisal merasa pendidikan di ITB sangat berpengaruh dalam
kekaryaan Faisal?
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Mungkin lebih pada metode pengajaran di seni patung, sedikit-banyak
berpengaruh. Sejak awal selalu ditekankan mengenai esensi, contoh pertamanya,
dalam membuat figur kita harus membentuk sesuatu dari dalam, dari gestur ototototnya, logika-logika mengenai keseimbangan. Baru disadari juga ketika lulus.
Kedua, dituntut mengarah ke abstraksi ketika dianggap sudah mengerti logikalogikanya. Jadi ketika membuat karya abstrak pun tidak asal, tetap sadar ada
keseimbangan, sebab-akibat, masalah komposisi. Ketiga, eksplorasi material.
Belum ada konsep, namun bagaimana kita diajari untuk benar-benar mengenal
material seperti kelenturan dan kekuatan. Keempat, baru mengenai konsep dan
menghubungkan semuanya. Menariknya, kami didorong untuk selalu bertanya
pada karya sendiri. Mengapa memilih material ini, mengapa harus diberi
intensitas cahaya seperti itu, dll, selalu kritis terhadap diri sendiri. Mungkin ada
hubungannya sama formalisme itu sendiri. Menurut saya, formalisme itu efisiensi
bahasa. Dalam membuat sesuatu harus efisien, to the point.
Saya dengar, zaman ajaran ibu Rita Widagdo dulu, aspek-aspek figuratif
kurang disukai dan selalu memprioritaskan formalisme dan abstraksi,
apakah Faisal mengalami?
Saya tidak sempat diajari ibu Rita, tetapi merasakan waktu sama Pak Amrizal,
beliau selalu menekankan tentang arah, “kenapa kayunya disini? Bagian ini harus
dipotong, kalau dipaksa keluar, karyanya menjadi lost”. Sebenarnya hal itu
merupakan metode pengajaran dan pembacaan seni rupa modern, yang benarbenar formal. Satu lagi yang paling pengaruh itu lingkungan. Saya merasa temanteman di desain itu memperkaya saya. Dari segi taste pun terpengaruh dari
mereka.
Apakah Faisal pernah merasa dicap sebagai ‘seniman Bandung?’
Itu sering sih, tetapi seringnya malah kayak bukan seniman sini katanya, pernah
juga ada yang bilang saat saya TA (tugas akhir), “ini kayak bukan TA orang sini,
bukan seniman Indonesia.” Mungkin karena kental pengaruh desainnya. Di media
mana juga pernah dibilang kaya seniman Swedia.
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Bagaimana tanggapan Faisal saat mendengar anggapan itu?
Gak gimana-gimana, saya juga kalau ditanya soal ‘ke-Bandungan’ sebenarnya
sudah tidak peduli, karena dari dulu saya tidak setuju dengan persoalan itu.
Terlebih, sekarang kita bebas akses referensi, jadi tidak bisa lagi geografis itu
dijadikan identitas satu-satunya. Karena jujur saja referensi saya hampir tidak ada
seniman dari Indonesia.
Kalau begitu, bagaimana pendapat Faisal terhadap medan seni rupa
Indonesia masa kini? Apakah betul masih ada

pembedaan-pembedaan

tersebut?
Sekarang sudah lebih cair, karena saya beranggapan seniman di Bandung
terutama, individualisme kan kencang di sini, jadi dia merasa dirinya sebagai
seniman adalah sebagai dia bukan sebagai bagian dari Bandung. Karena referensi
yang sudah bebas tadi, bukan hanya dari sekolah atau lingkungan, dia bebas
memilih sendiri mau kemana. Tetapi itu justru yang menarik, individualisme itu
membuat tiap orang jadi spesial, menumbuhkan gengsi kalaupun hanya mirip
sedikit dengan yang lain.
Mengapa harus selalu membawa-bawa ‘Bandung’ dan ‘Yogya’, seniman kan
urusannya dengan diri sendiri. Memang jiwa sosial itu penting, tetapi territorial itu
sudah tidak penting lagi sekarang.
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