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Bagaimana kesan dan komentar 
Anda sehubungan dengan beberapa 
larangan terhadap pementasan 
kesenian belakangan ini? 

Kesan saya, penstiwa itu agak 
sepele, dibesar-besarkan. 

Persisnya saya tidak tahu, karen a 
jauh dari penstiwa. Ini cuman 
pengamatan dan jauh. Dua gajah 
atau raksasa cubiH:ubitan. Lalu ada 
yang berteriak: "Aduh !". Dasar 
gajah, teriakannya keras sekali. 

Penstiwa itu kelihatan besar, 
karena te~adi di ibukota. Di pusat 
penyebaran informasi dan 
penerbitan media massa. Melibatkan 
kaum seniman yang sudah tenar. 
Yang jadi korban adalah kesenian 
padat-modal. Dan ban yak 
tokoh-tckoh besar yang ikut 
berkomentar tentangnya. Cocok pula 
dengan suasana dan suhu jaman. 

Jadi menurut Anda beberapa 
peristiwa tersebut tidak pantas 
mendapat perhatian serius dan 
keprihatinan? 

Bukan begitu. Setiap kasus 
sensor layak diperhatikan dan 
diprihatinkan . Tapi kita tak perlu 
kelewat cengeng dan emosional. 
Mengapa baru belakangan orang 
ramai membicarakan soal sensor dan 
kebebasan berpikir, berbicara, 
berpendapat atau berkesenian? 
Mengapa orang baru dirangsang 
bicara ban yak soal itu sesudah ada 
tokoh-tokoh besar kena gebuk palu 
sensor? Ketika Teater Koma dilarang 
main Sampek Engtay saya ingat 
Riantiarno cengengnya bukan main. 
Dan publik kota kelas menengah 
ribut bersimpati. Apalagi setelah ada 
tiga kasus berturut-turut di Jakarta 
belakangan ini. Padahal itu kan 

Sensor, Seni, Kecoa 
Wawancara DIALOG dengan Ariel Heryanto 

Sensor seni oleh pemerintah pada 

akhir tahun 1990, mewarnai 

perjalanan kesanian di Indonesia. 

Karya seni yang dilarang, lebih 

bersifat kritik sosial atau potret 

masalah sosial di Indonesia. Kami 

mencoba untuk mewawancarai 

Ariel Heryanto, tokoh sastra 

kontekstual berkaitan dengan 

sensor tersebut. 

tidak berarti kehancuran apalagi 
kiamat bagi orang sepinter, dan 
sekaya Riantiarno atau Rendra. 

Bukan tidakada persoalan 
sensor di Indonesia yang perlu kita 
perhatikan dan prihatinkan. 

Apakah selama ini tidak ada 
sensor yang seratus atau seribu kali 
lebih hebat da!am masyarakat kita? 
Dalam benbu-ribu bentuk dan gaya 
yang dialami manusia Indonesia 
dan berbagai profesi, lapisan sosial, 
usia, jenis kelamin, agama, ras dan 
suku, latar belakang budaya, 
pendidikan dan asal-usul. Kenapa 
tunggu sampai ada sensor seperti 
yang dialami Teater Koma untuk 

:. mengangkatnya jadi isyu nasional? 
Sensor tak selalu datang dari 
pemerintah: Bahkan ada seniman 
yang setuju sensor atas karya seni 
seniman lain. A pakah soal sensor 
dibicarakan seramai ini seandainya 
ada larangan serupa di sebuah 
kecamatan di luar Jawa? Apakah 
kaum cendekiawan dan media 
massa kita ada yang perduli? Yang 
lebih memprihatinkan justru yang 

terjadi di luar Jakarta. 

Jelasnya, bagaimana 
pendapat Anda tentang 
komentar-komentar para 
tokoh itu tentang kasus 
larangan kesenian 
belakangan ini? 

Aneh. lronis. Yang 
menonjol adalah sikap 
ego-sentris dan wawasan 
yang sempit. Ada sebagian 
yang mengatakan bahwa 
para korban sensor itu tak 
perlu disensor sebab 
karya-karya seni itu 
dianggap"tidak ada 

apa-apanya", "cum a hiburan 
ringan", atau "tidak cukup bermutu 
untuk disensor", Lho, apa komentar 
beginian tidak ironis. Apalagi 
datangnya dari sesama seniman. 
Bukan saja komentar begituan itu 
menghina seniman yang disensor. 
Tapi sekaligus memberikan 
pembenaran atau minimal toleransi 
bagi sensor karya seni yang "ada 
apa-apanya", yang "tidak cuma 
hiburan", atau yang "cukup 
bermutu". Mungkin itu sekedar 
taktik. Tapi itu merugikan. 

Ada lagi yang berkomentar 
karfa seni tak dapat diganggu
gugat. Mereka membayangkan 
seniman punya otonomi dan 
kebebasan istimewa yang eksklusif. 
Mereka keberatan karya seni diamati 
dari wawasan non-seni, misalnya 
dari dimensi keamanan atau politik. 
Menurut mereka kaum poiisi tak 
berhak menilai atau melarang karya 
seni, karena polisi sekolahnya 
rendah. Tak pernah belajar kesenian 
di tingkat sekolah tinggi. Dengan 
angkuh mereka mempertanyakan 
tahu apa seorang polisi ten tang seni? 
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Seakan-akan mereka setuju sensor 
asal bukan karya seni. S€akan-akan 
mereka toleran pada sensor seni, jika 
yang menyensor bukan polisi tapi 
ahli seni atau sesama seniman. Itu 
kan omongan ego-sentrik. Juga 
bodoh. Kalau ada polisi ikut pakai 
logika bodoh kaum seniman 
budayawan begitu, polisi itu akan 
bilang: seniman tak berhak bicara 
ten tang soal-5Oal kecoa, cicak, jagat 
raya, apalagi soal suksesi, negcJa, 
polisi dan ten tara dari kacamata 
kesenian. Tahu apa seniman 
50al-5Oal begituan? Ha, ha, ha. 

Sejak Orde Lama terjadi konflik 
antara seniman dan penguasa 
politik. Mengapa? Dan tampaknya 
seniman pada masa Ortie Lama 
lebih siap menghadapi soal-soal 
begini. Apakah Anda setuju 
pandangan ini?' 

KonHik seniman dan penguasa 
politik bukan terjadi sejak Orde 
Lama. Tapi sejak ada yang 

dinamakan kesenian dan politik itu 
sendiri. Tidak hanya di Indonesia. 
Tak ada politik yang kuat dan 
langgeng tanpa berkesenian, tak ada 
kesenian yang besar tanpa 
keterlibatan dalam politik. Tidak 
semua, tidak selalu kesenian dan 
politik selalu bertabrakan. Banyak 
terjadi selang-seling an tara 
kerjasama dan pertentangan di 
antara mereka. 

Seperti halnya bidang-bidang 
lain: ekonomi, ilmu, agama dan 
sebagainya. Saya tidak setuju jika 

• dikatakan seniman jaman Orde 
Lama lebih matang atau siap 
daripada seniman masa ini. Atau 
tepatnya tidak percaya begitu, 
karena pengetahuan saya 50al itu 
terbatas. Perbandingan itu tidak 
mudah. Tergantung apa dasamya. 
Lebih mudah mengatakan seniman 
jaman Orde Lama sadar berpolitik. 
Lebih berpengalaman dan gesit 
berpolitik ketimbang yang sekarang. 
Bukan mereka lebih pintar atau 
bodoh. Mereka mungkin tak 

memilih begitu. Mereka tak bisa 
menghindari gelombang sejarah 
sosial. Seniman masa kini juga 
menjadi seperti yang sekarang 
bukan sepenuhnya karena mau atau 
senang jadi seperti itu. Bukan tak 
ada yang sadar dan berusaha 
melawan arus. Ini banyak di 
kalangan seniman muda. Ini 
melegakan dan menumbuhkan 
pengharapan. 

Apa langkah yang h~rus diambil 
seniman masa kini? 

Berkarya terus. Sambil bela jar 
lebih pinter bergaul dengan 
non-seniman. Termasuk yang jauh 
dari pusat modal dan kuasa. Dengan 
kaum kecoa. Sehebat-hebat sensor 
yang dibikin manusia, di dunia ini 
tak ada sensor yang menutup semua 
lubang kreativitas manusia lain. 
Keeoa saja tahu sela-sela yang pas. 

Made Budhiana Beragam cara bisa di/akukan seniman untuk 

bekerja kreatif di tengah-tengah masyarakat 

di mana ia berada, atau di alam luas, /epas 

dan bebas, melibatkan sebanyak mungkin 

segi-segi kehidupan. A/am, seni maupun 

manusia terlibat di dalamnya, da/am suatu 

kehidupan yang kompleks, suatu proses dad 

batin ke batin. 

Melukis di Puncak 
Gunung Batur 

~ 

"iang hari, 29 Oktober 1990, puncak Gunung 
Batur, Bali, dihiasi selembar kain kanvas pelukis 
Made Budhiana, yang membentang 30Ox150 em. 
Beberapa yang lain ikut bersamanya, melukis 
dengan media kertas dan eat air, bebas dan 
bersemangat. 

Angin, pasir dan kulit yang tersengat 
matahari, atau tumbuhan, kawah, danau dan 
kabut datang dan pergi yang mengelilinginya 

:> 
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Ketika 
beraksi di 
puncak 
gunung 

DIA 
LOG 
NO.3 !1 
1 9 9 1 

25 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>




