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Ariel Heryanto: 

Tidak Ada Seniman yang Mandiri 
Surabaya - Surabaya Post 
, Tak ada seniman yang man
diri. Sejarah menunjukkan, se
niman selalu menjadi bayang-

, bayang atau abdi dalem kera
jaan. Sementara anggapan 
bahwa seniman merupakan 
sosok pemberontak, mendahu
lui zaman, atau tak bisa di me
ngerti masyarakat biasa, ha
:nya mitos belaka. 

Mitos serta gagasan kernan
diriar! seniman yang kini dian
eangkan, merupakan implika
si haneurnya sendi-sendi ke
kuasaan kerajaan oleh gelom
bang modernisasi, industriali
sasi, dan kapitalisme. Seni
man menjadi terbuang dari ta
tanan yang tadinya mapan dan 
tak diterima di masyarakat 
yang nilainya sudah berubah. 
Mitos dan gagasan kemandiri
an seniman adalah kompensa
si dari rasa frustrasi mereka. 

Hal ini diungkapkan Drs. A
riel Heryanto, M.A., pengamat 
politik kebudayaan dari Uni
versitas Kristen Satya Waeana 
(UKSWl, Salatiga, usai berbi
eara dalam "Seminar Pemba
kuan Bahasa Melayullndone
sia dalam Konteks Ekonomi 
dan Politik" yang diselengga
rakan Himpunan Mahasiswa 
Program Studi Bahasa dan 
Sastra Indonesia FISIP Unair 
di Perpustakaan Unair, Ju
mat. 

"'lUgas seniman di masa lalu 

mengukuhkan kebesaran raja. 
Kesenian atau hiburan dibikin 
raja. Ada memang tontonan a
tau kesenian rakyat, tetapi se
nimannya juga tidak ada yang 
mandiri," kata penyunting bu
ku Perdebatan Sastra Konteks
tualini. 

Bangkitnya industrialisasi 
dan kapitalisme, lanjut Ariel, 
menghaneurkan sendi-sendi 
kekuasaan kerajaan di bidang 
ekonomi, politik, maupun mo
ralitas.Semua yang bersifat 
kebangsawanan dipertanya
kan oleh modernitas, industri
alisasi, dan kapitalisme. "Yang 
tampil adalah kelompok yang 
mementingkan rasionalitas, 
produktivitas, industrialisasi, 
individualisasi, termasuk hak 
milik pribadi," ujar staf pen
gajar Fakultas Pasea SaIjana. 

Menurut kandidat doktor di 
Monash University, Australia 
ini, haneurnya kerajaan tak 
memungkinkan untuk me
nampung kembali seniman, 
maupun gaya berseni ala kera
ton. Maka muneullah ide seni
man sebagai individu. Jika se
niman berdendang, berkisah, 
atau menulis bukan untuk ra
ja, tetapi untuk diri pribadi se
bagai orang yang sudah dibu
ang dari keraton. 

"Karena itu, dalam gambar
an sejarah yang besar ini, bisa 
dilihat seniman tak lagi me
ngabdi pada siapa pun (kera-

ton). Ia mandiri karena terbu
ang dari tatanan yang tadinya 
mapan. Jadi gagasan, praktik, 
atau kemandirian serii meru
pakan produk modernisasi," 
tambah Ariel. 

Dikatakan, ketika terbuang, 
seniman menemukan masya
rakat yang materialistis kare
na bangkitnya modernisasi, in
dustrialisasi, kapitalisme, dan 
sulit menemukan orang yang 
menghargai kesenian. "Pasal
nya, dalam masyarakat yang 
dieari adalah nilai komersial. 
Keseniannya pun adalah yang 
bernilai komersial," katanya. 

Akibatnya, yang ditemui ke
mudian di kalangan seniman 
adalah sikap pemberontak. 
"Memberontak terhadap na
sibnya yang merana, kehilang
an keraton dan tak diterima di 
dalam pas~r," tegas Ariel yang 
melihat ada tiga maeam reaksi 
seniman terhadap kondisi za
man modern ini. 

Pertama, yang bersikap 'se
ni untuk seni'. Seniman selalu 
mengatakan, bukan karyanya 
tidak laku, tetapi karena me
mang tidak untuk 'dilaeurkan' 
ke pasar. "Seniman merasa 
masyarakat t.ak bisa mengerti 
mereka, karena seniman telah 
'melampaui zaman'. Itu ke
angkuhan sebagai kompensasi 
rasa frustrasi karena tak pu
nya tempat.di masyarakat, le
pas dari individunya baik atau 

buruk," tandasnya. 
Reaksi kedua, yang ingin hi

dup seirama dengan zaman. 
Kelompok ini dituding kelom
pok pertama sebagai pelacur
an kesenian, sebaliknya ke
lompok pertama dikritik seba
gai keangkuhan seniman. 

Ketiga, biasa disebut kese
nian yang terlibat dalam ma
syarakat bukan untuk men
jual, tetapi mengubah masya
rakat. "Kelompok ini tidak 
mau berseni untuk seni. 'lUju
annya non-materi. Jika ada se
niman yang ingin mandiri, se
betulnya datang dari kelom
pok ini," ujar Ariel. 

Di Indonesia, katanya, yang 
laris adalah kelompok perta
rna dan kedua, sementara yang 
ketiga tidak mungkin. Hal ini 
berkait dengan politik keseni
an/kebudayaan negara serta 
pengalaman masa lampau. 

Pada zaman Soekarno, ke
budayaan dipandang begitu 
penting. Partai politik mampu 
memobilisasimassanya den
gan kebudayaan. Tetapi seka
rang tidak lagi. Bukan berarti 
kesenian dibiarkan, euma ti
dak dinomorsatukan. 

Kalau ada seniman yang 
berkreasi melibatkan masya
rakat dengan sasaran mengu
bah selalu dihalang-halangi. 
"Contohnya Rendra atau Rian
tiarno dengan Teater Koma
nya," kata Ariel. (cal 
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