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PENGANTAR

Telék Oséng ini hadir sebagai ruang meditasi bagi masyarakat industri maupun
masyarakat yang lelah dengan hiruk pikuk kendaraan di perkotaan, serta gerak masyarakat yang
dituntut serba cepat. Dimana ruang-ruang publik telah terkontaminasi oleh modernisasi dan
digitalisasi mau tidak mau masyarakat memerlukan segala kebutuhan dengan kecepatan yang
fantastis tanpa sempat menyadari kemungkinan-kemungkinan yang bisa diciptakan dari alam.
Kita tidak perlu lagi memasak di dapur dengan segala kerumitannya seperti hendak memasak
nasi goreng kita mesti membeli bawang, kemudian mengiris dan menumbuknya bersama
bumbu-bumbu lain. Hingga pada akhirnya memasukkan nasi kepenggorengan dan
mengaduknya hingga masak. Pada era ini tidak perlu melakukan dengan menikmati proses yang
dilalui saat membuat nasi goreng tersebut, cukup dengan kekuatan internet melalui aplikasi,
kita bisa pesan makanan sesuai selera. Tanpa disadari kita menghilangkan proses yang
bermakna saat memasak. Karena dari tahapan ke tahapan selanjutnya, dapat memunculkan
rasa sesuai kondisi taksunya.
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TELÉK OSÉNG
Wisnu Ajitama
A. Ide
Tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita terkadang dianggap sebagai pengganggu
pemandangan. Seringkali keberadaannya tidak disadari sebagai makhluk hidup yang
memiliki potensi estetik di dalamnya. Tanaman seperti itu cenderung dijadikan musuh
dalam kehidupan, rumput-rumput liar dibakar habis untuk pembukaan lahan industri kelapa
sawit, pohon-pohon ditebang untuk industri mebel, dan kasus-kasus lain. Pada kasus
terdekat, setiap sore hari, masyarakat agraris seringkali membakar sampah menggunakan
tumbuhan kering bercampur dengan sampah plastik atau sampah konsumsi. Hal ini
dilakukan untuk menghilangkan sampah, tetapi justru sebaliknya, menghasilkan sampah
baru yang tercerna oleh indera penciuman dan penglihatan.
Dari fenomena inilah, upaya pemberdayaan tumbuhan yang dianggap mengganggu
oleh masyarakat menjadi ide untuk mendekontruksi daya alam sebagai wujud estetik serta
upaya pergerakan sayang lingkungan. Salah satu tumbuhan yang sering dibakar adalah
lantana camara atau tembelek (saliara, angleng, wild sage, dll). Tanaman ini dipilih
berdasarkan karakter, sifat, habitat, populasi, dan kegunaan. Kerja bersama dengan
masyarakat merupakan salah satu metode dalam pengerjaan karya enviromnetal art ini.
Dimana dari kerja sosial demikian, dapat ditemukan pengetahuan dan pengalaman baru
dalam kerja seni environmental art ini.
Bentuk-bentuk representasi dari pesisir pantai, seperti kapal nelayan, mercusuar,
serta beberapa karakteristik hewan laut menjadi bahasa simbolik dalam karya ini. Hal ini
dikarenakan ada keterkaitan local history dan geologi. Ciri khas pegunungan ini adalah
adanya batu karst (geoforest) yang serupai batu karang di lautan. Pada September 2015
wialayah ini tercatat di UNESCO sebagai anggota Global Network of Nation Geoparks.
Semakin memperkuat keberadaan hutan, tanah, dan mahkluk hidup yang ada di sekitarnya
sebagai warisan dari sistem bumi yang tak terpisahkan yang wajib dijaga untuk kehidupan
masa depan.
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Dalam lingkup geologi sendiri, lokasi Watu Payung memiliki kesamaan dengan
batu karang di lautan. Dimana stuktur tanahnya lebih didominasi oleh batu karst yang
keras dan tajam seperti karang. Menurut sumber terkait, wilayah ini merupakan sisa-sisa
terumbu karang yang dulu pernah terendam air laut. Dari beberapa sumber inilah
kemudian menjadi ide dalam perwujudan bentuk karya. Dimana ciri dari lautan salah
satunya adalah alat transportasi, hewan, dan fenomena alamnya yang kemudian
mengilhami penulis. Di wilayah local history, ceritera mengenai Jaka Tarub dan tujuh
bidadari, serta wilayah yang dulunya menjadi tempat pemandian para Pembayun Keraton
Yogyakarta turut serta dalam perwujudan ide karya environmental art ini.
Dari tumbuhan yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar kemudian
diolah melalui laku estetis dan dipadukan dengan local wisdom wilayah Watu Payung
menjadi gagasan utama penciptaan karya dalam environmental art ini. Pengerjaan
bersama masyarakat dan lembaga-lembaga terkait merupakan bentuk kampanye
lingkungan yang dipilih. Dimana isu-isu lingkungan pada era ini menjadi problem yang
perlu segera dilakukan tindakan nyata untuk mendongkrak kapasitas pengetahuan
masyarakat akan dampak positif dan negatif dari alam itu sendiri.
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MANARA

GLOOMY LIGHTHOUSE

Deskripsi
Dalam era dunia ketiga, orang-orang muda mulai beramai-ramai meninggalkan
pedesaan secepat mungkin yang mereka bisa, bahkaan sering justru didorong oleh orang
tua mereka yang melihat kerja tani sebagai suatu karir yang tidak punya masa depan
Paul Mc Mahon.
Telék Oséng ini hadir sebagai ruang meditasi bagi masyarakat industri maupun
masyarakat yang lelah dengan hiruk pikuk kendaraan di perkotaan, serta gerak masyarakat
yang dituntut serba cepat. Dimana ruang-ruang publik telah terkontaminasi oleh modernisasi
dan digitalisasi mau tidak mau masyarakat memerlukan segala kebutuhan dengan kecepatan
yang fantastis tanpa sempat menyadari kemungkinan-kemungkinan yang bisa diciptakan dari
alam. Kita tidak perlu lagi memasak di dapur dengan segala kerumitannya seperti hendak
memasak nasi goreng kita mesti membeli bawang, kemudian mengiris dan menumbuknya
bersama bumbu-bumbu lain. Hingga pada akhirnya memasukkan nasi kepenggorengan dan
mengaduknya hingga masak. Pada era ini tidak perlu melakukan dengan menikmati proses
yang dilalui saat membuat nasi goreng tersebut, cukup dengan kekuatan internet melalui
aplikasi, kita bisa pesan makanan sesuai selera. Tanpa disadari kita menghilangkan proses
yang bermakna saat memasak. Karena dari tahapan ke tahapan selanjutnya, dapat
memunculkan rasa sesuai kondisi taksunya.
Telék adalah suatu penyebutan yang diperuntukkan pada tanaman rumput liar dan
tumbuh di atas permukaan 1500 mdpl. Biasanya tumbuh di semak-semak belukar, dimana
masyarakat di daerah tertentu menyebutnya tembelék/telék. Lantana Camara dalam bahasa
latinnya mempunyai pesebaran diseluruh kawasan Amerika terutama di daerah tropis.
Penyebutan tumbuhan ini bermacam-macam, seperti saliara, wild sage di daerah Eropa.
Mengenai tumbuhan ini, pertama kali saya temukan di daerah Dlingo, Bantul, Yogyakarta.
Kemudian saya temukan kembali di daerah Panggang, Turunan, Gunungkidul, Yogyakarta.
Dari dua daerah dalam satu provinsi ini memiliki penyebutan yang berbeda. Di Bantul
dinamakan dengan tembelék dan di Gunungkidul dinamakan dengan angléng. Karakter
tumbuhannyapun juga berbeda, tekstur tanaman dan kelenturan bahan sangat berbeda. Hal
ini dipengaruhi oleh struktur tanah dan intensitas air pada tanah. Lain daripada itu, manfaat
dari tumbuhan ini sama-sama digunakan sebagai bahan untuk membakar sampah.
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Oséng merupakan salah satu teknik memasak yang digunakan oleh ibu-ibu rumah
tangga (biasanya) saat memasak sayur kangkung, kacang panjang, tempe, tahu, dan lainlain. Teknik memasak seperti ini sangat familiar dikalangan masyarakat pedesaan khususnya
Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berbeda dengan penyebutannya dengan “tumis” dan “cah”
yang familiar dikalangan masyarakat kota. Keunikan dalam teknik oséng yaitu bumbu
(bawang merah, bawang putih, garam, gula pasir, cabai, dan kecap) cukup diiris tanpa
ditumbuk halus untuk mendapatkan tekstur bumbu yang menyatu dengan kangkung
misalnya.
Dengan demikian, perpaduan antara telék dan oséng dalam konteks ini adalah
mengolah material alam yang notabene dianggap oleh masyarakat tidak memiliki nilai
artistik dan estetik kemudian diramu menjadi bentuk artistik dan estetik melalui karya
environmental art. Kesatuan ide, bentuk, material, memiliki harmoni dengan landskap alam
di lokasi. Lokasi tersebut berada di Geoforest Turunuan Watu Payung, Panggang,
Gunungkidul Yogyakarta. Teknik oséng dipilih dalam artian bahwa untuk mendapatkan
kelezatan makanan tidak harus menggunakan bahan pabrikan seperti micin, masako, atau
bumbu-bumbu yang banyak mengadung pengawet buatan. Demikian halnya dalam
penciptaan karya di alam ini, kebutuhan akan material pabrikan seperti paku, kawat,
bendrat, cor, atau material yang permanen sangat diperhitungkan penggunaanya. Hal ini
dilakukan untuk mendapatkan keselarasan dan menjaga keontentikan dari alam itu sendiri
tanpa harus menyakiti alam dan materialnya.
Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan landskap alam (gunung, sungai, tebing,
sunrise, dan sunset), fenomena alam yang terjadi (mempengaruhi keberadaan karya), hutan
lindung (pohon jati, geoforest), serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal yang menarik
perhatian adalah dampak peralihan izin dari pemerintah terkait, dimana izin hutan produktif
menjadi hutan lindung. Masyarakatpun beralih profesi dari petani hutan menjadi pekerja
serabutan. Teknik-teknik dalam pembuatan karya ini menggunakan teknik pertukangan
tradisional. Dimana lantana camara, dirakit (asemblasi) dengan teknik ikat dan anyam
(tikar). Sedangkan material tambahan seperti besi, kawat, dan paku digunakan pada karya
tertentu untuk menyesuaikan lokasi, bentuk, dan fungsi.
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PROSES PENGKARYAAN

DI WATU PAYUNG KAMI PERCAYA
... It's real early morning
No-one is awake
I'm back at my cliff
Still throwing things off
I listen to the sounds they make
On their way down
I follow with my eyes 'til they crash
Imagine what my body would sound like
Slamming against those rocks
When it lands
Will my eyes
Be closed or open? ...
(Björk – Hyperballad)

Huhum Hambilly
Pegiat Seni

Wisnu Ajitama Memaparkan Konsep Karya

Ketika Wisnu Ajitama menawarkan kesempatan kepada saya untuk menulis seputar
pengkaryaannya, tanpa pikir panjang saya menjawab ‘ya’, tentu dengan perasaan gembira dan
senang hati. Keputusan ini setidaknya berangkat dari bekal sebagai berikut, saya merasa telah
mengenali profilnya, mengamati aktivitasnya selama setahun terakhir, mengetahui model karya
yang dibuat, berikut isu-isu yang termuat di dalamnya. Namun, sekitar sebulan proses menulis
artikel ini saya tersadar, apa yang saya ketahui mengenai pengkaryaan Wisnu hanya sebagian kecil.
Secara tiba-tiba, saya diberondong oleh berbagai fakta yang hadir dalam proses pengkaryaan
Wisnu, yang buat saya memiliki cakupan sangat luas sekaligus rumit.
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Untuk sebuah proyek yang cukup monumental ini, agar tidak menambah kerumitan, kiranya
menjadi perlu untuk saya sampaikan sedikit latar belakang kepenulisan saya. Secara kebetulan, riwayat
kepenulisan saya lebih sering hadir di medan subkultur dengan moda kerja alternatif. Seolah selalu ada
upaya untuk menjaga jarak dari kepentingan formal. Maka yang jadi tawaran atas apresiasi karya Wisnu
adalah cara ‘yang lain’. Pertimbangannya adalah sesuatu yang praktis dari sudut pandang anak muda di
wilayah urban. Tulisan ini mencoba mewakili ‘generasi micin’ yang sudah terlepas dari dimensi tradisi
dan modernisme. Generasi yang mengamini apa saja sebagai mainan, dan “yang penting hepi.”
Karya Seni yang Ramai di Medsos
Sebagai generasi milenial yang turut merayakan gemerlap dunia medsos, terutama instagram,
menu ‘eksplore’ adalah sajian yang paling menggairahkan. Ini ruang yang paling demokratis, semua
orang, tanpa terkecuali seniman, berhak menyampaikan segala informasi yang mereka inginkan dengan
basis gambar. Pada saat bersamaan, semua pengguna akun juga bebas mengapresiasi dengan cara
memberi tanda suka maupun berkomentar, bahkan melaporkannya jika dirasa menggangu. Melalui
penerapan sistem algoritma, masing-masing akun dengan mudah menemukan apa yang diminati, halhal lain yang berhubungan dengan kesukaannya, sesuatu yang sedang ramai dibicarakan, juga
mendapat rekomendasi info baru yang langka ditemui di dunia nyata.
Apa saja yang terjadi di dunia maya bak proses yang alami, segala komponen kehidupan
senantiasa hadir di dalamnya. Media sosial pada akhirnya menawarkan fenomena sekaligus realitasnya
dengan caranya tersendiri. Membuka berbagai rumusan baru dalam melihat dunia, berikut seni.
Medsos adalah sesuatu yang tak bisa dipungkiri, hampir semua anak muda menggunakannya. Artinya
fasilitas yang bisa diakses via gadget ini adalah sesuatu yang penting. Bagi orang-orang yang
bekecimpung di dunia seni rupa, medsos turut serta mengakomodir berbagai hal terkait kesenimanan
dan pengkaryaan. Ia menjelma menjadi galeri online, media informasi aktivitas kesenian dan distribusi
berbagai hal lewat kerja seni.
Sekitar medio 2017, eksplorasi instagram cukup ramai dengan keberadaan karya seni di Hutan
Pinus Pengger, Bantul, Yogyakarta. Karya itu dibuat dari kayu-kayu kecil tak terpakai, dirangkai,
dibentuk sedemikian rupa, menyerupai tangan, gapura dan motif-motif senantiasa menjaring angin,
menjangkau udara bahkan langit. Karya ini bukanlah patung atau instalasi, fungsinya tidak sebagai objek
belaka, sebab ia menyatu dengan tanah, batu, pepohonan dan hewan-hewan, singkatnya ia telah
menjelma menjadi semacam komposisi alam itu sendiri, ia hidup. Baru diketahui secara resmi pada
September 2017, karya tersebut dibuat oleh Wisnu Ajitama, seniman yang tercatat sebagai mahasiswa
S2 aktif di kampus ISI Yogyakarta. Ia adalah satu dari sedikit seniman yang memiliki concern di wilayah
pengkaryaan berbasis lingkungan.
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Faktanya, peran medsos maupun media online lewat foto-foto karya Wisnu Ajitama sangatlah
masif. Lewat media inilah kita diantarkan kepada karya seni yang boleh disebut land art, environmental
art, eco art dan sejenisnya. Berbeda dari kecenderungan karya seni biasanya, yang kerap hadir di galeri
maupun event seni. Karya Wisnu ditempatkan di hutan, alam dipilih sebagai galerinya, dan waktu
pamerannya tak terbatas sejauh karya itu ada. Lewat keberadaan karya di hutan Pengger, Wisnu berhasil
menarik massa, publik dalam arti seluas-luasnya, di mana secara konkrit menjawab banyak pertanyaan
tentang peran seni dan seniman lewat beragam konteks yang dihadapinya.
Hingga hari ini, pasca diselesaikannya pada bulan September 2017. Mesin pencari google telah
mencatat sebanyak 133.000 tautan dengan kata kunci “karya seni pinus pengger”. Jika dengan instrumen
hastag berupa #pinuspengger via instagram tersedia hasil sejumlah 24.300 foto yang sebagian besar
merujuk pada karya Wisnu. Dengan data tersebut, keberadaan karya Wisnu memenuhi prasyarat
populer. Bagi saya kepopuleran karya ini penting dan boleh untuk dirayakan, sebab apa yang
dipresentasikan adalah karya seni yang memuat berbagai urgensi, seperti pelestarian alam, wisata
alternatif, edukasi, ekonomi kreatif dan sumbangsih wacana kesenian. Mengingat hal-hal populer yang
sering bermunculan akir ini identik dengan keburukan, yang mengundang caci maki, bully, nyinyir,
amarah dan miskin faedah. Inilah oposisi atas citra viral yang cenderung negatif.
Wisnu secara sosok bukanlah tipe seniman yang populer lewat medsos, berbanding jauh dari
popularitas karyanya. Jika boleh menyertakan sampel, ada tipe seniman yang karirnya dibentuk lewat
online, mereka sadar benar dan punya orientasi kesuksesan lewat apa yang sengaja ditampilkan melalui
posting. Status ala selebgram menjadi pencapaian penting, mengantarkan mereka pada undanganundangan berpameran, menjual produk, berikut aktivitas lain yang berpengaruh pada karirnya.
Medsos bagi Wisnu justru menjadi alat monitoring. Melalui persebaran foto-foto karya beserta
responnya, sejauh bisa dilacak menjadi sebuah rangkuman. Proyek karya Pengger ibarat ‘cek ombak’
yang mampu menjaring respon publik, dari situ ia setidaknya mendapatkan catatan baru atau simpulan
terkait, di mana posisi karyanya berada, bagaimana masyarakat menyikapi kreasinya, sampai sejauh
mana karya itu menemukan jawaban sekaligus persoalan, wacana apa yang berhasil dibangun dll. Pada
praktiknya publik lebih proaktif dalam mengapresiasi karya, hal tersebut dilakukan secara bebas dan
jujur. Barang tentu, pengalaman ini menjadi modal penting bagi proyek-proyek seni berikutnya.
Tak kalah warganet juga punya peran yang tak boleh dipandang sebelah mata. Walau
bagaimanapun kita tetap mengakui bahwa para netizen adalah apresior yang budiman. Bukan tidak
mungkin mereka mampu meligitimasi karya-karya tertentu lewat kerja mereka yang selalu mengejutkan.
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Proyek Watu Payung

Saya mendapat kesempatan mengunjungi lokasi proyek terbaru Wisnu, letaknya di daerah
Girisuko, Panggang, Gunung Kidul. Tempat ini merupakan obyek wisata Watu Payung, bagian dari
kawasan hutan jati berstatus konservasi. Ada 4 karya yang dibuat, jenisnya sama dengan karya
sebelumnya, dibuat menggunakan material utama kayu tembelek. Proses pembuatan karya memakan
waktu selama kurang lebih 4 bulan. Wisnu sengaja memilih lokasi berdasarkan landskap alam (gunung,
sungai, tebing, sunrise, dan sunset), fenomena alam yang terjadi yang mempengaruhi keberadaan karya,
hutan lindung (pohon jati, geoforest), serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Secara kebetulan,
mitosnya, di Watu Payung inilah legenda Joko Tarub pernah hidup, (bertapa menanti datangnya
bidadari?). Di areal tebing juga terdapat goa, yang katanya pernah menjadi tempat singgah Jendral
Sudirman bersama gerilyawan di masa peperangan. Kedua kisah ini akhirnya turut menyumbang konten
karyanya.
Satu kasus yang membuat Wisnu makin tertarik adalah dampak peralihan izin dari pemerintah,
yaitu izin hutan produktif diubah menjadi hutan lindung. Ia mengamati masyarakat beralih profesi dari
petani hutan menjadi pekerja serabutan. Ketika memulai proses berkarya dan intens di lapangan, Wisnu
juga sama serabutannya, tepatnya seniman serabutan. Ia mengerjakan semua hal; penggagas, pengarah,
tukang, kontrol, mediator dan banyak lain. Karya Watu Payung dibuat bersama 80-an warga, hampir
semua lapisan masyarakat turut perpartisipasi. Warga memang antusias menyambut proyek ini. Sebab,
berangkat dari kondisi sosial yang terjadi, setidaknya lewat peluang pariwisata, proyek ini memberikan
banyak harapan, terutama dampak ekonomi. Apalagi terbukti lewat 1-2 bulan berlangsung sudah
menghasilkan kerja nyata. Menurut salah seorang warga, “Selama 7 tahun kami telah berusaha namun
tak mendapatkan hasil”. Maka proyek Wisnu pun turut beralih menjadi proyek warga.
Karya Watu Payung dikerjakan secara mandiri, tanpa ada anggaran khusus dari lembaga, instansi
atau pihak sponsor. Barangkali dana yang sekian jumlah tak menjadi soal, sebab materi yang diperlukan
dengan memanfaatkan barang yang sudah ada, tidak harus beli. Format kerja dilakukan dengan metode
gotong royong membuat para pihak terlibat memiliki kesadaran diri untuk turut membantu
menyelesaikan tugas. Meski pada pelaksanaanya ada kendala anggaran dalam hal pengadaan kontruksi
besi untuk karya di tebing. Sebab barang ini tidak bisa didapat langsung dari hutan, mustahil memakai
bahan bekas dengan alasan keamanan. Melewati dialog, rapat bersama, akhirnya ditemukan solusi untuk
pengadaan besi. Salah seorang warga menawarkan diri dengan teguh, ia bersedia menggadaikan
sertifikat tanah agar uangnya dipakai untuk keperluan operasional. Ada pun kontribusi lain, yaitu
membangun pendhapa baru, pembelanjaan genset dsb. Bahkan yang lebih dramatis, ada insiden patah
tangan melanda salah seorang pemuda ketika bermaksud memindahkan kayu. Kejadian-kejadian ini
membuat Wisnu tak tahu harus menyikapinya seperti apa, semua perasaan dan emosi timbul jadi satu.
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HASTA APSARI
RUNNING ANGELS

Isu mengenai proyek Watu Payung segera tersebar luas, menjadi obrolan hangat di sekitar
kampung, juga mendapat respon yang amat beragam diluar tim yang terlibat. Ada yang menyampaikan
ketidaksetujuan, ada yang tiba-tiba meminta turut ambil bagian demi kepentingan pribadi ataupun
kelompok, malah beberapa pihak berupaya ‘merebut’ Wisnu agar meninggalkan Watu Payung. Tak jarang
situasi memanas. Pernah di suatu rapat, warga berkesempatan menyampaikan semua uneg-uneg, emosi,
pikiran, amarah atas yang sudah berlangsung di Watu Payung, walhasil pertemuan ini berakir dengan isak
tangis, untuk kemudian menyadarkan mereka bahwa Watu Payung sebagai jawaban, maka dengan
bersama-sama harus dijaga sekaligus diperjuangkan.
Pertemuan ini juga menjadi sebuah rumusan dalam kerja jangka panjang atas keberadaan situs
Watu Payung. Baik Wisnu dan para warga, keduanya punya latar belakang pengalaman dan mengetahui
permasalahan seputar pengelolaan wisata, akhirnya keduanya saling bersinergi untuk menyiapkan situs
menjadi lebih berkerpribadian. Setidakya sudah ada siasat atas permasalahan klise yang kelak muncul.
Misal klaim phak-pihak tertentu atas keberadaan situs, premanisme perebutan lahan parkir ataupun lokasi
jualan, juga soal sampah dan vandalisme dan manajemen pengelola wisata. Namun yang utama adalah
bagaimana agar situs wisata memberikan dampak secara konkrit bagi para pengunjung dan mampu
membuahkan kesadaran baru dalam melihat sisi kehidupan dalam arti seluas-luasnya melalui alam dan
seni.
Apresiasi Seni Lingkungan Wisnu Ajitama
Kehadiran karya environmental art versi Wisnu Ajitama pada perjalanannya telah melampaui
daripada seni rupa itu sendiri. Karya berhadapan dan berefek langsung pada permasalahan-permasalahan
yang kompleks. Baik secara langsung dan tidak langsung memiliki peranan sebagai fungsi dari yang paling
sederhana dan konkrit. Saya teringat pada istilah kagunan, yang pernah dirumuskan kembali oleh
pemikiran Sanento Yuliman dan Jim Supangkat. Istilah ini ditawarkan untuk menyikapi problem pelik
praktik berkesenian seni modern di Indonesia. Kagunan dicatat sebagai: Kepandaian, Pekerjaan yang
berguna dan berfaedah, Pencurahan akal-budi melalui rasa keindahan. Seni dekat dengan definisi kagunan.
Kagunan menunjukkan persepsi seni yang mengaitkan ekspresi seni dan rasa keindahan dengan moralitas.
Berbeda dengan persepsi seni ala Barat, seni (art) diyakini berada di luar moralitas, ia dianggap bermakna
apabila tampil sebagai abstraksi moralitas, abstraksi persoalan pada realitas dan konvensi-konvensi sosial.
Kagunan memiliki cakupan lebih luas dari seni. Praktik inilah yang diperkirakan paling otentik berdasarkan
riwayat masyarakat Indonesia.
Dalam upaya pengerjaan karya ini Wisnu berlaku sebagai seorang juru taman, ia tidak sedang membangun
dalam pengertian permanen, melainkan merangkai, menata dan mengkoordinir. Kerjanya mirip aktivitas
manusia purba, meski di beberapa bagian menggunakan benda pabrikan bukanlah suatu masalah, sebab
orientasinya bukan gaya hidup primitif. Ada yang lebih krusial, bagaimana lewat karyanya dapat memicu
wilayah berpikir manusia kontemporer menuju kesadaran-kesadaran dalam melihat alam, untuk kemudian
menjadikan laku kolektif manusia yang connect dengan alam.
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Persoalaan material juga jadi perhatian khusus Wisnu di tengah dunia yang kelebihan beban
materi; maraknya pembangunan rumah, hotel, pabrik, mall beserta pembangunan fisik lainnya yang tanpa
memperhitungkan keselarasan alam dan dampaknya bagi kerusakan lingkungan. Di masyarakat kita ini
sudah jadi persoalan mental, segalanya dibuat atas kebutuhan praktis belaka dengan alasan ekonomis.
Dalam sebuah presentasi berjudul “Spatial History”, Irwan Ahmett mengetengahkan topik
dematerialisasi dalam karya seni. Menurutnya, hidup manusia modern selalu kelebihan beban material,
kita terlalu memaksakan banyak hal yang dibutuhkan. Nyatanya dunia lebih bersih tanpa seni fisik.
Sementara seniman, desainer, arsitek terobsesi dengan membangun. Padahal tanpa membangun hidup
kita sudah jauh lebih baik. Apakah kita kembali ke persoan material? Lebih lanjut Irwan menjelaskan. Seni
lebih tinggi karena dia berada di level universal, mengandung sensibilitas yang terus menerus dibawa
sepanjang peradaban, bentuk demateralisasi yang ditawarkan sebagai oposisi atas dunia materialistis
yang sempit. Betul, dunia mengalami kelebihan beban tidak jelas, membuat seniman mudah terjebak,
sehingga merendahkan martabat seni itu sendiri. Bahkan ada kecenderungan infrastrukur seni, di
Indonesia saat ini bergerak seperti di Barat, memuseumkan, membendakan.
Menyimak penelitian goa di Sulawesi yang berumur 40.000 tahun bisa menjadi contoh betapa
kerdilnya kita. Karya di goa sebagai tanda, awal dari intelektual manusia, seni dan kemampuan berpikir
abstrak merupakan perbedaan manusia dengan hewan. Kemampuan ini mengantarkan manusia untuk
menggunakan api, mengembangkan roda dan jenis teknologi lain. Manusia gua, yang dalam tatanan
sederhana, ternyata sudah menggunakan kepekaan seni untuk membangun representasi yang kompleks.
Karya manusia di goa Sulawesi memperhitungkan eleman spasial dalam lingkup 360 derajat, untuk
membuat goresan-goresan, gambar bergerak di langit-langit maupun di lantai. Sementara tak terkecuali
seniman, hanya melihat screen rasio,melihat seni dalam frame yang sempit. Bisa dibayangkan manusia
goa 40.000 tahun yang lalu telah membuat monumen peradaban.
Soal sampah, tak hanya Wisnu yang menaruh perhatian khusus. Salah seorang seniman di Bali,
Made Bayak, yang mengaku sebagai ‘seniman gadungan’ menghabiskan banyak waktunya dengan
mendaur ulang sampah plastik menjadi karya seni yang ia sebut plasticology. Sebuah upaya menyiasati
laku mubadzir para aktor sampah. Plasticolgy yang ia galakkan mungkin kecil sekali dampaknya bagi
lingkungan, namun setidaknya bisa memberikan sumbangan bagi peradaban hari ini melalui media seni
rupa.
Ada yang bikin geli, Made Bayak mengaku sengaja membawa karya sampah untuk dipamerkan di
galeri, sebab ia melihat banyak seniman memasukan sampah lewat karya seninya. Tambahnya, ketika
masa pameran berakhir karya mereka itu kembali menjadi sampah dalam artian sebenarnya. Bayak punya
pemikiran bagaimana karya seni yang terbuat dari media sampah/barang bekas itu tetap mejadi karya
seni saat dia keluar dari galeri atau setelah dipamerkan. Dalam sebuah pameran ia pernah dikritik
pengunjung “ apa sih yang bisa dilakukan seni? Memang seni bisa merubah keadaan? Paling hanya
menjadi hiasan dinding di gallery.” Bayak tergelitik untuk membuktikan kritikan itu tidak sepenuhnya
benar, untuk itu ia menjawab dengan plasticology art project.
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Wisnu dan Bayak sama-sama mengelola sampah yang ia kreasikan dalam bentuk seni. Cukup
ironis, ketika Wisnu membuat karya menggunakan sampah dari pepohonan alam karyanya justru
‘disampahi’. Banyak pengunjung mengetahui bahwa ia sedang mengapresiasi karya dari sampah, namun
pada saat yang bersamaan mereka membuang sampah sembarangan di sekitar lokasi karya. Dalam hal
ini, sampah yang sebenarnya adalah manusia.
Karya seni Wisnu selebral dalam dimensi arus informatika berupa teknologi online menjadi alasan untuk
terus eksis. Mereka yang tertarik pada karya environmental art Wisnu banyak yang diberangkatkan dari
melihat foto, lalu muncul upaya memverifikasi dengan cara mengunjungi langsung, untuk kemudian
mengambil sikap dengan melakukan foto atu selfie, lantas diunggah online sebagai sebuah aksi. Begitu
seterusnya, menjangkau pemirsa baru beserta ulang-alik pengalaman fisik dan online.
Dalam konteks apresiasi karya, saya bermaksud membandingkan dengan fenomena yang terjadi
di Solomon R. Guggenheim Museum, New York pada tahun 2013 ketika pihak museum memamerkan
karya instalasi James Turrell. Turrell menggunakan cahaya lampu dan ruang sebagai karyanya. Ia
memasang lampu yang seluruhnya memenuhi atap museum, tak ada gambar ataupun obyek lain, hanya
ruangan kosong dan cahaya lampu di atap langit yang secara perlahan berubah warna. Gaya hidup
sekarang, yang kebanyakan orang tak terlepas dari gadget, memungkinkan mereka melakukan foto di
lokasi dan membagikannya via media online. Alhasil mereka menangkap foto dari berbagai sudut
pandang sesuai yang mereka inginkan, berselfie, memotret orang-orang di lokasi dsb. Foto mengenai
lokasi ini lekas tersebar dan menarik perhatian orang untuk datang dan berfoto.
Meski ada indikasi mereka yang datang kebanyakan karena ingin menikmati sensasi cahaya via
foto, tetaplah bukan persoalan, sebab karya memiliki peranan lain tak sekedar objek foto. Sesungguhnya
fenomena ini penting terutama bagi seniman dan pengelola museum dalam menandai praktik seni di
zaman teknologi informasi serba digital. Dari kasus ini kita boleh menerka, bahwa seniman hendak
menghadirkan/memamerkan berbagai persepsi orang-orang lewat karyanya sekaligus dunia para
apresiator itu sendiri, keduanya saling mengisi dan berpartisipasi, gadget jadi bagian integral dari kerja
seni. Bagi pihak museum dengan mempertimbangkan kecenderungan gaya hidup zaman ia tetap bisa
eksis, menjawab problem klasik museum yang sepi pengunjung dan membosankan. Alih-alih kebiasaan
pengguna gadget melakukan pencarian dengan kata kunci lokasi ataupun karya maka hasil temuan
menjadikan pengalaman pameran dengan cara yang lebih asyik dan unik.
Melalui beberapa fenomena dan penjelasan yang telah saya sampaikan, bagi saya karya Watu
Payung sudah selesai. Ia telah berhasil menuaikan tugasnya. Semua orang telah mendapatkan faedah
dari karya seni Wisnu. Bukan tak mungkin karya seni Wisnu Ajitama di Watu Payung sebagai praktik seni
ideal dan relevan untuk zaman ini.
Sleman, 18 April 2018
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SEBELUM, Selasa, 16 Januari 2018, 09.20.06

SESUDAH, Minggu, 15 April 2018, 08.37. 07
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Delapan bidadari kahyangan yang tengah mengandung ini merupakan representasi dari kisah Joko Tarub
yang ada di Desa Turunan. Dimana, setiap warna yang hadir merupakan perlambangan dari sifat
manusia. Ketika tujuh sifat yang direpresentasikan dengan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila,
dan ungu ketika disatukan menjadi warna putih. Dan kehamilan merupakan harapan akan kehidupan
yang akan datang.
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Deskripsi singkat

:

Studio eksperimen seni lingkungan atau environmental art yang berfokus pada kerja seni
kolaboratif bersama masyarakat. Kerja kolaboratif meliputi pemberdayaan material alam
di lingkungan sekitar seperti ranting, batu, daun, air, dan kekuatan alam. Selain itu,
kearifan lokal dan local genius menjadi ciri khas kerja seni kami. Dengan mengedepankan
nilai kebermanfaatan dan nilai pendidikan atas kerja seni lingkungan, kami mengadakan
workshop seni lingkungan (ecoart, landart), artist talk, pemberdayaan masyarakat, dan
nature performance. Selain itu, Pandai Ruang juga menciptakan karya-karya di luar
landskap alam yaitu di landskap perkotaan hingga di ruang tersembunyi.
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