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SEMESTA KITA, 
SEHATI BERAPRESIASI
Semesta Kita, sedini digagas, memang bukan semata pameran seni rupa, namun diniatkan sebagai 
program berkelanjutan; sebentuk gerakan kepedulian atau bahkan penyadaran. Peristiwa seni budaya  
ini berangkat dari fenomena kreativitas empat perupa muda, yakni: Anfield Wibowo (13), Aqillurachman 
Prabowo (14), Naripama Ramavijaya (16), dan Raynaldy Halim (21), yang tidak hanya berbakat, me-
lainkan terbukti melahirkan karya-karya memikat dengan capaian bentuk yang terbilang autentik dan 
mempribadi, laiknya seniman-seniman modern-kontemporer yang piawai. 

Masing-masing kreator tersebut boleh dikata “berkebutuhan khusus”, mengalami disleksia, autis, dan 
sebagainya, akan tetapi hal itu tidak menghalangi mereka meluapkan bakatnya di dalam proses cipta 
yang intens dan total. Dengan demikian, seni rupa di tangan mereka, bukan melulu media ekspresi 
keindahan, terdepankan juga sebagai sarana komunikasi sekaligus penegasan keberadaan diri se-
bagai sosok yang berupaya mandiri dan mempibadi. 

Kreativitas dalam seni kini memang semakin lintas batas. Fenomena kemajuan teknologi informasi, 
merujuk kehadiran gawai yang memungkinkan sebuah peristiwa secara seketika dan serentak dapat 
disaksikan di belahan bumi manapun, terbukti turut pula mengubah pandangan masyarakat terkait pe-
mahaman atas nilai-nilai dasar. Apa yang dulu dipandang sebagai kebenaran umum, bahkan sakral, kini 
dimungkinkan bersanding dengan hal-hal yang profan. Segala terminologi atau batasan yang baku di-
tafsir kembali serta dikritisi, tak jarang didekonstruksi, dengan tujuan mendorong lahirnya pemikiran-pe-
mikiran atau penciptaan baru yang berangkat dari cara pandang baru pula.
 
Menyimak fenomena tersebut, Ibu Amalia Prabowo, Kanoraituha Wiwin, Wicaksono Adi dan Bentara 
Budaya Bali sedini tahun 2017 tertaut gagasan yang sama, yakni pentingnya memberi ruang kreativitas 
seluasnya serta apresiasi seadil dan sewajarnya bagi para kreator yang selama ini terpinggirkan oleh 
berbagai alasan, termasuk juga faktor-faktor yang bersifat “kebutuhan khusus”. Terlebih terbukti bah-
wa mereka yang kerap memeroleh stigma ini, terdepankan juga sebagai insan-insan pencipta dengan 
karya-karya lintas bidang yang cemerlang.
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Serangkaian persiapan pameran Semesta Kita ini, gayung bersambut, Direktorat Kesenian, Direktorat 
Jenderal Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan juga memiliki kepedulian yang sama 
dan mewujudkan sebuah Festival Bebas Batas dengan tujuan utama memberi apresiasi dan ruang 
kreativitas yang setara bagi para seniman “disabilitas”. Insiatif mulia ini layak diapresiasi, sebagaimana 
apresiasi Dirjen Kebudayaan Dr. Hilmar Farid kepada peristiwa seni di Bentara Budaya Bali kali ini. 
Karenanya, kami bekerjasama, serta sepakat bahwa Semesta Kita ini adalah rangkaian program menu-
ju Festival Bebas Batas 2019. 

Sebagai bagian dari upaya penyadaran dan gerakan kepedulian, Semesta Kita ini juga dimaknai dengan 
Timbang Pandang menghadirkan Wicaksono Adi (Kurator), Dr. I Wayan Kun Adnyana (Seniman, Dosen 
Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Denpasar), Komang Rahayu Indrawati, S.Psi, M.Si, Psi. (Psikolog, 
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Udayana), serta para pegiat dan pemerhati seni, guna berbagi 
pemahaman perihal pencapaian karya empat perupa muda ini, sekaligus mengkritisi berbagai kategori 
dalam seni yang dirasa tidak lagi selaras dengan nilai-nilai kekinian. Di samping itu, akan dikedepankan 
pula pendalaman tentang Art Brut, seni-seni terpinggirkan atau outsider art, berikut dinamika seni kon-
temporer yang semakin lintas batas, melampaui segala yang dulu dianggap telah baku. 

Sebagai catatan, dalam semangat yang sama, di penghujung tahun 2014, Bentara Budaya Bali meng-
hadirkan peristiwa seni yang terbilang tidak biasa, pameran dua perupa, Dwi Putro (51) dan Ni Nyoman 
Tanjung (92). Walau sudah mencipta ribuan karya, Dwi Putro Mulyo atau yang lebih dikenal dengan 
Pak Wi dari Jogjakarta serta Ni Nyoman Tanjung asal Banjar  Besang, Desa Ababi, Karangasem, Bali, 
tak serta merta diakui karyanya sebagai hasil cipta kesenian. Mereka memang tergolong sebagai seni-
man-seniman outsider art, sebuah istilah yang dikemukakan oleh kritikus seni dari Inggris, Rogers Car-
dinal pada tahun 1972, sewaktu menanggapi karya seni dari Afrika yang mengejutkan dunia dengan 
keunikan dan keautentikannya. 

Karya-karya Ni Nyoman Tanjung dan Pak Wi juga mengejutkan masyarakat seni rupa Indonesia. Mere-
ka berdua, di tengah segala keterbatasannya, sanggup secara terus menerus menghasilkan lukisan-lu-
kisan dan juga karya-karya tiga dimensi, terasa menyimpan kedalaman emosional dan psikologis ter-
tentu, namun memiliki ciri dan kekuatan yang mempribadi, sebagaimana seniman  umumnya yang 
telah memiliki nama tersohor atau capaian terpujikan. Kedua perupa ini dapat digolongkan sebagai 
seniman-seniman art brut. Suatu istilah seni yang dicetuskan pertama kali oleh Jean Dubuffet, seniman 
Perancis yang terpanggil mengumpulkan karya-karya Adolf Wolfli (1864- 1930), seorang yang dalam 
kesehariannya dirundung delirium. 
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Sebelum pameran itu, pada tahun 2012, Bentara Budaya memberikan penghargaan Anugerah Budaya 
kepada Ni Tanjung bersama dengan 9 seniman terpilih lainnya, yang boleh dikata adalah para outsid-
er art. Para maestro tersebut antara lain: Anak Agung Ngurah Oka (Seniman Keramik Klasik - Bali), 
Pang Tjin Nio (Sinden Gambang Kromong - Jakarta), Rastika (Pelukis Kaca - Cirebon), Sitras Anjilin 
(Seniman Wayang Orang - Merapi Magelang), Sulasno (Tukang Becak dan Pelukis Kaca - Yogyakarta), 
Mardi Gedek (Dalang Wayang Klithik - Bojonegoro Jawa Timur), Dirdjo Tambur (Pemain Ketoprak Se-
nior - Yogyakarta), Hendrikus Pali (Penggiat Tenun dan Seni Tari - Kambera, Sumba Timur NTT), dan 
Zulkaidah Harahap (Ketua Opera Tradisional - Batak Sumatra Utara).
Sebagaimana diniatkan, Semesta Kita ini, semoga menjadi gelombang kesadaran yang meluas dan 
menyentuh publik yang kian lintas batas. Mari sehati berbagi dan berapresiasi.

warih wisatsana
Bentara Budaya Bali
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Kurator
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Untuk memasuki atau menyelami karya-karya yang digelar dalam pameran 
lukisan bersama yang diberi tajuk “Semesta Kita” ini, kita dapat menggunakan 
dua pendekatan, yaitu pendekatan umum dan pendekatan khusus. 

Pendekatan umum dapat digunakan untuk memandang lukisan-lukisan 
sebagaimana lazimnya karya seni rupa tanpa menitik beratkan aspek latar 
belakang psiko-sosial pelukisnya. Paling jauh, kita dapat mempertimbangkan 

latar belakang budaya atau akar kultural tempat si seniman berasal dan kemudian 
tumbuh-berkembang. Sedangkan pendekatan khusus dapat digunakan untuk 
memahami latar belakang psikologis si pencipta karya agar kita dapat masuk lebih 
dalam pada karya-karya yang diciptakan maupun keberadaan (eksistensi) si perupa 
dalam konteks kesadaran kolektif masyarakat tempatnya hidup. 

Pada pameran ini, akan lebih baik jika kita mulai dengan pendekatan kedua. Yaitu 
pendekatan yang menitik beratkan kekhususan latar belakang perupanya, sebagai 
insan yang lahir dengan kondisi khusus pula. Para perupa yang memamerkan karyanya 
di sini adalah mereka yang sering disebut sebagai insan difabel atau disabel. 

Tapi sebelum melanjutkan pembicaraan, kita perlu menjernihkan dulu dua pengertian 
tersebut. Istilah “difabel” memang mengacu pada akronim atau singkatan dari bahasa 
Inggris, yakni differently ability people. Orang sering mengartikan istilah tersebut 
sebagai “manusia yang memiliki kemampuan berbeda”. Biasanya istilah ini dipakai 
sebagai pengganti ungkapan “penyandang cacat” yang cenderung berimplikasi 
negatif dan diskriminatif. Dalilnya: setiap manusia diciptakan dalam keadaan berbeda 
sehingga yang namanya perbedaan adalah suatu keniscayaan, bukan kecacatan atau 
abnormalitas. Sementara istilah “disabel” atau “disabilitas” berasal dari “disability” 
yang dikenakan pada manusia dengan ke-tunaan (impairment) sehingga memiliki 
keterbatasan saat menjalankan aktivitas atau hambatan berpartisipasi dalam kehidupan 
di masyarakat pada umumnya. 
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Tapi seringkali istilah difabel akan membawa pengertian lain, yaitu suatu kategori 
yang menekankan pada perbedaan kemampuan: bahwa penyandangnya seolah-
olah memiliki kemampuan di bawah orang lain. Karena hambatan yang dimiliki, maka 
kemapuannya juga seolah-olah pasti rendah. Demikian pula istilah “disabel”. Dalam 
pengertian umum, istilah ini tak dapat dilepaskan dari pengertian bahwa penyandangnya 
dianggap memiliki kemampuan yang lebih rendah ketimbang orang lain semata-mata 
karena perbedaan dan keterbatasan fisik dan non-fisik yang dimilikinya. Padahal, 
perbedaan dan keterbatasan itu hanya berlaku ketika ia menjalankan aktivitas di 
masyarakat. Bukan pada keterbatasan kemampuannya secara individual.

Maka, kita harus mengembalikan pengertian dua istilah tersebut pada makna dasarnya: 
bahwa kemampuan penyandang difabel maupun disabel adalah sama dengan orang 
lain. Yang berbeda adalah caranya. Misalnya, kemampuan dalam menggunakan 
komputer akan sama belaka dan bahkan seseorang dapat lebih jago ketimbang 
orang lain. Pada kaum disabel, yang berbeda adalah alat (komputer-nya) dan cara 
penggunaan alat tersebut, misalkan dengan memanfaatkan unsur visual atau auditif. 
Individu yang tidak memiliki kaki sempurna tetap dapat melakukan mobilitas dengan 
kursi roda, dan seterusnya dan seterusnya.

Artinya, disabilitas baru muncul ketika berlangsung interaksi antara individu 
penyandangnya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik, psikologis maupun 
lingkungan sosial. Ketika hambatan-hambatan itu dapat dikurangi, maka tingkat 
disabilitasnya juga semakin rendah. Sebaliknya, jika lingkungan sosialnya tak mampu 
mengurangi hambatan interaksi (dari kondisi impairment), maka kadar disabilitasnya 
pun akan semakin tinggi. 

Secara internal, pada diri penyandang disabilitas dapat dilakukan pemulihan medis 
dan psikologis secara terus-menerus, maupun penyesuaian sosial pada tingkat paling 
kecil (dalam lungkungan keluarga dan komunitas) hingga tingkat yang lebih luas di 
dalam kehidupan bermasyarakat. Dan secara eksternal, masyarakat dapat mengurangi 
hambatan kolektif sehingga semakin kompatibel terhadap individu-individu yang 
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memiliki keterbatasan fisik maupun non-fisik. 

Jadi, tingkat disabilitas akan sangat tergantung pada lingkungan maupun masyarakat 
tempat si individu hidup. Jika secara internal, si individu dapat menempuh penyesusian 
(dan pemulihan), maka biasanya yang menjadi masalah adalah justru pada tingkat 
eksternalnya. Masalahnya sebagian besar masyarakat tidak memiliki kemampuan 
untuk melakukan penyesuaian (dan pemulihan) ketika berhadapan dengan manusia 
disabel. Masyarakat yang tidak mampu mengurangi hambatan tersebut dapat dikatakan 
sebagai masyarakat yang cacat, masyarakat penyandang impairment. 

Sebagai contoh, secara fisik banyak masyarakat kita yang tidak mampu membangun 
kondisi yang kompatibel dengan penyandang tunanetra. Ketika penyandang tunanetra 
itu berada di lingkungan yang lebih luas maka ia akan kesulitan melakukan mobilitas 
positif kecuali jika ada guiding block, petunjuk dengan bahasa braille atau fasilitas audio 
misalnya. Jika di dalam lift suatu gedung terdapat fasilitas audio untuk memberitahukan 
lantai tertentu berikut tulisan braille dalam tombol-tombolnya, maka si penyandang 
tunanetra akan dapat menyesuikan diri dengan mudah. 

Sampai di sini, isunya menjadi kian jelas: bahwa masalah yang muncul dalam disabilitas 
lebih banyak berada di tingkat sosial. Bagaimanapun, keberadaan dan kondisi disabel 
ini adalah hasil konstruksi dalam masyakarat yang dijalankan secara kolektif, berikut 
norma, nilai dan cara pandang (way of life) yang diyakini dan diamalkan masyarakat 
tersebut. 

Dalam khazanah budaya di Nusantara, misalnya khazanah tradisi Jawa, kaum disabel 
bahkan dianggap sebagai makhluk khusus yang memiliki kemampuan khusus pula. 
Dalam dunia perwayangan Jawa, dikenal tokoh Panakawan (Semar, Gerang, Petruk 
dan Bagong) yang dianggap tidak “genap” secara fisik dan mental, terutama Bagong. 
Mereka adalah sosok-sosok yang mewakili rakyat biasa, tapi juga sekaligus sosok-
sosok penjelmaan dewa yang turun ke bumi. Sosok-sosok ini adalah para pengiring 
atau pendamping, pamomong atau pengasuh para ksatria. 
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Panakawan dapat dikatakan sebagai “penjaga moral” yang kadang-kadang mengatasi 
segala kategori, sebagai makhluk sakral maupun profan. Ketika situasi telah melenceng 
keluar jalur akibat perilaku seseorang atau kelompok (elite) dalam masyarakat yang 
keterlaluan rusaknya karena mereka ramai-ramai melanggar aturan, maka para 
Panakawan, terutama Semar, akan murka. Dan ketika Panakawan murka, tak ada 
kekuatan apapun yang dapat membendungnya. Pada saat seperti itu, Panakawan 
akan menjelma sosok maha sakti yang akan melabrak siapa saja yang melenceng dari 
tatanan. Bahkan para dewapun takkan sanggup mencegah murka sang Panawakan. 

Tapi pada saat yang sama, dalam masyarakat tradisional di Jawa juga terjadi kesalah-
pahaman mendalam terhadap manusia disabel, seperti penyandang schizophrenia 
yang diyakini sebagai orang yang kerasukan setan, dhemit atau roh gentayangan 
sehingga ia dianggap sebagai orang gila yang harus dipasung dan dikurung agar tidak 
berinteraksi dengan masyarakat. Ia dieksklusi agar tidak merusak tatatan. Bahkan, 
bagi keluarganya para penyandang disabilitas dianggap sebagai aib dan bahkan 
kutukan. 

Hal itu juga tak berbeda jauh dengan kesalah-pahaman melalui pandangan negatif 
dalam dunia medis yang cenderung menganggap disabilitas atau difabilitas sebagai 
“penyimpangan” dari sesuatu yang normal. Pandangan medis terhadap disabilitas 
semacam ini muncul bersamaan dengan datangnya kolonialisme di Nusantara. 
Kolonialisme memperkenalkan pandangan medis yang meletakkan orang disabel 
dan difabel sebagai “orang sakit” sehingga dikategorikan sebagai tragedi personal, 
semacam kutukan pula. 

Pada tahun 1621 VOC tak lupa membawa serta dokter-dokter untuk merawat para 
serdadu yang terluka atau yang mengalami gangguan mental di sebuah rumah khusus 
untuk pengobatan. Pada awalnya, Kompeni membangun pakhuizen (benteng) di kota 
Batavia dekat pantai yang terdiri dari rawa-rawa. Benteng itu dibangun untuk menjaga 
keamanan. Di dalamnya terdapat permukiman, pusat perkantoran dan kearsipan. 
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Rumah khusus untuk perawatan para serdadu yang luka dan cacat dan mengalami 
gengguan mental itu berada di dalam benteng tersebut. 

Apa yang dilakukan VOC itu adalah awal mula penanganan difabilitas dan disabilitas 
secara institusional di Nusantara. Kompeni juga membangun stadsverbandhuizen, 
yaitu rumah khusus atau panti untuk menampung para manula, kaum cacat, dan 
sekaligus narapidana. Di situ para pasien ditangani dengan prosedur medis tertentu, 
dengan disiplin yang terkadang cukup keras. Para disabel diasingkan dan diekslusi 
di balik tembok sehingga terpisah dari kehidupan luar. Dapat dikatakan bahwa para 
disabel dan difabel dianggap sebagai orang gila, “penyakit” dan bahkan “sampah” 
masyarakat. 

Artinya, perbedaan karena disabilitas tidak lagi dilihat sebagai keistimewaan berupa 
“kesaktian” yang berlaku pada Panakawan sebagai perwujudan dewa (kekuatan langit), 
melainkan sebagai sosok-sosok yang menyimpang secara medis. Dan para dokter 
di sini berkewajiban mendiagnosis, mereparasi mental dan tubuh, menyembuhkan si 
sakit. 

Tentu, pandangan semacam itu telah menyebar-luas hingga kini, dalam masyarakat 
tradisional maupun di masyarakat era modern Indonesia. Yakni pandangan bahwa 
disabilitas adalah sebuah tragedi dan bahkan kutukan. Disabilitas adalah patologi. 
Maka untuk menanganinya harus dibangun tempat-tempat khusus seperti sekolah dan 
panti asuhan bagi penyandang disabilitas. Dan sebagaimana telah dikatakan bahwa 
akibat samping dari proses institusionalisasi ini adalah semakin kuatnya pengertian 
tentang “penyandang cacat” sebagai “penyimpangan”. Di dalamnya juga terkandung 
pengertian “baik” dan “tidak baik”: yang cacat adalah tidak normal, maka juga tidak 
baik. Begitu juga sebaliknya.

Maka, untuk memahami disabilitas secara lebih positif, kita harus mengevaluasi 
beberapa hal seperti yang disebutkan di atas. Kita harus mengubah cara pandang kita 
agar lebih seimbang: bahwa disabilitas atau difabilitas, pertama-tama bukan tragedi 
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apalagi kutukan akibat perbedaan internal dari individu penyandangnya, melainkan 
suatu hasil konstruksi sosial di mana disabilitas tersebut muncul. 

Problemnya bukan pada kondisi internal manusia disabel (karena pada dirinya dapat 
dilakukan pemulihan secara terus-menerus), melainkan pada kondisi eksternalnya, 
yakni kemampuan masyarakat dalam menyelami dan memahami apa itu disabilitas 
untuk melakukan penyesuaian (dan pemulihan) diri si masyarakat itu sendiri. Kita 
harus terus-menerus mengenali dan menyelami dunia disabel sembari mengubah cara 
pandang yang ada menuju cara pandang baru guna menciptakan kondisi sosial yang 
kompatibel dengan disabilitas. Hal itu harus dilakukan bukan hanya untuk penyesuaian 
individu penyandang disabilitas tapi juga untuk melakukan pemulihan bagi masyarakat 
kita sendiri agar tidak menjadi masyarakat penyandang impairment. 

Art Brut

Tapi, bagaimana cara menyelami dan memahami manusia disabel? Tentu, caranya 
adalah dengan mengenali dunia “dalam” mereka. Dan seni adalah salah satu 
wahana untuk menyelami dunia manusia disabel secara lebih mendalam. Di 

sini, kita punya tiga pendekatan. Pertama, karya seni sebagai jendela untuk melongok 
jiwa para disabel, dan kedua, karya seni sebagai manifestasi atau ekspresi artistik 
dari individu yang kebetulan memiliki pengalaman sebagai insan disabel, dan ketiga, 
karya seni atau proses kreatif dalam penciptaan seni sebagai wahana terapi bagi si 
penciptanya. 

Dalam khazanah seni, terutama seni rupa, kita mengenal istulah Art Brut, atau Raw 
Art. Seni jenis ini biasanya diciptakan oleh orang-orang yang dianggap mengalami 
perbedaan kejiwaan seperti autisme, asperger, bipolar dan schizophrenia dan lain-
lain. Sebagai ekspresi artistik, karya seni Art Brut sering dilihat sebagai manifestasi 
perasaan dan kondisi kejiwaan pembuatnya sedangkan sebagai terapi proses kreatif 
dalam seni dapat dijadikan wahana untuk mengatasi berbagai problem kejiwaan si 
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penciptanya. Terkadang seni ini juga disebut sebagai seni Outsider. 

Art Brut sebenarnya sudah dikenal pada abad ke-18 dan 19. Pada abad ke-19 
muncul karya-karya seni Adolf Wolfli (1864-1930) seorang pasien rumah sakit jiwa di 
Swiss yang membuat ribuan lukisan selama menjalani perawatan. Karya-karyanya 
dikumpulkan oleh dokter Walter Morgenthaler dan kemudian hari dipajang di sebuah 
museum bernama Compagnie de l’Arts Brut. Selain itu juga dikenal Adam Christie, 
seorang pasien rumah sakit jiwa Royal Montrose di Skotlandia pada tahun 1901. Pihak 
rumah sakit menyediakan studio bagi Adam untuk membuat karya-karya patung dan 
lukisan bercorak primitif dan spontan. 

Istilah Art Brut kemudian dipopulerkan oleh seniman tersohor Perancis Jean Dubuffet 
(1901-1985) ketika menggolongkan karya-karya yang diciptakan oleh individu-individu 
di luar paradigma seni rupa resmi atau dunia seni rupa mainstream yang biasanya diisi 
oleh para seniman profesional dan disahkan oleh para pemangku kepentingan seni 
secara umum. 

Karya-karya Art Brut biasanya dibuat oleh orang-orang yang memiliki perbedaan 
mental, terutama para pasien atau individu yang saat itu dikategorikan “gila”. Sedangkan 
istilah Outsider Art dipopulerkan oleh profesor seni dari Inggris Roger Kardinal pada 
tahun 1972. 

Seni outsider adalah seni yang diciptakan oleh individu-individu yang dianggap 
berada di luar sistem otorisasi seni yang umum berlaku. Yakni mereka yang 
dianggap berada di luar sistem legitimasi artistik art world yang dominan.

Karena diciptakan oleh individu-individu yang memiliki perbedaan mental, maka Art 
Brut pertama-tama memang dipandang sebagai ekspresi jiwa atau ungkapan kondisi 
kejiwaan penciptanya. Si pencipta membuat karya tidak untuk dilegitimasi sebagai 
karya seni melainkan sebagai manifestasi perasaannya saja. Sang pencipta karya 
tidak bermaksud menjadi seniman. Selain itu, rata-rata pencipta Art Brut bukan orang 
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yang dilatih khusus atau menjalani pendidikan di akademi seni untuk menguasai teknik 
yang lazim, melainkan sebagai ekspresi artistik spontan. Tapi karena hal itu dilakukan 
berulang-ulang maka si seniman lama-kelamaan juga akan menguasai teknik dalam 
batas tertentu.

Lain halnya jika seorang penyandang disabilitas menjalani pelatihan seni secara 
konsisten (di akademi seni misalnya) atau menempuh proses kreatif sebagaimana 
lazimnya praktik yang berlangsung dalam art world yang berlaku sehingga mampu 
menciptakan karya-karya yang mumpuni, maka ia dapat dikategorikan sebagai seniman 
profesional. Di sini akan berlaku hukum yang sama: karya yang beroleh legitimasi 
dalam lingkungan seni mainstream atau non-mainstream akan menjadi karya dengan 
pengaruh tertentu dalam khazanah seni itu sendiri. 

Tentu, ada seniman dan ilmuwan besar yang ternyata juga memiliki perbedaan mental 
seperti schizophrenia dan autisme. Mereka memiliki kemapuan teknis mumpuni 
sekaligus juga memiliki perbedaan mental seperti schizophrenia atau gejala mental 
yang dianggap “gila”. Karya-karya seniman jenis ini lebih banyak dilihat sebagai 
karya seni biasa, sebagai perwujudan kemampuan artistik seniman profesional yang 
kebetulan berbeda secara mental atau fisik. Karya-karya seniman semacam itu 
biasanya tidak digolongkan sebagai Art Brut atau Outsider Art. 

Hal lain yang membedakan Art Brut dengan seni biasa adalah aspek fungsional 
dari seni yang dipraktikkan. Seni tidak semata dilihat dari hasil akhir berupa 
karya, tapi yang lebih penting adalah kegiatan artistik sebagai wahana terapi 
atau pemulihan diri individu penciptanya. 

Hingga akhir abad ke-18, masih umum berlaku keyakinan di dunia medis bahwa 
terapi paling ampuh bagi penyandang disabilitas yang dianggap “gila” adalah terapi 
“agama”. Lalu pada abad ke-19, terapinya condong pada pemulihan moral. Selain 
itu, pada awal abad ke-19 itu juga mulai muncul upaya untuk mendayagunakan seni 
sebagai wahana terapi atau pemulihan. Di Skotlandia muncul rumah sakit Montrose 
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Asylum (1834-1838) dan Crichton Royal in Dumfries (1838-1857). Dua rumah sakit 
ini mulai melibatkan pasien dalam praktik seni guna mengeliminir delusi sekaligus 
menciptakan ketenangan dan menghidupkan penalaran para pasiennya. 

Dan semenjak munculnya psikoanalisa yang dipelopori Sigmund Freud maka semakin 
erat pula hubungan antara seni dan psikologi, termasuk lahirnya teori-teori baru tentang 
sumber dari munculnya dorongan artistik itu sendiri. Sebagaimana diketahui memang 
banyak kritik terhadap psikoanalisa Freud yang terlalu menekankan pada dorongan 
biologis semata. Tapi, terlepas dari segala kelemahannya, psikoanalisa telah memberi 
dasar hubungan antara psikologi dengan dorongan artistik yang sangat erat. 

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke 20, eskplorasi seni sebagai wahana terapi 
pun semakin meluas. Seniman, ilmuwan, dokter dan psikolog saling bekerjasama 
untuk mengembangkan metode yang lebih baik. Di beberapa rumah sakit, para pasien 
bahkan berhasil memproduksi benda-benda seni yang dapat dipasarkan ke khalayak 
luas.

Pameran “Semesta Kita”

Pameran seni rupa bertajuk “Semesta Kita” ini menampilkan karya-karya lukisan 
dari empat remaja dan anak muda yakni Aqillurachman Prabowo (14 tahun), 
Naripama Ramawijaya (16 tahun), Raynaldy Halim (21 tahun) dan Anfield 

Wibowo (13 tahun). Mereka semua adalah insan-insan penyandang disabilitas yang 
berbeda-beda. Tentu, karya-karya mereka adalah perwujudan ekspresi perasaan dan 
imajinasi masing-masing. Dari karya-karya yang ditampilkan, kita segera tahu bahwa 
mereka rata-rata memiliki kemampuan dasar seni rupa seperti fungsi garis, warna dan 
komposisi. 

Pada karya-karya Aqillurachman Prabowo misalnya, kita menemukan drama piktorial 
dengan pembagian bidang yang penuh, tertata rapi dan sangat terkontrol. Penataan 
objek-objek dan pembagian bidang kanvas itu menampakkan kesadaran yang tinggi 
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Aqil terhadap komposisi keruangan. Pada karyanya yang berjudul Me Against the 
World kita menemukan drama piktorial yang ditata secara simetris, dalam dua bagian 
bidang: atas-bawah. Itu semua menimbulkan asosiasi tentang dua dunia yang saling 
terbalik dan nyaris bertindihan.

Aqillurachman Prabowo, Me Against the World, 2017, 
200 cm x 200 cm, Acrylic paint – Acrylic marker
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Di bagian atas kanvas terdapat gambar gedung-gedung atau bangunan yang berimpitan 
dalam posisi terbalik. Gedung dan bangungan itu digambarkan menggantung di langit 
dan seperti sedang meleleh ke bumi. Gedung-gedung dan bangunan itu digambar 
hitam-putih seperti sketsa yang dipertegas sehingga di dalamnya tampak kosong. 
Sementara di bidang bawah terdapat manusia-manusia yang berdesakan seperti baru 
saja terjatuh atau longsor dari gedung-gedung yang menggantung di atas mereka. 
Impitan atau jubelan manusia-manusia itu digambar secara naif dan bernuansa 
karikatural berikut eskpresi yang bermacam-macam pula. Jika gedung-gedung dan 
bangunan digambar secara hitam putih dengan menonjolkan kekuatan garis, jubelan 
manusia di bagian bawah kanvas digambar dengan warna-warni. 

Jika dilihat dari judulnya, karya ini menegaskan refleksi Aqil terhadap dunia 
yang dihadapi. Yakni dunia eksternalnya. Ia sedang memposisikan diri sebagai 
pihak yang tidak sepenuhnya menjadi bagian dari dunia (realitas), maka muncul 
pengertian “against” di situ. 

Berbeda dengan penyandang disabilitas yang cenderung suntuk dalam dunianya 
sendiri, di sini ternyata Aqil justru sudah mampu mendaya gunakan penalarannya 
untuk menggambarkan posisinya di tengah dunia yang kacau dan serba terbalik. 
Aqil telah mampu membuat konstruksi tentang dunia (realitas) yang hiruk-pikuk, 
bertindihan, penuh kontradiksi dan antagonisme. Boleh jadi, ia hendak meninggalkan 
atau meloloskan diri dari dunia yang nyaris absurd itu untuk mendapatkan situasi yang 
penuh ketenangan. 

Penggambaran dua dunia hiruk-pikuk dan nyaris absurd dan saling terbalik itu cukup 
unik sehingga menimpulkan cara pandang yang berbeda terhadap realitas. Hal 
semacam itu bahkan jarang dibuat oleh pelukis profesional sekalipun. 

Pada karyanya yang berjudul Mata Hati Aqillurachman Prabowo menggambar satu 
mata besar yang mendominasi bidang kanvas. Mata itu dikelilingi potongan makhluk-
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makhluk, sebagian berupa wajah lucu, sebagian dengan mata melotot, yang digambar 
seperti kartun. Tapi ada pula semacam wajah raksasa di situ. 

Di situ, lagi-lagi kita menemukan semacam kontras juga. Lazimnya, “mata hati” adalah 
semacam jendela jiwa atau cerminan batin yang berbeda dengan tatapan mata secara 
visual. Mata hati mencerminkan kedalaman diri pemiliknya: sesuatu yang sering 
dikatakan sebagai tak terukur seperti ungkapan “dalamnya laut bisa diduga, dalamnya 
hati siapa tahu”. 

Yang menarik dari lukisan Aqil tersebut adalah makna yang merujuk pada sesuatu di 
balik kedalaman yang tak terduga itu ternyata terdapat suasana yang agak ganjil akibat 
gambar-gambar figur makhluk karikatural di sekeliling mata besar itu. Ukuran objek 
mata besar yang mendominasi kanvas juga menyarankan bagi pemandangnya bahwa 
dalam situasi apapun, orang seperti sedang diawasi oleh sebuah mata besar. Engkau 
tak akan lepas dari pengawasan mata itu sehingga sia-sialah engkau menyembunyikan 

Aqillurachman Prabowo, Matahati, 2018, 
150 cm x 60 cm , Acrylic paint
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apa yang telah mengkau perbuat. 
Berbeda dengan Aqil, Anfield Wibowo membuat lukisan dengan drama piktorial yang 
menampakkan suasana mencekam di sana-sini. Bahkan ketika membuat lukisan 
berjudul Badut, Anfield menggambarkan objek wajah sang badut (yang biasanya 
terlumuri warna tertentu) dalam sapuan garis sederhana. Di atas kepala itu terdapat 
bulatan dengan warna putih dan merah dengan latar hitam memberat. Di sini badut 
bukan lagi sosok yang menggemaskan, melainkan seperti sosok yang menakutkan.  

Anfield Wibowo, Badut, 2017,
100 cm x 120 cm , Acrylic paint
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Drama yang lebih mencekam ada pada karya Anfield berjudul Menerjang Badai. Di 
situ kita menemukan gambaran sebuah perahu yang nyaris terpelanting meloloskan 
diri dari gulungan atau pusaran ombak lautan yang sangat ganas. Sungguh banyak 
pelukis yang menggambar perahu di tengah ganasnya ombak dan badai semacam 
itu. Para pelukis yang membuat karya seperti itu biasanya hendak menggambarkan 
beratnya kemelut atau pergulatan dan bahkan pergolakan batin yang sewaktu-waktu 
dapat dihadapi manusia. Pergolakan itu dipadankan dengan perangai lautan luas 
dengan kekuatannya yang dahsyat sebagai lambang dari ketidakpastian kehidupan 
itu sendiri. 

Anfield Wibowo, Diterjang Badai, 2017, 
90 cm x 100 cm , Acrylic paint
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Sementara dalam karya-karya Naripama Ramawijaya kita menemukan komposisi 
objek-objek yang sekaligus menjadi pembagi bidang kanvas, berupa sosok-sosok 
binatang yang digambar secara naif khas lukisan anak-anak dan kaum remaja pada 
umumnya. Di situ ada sosok kucing, badak, jerapah, unggas, harimau, serigala, anjing 
dan lain-lain, yang digambar bersama pepohonan, manusia, benda-benda, bangunan 
dan sebagainya. Semua makhluk, hewan, tumbuhan tidak hanya dipandang sebagai 
objek, melainkan sebagai lambang dari kehidupan dalam bentuknya yang paling murni 
dan polos. Dan memang pada umumnya anak-anak dan remaja akan memandang 
dunia dengan kaca mata mereka yang belum tercemari oleh nalar ini-itu sehingga 
segalanya tampil dalam wujud polos dan suasana yang serba menyenangkan. 

Naripama Ramavijaya, Goresan Warna bersama Sahabat, 2017, 
195 cm x 122 cm , Mixed Media On Canvas
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Dalam karya-karya Rama yang berjudul Goresan Warna Bersama Sahabat, Alls in 
One, Nice Cat, Long is not enough misalnya, kita akan menemukan kembali dunia 
yang warna-warni, suasana riang-riang. Menghadapi lukisan Rama kita tidak hanya 
diajak ”melihat” objek dalam bentuk naif, melainkan dibawa masuk pada situasi dari 
objek-objek hingga kemudian dapat merasakan suasana kegembiraan yang wajar 
dalam warna-warna pastel yang ringan. Dengan cara itu Rama mengajak orang lain 
untuk merasakan kehidupan dengan segala warna-warna cerahnya. 

Sedangkan karya-karya Raynaldy Halim kita menjumpai drama piktorial tanpa objek. 
Jenis karya ini dapat digolongkan sebagai lukisan abstrak. Dan biasanya orang akan 
kebingungan ketika menghadapi jenis karya semacam ini. Oleh karena itu di sini kami 
perlu memberi penjelasan sekilas tentang apa dan bagaimana karya seni abstrak dan 
bagaimana cara menghadapinya.

Dalam dunia seni secara umum, sangat lazim dikenal perbedaan antara seni 
representasional dengan seni non-representasional. Seni representasional adalah 
seni yang muncul akibat dorongan-dorongan artistik yang hendak menampilkan 
suatu dunia tertentu sebagaimana dunia itu menampakkan diri secara nyata. Yaitu 
seni yang tersusun oleh berbagai elemen yang menuju bentuk tertentu. Seni rupa 
representasional adalah seni yang memiliki”objek”. 

Hal itu berbeda dengan seni non-representasional. Seni jenis ini sekurang-kurangnya 
memiliki dua ciri. Pertama, ketiadaan objek. Dan akibat dari ketiadaan objek ini maka 
kamera tidak mungkin diarahkan ke dunia eksterior (di luar diri), melainkan cenderung 
ditujukan kepada dirinya sendiri. Kedua, akibat dari arah kamera yang mengarah pada 
diri sendiri tersebut maka syarat munculnya gambaran terhadap sesuatu yang nyata 
pun juga menghilang. Ketika objek yang hendak ditembak oleh kamera itu tidak ada 
maka kamera akan menjadikan dirinya sebagai sasaran baru.
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Maka, sasaran kamera akan mengarah pada dunia dalam (interior) dan bukan 
dunia luar (eksterior). Sementara kita tahu bahwa dunia dalam (interior) itu biasanya 
cenderung tidak memiliki bentuk. Yang ada adalah semacam imajinasi-imajinasi yang 
bebas lepas. Juga berbagai arus gelombang perasaan, kesan dan dorongan-dorongan 
yang muncul dalam diri si seniman. Tercakup dalam seni jenis ini adalah karya-karya 
seni abstrak atau abstrak-ekspresionistik. Dan untuk memahami jenis seni ini orang 
tidak dapat menggunakan cara pemahaman seperti pada seni rupa representasional. 
Proses “memahami” di sini harus diganti dengan proses “merasakan”.

Raynaldy Halim, Naga Bersinar, 2017, 
150 cm x 60 cm , Acrylic paint
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Sering kali kita mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa setiap karya seni 
adalah bentuk ekspresi si penciptanya. Tapi di sini kita dapat membagi dua pengertian 
ekspresi. Yaitu ekspresi dalam konteks seni representasional dan non-representasional. 

Pada yang pertama, ekspresi merupakan hasil penyerapan si seniman terhadap 
dunia di luarnya. Marilah kita bayangkan, ada sepuluh orang pelukis yang sedang 
menghadapi satu gunung lalu mereka melukisnya. Dapat dipastikan bahwa tampilan 
bentuk dasar gunung di atas kanvas mereka akan sama. Tapi di sana-sini pasti akan 
muncul berbagai perbedaan tertentu dari bentuk gunung yang sama tersebut. Hasil 
karya ke sepuluh seniman itu tidak akan benar-benar persis sama. 

Kenapa bisa demikian? Karena setiap seniman memiliki persepsinya sendiri ketika 
menghadapi sebuah objek. Jikalaupun antara lukisan yang satu dengan yang lain 
ternyata mirip, kalau dicermati betul-betul tetap saja garisnya, bidangnya, komposisi, 
detail dan warnanya tidak akan seratus persen sama. Kesamaan hanya dapat dibuat 
oleh mesin, seperti kamera foto yang menghasilkan gambar yang persis sama tentang 
suatu objek. Artinya, ketika seorang seniman melihat objek tertentu ia selalu memiliki 
cara pandang yang unik dan berbeda dengan cara pandang orang lain. 

Serorang pelukis (Affandi, misalnya) dapat berkali-kali melukis potret dirinya sendiri, 
juga beberapa objek, tapi hasilnya tidak akan pernah persis sama. Hal itu disebabkan 
oleh mood atau intensitas artistik yang berbeda-beda ketika melakukan hal itu. Jika 
satu orang pelukis yang menghadapi suatu objek saja tidak akan pernah menghasilkan 
karya yang persis sama mengenai objek tersebut, bisa dibayangkan apa yang terjadi 
jika hal itu dilakukan oleh banyak seniman. 

Dan pada yang kedua, pada seni abstrak, ekspresi dapat diartikan sebagai gambaran 
perasaan (dari dalam) yang muncul dari diri si seniman. Boleh jadi di situ muncul 
gambaran dari perasaan yang galau, sedih, kalut, gembira, kosong, bahagia, rasa 
tenang, kedamaian, atau percampuran dari itu semua. Berbagai perasaan itu kadang 
memang tak dapat digambarkan dengan jelas karena perasaan memang tak memiliki 
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bentuk yang pasti. Dan ketika berbagai perasaan itu mengalir bergejolak dalam diri si 
pelukis, maka dia akan menumpahkan segalanya dalam sapuan-sapuan kuas di atas 
kanvas. 

Seniman menjadi orang yang seolah-olah hendak mentransfer getaran gejolak dan 
simpang-siur segala perasan tersebut melalui karya seninya. Dan karena perasaan 
tersebut kadang sangat rumit dan dalam, karya seni tidak selalu dapat mewakili secara 
penuh apa yang dirasakan oleh si seniman. Maka si seniman akan mengulanginya 
lagi, dan lagi dan lagi. Dari lukisan itu kemudian kita (sebagai penikmat) diajak untuk 
ikut merasakan berbagai daya-daya interior (bahkan juga arus basah sadar) yang 
selama ini tersembunyi. 

Tentu, pembedaan jenis seni rupa (representasional dan non-representasional) itu 
tidak mutlak. Ada juga karya-karya seni rupa yang mencampurkan berbagai elemen 
dari kedua jenis. Pada karya-karya yang naturalistik dan realistik dapat muncul unsur-
unsur imajiner (bahkan fantasi) yang sangat kuat, juga unsur-unsur seni abstrak di 
dalamnya. Begitu juga sebaliknya, seni rupa abstrak dapat mengandung unsur-unsur 
naturalistik dan realistik di bagian-bagian tertentu. Jenis ini dapat kita sebut sebagai 
seni rupa semi-representasional dan semi non-representasional.

Maka, menikmati karya seni representasional dan non-representasional menuntut 
cara-cara yang berbeda pula. Jika pada seni representasional, kita diajak untuk 
mengenali suatu dunia (kosmos) tertentu untuk kemudian memahaminya, sementara 
pada seni non-representasional kita diajak untuk memasuki dan kemudian merasakan 
suasana tertentu yang tengah dialami si seniman. Ketika menghadapi sebuah lukisan 
abstrak kita tak dapat mengajukan pertanyaan: apa ini maksudnya? Yang dapat kita 
ajukan adalah pertanyaan: apa yang saya rasakan di sini?

Jika pada seni rupa representasional terjadi proses dari “memahami” kemudian 
merasakan, sementara pada seni rupa non-representasional (yakni seni abstrak dan 
abstrak ekspresionistik) berlangsung proses sebaliknya, dari “merasakan” kemudian 
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akan dapat “memahami”. 

Maka dapat dikatakan bahwa menikmati karya seni adalah sebuah proses untuk 
memadukan “pemahaman” dan “perasaan”. Dan itulah yang sering disebut 
sebagai “penghayatan” yang akan mengarah pada suatu internalisasi secara 
penuh dari apa yang disebut sebagai “pengalaman estetik”.

Cara semacam itulah yang dapat kita gunakan ketika menghadapi karya-karya 
Raynaldy Halim dengan judul-judul seperti ini: Api yang tak Pernah Padam, Antara 
Dua Dunia, Lingkaran Misteri, Lima Pandawa, Bintik-bintik Hidup, dan lain-lain. 

Multi Tafsir 
Sebagaimana telah dikatakan bahwa pada umumnya seni representasional mula-
mula merupakan upaya peniruan dari kenyataan itu. Tapi karena seni jenis ini berdiri 
sebagai tiruan dari kenyataan maka seni tidak akan pernah sama persis dengan 
kenyataan. Dan seni memang tidak dapat menggantikan kenyataan yang ditirunya. 
Inilah pandangan yang kemudian sering disebut sebagai naturalisme dan realisme, 
yaitu seni yang berupaya menampilkan kenyataan sesuai aslinya.

Kita juga sering mendengar ungkapan bahwa karya seni adalah sebuah ciptaan “baru”. 
Meski berupaya meniru kenyataan sesuai aslinya, toh pada akhirnya si seniman dapat 
menciptakan berbagai kemungkinan yang sesuai dengan keinginannya. Hal itu timbul 
karena setiap seniman memiliki imajinasi. Ketika melukis sebuah objek, si pelukis 
dapat mengubah bagian-bagian tertentu sehingga objek itu tampak lebih indah, lebih 
sempurna, atau sebaliknya. Begitu pula yang terjadi pada penyair atau novelis. Dalam 
karya-karya mereka terjadi campur tangan imajinasi sang kreator.

Maka, dalam konteks tersebut karya seni dapat dikatakan sebagai proses transformasi 
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dari dunia nyata menjadi ”dunia rekaan”. Dunia hasil rekonstruksi individual pihak si 
seniman. Rekonstruksi itu didorong oleh kepercayaan bahwa dunia (kenyataan) pada 
dasarnya adalah tidak sempurna, terpecah-pecah, penuh paradoks dan antagonisme 
yang tak terselesaikan sehingga memerlukan sejenis penataan ulang. Dan seni adalah 
sebuah upaya penataan ulang dari dunia yang tidak tertata tersebut, suatu kosmos 
yang tercipta dari chaos. 

Dengan kata lain, sebuah karya seni adalah suatu kemungkinan ekspresif untuk 
menciptakan kosmos tertentu, suatu dunia baru yang kurang lebih otonom, bukan 
sekadar wujud tiruan dari kenyataan yang chaos itu, melainkan dalam rangka 
menyempurnakannya. Dan perlu ditegaskan kembali bahwa karya seni adalah 
sebuah ”dunia rekaan” yang tersusun oleh elemen-elemen yang saling berkaitan dan 
membentuk semacam struktur tertentu pula. Karya seni, entah itu sebuah novel, cerita 
pendek, sebuah lukisan, sebuah patung, atau pentas teater misalnya, pada dasarnya 
adalah sebuah ”dunia rekaan” yang mengandung hubungan-hubungan tertentu dari 
elemen-elemennya. 

Sementara itu, ketika seseorang selesai membaca sebuah novel, menyaksikan sebuah 
lukisan atau sebuah pementasan teater, biasanya di benaknya akan tercipta berbagai 
makna baru. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa pada setiap benak manusia 
yang menikmati karya seni tersebut sudah terkumpul ribuan bahkan jutaan makna yang 
diserapnya selama bertahun-tahun. Makna dapat tercipta dengan melihat hubungan 
antara elemen yang satu dengan yang lain atau dengan cara menghubungkan elemen-
elemen (gambar tertentu dalam lukisan misalnya) dengan kenyataan di luar lukisan 
tersebut.

Dan karena setiap orang memiliki pengalaman dan cara pandang yang berbeda 
maka makna suatu karya seni di hadapan penikmatnya juga akan bermacam-macam 
pula. Itulah yang sering kita sebut sebagai persepsi. Ketika dua orang atau lebih 
menghadapi sebuah lukisan yang sama bisa saja muncul pemahaman dan interpretasi 
yang berbeda-beda terhadap karya tersebut. Semakin banyak pemahaman atau tafsir 
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atas suatu karya seni maka dapat dikatakan bahwa karya seni itu mutli-interpretable, 
multitafsir. 

Dan suatu perbedaan tafsir, bahkan mungkin pertentangan, adalah hal yang wajar 
dalam proses penyerapan karya seni. Dalam sejarah seni kita melihat banyak 
perselisihan dan pertikaian pendapat mengenasi suatu karya. Semakin banyak yang 
bertikai menunjukkan bahwa karya tersebut tak habis-habis untuk ditafsir. Orang 
bahkan kadang perlu melihat sebuah lukisan berkali-kali. Dan setiap kali melihat ulang 
kadang akan muncul makna-makna baru yang berbeda dengan ketika melihatnya 
untuk yang pertama kali.

Dalam proses penikmatan karya seni, berbagai perbedaan tersebut tidak dapat 
dihapuskan sama sekali. Penilaian dan pemahaman tidak mungkin diseragamkan. 
Suatu penyeragaman dalam proses penciptaan dan penikmatan karya seni justru 
akan mematikan seni itu sendiri. Bagaimana pun seni selalu bertolak dari kebebasan 
ekspresi. Dengan kebebasan itulah baik si seniman maupun para penikmat dapat 
menemukan makna buat dirinya sendiri. 

Tapi perlu segera ditambahkan bahwa kebebasan itu tidak mutlak. Ketika si seniman 
berkarya, dia memang berada dalam kebebasan penuh, tapi ketika karyanya 
dipublikasikan (baik dalam bentuk pameran, penerbitan buku, pementasan di depan 
umum), maka publik penikmat pun juga akan menggunakan kebebasannya untuk 
menerima atau menolak karya dimaksud. Masyarakat juga memiliki hak untuk menilai 
berdasarkan kacamata dan cara pandangnya masing-masing. Dan karena setiap 
masyarakat memiliki kacamata yang berbeda maka wajar jika kemudian terjadi 
perselisihan pendapat mengenai suatu karya. Kita bahkan melihat beberapa kejadian 
(pameran lukisan atau pementasa teater atau penerbitan novel) yang berujung pada 
pertikaian pendapat di kalangan masyarakat.

Tentu saja kejadian itu sah-sah saja. Yang hendak ditekankan di sini adalah: pertama, 
perbedaan adalah sebuah keniscayaan dalam proses penciptaan dan penikmatan 
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karya seni. Kedua, kebebasan harus dipahami dalam dua tingkat yang berbeda. Ketika 
kebebasan ditempatkan dalam proses penciptaan, yaitu ketika seorang seniman 
menciptakan karya seni, sungguh berbeda dengan kebebasan dalam tingkat ketika 
karya seni diapresiasi dalam masyarakat. Pada tingkat ini dapat terjadi suatu proses 
tarik menarik antara si seniman dan masyarakat, atau negosiasi antara masyarakat 
yang satu dengan masyarakat yang lain. 

Dan justru dari proses tarik menarik itulah kemudian masing-masing pihak akan belajar 
untuk memahami apa itu arti kebebasan. Masyarakat akan belajar terus menerus 
bagaimana memahami karya seni, juga batas-batas tafsir yang mungkin. Kebebasan 
berekspresi adalah sesuatu yang abstrak, sehingga untuk memahaminya harus melalui 
pembelajaran secara langsung, menguji setiap pandangan atau penilaian melalui 
kasus-kasus yang nyata. Dan sekali lagi, proses untuk saling memahami batas-batas 
kebebasan itu tidak akan terjadi jika semuanya diseragamkan. Penyeragaman – dalam 
bentuk apa pun - adalah sebuah malapetaka. 

Tentu, dalam konteks karya-karya penyandang disabilitas, kita dapat mengatakan 
bahwa melalui karya-karya tersebut kita dapat mengenali dan kemudian menyelami 
dunia mereka secara lebih dalam. Yaitu dunia yang ”berbeda” dengan yang kita alami. 
Lebih jauh, karya-karya mereka adalah semacam gambaran dari dunia yang nyaris tak 
tersampaikan, suatu semesta yang ”unspoken”. 

Dan dalam pameran ini kita bebas memberi tafsir terhadap karya-karya mereka, 
dan dari situ kita akan mendapatkan pengayaan cara pandang, bukan hanya cara 
pandang terhadap dunia kaum disabel itu sendiri tapi juga pengayaan cara pandang 
kita terhadap realitas atau dunia dan kehidupan yang sedang kita jalani.  
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Kesadaran Kolektif
Jika kita kembali pada pokok pembicaraan tentang seni dan disabilitas, yang terpenting 
adalah bagaimana cara memastikan penerimaan disabilitas sebagai bagian dari 
pematangan masyarakat itu sendiri. Jika kita menengok sekilas kenyataan yang ada, 
dari data Departemen (Kementerian) Sosial Republik Indonesia tahun 2007 (11 tahun 
silam), disebutkan bahwa jumlah orang berkebutuhan khusus di Indonesia sebanyak 
3.063.663 orang. Dewan Perwakilan Rakyat Repubik Indonesia (DPR RI) pada saat 
mengantarkan nota Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menyebutkan 5% dari jumlah 
penduduk Indonesia adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Sedangkan 
WHO memperkirakan 7-10% dari jumlah penduduk dunia dapat digolongkan sebagai 
orang berkebutuhan khusus. Tentu, jumlah tersebut dapat terus bertambah mengingat 
sensus yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya menjangkau semua orang di 
masyarakat nagara-negara berkembang dan kurang berkembang. 

Berdasarkan data UNICEF tahun 2011, di Indonesia hanya 10% dari penduduk 
penyandang difabel dan disabel yang dapat mengenyam pendidikan, sebagian 
besarnya pendidikan dasar dan menengah, dan sekitar separuhnya berhenti di tengah 
jalan. Kabar baiknya, sudah ada peraturan tentang disabilitas, yakni UU No 4 Tahun 
1997 tentang Penyandang Cacat yang mengamanatkan setiap perusahaan dan 
lembaga pemerintah menyediakan minimal 1% kuota tenaga kerja bagi kaum disabel. 
Tapi kenyataannya, kuota itu maih jauh dari harapan. Pada tahun 2011 itu kaum disabel 
yang diterima di dunia kerja masih di bawah 0,01% dari jumlah pekerja biasa.

Jadi, upaya untuk memperbaiki keadaan masih jauh dari harapan. Sekali lagi, yang 
terpenting adalah bagaimana menimbulkan kesadaran bahwa impairment bukanlah 
suatu penyimpangan atau patologi sosial. Perubahan menuju cara pandang dan cara 
bertindak yang lebih baik hanya dapat dilakukan jika dalam masyarakat itu sendiri 
dilakukan tata-kelola atas disabilitas secara positif pula. Isu terpentinya adalah 
bagaimana mengorganisir masyarakat menuju kesadaran kolektif yang benar-benar 
kompatibel dengan kebutuhan kelompok disabel. 
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Tentu, yang paling utama adalah perbaikan paradigma dalam lingkungan terkecil berupa 
keluarga. Dukungan keluarga adalah faktor paling menentukan bagi perkembangan 
manusia disabel dan bagaimana memulai interaksi dengan masyarakat. Upaya 
keluarga dengan penyandang disabel pasti berlipat ganda ketimbang keluarga 
padaumumnya. Dan dalam proses selanjutnya ketika memasuki ranah yang lebih luas, 
kita akan kembali berhadapan dengan kendala berupa kepercayaan yang telanjur 
tertanam dalam masyarakat: bahwa individu disabel adalah manusia “cacat” dan 
“tidak mampu”. Sampai hari ini, perspektif masyarakat terhadap upaya penanganan 
dan pemulihan disabel masih berpijak pada paradigma lama: karena kelemahan dan 
ketidakmampuan penyandang disabilitas, maka mereka menjadi objek belas kasihan 
(charity) dan menyiapkan kebutuhan bagi mereka akan disamakan dengan keutamaan 
menolong bagi kaum lemah. Karena kasihan, maka kita harus menolong orang lemah 
sehingga mendapatkan ganjaran atau pahala. 

Tentu, pendekatan moral semacam itu belum cukup. Melakukan pemulihan kondisi 
sosial agar kompatibel dengan kaum disabel bukan semata-mata didorong oleh belas 
kasihan (karitatif) belaka, melainkan suatu keniscayaan untuk menyempurnakan 
keberadaan masyarakat itu sendiri. Sejauh ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh 
individu, organisasi dan institusi yang bergerak membangkitkan dan menyebarkan 
kesadaran baru tentang disabilitas, termasuk dengan menggunakan wahana kesenian, 
mulai dari seni rupa, tari, musik, sastra, dan teater. 

Di beberapa daerah bahkan muncul Peraturan Daerah (Perda) tentang penyandang 
disabilitas. Tapi sebagaimana biasanya, berbagai Perda tersebut tidak dijalankan secara 
penuh dan konsisten baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Maka, meminjam 
ungkapan dari para aktivis sosial, perjuangan masih panjang. Dan dalam hal kesenian, 
sebagai agen budaya, para seniman disabel maupun seniman biasa, juga para orang 
tua, pendidik, dan siapapun, harus semakin giat menyebarkan kesadaran baru tentang 
pentingnya membangun tata nilai dan struktur sosial yang benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan disabilitas. Upaya itu harus dilakukan secara terus-menerus. 
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Di situ dunia seni secara umum dapat berkontribusi untuk memberi pemahaman 
yang lebih mendalam pada aspek disability awareness maupun sebagai wahana 
untuk memotivasi kepada audiens khusus (seperti penonton seni) maupun kalangan 
masyarakat luas. Di dalamnya juga tercakup apresiasi yang wajar terhadap karya-karya 
seni para penyandang disabilitas itu sendiri. Juga untuk memberi apresiasi kepada 
keluarga-keluarga yang mengerahkan segala daya yang dimiliki dalam mengasuh dan 
membesarkan anak-anak disabel agar dapat hadir sebagai insah sepenuh-penuhnya. 
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Anfield Wibowo
YOU’LL NEVER 
WALK ALONE
2017
80 cm x 100 cm
Acrylic on canvas
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Anfield Wibowo
YELLOW RAPUNZEL

2018
90 cm x 140 cm

Acrylic on canvas



38

Anfield Wibowo
VAS BUNGA DI 
ATAS MEJA
2016
80 cm x 90 cm
Acrylic on canvas



39

Anfield Wibowo
TUA MUDA

2017
80 cm x 100 cm

Acrylic on canvas



40

Anfield Wibowo
THE SACRED RIANA
2017
90 cm x 90 cm
Acrylic on canvas



41

Anfield Wibowo
TAMAN NASIONAL

2018
80 cm x 100 cm

Acrylic on canvas



42

Anfield Wibowo
TAMAN EDEN
2018
80 cm x 100 cm
Acrylic on canvas



43

Anfield Wibowo
SNOW WHITE

2017
100 cm x 120 cm
Acrylic on canvas



44

Anfield Wibowo
RED ANFIELD
2017
75 cm x 95 cm
Acrylic on canvas



45

Anfield Wibowo
MERMAID DAN ANGIN

2017
90 cm x 110 cm

Acrylic on canvas



46

Anfield Wibowo
GODAAN IBLIS
2018
80 cm x 100 cm
Acrylic on canvas



47

Anfield Wibowo
FACE OF LUCY

2017
80 cm x 110 cm

Acrylic on canvas



48

Anfield Wibowo
RAPUNZEL
2017
80 cm x 100 cm
Acrylic on canvas



49

Aqillurachman Prabowo 
ALL PEOPLE SPECIAL

2017
80 cm x 100 cm

Acrylic on canvas



50

Aqillurachman Prabowo 
HAIL SUBMARINE
2017
60 cm x 80 cm
Acrylic on canvas



51

Aqillurachman Prabowo 
NEW YORK TIMES

2017
80 cm x 100 cm

Acrylic on canvas



52

Aqillurachman Prabowo 
PENJAJAH RED NOSE
2017
60 cm x 80 cm
Acrylic on canvas



53

Aqillurachman Prabowo 
ALAM MURKA

2018
100 cm x 100 cm
Acrylic on canvas



54

Aqillurachman Prabowo 
APA SERUNYA NORMAL
2016
200 cm x 200 cm
Acrylic on canvas



55

Aqillurachman Prabowo 
MENGHISAP GAWAI

2018
100 cm x 100 cm
Acrylic on canvas



56

Aqillurachman Prabowo 
TUMPANG TINDIH
2016
50 cm x 70 cm
Acrylic on canvas



57

Aqillurachman Prabowo 
DIBAWAH LAUT

2016
100 cm x 100 cm
Acrylic on canvas



58

Aqillurachman Prabowo 
SERANGGA HATI
2018
100 cm x 100 cm
Acrylic on canvas



59

Aqillurachman Prabowo 
JAKARTA SIBUK 

2016
80 cm x 100 cm

Acrylic on canvas



60

Aqillurachman Prabowo 
ORANG MASA DEPAN
2018
40 cm x 60 cm
Acrylic on canvas



61

Aqillurachman Prabowo 
GENDERUWO 

2017
80 cm x 100 cm

Acrylic on canvas
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Naripama Ramavijaya 
ALL IS ONE
2018
200 cm x 100 cm
Oil Pastel on Canvas



63

Naripama Ramavijaya 
CIRCUS

2012
42 cm x 29,7 cm

Oil Pastel on Canvas



64

Naripama Ramavijaya 
DOLAN
2018
120 cm x 100 cm
Oil Pastel on Canvas



65

Naripama Ramavijaya 
FLAMINGGO

2018
42 cm x 29,7 cm

Oil Pastel on Canvas



66

Naripama Ramavijaya 
FUN ZONE
2012
42 cm x 29,7 cm
Oil Pastel on Canvas



67

Naripama Ramavijaya 
IqBAL

2018
42 cm x 29,7 cm

Oil Pastel on Canvas



68

Naripama Ramavijaya 
KAPAL PESAWAT
2018
42 cm x 29,7 cm
Oil Pastel on Canvas



69

Naripama Ramavijaya 
KUPU-KUPU

2012
42 cm x 29,7 cm

Oil Pastel on Canvas



70

Naripama Ramavijaya 
LATIHAN FASHION SHOW
2012
42 cm x 29,7 cm
Oil Pastel on Canvas



71

Naripama Ramavijaya 
LONG IS NOT ENOUGH

2018
42 cm x 29,7 cm

Oil Pastel on Canvas



72

Naripama Ramavijaya 
MISTER MAKER
2016
42 cm x 29,7 cm
Oil Pastel on Canvas



73

Naripama Ramavijaya 
MOBIL KERETA

2018
42 cm x 29,7 cm

Oil Pastel on Canvas



74

Naripama Ramavijaya 
NICE CAT
2018
200 cm x 100 cm
Oil Pastel on Canvas



75

Naripama Ramavijaya 
PESTA DANSA

2012
42 cm x 29,7 cm

Oil Pastel on Canvas



76

Naripama Ramavijaya 
TRIO SINGER
2019
48 cm x 36 cm
Oil Pastel on Canvas



77

Naripama Ramavijaya 
TWEENIES NAIK PESAWAT

2012
42 cm x 29,7 cm

Oil Pastel on Canvas



78

Naripama Ramavijaya 
ULANG TAHUN
2016
48 cm x 36 cm
Oil Pastel on Canvas



79

Raynaldy Halim
LIMA PANDAWA 

2018
60 cm x 60 cm

Acrylic on Canvas



80

Raynaldy Halim
LINGKARAN MISTERI
2018
80 cm x 60 cm
Acrylic on Canvas



81

Raynaldy Halim
API YANG TAK PERNAH PADAM 

2018
60 cm x 80 cm

Acrylic on Canvas



82

Raynaldy Halim
KELUARGA
2018
80 cm x 60 cm
Acrylic on Canvas



83

Raynaldy Halim
PELITA KASIH

2018
100 cm x 70 cm

Acrylic on Canvas



84

Raynaldy Halim
SEMAK-SEMAK
2018
70 cm x 100 cm
Acrylic on Canvas



85

Raynaldy Halim
ANTARA DUA DUNIA

2018
100 cm x 70 cm

Acrylic on Canvas



86

Raynaldy Halim
KARANG
2018
100 cm x 80 cm
Acrylic on Canvas



87

Raynaldy Halim
KENDARAANKU

2018
70 cm x 100 cm

Acrylic on Canvas



88

Raynaldy Halim
DAHAN
2018
100 cm x 70 cm
Acrylic on Canvas



89

Raynaldy Halim
CIPRATANKU  

2018
70 cm x 100 cm

Acrylic on Canvas



90

Raynaldy Halim
BINTIK-BINTIK HIDUP
2018
100 cm x 80 cm
Acrylic on Canvas



91

Raynaldy Halim
KEMBANG KEHIDUPAN

2018
70 cm x 100 cm

Acrylic on Canvas



92

Raynaldy Halim
PLANET RETAK
2018
70 cm x 100 cm
Acrylic on Canvas
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ANFIELD WIBOWO
Lahir di Jakarta, 19 November 2004. Ia telah berpameran tunggal, dian-
taranya: “ Imajinasi Tanpa Batas” Galeri Cipta III,TIM, Jakarta (2013), ” My 
Faith” Galeri 678, Kemang, Jakarta (2014), ” Rentang Masa” Galeri Cipta 
III, TIM (2017), “Amazing World” Balai Budaya, Jakarta (2018).

Turut dalam sejumlah pameran bersama: “Pesta Seni Rupa Indonesia” 
TIM, Jakarta (2015), “Festival GAC” Ciputra Art preneur, Jakarta (2016), 
“Merintis Jejaring Art Burt Indonesia”. Gedung Kemendikbud Pusat, Ja-
karta (2017), “BPMI”. Pendopho ArtSpace, Yogyakarta (2017),  “Diskusi 
n Pameran Art Burt”, Bentara Budaya Kompas Gramedia, Jakarta (2017),  
“Solidarity, Peace and Justice”, Balai Budaya, Jakarta (2018), “Art on The 
Spot” Kunskring Palais, Jakarta (2018), “Love Never Fails” Galeri Hadipra-
na, Jakarta (2018), “PostFest Exhibition”, Galeri Cipta III, TIM (2018) dan 
“Festival Bebas Batas” Galeri Nasional, Jakarta (2018).
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AQUILLURACHMAN PRABOWO
Lahir 4 Oktober 2004, telah menggelar sejumlah pameran, diantaranya: 
“FOREST MIND“ (2015), kolaborasi lukisan dan fashion design “NEW 
YORK FASHION WEEK” (2016), “ART FOR HOPE” (2017), “ASIA PASIF-
IC DYSLEXIA FESTIVAL 2017” serangkaian Simposium Disleksia Dunia 
di Jepang.

Pameran Bersama “REST AREA” di Galeri Nasional Indonesia Jakarta 
(2017), “LIFE 2024 – PAINTING EXHIBITION“ (2018), “ASIA PASIFIC 
DYSLEXIA FESTIVAL 2018” di Tokyo, Jepang, Pameran Bersama 20 Pe-
lukis Muda ““PARAMUDA”” di Rumah Seni MARTO, Jakarta (2018). Ia 
juga terlibat dalam “RED MOOD FESTIVAL”, Kolaborasi bersama Teater 
Garasi10 untuk pertunjukan Wayang dan meraih : The best puppet mak-
er pada International Red Mood Festival Moscow – Red Teather Rusia 
(2018). Pada tahun 2016 ia meraih penghargaan The Most Influence Kid 
oleh Market Plus dan Beasiswa Siswa Berbakat dari Kementrian Pendi-
dikan dan Kebudayaan (2017).
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NARIPAMA  RAMAVIJAYA 
Lahir  di Bali, 18 Oktober 2002. Gus Rama adalah sosok yang istime-
wa,  meski memiliki keterbatasan untuk berkomunikasi secara terstruktur 
tapi ia mampu menyampaikan maksud dan kemauannya melalui gambar. 
Melalui gambar gambarnya inilah orang-orang akan bisa melihat bahwa 
ia bukan tidak mampu berkomunikasi tapi ia memiliki cara yang berbeda 
untuk berkomunikasi.

Ia pernah memamerkan karya lukisannya pada “Parents Support Group 
(PSG)” di Wantilan DPRD Bali serangkaian Peringatan Hari Autism Se-
dunia (2012). Pada kesempatan tersebut ia juga meraih Juara I Lomba 
Photogenic . Karya terpilihnya juga dituangkan dalam kreasi T-Shirt ber-
gambar dengan brand namanya sendiri “Naripama”.
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RAYNALDY HALIM 
Lahir di Jakarta, 9 September 1997, meraih penghargaan MURI untuk 
lukisan terbanyak anak berkemampuan khusus. Ia pernah berpameran, 
diantaranya: Pameran Tunggal Pertama di Senayan, Jakarta (2018), Pa-
meran Bersama Art Brut “Love Never Fails” di Gedung Hadiprana, Jakarta 
Selatan (2018), Differences Unite Pameran Bersama Art Brut di Jakarta 
(2018),

Pameran Bersama “The Gifted Ones” dengan London School di Jakarta 
(2018), Pameran Bersama Art Brut di Galeri Cipta III Taman Ismail Marzuki 
(2018), “Be Informed Be Inspired Get A Job” (2018), Garis Lintas Family 
Appreciation Day (2018), Numismatik di Museum Bank Indonesia Jakarta 
(2018), Festival Bebas Batas di Galeri Nasional Indonesia (2018) dan lain-
lain.
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