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“The aim of art is to represent not the outward appearance of things, but their inward significance.” 
Aristoteles 

 
TRANSFORMASI TEKS 
 

UA ekor anjing hidup di sebuah hutan yang sama. Anjing pertama datang terlebih dahulu dan 
hidup dari makanan yang diperolehnya di dalam hutan. Ketika musim kering tiba, api 
sekonyong-konyong membakar hutan. Si anjing memilih pergi dan kembali pada saat api reda. 

Setelah api padam sepenuhnya, yang tersisa hanya bangkai hewan dan tanaman yang hangus terbakar. 
Dan karena berhari-hari menahan lapar, ia memakan sisa-sisa kebakaran sampai kenyang. Selang 
beberapa hari kemudian si anjing mati keracunan. 
 
Anjing kedua datang sekian waktu setelah peristiwa kebakaran itu. Dikisahkan hutan kembali terbakar 
hingga si anjing pun terpaksa pergi untuk menghindari kobaran api dan kembali pada saat api reda. 
Setelah si anjing memakan yang tersisa dari hutan, ia pun mati keracunan. 
 
Pada saat yang bersamaan dengan kedua kisah di atas, ternyata ada sekelompok manusia yang menghuni 
bagian lain hutan itu. Pada saat hutan terbakar, manusia pergi mengungsi untuk beberapa saat dan kembali 
setelah api padam. Naas tak dapat dihindari, mereka sekarat akibat keracunan makanan sisa-sisa 
kebakaran. Dan tak lama kemudian mereka semua mati. Namun sebelum nyawanya melayang, manusia 
masih sempat menulis sebuah catatan tentang peristiwa yang melanda dirinya; baik tentang api, makanan, 
racun, dan segala hal menyangkut peristiwa tragis itu. 
 
Selang beberapa waktu datanglah sekelompok manusia lain memasuki hutan. Mereka juga menemukan 
catatan yang ditinggalkan manusia sebelumnya. Informasi mengenai bahaya sumber makanan sisa-sisa 
kebakaran belum diketahui, sampai catatan itu ditemukan. Dan berbekal membaca catatan, manusia dapat 
belajar agar tidak mengalami peristiwa serupa. Bahkan di tangan manusia-manusia generasi selanjutnya 
pengetahuan menjadi lebih berkembang. Ketika melihat percikan api pada batang pohon yang saling 
bergesekan sebab ditiup angin, mereka lantas meniru dengan cara menggesek beberapa ranting kecil 
sambil meniupnya. Terciptalah api yang pertama kali! 
 
Kisah anjing dan manusia di atas hanya analogi belaka. Bahasa tulis atau teks merupakan salah satu 
penanda kemajuan peradaban manusia dari masa pra-sejarah menuju era sejarah. Keberadaan teks tak 
lepas dari tabiat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu ingin berkomunikasi. Hasrat berdialog 
berjalan relevan dengan kemajuan pengetahuan manusia itu sendiri. Sejak 3500-4000 SM manusia telah 
menggunakan bahasa gambar untuk berkomunikasi. Bangsa Asia, Afrika, dan Eropa mengawalinya 
dengan membuat lukisan di dinding gua. Cara berkomunikasi melalui tanda dan gambar terus berkembang 
hingga bangsa Mesir menggunakan pictograph sebagai simbol-simbol untuk menggambarkan obyek. 
Pictograph berkembang menjadi ideograph, yakni simbol-simbol untuk merepresentasikan gagasan yang 
lebih kompleks bahkan hingga konsepsi yang bersifat abstrak. 
 
Keberadaan sistem alfabet Phoenician pertama (1300 SM) menandai perpindahan yang mendasar dari 
bahasa gambar dan tanda yang dibunyikan (pictograph, ideograph) menuju bahasa tulisan yang dapat 
dibunyikan dan memiliki arti (phonograph; setiap tanda atau huruf menandakan bunyi). Alfabet ini terdiri 
dari dua puluh tiga simbol yang sangat sederhana sebagai perwakilan unsur bunyi. Sebagai contoh, huruf 
pertama dari alfabet Phoenician berupa gambar sederhana dari kepala banteng, yang dalam bahasa mereka 
disebut Aleph, kemudian kata ini mewakili bunyi huruf “A”. 
 

D 
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Bangsa Yunani mengadaptasi sistem alfabet Phoenician ini ke dalam struktur anatomi huruf yang lebih 
teratur dengan bentuk-bentuk geometris. Istilah alfabet (alphabet) itu sendiri berasal dari singkatan dua 
huruf pertama dalam sistem alfabet Yunani, yakni Alpha dan Beta. Kemajuan signifikan dari sistem 
alfabet adalah penerapan pola membaca dari arah kiri ke kanan, bila sebelumnya, alfabet Phoenician 
dibaca dari kanan ke kiri. Sistem alfabet mencapai puncaknya ketika bangsa Romawi 
menyempurnakannya ke dalam bentuk huruf yang sebagaimana kita kenal sekarang ini. 
 
Jadi seberapa penting teks bagi kemajuan hidup manusia? Secara fungsional, teks hadir membuat manusia 
lebih mengetahui dirinya sendiri, lingkungan yang ditempatinya, serta pengalaman dan pengetahuan 
generasi sebelumnya. Teks menyempurnakan kehidupan yang lahir setelahnya. Sebuah teks, tak peduli 
berapapun usianya, tidak akan pernah termakan oleh zaman, kecuali adanya kesengajaan dari otoritas 
tertentu untuk menghanguskannya lantaran dianggap berbahaya, subversif, atau mengancam eksistensi. 
Membaca masa lalu adalah merefleksikan ulang pengalaman-pengalaman dan pengetahuan pada 
zamannya. Sehingga membaca teks berarti mencoba memahami sistem logika dan konteks sejarah yang 
melatarinya. Lantaran sejarah akan selalu bergerak maju menuju kesadaran dan kebebasan yang lebih 
sempurna, demikian ungkap Hegel, sang filsuf kebanggaan Jerman. 
 
Raja-raja Nusantara sejak dahulu kala menggunakan teks yang dipahat pada sebuah prasasti untuk 
menandai kekuasaannya atau menjelaskan sebuah peristiwa penting. Setiap kerajaan memiliki pujangga 
istana yang bertugas menulis naskah (kitab) terkait silsilah sang raja, sistem kepercayaan dan ritual, 
peperangan, hingga puisi dan tembang-tembang yang mengandung muatan filosofis tinggi; seperti 
misalnya Maskumambang, yang menerangkan fase ketika manusia berada di dalam kandungan, hingga 
tembang Megatruh, fase ketika ruh meninggalkan wadag. Dan masih banyak lagi karya-karya sastra 
lainnya yang menggambarkan tingginya peradaban Nusantara. 
 
Teks tidak cukup menjadi media penyampai informasi belaka. Jika manusia primitif menorehkan gambar 
pada dinding gua untuk berkomunikasi dengan sesamanya, maka dikemudian hari peran teks bergeser 
menjadi media ekspresi. Bentuknya menjadi syair, naskah drama, propaganda, mantra, dan seni rupa 
(lukis dan grafis). Bagi seorang penyair, dramawan, propagandis, dan perupa, teks memiliki dua unsur 
penting yakni “bunyi” dan “bentuk”. Seorang penyair, dramawan, dan propagandis kerap melakukan 
eksplorasi pada kekuatan bunyi dan makna dibalik idiom kata. Sementara seorang perupa mengolah 
bentuk-bentuk teks menjadi bagian dari visual yang diciptakannya. Sebagian besar seniman mengolah teks 
sebatas gimik estetis dan bukan merupakan unsur penting dari visual. Sebaliknya, cukup jarang ditemui 
perupa yang menggunakan teks sebagai subject matter karyanya. 
 
Dedy Sufriadi (b.1976) adalah satu diantara segelintir perupa muda yang sejak awal karier berkeseniannya 
memilih teks sebagai subject matter karya-karya abstraknya. Perupa kelahiran Palembang ini mulai 
menapaki karier berkeseniannya secara profesional ketika perhatian publik seni rupa Jogja tertuju kepada 
pergerakan dua kelompok besar, yakni Sanggar Dewata Indonesia (SDI), sebagai representasi arus wacana 
abstrak ekspresionis, dan kelompok Taring Padi, yang merepresentasikan arus realisme sosialis. 
Berbarengan dengan kontestasi dua arus besar tersebut, dunia seni rupa Jogja tengah berdialektika mencari 
format ideal organisasinya serta pengukuhan identitas peristiwa maupun identitas senimannya.1 
 
Fenomena-fenomena yang berkembang, terjadi diseputaran titik episentrum praktik Biennale Jogja 
sebagai peristiwa penting kala itu. Pertama, ditengah kecenderungan seniman Jogja dengan karya-karya 
eksperimental-art dan instalasi berukuran jumbo, terjadi dinamika wacana seni rupa kontemporer Jogja, 
dimana praktiknya sudah tidak lagi mengenal batas medium dan teknik, dengan mengangkat tema-tema 
yang terkait dengan situasi sosial-politik yang tengah berkembang. Kedua, polemik demi polemik yang 
dimulai sejak peristiwa “Biennale vs Binal” ¾pada penyelenggaraan Biennale Jogja ke-3 tahun 

 
1 Suwarno Wisetrotomo, Politik Estetika Seni Rupa Yogyakarta 1990-2010; Sekitar Friksi, Ideologi, dan Kontestasi (Yogyakarta). 
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1992¾terus berlanjut membuat dunia seni rupa Jogja kian dinamis dengan kontestasi wacana. Ketiga, 
booming seni rupa mendorong munculnya praktik kurasi. Identifikasi terhadap kurator, kurasi, serta kerja-
kerja kuratorial menjadi diskusi hangat kala itu. 
 
Dedy membentuk kelompok Solusi 4 bersama tiga seniman lain yakni Gusmen Heriadi, Hayatuddin, Zulfa 
Hendra dan sempat melangsungkan pameran bersama di Dirix Art Gallery. Pameran yang dikuratori oleh 
Heri Kris itu rupanya meninggalkan kesan. Ia mengetengahkan karya-karya abstrak dimana seluruh 
bidang kanvasnya dipenuhi torehan teks sederhana dengan medium pensil yang melafalkan 
eksistensialisme. Tak disangka-sangka sebagian karyanya terjual. Peristiwa ini tentu berdampak 
mempertebal keyakinan akan pilihan visual yang selama itu diperjuangkannya dengan sungguh. 
 

 
 

AKU 
Acrylic on canvas, 120 x 140 cm, 1999  
*) Koleksi OHD Museum. 
 
Mengapa eksistensialisme? Dan apakah dimaksudkan sebagai kritik terhadap pihak-pihak tertentu? Ada 
tiga karateristik utama eksistensialisme yakni subyektivitas, individualitas, dan kebebasan, yang 
menonjolkan keberadaan manusia dalam merespons situasi dirinya.2  Betapapun, tidak pernah ada maksud 
Dedy Sufriadi untuk konfrontasi vis a vis dengan siapapun secara wacana. Namun, jelas ia sedang 
melancarkan kritik. Ia tengah menyikapi situasi lingkungan terdekat yang dianggapnya sebagai “jauh api 
daripada panggang”. Ia sinis dengan perilaku seniman-seniman “kritis” yang ternyata tidak sejalan antara 
gagasan dengan perilakunya. Hanya lihai mengeksploitasi persoalan atau gemar berdiskusi tentang 
penderitaan rakyat sambil mabuk minuman beralkohol harga ratusan ribu rupiah di sebuah cafe. Secara 
ekstrim ia melontarkan statement analogis; “lebih baik aksi menanam satu pohon daripada memamerkan 
sejuta lukisan bertema isu lingkungan!” 
 
Eksistensialisme merupakan kristalisasi tata nilai pribadi sebagai seorang seniman yang dipertegas melalui 
sikap hidupnya yang independen, konsisten, individual, dan merdeka. Syair lagu Frank Sinatra berjudul 
“My Way” serasa tepat menggambarkan semangat eksistensialisme versi Dedy Sufriadi terkait dengan 
situasi seni rupa Jogja pada saat itu. 
 

Yes, there were times, I’m sure you know, 

 
2 Robert Solomon, No Excuses: Existensialism and The Meaning of Life (Chantilly VA: The Teaching Company, 2000), hal. 6-7. 
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When I bit off more than I could chew, 
But through it all, when there was doubt, 
I ate it up and spit it out, 
I faced it all and stood tall and did it my way. 

 
Ditengah hingar-bingar booming serta kontestasi wacana antar kelompok seniman, dan praktik seni rupa 
yang terus mengalami transformasi itu, seorang mahasiswa berusia 23 tahun berjuang menghadapi 
tantangan kreatifnya. Kendati cukup aktif bahkan menjadi salah satu motor Sanggar Bidar 
Sriwijaya¾sebuah komunitas yang anggotanya adalah seniman-seniman yang berasal dari 
Palembang¾namun Dedy Sufriadi bukanlah personal yang dibesarkan oleh “sistem sanggar”. Sanggar 
pernah menjadi wadah penting bagi cikal-bakal praktik sekaligus semangat kreatif perupa Jogja yang 
keberadaannya tetap eksis hingga sekarang sebagai tempat belajar yang sangat terbuka bagi terjadinya 
dialog antar seniman. Dan proses kreatifnya tidak mengenal batasan waktu sebagaimana institusi 
pendidikan formal. 
 
Keunggulan dari sebuah komunitas berupa kelompok atau sanggar adalah kekuatan hegemoninya. Maka 
individu yang rapuh akan dengan mudah tergilas oleh dominasi komunal. Maka dari itu kekuatan individu 
harus dibangun untuk mengimbanginya. Karya abstrak periode eksistensialisme intens diolah hingga 
2004. Dedy Sufriadi benar-benar berjalan melawan arus, berani menghadapi situasi, dan bebas berekspresi 
dengan caranya sendiri; “I faced it all and stood tall and did it my way.” 
 

 
 

KEYAKINAN ADALAH PENJARA 
Oil on canvas, 100 x 100 cm, 1999 
 
Permainan warna cat minyak diselingi goresan ekspresif tumpang tindih dengan torehan teks. Formasi 
visual yang tercipta jauh dari kaidah “indah” dalam perspektif awam. Bahasa rupa dengan memanfaatkan 
teks sebagai subject matter menggunakan medium pensil pun (pada saat itu) bukan merupakan pilihan 
yang lumrah. Namun justru itulah tugas seniman sejati, menjelajahi kemungkinan-kemungkinan visual. 
 
Larik-larik teks dalam bentuk sederhana pada kanvas dikutip dari berbagai literatur eksistensialisme, 
dengan mudah dapat dicermati karena memang dimaksudkan untuk dibaca oleh publik. Beberapa kata dan 
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kalimat penting (baca; kritis) mendapatkan sorotan (highlight) sebagai pesan yang ingin disampaikan 
kepada khalayak. Dedy Sufriadi cukup serius mempertimbangkan muatan teks lalu menyusunnya menjadi 
bahasa visual. Karya seni adalah medium bagi penemuan diri manusia, jembatan reflektif antar manusia 
yang menghubungkan seniman dengan publiknya. Disinilah sejatinya kekuatan teks, yakni 
kemampuannya menggugah kesadaran bahkan lebih jauh lagi dapat melakukan dekonstruksi pemikiran. 
Apalagi jika ditampilkan secara repetitif. Maka tidak berlebihan jika dikatakan “kekuatan visual” dan 
“kekuatan teks” merupakan keunggulan karya-karya pada periode ini. Kendati baru mulai mendapatkan 
momentumnya pada tahun 1999, namun proses eksplorasi terhadap teks telah dilakukan Dedy Sufriadi 
sejak dua tahun sebelumnya. 
 
Pasca 2004 Dedy Sufriadi sudah tidak terlalu intens bermain-main dengan teks. Ia mulai menghindari 
muatan karya yang terlalu rasional dan sebagai gantinya mencoba menggali kekuatan intuisinya melalui 
sapuan (brush stroke), garis yang dibuat dengan medium tertentu maupun digores (scratch), bentuk-
bentuk spontan (childish), dan mulai mencoba medium-medium baru seperti kolase kertas dibakar, buku, 
kayu, bahkan metal. 
 

 
 

BROKEN TEXT 
Oil and charcoal on canvas, 200 x 300 cm, 2008 
*) Koleksi OHD Museum. 
 
Dalam kurun 2006 hingga akhir 2008 seni rupa Jogja kembali diguncang booming. Intensitas kontestasi 
wacana jauh lebih berkurang sebab infrastruktur seni rupa kian mapan. Ditengah merebaknya lukisan 
realis dengan teknik minimalis, Dedy Sufriadi kembali mengolah teks yang diketengahkan dengan teknik 
lebih rumit. Puluhan layer bertumpukan padat. Sapuan berulang dan lelehan cat minyak terkesan seperti 
visual awan yang meneteskan air hujan. Teks tidak lagi sederhana berupa tulisan tangan dengan pensil, 
melainkan tumpang tindih menggunakan medium yang sudah lebih beragam seperti arang (charcoal), 
spidol, atau conte. Esensi teks di atas kanvas sudah tidak menjadi unsur penting. Beberapa potongan 
kalimat atau kata masih dapat dibaca, tetapi seringkali tidak terkait satu sama lain. Seolah lintasan-lintasan 
pikiran spontan si senimannya. Periode ini agaknya menjadi anti-thesis dari periode eksistensialisme. Teks 
berlaku sebagai gimik saja, ditata seiring kepentingan artistik. Efek gelap-terang diciptakan dengan 
permainan warna dan goresan. Rata-rata Dedy menciptakan lukisan berukuran jumbo dengan tata warna 
kian kuat dan goresan yang kian liar seiring perkembangan pengetahuannya akan medium dan bentuk. 
 
Logika perasaan¾yang berbeda dengan logika rasional¾dalam seni terhubung dengan permainan efek 
asosiasi bentuk dan metafora tentang esensi sesuatu. Maka esensi teks di dalam karya Dedy bisa jadi 
sudah tidak relevan lagi, sebab narasinya bisa didapatkan dari media di luar karya itu sendiri. Clive Bell, 
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seorang kritikus seni Inggris, berpendapat bahwa “indah” berbeda dengan “bentuk bermakna”. Apa yang 
disebut indah belum tentu estetik dan hanya lebih bersifat sensual. Maka wajar-wajar saja apabila bentuk-
bentuk yang dikelola oleh seni tidak melulu indah, bahkan pada beberapa karya seni kontemporer terlihat 
buruk-menjijikkan, namun yang jelas bentuk-bentuk tersebut penuh makna (significant form).3 
 
“Rasa” yang diserap dari bahasa Sansekerta, dimaknai V.S. Ramachandran sebagai kemampuan 
menangkap esensi dari sesuatu dalam rangka menggugah emosi tertentu pada otak.4  Sehingga, apabila 
seniman mengolah bentuk-bentuk, pada akhirnya yang dikelola oleh mereka adalah esensi atau makna 
hakiki dibalik bentuk-bentuk. Pendeknya, sebuah karya seni yang terutama adalah “what it does”, dia 
melakukan apa kepada penikmatnya, sehingga mereka menemukan nilai dibaliknya, bukan hanya sekadar 
“what it means”, maknanya apa. 
 

 
 

STORY OF BROKEN TEXT 
Oil and charcoal on canvas, 150 x 240 cm, 2008 
*) Karya pemenang lomba “Setelah 20 Mei”. Koleksi OHD Museum. 
 
Medio 2008 Jogja Gallery menyelenggarakan kompetisi seni rupa terbuka bertajuk “Setelah 20 Mei”. 
Event untuk memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional itu mengangkat tiga orang dewan juri yakni: 
Prof. Soedarso Sp.MA, dr. Oei Hong Djien, dan Mikke Susanto. Dewan juri menjaring lima puluh karya, 
dan lima diantaranya akan dipilih sebagai karya terbaik untuk mendapatkan hadiah berupa sertifikat dan 
uang masing-masing sebesar Rp. 3.000.000. Lima puluh karya terpilih kemudian dipamerkan di Jogja 
Gallery pada tanggal 20 Mei s/d 8 Juni 2008. Dalam kompetisi ini karya Dedy Sufriadi berjudul “Story of 
Broken Text” terpilih sebagai salah satu dari lima karya terbaik dan berhak atas hadiah yang disediakan 
panitia. 
 
Penulis berhasil menghubungi dr. Oei Hong Djien sebagai salah satu anggota dewan juri dan meminta 
beliau untuk menuliskan pokok-pokok pikirannya secara singkat atas terpilihnya karya media campuran 
berukuran 150 x 240 cm tersebut. Melalui pesan singkat via whatsapp dr. Oei Hong Djien menuturkan 
pandangannya, sbb: 
 

“Lukisan “Story of Broken Text” karya Dedy Sufriadi pada hakekatnya adalah lukisan abstrak. 
Bisa dianalogikan dengan lukisan “Scribbles” Cy Twombly. Teksnya tak bisa dibaca, hanya 

 
3 Clive Bell, Art (Montana: Kessinger Publishing LLC, 2008). 
4 V.S. Ramachandran, The Tell-Tale Brain (New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2011). 
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merupakan elemen estetik yang indah dan tak memerlukan banyak cerita, namun adalah ekspresi 
rasa belaka. Bila ekspresi rasa sang pencipta bisa menyentuh rasa sang pemirsa, menurut saya 
karya tersebut bisa disebut berhasil. Demikianlah “Story of Broken Text” bagi saya.” 

 
Dr. Oei Hong Djien menangkap dampak (what it does) di balik karya Dedy Sufriadi yang dinilainya 
berhasil. Dan persis pendapat beliau, dalam periode ini keterlibatan rasa dan intuisi sang seniman 
mendapatkan ruang lebih ketimbang rasio sebagaimana pada periode eksistensialisme. Dedy ingin 
memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri untuk hanyut dalam ekstase cipta-rasa-karsa-nya secara 
bebas merdeka. 
 
Kegelisahannya ketika berhadapan dengan kanvas dan menghayati bermacam-ragam medium, 
membawanya menemukan tata visual baru yang mencampurkan teks dengan bentuk-bentuk intuitif. Ia 
juga getol mengolah medium-medium yang relatif mudah ditemui dalam keseharian seperti misalnya 
kertas koran, majalah, buku notes, atau kain, yang dimanfaatkannya menjadi gubahan artistik. Salah satu 
karya kolase dalam seri teks ini berhasil mendapatkan penghargaan Young Art Award (First Prize) dalam 
ajang prestisius Young Art Taipei 2015. Dalam art fair internasional yang khusus mendukung seniman-
seniman muda (usia dibawah 45 tahun) itu ia menyingkirkan sekitar tujuh puluhan karya dua dimensi 
bermacam-ragam medium yang melibatkan seniman-seniman berbagai negara. 
 

 
 

BURNING SERIES; EAT, PRAY, AND ART #2 
Acrylic, marker, oil stick, collage on canvas, 120 x150 cm, 2015 
*) Karya pemenang lomba “Young Art Taipei 2015”. Koleksi kolektor ternama dari Taiwan. 
 
Sekitar tahun 2010 laju perkembangan teknologi internet di Indonesia yang dimulai sejak tahun 
1992¾Universitas Indonesia telah mendaftarkan Protokol Internet (IP) pada tanggal 24 Juni 1988¾telah 
bergerak cepat dan meluas. Trend kearah e-commerce dan warung internet (warnet) makin masif. Portal-
portal berita online mulai bermunculan kendati masih sekadar pelengkap dari media mainstream. 
 
Produk-produk komputer, laptop, serta gawai (gadget) seperti ipad, dan handphone mengalami 
transformasi yang sama cepatnya. Handphone bukan lagi barang mewah karena harganya kian terjangkau. 
Seiring dengan itu media sosial pun mengalami revolusi mengikuti kemajuan teknologi dan sarananya. E-
mail yang sudah ada sejak tahun 1971 terus mengalami penyempurnaan hingga memungkinkan untuk 
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aktivitas komunikasi serta distribusi gambar dan data-data lainnya dengan lebih cepat. Keberadaan Google 
dan beberapa platform mesin pencari (search engine) mempermudah pencarian segala informasi yang 
diperlukan. Ratusan, ribuan, bahkan jutaan informasi dapat disajikan dengan cepat dan akurat berkat 
kemajuan teknologi internet. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Friendster, Instagram, Whatsapp, 
Line, dst, tidak saja memudahkan, bahkan turut membawa perubahan praktik komunikasi antar personal 
bahkan juga antar korporat hingga antar negara. 
 

 
 

PEACE FOR US AND UNIVERSE 
Acrylic, oil, oilstick, and marker on canvas, 150 x 150 cm, 2017 
 
Dalam format apapun, keberadaan teks senantiasa menarik perhatian Dedy Sufriadi. Ia terinspirasi dengan 
tampilan layar komputer atau laptop ketika melakukan browsing. Setelah kata kunci diketik pada mesin 
pencari, halaman pun berubah menampilkan beberapa hypertext yang muncul terkait dengan kata kunci. 
Seri hypertext intens digali dan dikembangkan Dedy Sufriadi ketika tengah mempersiapkan Tingkat Akhir 
studi magisternya di ISI Yogyakarta tahun 2011. Rangkaian studi diakhiri dengan menggelar pameran 
tunggal di Galeri Biasa yang mengetengahkan beberapa karya abtrak seri ini. Hypertext adalah teks yang 
ditampilkan pada layar komputer atau perangkat elektronik lainnya dengan referensi (hyperlink) ke teks 
lain. Dokumen hypertext saling terkait dengan hyperlink yang biasanya diaktifkan dengan mengklik 
mouse, menekan tombol, atau dengan menyentuh layar.5 
 
Bidang kanvas kosong diperlakukan seolah-olah sebuah layar komputer. Kalimat demi kalimat disusun, 
sesekali dihapus, lalu ditimpa lagi dengan kalimat-kalimat lain. Demikian seterusnya. Kali ini teks hadir 
tidak dari pensil atau spidol, melainkan cetakan huruf-huruf berbagai ukuran dan bentuk yang dibuat 
dengan medium cat akrilik menggunakan screen sablon. Jadi secara teknis memang pembuatannya sama 
persis dengan teknik sablon yang diaplikasikan kepada kanvas lukis. Sapuan warna sebagai latar belakang 
lukisan ditumpuk dengan cetakan teks yang disusun berlapis-lapis. Layer demi layer disusun 
menimbulkan efek ruang dan kedalaman. Goresan ekspresif, cipratan dan lelehan cat melengkapi teks 
sablon yang tumpang-tindih, sebagian terlihat samar dan sebagian lainnya tampil mendominasi. Ada 

 
5 Https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hypertext. 
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kalanya coretan atau tulisan tangan mencuri perhatian, namun tetap kalah saing dengan keberadaan teks 
hasil olahan komputer yang terlihat lebih dominan, formal, dan dingin. 
 
Dari tema hypertext, bergeser ke tema lorem ipsum. Pergeseran tema itu diikuti dengan perubahan tata 
visual kendati tidak terlalu frontal. Teks hasil olah komputer berdampingan dengan figur-figur antah-
berantah. 
 

 
 

LOREM IPSUM SERIES; ANCIENT FIGURE 
Acrylic, oil, oilstick, and marker, on canvas, 100 x 80 cm, 2016 
 
TABULA RASA6 
 

NATOMI karya-karya seri hypertext dan lorem ipsum tersusun atas anasir utamanya berupa 
cetakan teks yang diaplikasikan ke permukaan kanvas melalui screen sablon. Teks yang telah 
dipilih selanjutnya melalui proses penataan grafis pada komputer. Aktivitas pemilihan konten 

dan penataan grafis pada komputer terlalu mengedepankan rasio, sementara Dedy Sufriadi sudah 
memutuskan untuk membatasi ruang bagi rasio selepas periode eksistensialisme. Namun di lain sisi karya-
karya seri teks yang lebih awal umumnya menawarkan potensi “bentuk yang bermakna” dalam relasi 
pencerapan terhadap nilai-nilai sosial daripada sekadar menggugah perasaan. 
 
Alur proses kreatif Dedy Sufriadi dalam hal ini melewati tiga kecenderungan. Kecenderungan pertama, 
menikmati praktik kreatif secara bebas tanpa beban, melibatkan emosional dan gerak tubuh atau tangan 
dalam kaitan menggores, memercikkan, atau melemparkan cat ke atas kanvas; sebagaimana 

 
6 Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan untuk melengkapi ‘pameran tunggal bersama’ bertajuk “Tabula Rasa” di Bale 

Banjar Sangkring pada tanggal 7 November 2018. Namun mengingat kebutuhan saat ini, penulis melakukan editing dan 
penyesuaian pada beberapa bagian. 

A 
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kecenderungan pada “action painting”. Kecenderungan kedua, terbuka terhadap kemungkinan eksplorasi 
material (mattiere). Kecenderungan ketiga, lebih menggarisbawahi potensi kreasi daripada imitasi, oleh 
karena itu subject matter lukisan sudah tidak relevan lagi. Kecenderungan-kecenderungan tersebut ia 
kembangkan pada eksplorasi selanjutnya, yakni seri tabula rasa. 
 

 
 

TABULA RASA #2 
Mixed media on canvas, 200 x 200 cm, 2018 
 
Ia memperlakukan kanvas kosong bagai memaknai permukaan lilin tabula (tablet) dengan rasa (scraped 
and erased). Dalam periode kreatifnya yang telah kian matang, ia menghadapi kanvas kosong tanpa 
tendensi dan pretensi. Bersandar pada semangat bermain-main dan mencari kemungkinan-kemungkinan. 
Di atas permukaan tabula kosong (baca: kanvas kosong) ia merdeka menorehkan apa saja, ekspresi 
spontan atau bahkan ungkapan-ungkapan terpendam yang kemudian dihapus begitu saja, jika diperlukan. 
Lalu mengulanginya sekali lagi, membentuk, menambahkan atau mengurangi dan bahkan menghapusnya 
kembali. Hingga "rasa" berkata "selesai". 
 
Tabula rasa merupakan konstruksi praksis bagi bangunan kreatifnya. Merujuk pada perspektif 
epistemologi bahwa seorang manusia lahir tanpa isi mental bawaan, dengan kata lain "kosong", maka 
pengalamanlah yang kemudian memiliki peranan membentuk kepribadian, perilaku sosial dan emosional, 
juga kecerdasan manusia. Teori ini banyak dipengaruhi pendapat John Locke pada abad ke-17, yang 
menekankan tentang kebebasan individu untuk mengisi jiwanya sendiri, dan setiap individu bebas 
mendefinisikan isi dari karakternya, namun identitas dasarnya sebagai umat manusia tidak dapat ditukar. 
Dari semua asumsi tersebut kemudian lahir doktrin Lockean tentang apa yang disebut alami. 
 
Carl Gustav Jung tidak setuju dengan konsep tabula rasa sebab menurutnya setiap bayi yang lahir telah 
membawa pola tertentu yang bersifat laten dan generik untuk menghadapi dunia. Pola ini adalah warisan 
turun-temurun dari generasi ke generasi sejak berabad-abad yang lalu. Itulah arketipe (archetype), pola 
asal, atau original pattern.7 

 
7 Buntje Harbunangin, ART & JUNG: Seni Dalam Sorotan Psikologi Analitis Jung (Jakarta: Antara Publishing, 2016), hal. 48. 
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TABULA RASA #3 
Mixed media on canvas, 200 x 200 cm, 2018 
 
Penting untuk kembali disampaikan bahwa tabula rasa dalam hal ini bukanlah konsep filosofis, namun 
merupakan konstruksi praksis dari bangunan kreatif Dedy Sufriadi dalam memperlakukan kanvas 
sebagaimana tablet. Kanvas kosong dihadapi nyaris dengan kepala kosong. Praktiknya sangat jauh 
berbeda dengan seri hypertext misalnya, yang memerlukan tindakan “penataan” sebelum eksekusi 
dilakukan. Proses seluk-beluk melewati pengalaman panjang selama karier profesional kesenimanannya 
sejak tahun 1999, telah melahirkan ratusan karya rupa berbagai ukuran dan media. Dedy merupakan 
pribadi yang sangat memahami kekuatan sekaligus kelemahannya. Pada genre abstrak, ia adalah salah satu 
seniman muda yang konsisten sekaligus memiliki kekuatan kompleks. Daya jelajah eksplorasinya, baik 
dalam hal visual maupun bahan, sangat luar biasa. Keliarannya dalam menggores (brush stroke), didukung 
oleh insting dalam menciptakan efek-efek artistik. Kekuatan tersebut tumbuh kian kokoh dan diperkaya 
oleh modal sosial kota Yogyakarta sebagai kota seniman. Maka ketika upaya-upaya pendalaman yang 
dilakukannya kian mengkristal, ia mampu mengalir memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk 
meng-organise komposisi visual baru, dan bahkan me-re-organise kembali visual baru tersebut. 
 
Tak ubahnya seorang anak kecil yang sedang bermain-main menghadapi tablet kosong miliknya, Dedy 
"bermain-main" menuangkan cat ke atas kanvas, membentuk, melelehkan, atau menutup. Semua 
dilakukan secara mengalir dan merespons. Pada tahap selanjutnya menumpuk warna dengan roll, 
menggores, menghapus, dan bahkan mengerok permukaan kanvas. Menambahkan atau mengurangi 
bagian-bagian tertentu. Dan apabila kemudian terdapat kolase medium tertentu pada bidang kanvasnya, 
hal itu sebagai dampak dari respons terhadap lingkungan dalam rangka menggali kemungkinan-
kemungkinan artistik. Bagian tersulit dari proses ini adalah bagaimana kontrol diri dilakukan, agar mampu 
menahan hasrat untuk tidak mengisi ruang-ruang yang kosong. Pada praktiknya tidak semudah 
kelihatannya ketika proses pembentukan layer demi layer, yang disusun hanya menggunakan satu atau 
dua warna saja, sampai mendapatkan komposisi yang diinginkan. 
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Secara umum Dedy Sufriadi tidak banyak memanfaatkan warna pada seri ini. Namun demikian justru 
merefleksikan suasana meditatif, tenang, minimalis namun harmonis. Bulatan berwarna hitam yang 
berasal dari lelehan cat akrilik mendominasi bidang kanvas. Terasa kuat dan mencekam. Elemen estetik 
berupa puluhan noktah putih memicu imajinasi kita melayang pada fragmen suasana meditatif di atas 
puncak Gunung Potalaka dengan latar belakang para biksu Buddha yang menggumam bagai lebah. 
Noktah-noktah putih bagai visual bunyi pukulan konstan kulkul (kentongan) dari akar bambu untuk 
mengiringi doa-doa yang dipanjatkan kepada penghuni langit. 
 
Kita mungkin masih ingat dengan sebuah lukisan fenomenal bertajuk "No.1 (Royal Red and Blue)" (1954) 
karya Mark Rothko. Lukisan abstrak ekspresionis yang terlihat sederhana itu hanya terdiri atas tiga warna 
untuk merefleksikan pikiran Mark yang terkenal rumit. Bahkan Pablo Picasso cenderung menggunakan 
warna hitam dan putih untuk membangun komposisi warna pada karya-karyanya yang ambisius dan rumit, 
seperti karya monumental hitam-putihnya "The Milliner's Workshop". Eksplorasi warna hitam dan abu-
abu juga dilakukan pelukis-pelukis besar Spanyol seperti: Velazquez, El Greco, dan Francisco de Goya. 
 
Minimalis bisa jadi memiliki komparasi sejajar dengan kesederhanaan. Namun sejarah telah mencatat 
dengan baik bahwa mahakarya tidak selalu lahir dari elemen-elemen bombastis. Bahkan seringkali ia 
menampilkan wujudnya dalam kesederhanaan. Karena sejatinya didalam kesederhanaan terkandung 
esensi. Ia hadir dari kristalisasi atas jutaan kemungkinan. Dalam hal Dedy Sufriadi, penggunaan warna 
yang minim pada periode ini menunjukkan fokus perhatiannya pada rasa, bentuk, dan suasana. Berbeda 
dengan karya-karya black and white series yang dibuat pada tahun 2013, di mana ia menampilkan brush 
stroke liar, serba cepat, dan kuat. Demikian telanjang menampilkan semangat pemberontakan terhadap 
kaidah-kaidah yang mapan. Seri tabula rasa ini menawarkan ruang kontemplatif kepada audiens. Sebuah 
dangau peristirahatan bagi jiwa-jiwa yang gelisah. 
 
PERGESERAN LITERASI DAN SUPERFISIAL 
 

NDONESIA sedang berada ditengah pusaran gelombang ketiga revolusi peradaban sebagaimana 
teori Alvin Toffler. Revolusi Informasi sebagai revolusi ketiga, dimulai sejak internet digunakan 
secara masif di Amerika Serikat sekitar awal 1980-an. Kemajuan teknologi infrastruktur-

suprastruktur berbasis internet telah menyebabkan terjadinya redefinisi banyak hal. Apabila sebelumnya 
pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Kini dengan hadirnya pasar 
online (online shop), pembeli tidak perlu lagi bertemu dengan penjual. Atau perubahan budaya yang 
sekarang ini terjadi, selama masa pandemi covid-19 aktivitas belajar-mengajar yang semula mensyaratkan 
tatap muka antara guru dengan murid, kini cukup dilakukan secara daring dalam proses transfer 
pengetahuan. 
 
Revolusi Informasi akan membawa perubahan tatanan masyarakat dari era modern kepada era post-
modern. Anthony Giddens mengidentifikasi perbedaan tatanan sosial itu dimana era modern ditandai 
dengan masifnya produksi manufaktur (berupa barang atau benda) ketimbang produksi informasi, 
sementara era post-modern terjadi sebaliknya, produksi informasi lebih masif daripada produksi 
manufaktur. 
 
Kita pernah dikejutkan dengan kabar runtuhnya sejumlah media cetak sekelas Jurnal Nasional, Sinar 
Harapan, Jakarta Globe, Koran Tempo Minggu, Harian Bola, Tabloid Soccer, Rolling Stone Indonesia, 
Majalah Hai dan beberapa media cetak besar lainnya. Sinar Harapan yang telah berdiri sejak tahun 1961 
dan pernah menjadi koran penerima iklan terbesar setelah Kompas pun tak berdaya menghadapi 
perubahan zaman. Peralihan teknologi juga memicu maraknya digitalisasi buku yang menjadi penyebab 
utama tutupnya beberapa toko buku besar seperti Aksara, QB World Books, dan beberapa cabang 
Gramedia. Dengan tutupnya gerai buku satu demi satu tentu mengancam kehidupan penerbit buku. 
Kelangkaan buku pun tak mungkin dielakkan. 
 

I 
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Bagaimana mungkin ini terjadi? Koran dan buku kini bukan lagi sumber utama pengetahuan dan 
informasi, sebab masyarakat secara berangsur-angsur beralih dari media cetak kepada kanal daring yang 
dianggap lebih praktis, murah, dan cepat. Media cetak sebagai agen promosi dan publikasi perlahan 
ditinggalkan sebab aktivitas periklanan berbondong-bondong ikut mengalihkan dukungannya ke platform 
daring. 
 
Pergeseran literasi yang terjadi di Indonesia dalam satu dasawarsa ini menjadi perhatian serius Dedy 
Sufriadi. Fenomena itu lantas ia jadikan ide utama kelahiran karya instalasi bertajuk “I Cursed You Into 
The Stone”. Ribuan buku dengan berat total hingga puluhan ton ditata dengan masif lalu disemen hingga 
menyesaki separuh ruang pamer seluas 8 x 8 meter. Karya instalasi gigantik tersebut cukup mencuri 
perhatian publik seni yang hadir dalam gelaran pameran bersama bertajuk “Sepuluh Perantau” di Jogja 
Gallery pada tanggal 9-25 November 2019 silam. Dedy sengaja menyiapkan alat tulis berupa kertas dan 
pulpen. Ia melakukan sebuah eksperimen untuk mengetahui reaksi audiens terkait karyanya yang terbilang 
kontroversial itu. Sebagian pengunjung menyatakan kesedihannya melihat buku-buku yang disemen. 
Sebagian yang lain melontarkan caci-maki sebagai ungkapan protes dan menolak perlakuan banal sang 
seniman. “Buku adalah sumber ilmu”, gerutu audiens melalui catatan di secarik kertas. Rasa kehilangan 
dimulai setelah sesuatu yang berharga benar-benar direnggut dari kita. Dedy cukup lihai menancapkan 
dampak (what it does) di benak audiens karyanya. 
 

  
 

I CURSED YOU INTO THE STONE 
Installation books and cement, 240 x 1.600 cm, 2019 
 
Syahdan, Si Pahit Lidah terlanjur mengucapkan kalimat yang tuahnya telah merubah adik perempuannya 
sendiri seketika menjadi batu. Konon itulah kisah asal-muasal Batu Beteri (Batu Puteri) yang terletak di 
kompleks situs megalitik Besemah, Sumatera Selatan. Legenda Si Pahit Lidah diceritakan turun-temurun 
dikalangan masyarakat yang tinggal di Palembang, Bengkulu, dan Lampung. Bukan sebuah kebetulan jika 
Dedy mengkaitkan karya instalasinya dengan legenda kampung halamannya itu. Buku notabene sebagai 
artefak peradaban zaman, tengah berada di titik nadirnya. Pergeseran budaya literasi yang berlangsung di 
tengah-tengah masyarakat saat ini menempatkannya bagai situs purbakala yang segera dilupakan. 
 
Setelah melakukan deformasi terhadap teks sebagai subject matter karya-karya abstraknya dari periode ke 
periode dan kemudian menghilangkannya sama sekali pada periode tabula rasa, Dedy mencoba dimensi 
konseptual yang belum pernah dimasuki sebelumnya. Berbeda dengan lukisan yang lebih ekslusif, buku 
sebagai medium manifestasi estetik memiliki dimensi yang bersifat universal. Universalitas buku telah 
menyentuh berbagai kalangan masyarakat sehingga kehadirannya sudah terlanjur diakrabi. Alhasil, dialog 
pun dapat dibangun secara interaktif antara audiens dengan sang seniman melalui karyanya. 
 
Instalasi buku dengan jumlah masif membuat instalasi ini terlihat monumental sekaligus membangun 
persepsi publik sebagai karya seni yang “berat”, terasa serius, dan intelektual. Padahal, memandangnya 
berlama-lama akan menyisakan tragedi dan luapan emosi. Kendati begitu seharusnya dapat ditangkap 
bahwa Dedy sedang tidak ingin memicu wacana yang bersifat subversif. Ia lebih mempercayai rasa dan 
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intuisinya daripada rasio namun tidak pernah mengejar hal-hal yang bersifat trivial.8  Benar pendapat 
Aristoteles, tujuan seni bukanlah untuk menampilkan tampang luar berbagai hal, melainkan makna 
batinnya; the aim of art is to represent not the outward appearance of things, but their inward 
significance. 
 

 
 

BURNING SERIES: NOTE #2.a 
Acrylic, marker, pastel, collage on canvas, 200 x 200 cm, 2017 
 
Sebelum tahun 2000 kita dihadapkan pada kenyataan bagaimana susahnya mendapatkan informasi. Kini 
informasi kita peroleh semudah memencet satu tombol komputer. Revolusi media sosial sebagai 
suprastruktur teknologi internet pun jelas berdampak pada kebebasan berekspresi. Platform layanan 
manajemen konten bernama Hootsuite (We Are Social) membuat laporan terbaru bahwa ada 175,4 juta 
pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020; dari angka itu sebanyak 160 juta adalah pengguna aktif 
media sosial.9  Itu artinya sekitar 64% atau setengah populasi di Indonesia merupakan pengguna aktif 
internet, dimana setiap individu dapat berlaku sebagai penyebar “informasi” melalui perangkat digital 
yang dimilikinya. 
 
Kita asumsikan 175,4 juta pengguna aktif internet sebagai narasumber, sebab pada hakikatnya manusia 
adalah sumber informasi. Informasi yang dimaksud tentu tidak melulu terkait ilmu pengetahuan dalam 
konteks akademik. Maka, berapa banyak teks yang telah kita baca (atau tulis) setiap harinya dalam bentuk 
artikel atau tulisan panjang (esai), status, uraian pendek atau chatting di sosmed, hingga e-mail? 
Penyebarannya yang kian instan sejalan dengan kemudahan mengakses informasi ternyata tidak 
berkontribusi secara signifikan pada peningkatan pengetahuan dan daya nalar masyarakat. Ironisnya, bila 
seluruh teks yang tersebar di dunia maya kita kumpulkan dan dikonversi menjadi buku, berapa banyak 

 
8 Florentia Senojati, ANDY WARHOL: The King of Pop Art (Yogyakarta: Tomato Books, 2018), hal. 71. 
9 Andi Dwi Riyanto, Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2020, diakses dari Https://andi.link/hootsuite-we-are-

social-indonesian-digital-report-2020/, pada tanggal 24 November 2020 pukul 19.00. 
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buku yang sudah kita baca setiap harinya? Dan ketika arus informasi melanda kian deras sementara solusi 
untuk menyaringnya tak kunjung ditemukan, apa yang terjadi ketika informasi sampai pada titik overload? 
 
Paradoks yang terjadi ditegaskan dengan fenomena budaya eksoterik¾yang ditandai dengan perilaku 
yang cenderung “permukaan”, dangkal, dan hanya memperhatikan faktor “fisik” saja¾ dan menegasikan 
budaya isoterik yang lebih mementingkan esensi atau non-fisik. Logika ideal yang selama ini dikenal oleh 
budaya masyarakat mempercayai kecantikan batin lebih penting daripada kecantikan tubuh. Namun yang 
terjadi sebaliknya, gagasan pencitraan budaya kontemporer lebih berpihak kepada fisik (wajah yang ayu 
dan tampan) untuk cover majalah atau koran, daripada batin yang cantik. 
 
Dimensi karya instalasi ini bukanlah sekadar komparasi mana yang lebih baik, antara budaya analog 
(digambarkan sebagai buku) ataukah budaya digital, namun lebih jauh dari itu, ingin kembali memutar 
ulang cara pandang publik terhadap buku itu sendiri. Kecenderungan budaya superfisial hadir disebabkan 
masifikasi sebagai dampak dari kemajuan teknologi. Informasi yang datang dua puluh empat jam sehari 
secara bertubi-tubi dan silih berganti mengaburkan perhatian kita, serupa fatamorgana. Jutaan buku dan 
informasi ada di mana-mana dan tidak ada yang benar-benar membacanya. 
 
Praktik berkesenian Dedy Sufriadi melompat-lompat namun terus mengalir menghayati perkembangan 
zaman. Dalam menapaki jalan kesenimanannya, ia adalah tipe manusia merdeka, dalam arti yang 
sebenarnya karena tidak mau mandeg pada satu kaidah kreatif tertentu. Kekuatan inner-nya mampu 
menghadirkan bentukan-bentukan yang selalu terasa baru, kendati kadangkala ia hanya menempatkan 
elemen-elemen estetik yang sudah lumrah. Melalui upaya-upaya pendalaman yang dilakukannya 
diharapkan pada masa mendatang publik seni rupa mendapatkan suguhan karya-karya yang merefleksikan 
penemuannya atas dimensi-dimensi baru. 
 
Karya seni lahir sebagai penanda zaman. Ia adalah manifestasi unik dalam menafsir dan memaknai 
pengalaman yang tak kasat mata, menarasikan hal yang tak terumuskan, dan melukiskan pengalaman batin 
yang tak terungkapkan. Kehadirannya tidak cukup mengungkapkan “keindahan” fisik, melainkan 
“kebenaran”. Transformasi karya-karya teks yang telah berlangsung selama dua puluh tiga tahun datang 
dari penghayatan (manjing ing kahanan, kata WS Rendra) dan keterlibatan langsung sang seniman dengan 
persoalan zamannya. Seri teks dapat dikatakan sebagai karya Dedy Sufriadi yang paling fenomenal dan 
cukup kuat karena kehadirannya mengandung daya ganggu, yang terbukti berhasil menarik perhatian 
berbagai kalangan baik penulis, galeris, kurator, bahkan kolektor ternama. Dan sudah dibahas sebelumnya 
bahwa penghargaan tingkat nasional dan internasional diperoleh Dedy Sufriadi melalui karya-karya seri 
ini. Tidak mengherankan apabila Dedy memilihnya sebagai tema besar pameran tunggalnya di Jogja 
Gallery pada penghujung tahun 2020. Perjalanan kreatif yang terbilang cukup panjang dan layak untuk 
dirayakan. 
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PENULIS 
 

 
 
DEDI YUNIARTO lahir tanggal 27 Juni 1977 di Surabaya. Menempuh pendidikan manajemen di 
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta, dan Universitas Pembangunan Indonesia 
(UPI) YAI, Jakarta. Pernah menjabat redaktur daerah (RD) Tabloid Mahasiswa, sebuah media cetak 
independen corong idealisme Reformasi '98. Kegiatan menulisnya selanjutnya sebagian besar terkait 
dengan aktivitasnya sebagai kurator dan manajer seni rupa di Yogyakarta. 
 
Ia memiliki perhatian terhadap isu-isu budaya lokal yang diartikulasikannya melalui aktivitas diplomasi 
budaya. Baginya, realitas pergaulan global yang terjadi saat ini adalah fenomena perang budaya yang 
berujung pada penguasaan pasar oleh sebuah negara terhadap negara lain. Diplomasi budaya yang pernah 
dilakukannya yakni menggelar serangkaian pameran bertema mitologi Nusantara yang dimulai dengan 
"The Myth is in Our Pocket" di Cemara 6 Museum-Galeri, Jakarta. Dan sebagai puncaknya adalah 
pameran "Behind The Myth" di AKTO College of Art and Design Athena-Yunani. Program ini dilengkapi 
dengan terbitnya buku “Behind The Myth: State of Indonesian Mythologies”. 
 
Masih mengusung pesan-pesan budaya lokal Indonesia sebagai tema besar, ia menulis buku esai bilingual 
berjudul "INDONESIAN MASK: Touching The Hidden Spirit", yang disponsori oleh Kemendikbud RI. 
Topeng adalah khazanah budaya Indonesia yang memiliki akar sejarah cukup dalam. Tidak saja sekadar 
alat pertunjukan, pada masanya topeng merupakan wahana unik dengan dimensi kompleks sebagai 
perangkat sakral, media spiritual, pengajaran, keagamaan, seni, mitologi, bahkan alat politik. 
 
Esai: 
1. “Tabula Rasa: Sebuah Perjalanan Olah Rasa”, e-katalog untuk pameran tunggal bersama Dedy 

Sufriadi "Tabula Rasa" di Bale Banjar Sangkring, Yogyakarta, 2018. 
2. “Intuisi Dalam Gambar”, katalog pameran drawing "Otak Kanan" di Ruang Dalam Art House, 

Yogyakarta, 2018. 
3. “Seni Rupa Indonesia Memerlukan Konservasi Profesional”, sebuah esai dokumentasi untuk program 

konservasi lukisan Eliza O'Donnell di Ruang Dalam Art House, Yogyakarta, 2018. 
4. “Lorem Ipsum: Sisyphus and The Stone”, katalog pameran "Lorem Ipsum: Sisyphus and The Stone" di 

Sangkring Art Project, Yogyakarta, 2016. 
5. “Kebersamaan Ala AKAP”, katalog pameran "AKAP: Antar Kota Antar Provinsi" di Jogja Gallery, 

Yogyakarta, 2016. 
 
Editorial: 
Editor novel “Hingga Pantai Seberang” karya Aquarina Kharisma Sari, Jejak Publishing, 2018. 
 
Buku: 
1. “INDONESIAN MASK: Touching the Hidden Spirit” diterbitkan oleh Jejak Publishing, 2016. 
2. “Behind The Myth: State of Indonesian Mythologies” diterbitkan oleh Jejak Publishing, 2013. 
3. Buku kumpulan puisi “Sajak Perjalanan Pertama” diterbitkan oleh Jejak Publishing, 2009. 


