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Peradaban Mesir Kuno menyumbangkan papyrus, 
tanaman air cyperus papyrus  dari lembah sungai 
Nil, menjadi kulit-kulit halus, sebelum kertas. Tahun 
202 Sebelum Masehi, pada kekuasaan Dinasti 
Han, sudah ada teknologi pengolahan kertas, dari 
bambu yang direndam air. Sejarah telah mencatat 
pula di China pada 101 Masehi, lewat T’sai Lun, 
kertas menyebar kemana-mana. Kemudian pada 751 
Masehi, teknologi kertas terus dikembangkan.

Di Indonesia pada abad ke 15 pedagang Muslim dari 
Arab mengenalkan kertas, dan kemudian dilanjutkan 
Portugis. Pada masa VOC di abad ke 19 kertas menjadi 
primadona, sebagai penunjang penting, bersamaan 
dengan Van den Bosch, membangun 20 sekolah di 
setiap karesidenan.

Galerikertas sadar adanya otomatisasi berbasis teknologi 
yang saat ini membuat kertas menjauh. Tentu saja 
selamat datang era 4.0 (Revolusi Industri ke-4) Abad 
Digital. Selamat jalan untuk banyak jenis pekerjaan yang 
hilang.

Saat ini kertas bukan lagi primadona, Anda sudah 
membaca dengan digital, berkarya dengan teknologi. 
Ringkas dan cepat! Namun Anda kehilangan bau 
kertas, kehilangan tangan yang menulis, dan kehilangan 
pertemuan jari dengan kertas yang mengeluarkan bunyi, 
serupa jeda untuk nafas baru.

Hal itu terjadi di seluruh dunia, dan tidak harus dramatis, 
tetapi percepatan yang terjadi mengubah pola banyak 
hal, salah satunya kepengrajinan, yang melambatkan laju 
teknologi.

Galerikertas mengajak kita semua, pekerja kreatif untuk 
bersama merayakan kertas, tak harus melawan teknologi, tak 
harus tergesa, tak harus dramatis, keindahan akan menyusul.

Terimakasih.
Studiohanafi
Adinda Luthvianti

SAMBUTAN 
STUDIOHANAFI
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Ada orang Betawi namanya Mahbub 
Djunaidi. Pada 1979, ia ditugaskan Ajip 
Rosidi menerjemahkan buku The 100, a 
Ranking of the Most Influential Person in 
History karya Michael H. Hart. Buku itu 
jadi sohor dan dibicarakan seantero jagad 
sejak terbit pada 1978. Selang tiga tahun 
setelahnya terbitlah terjemahan Mahbub oleh 
Pustaka Jaya. Titelnya Seratus Tokoh yang 
Paling Berpengaruh dalam Sejarah. 

Di dalam buku itu disebutlah nama Ts’ai Lun. 
Ia adalah penemu kertas. Hart protes dunia 
melupakan Ts’ai Lun. Mayoritas ensiklopedia 
besar tak mencantumkan namanya. Hart 
menggugat jika semua orang tak dapat 
membayangkan bagaimana bentuk dunia 
tanpa kertas, demikian pula ia tak bisa 
bayangkan bagaimana kacaunya sejarah 
dunia yang mengabaikan Ts’ai Lun. 

Tidak kepalangtanggung Hart 
memasukkan Ts’ai Lun yang seorang 
pegawai dinas pengadilan kerajaan 
masa dinasti Han itu di urutan ketujuh 
bukunya. Artinya jauh lebih berpengaruh 
Ts’ai Lun ketimbang ilmuwan jempolan, 
mulai Albert Einstein, Galileo Galilei, 
Leonardo da Vinci sampai Johannes 
Kepler. Tidak tersaingi oleh jago bin 
jagonya filsuf dari Aristoteles, Rene 
Descartes, Nicollo Machiavelli bahkan 
filsuf nabinya kaum kiri seperti Karl 
Marx. Hanya nabi yang sejati seperti 
Nabi Muhammad, Nabi Isa dan Nabi 
Kong Hu-Cu yang bisa menyainginya. 
Kelas para raja dan kaisar pun kudu 
beruluk tabik serta hormat kepada Ts’ai 
Lun.

Sebab apa? Begini. Meskipun di negerinya 
sendiri Ts’ai Lun tidak dihormati (ia dikebiri, 
ia dicap pemberontak, ia dikucilkan, 
akhirnya ia terpaksa bunuh diri), tetapi tak 
bisa disembunyikan betapa Kaisar Ho Ti 
teramat girang dengan penemuan kertas 
yang dipersembahkan kepadanya pada 
105 M. Keyakinan kaisar kertas bakal bikin 
Cina melesat maju. Bagaimana tidak sebab 
Cina menemukan medium reproduksi 
pikiran paling praktis dan murah. Sutera 
memang enteng dan lazim digunakan 
sebagai buku di Cina, sebagaimana juga 
papirus atau kemudian kulit kambing dan 
lembu di Yunani, Romawi, Mesir. Tetapi, 
semua itu langka dan mahal. 

Semua jadi lain pasca Ts’ai Lun. 
Berakhirlah cerita berabenya seorang 
sarjana atau petugas administrasi kerajaan 

Napas Bangsa di Kertas
JJ Rizal
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Cina yang harus membawa beberapa 
gerobak untuk memuat catatannya yang 
ditulis di bilah bambu atau kayu. Ts’ai 
Lun telah meringankan dengan cukup 
menenteng sebuah buku. Berakhirlah 
pula eksklusivitas pengetahuan 
karena Ts’ai Lun telah memungkinkan 
reproduksi pengetahuan secara massal. 

Tetapi cobalah percaya penemuan 
kertas awalnya disambut gembira 
kaisar bukan lantaran kepentingan 
pengetahuan, melainkan kepentingan 
peperangan. Kronik Cina mencatat 
bahwa kertas telah memungkinkan 
diproduksinya senjata perang yang 
mengerikan, yaitu layang-layang perang. 
Kaisar Lie Sie Bin memerintahkan 
bikin ratusan layang-layang beraneka 
bentuk menyeramkan dari manusia 
sampai binatang. Lantas diterbangkan 
di atas pertahanan musuh. Seketika 
terbirit-biritlah sebab menyangka lawan 
punya senjata ajaib milik dewa-dewa. 
Apalagi layang-layangnya diberi suara 

senar yang mendengung aneh divariasi 
ledakan-ledakan petasan. 

Layang-layang itu pula yang disebut 
dalam naskah tua Sejarah Melayu 
dari sekitar tahun 1612. Bukan saja 
raja-raja dari Melayu, tetapi juga raja-
raja dari Sulawesi pada abad ke-17 
itu doyan betul main layang-layang. 
Meskipun namanya disinyalir sejarawan 
Denys Lombard dari khazanah Arab 
dan kerajinan kertas sudah dikenal 
Nusantara dengan nama dluwang, tetapi 
adalah Cina yang menguasai pasar 
kertas. Peredarannya meluas bukan 
saja sebagai alas menulis, menggambar 
juga permainan seperti layang-layang 
itu dan hiasan serta keperluan ritual. 
“Semua payung yang digunakan,” kata 
F. Valentijn ketika membahas Batavia 
pada awal abad ke-18, “dibuat oleh 
mereka dari kertas”. 

Apakah di Nusantara kertas lebih 
dulu digunakan sebagai barang seni? 
Entahlah, tetapi buku dengan kertas 

pertama adalah Hikayat Seri Rama 
yang ditulis lebih lambat dari orang 
bikin layang-layang dari kertas, yaitu 
menjelang pertengahan abad ke-17. 
Tetapi, bagaimana dengan kertas 
Eropa yang sudah diproduksi mereka 
pasca Perang Salib?  “Mereka, orang-
orang Eropa itu merobek-robek kertas 
aturan perjanjian dengan Banten sambil 
bermabuk-mabukan,” demikian tulis 
Sanusi Pane dalam bukunya Sejarah 
Indonesia.

Banten sebagai kota pelabuhan yang 
kaya tampaknya menjadi saingan kota 
pelabuhan Makassar dalam penggunaan 
kertas. Di Kesultanan Banten pada 
1662-1663 telah ditulis dengan bahan 
kertas Eropa buku Sajarah Banten. 
Selang empat tahun setelahnya, pada 
November 1667, penggunaan kertas 
dari semula layang-layang menaik 
memasuki sebuah makkuluada atau 
perjanjian dengan sumpah. Leonard 
Andaya dalam The Heritage of Arung 
Palakka mengisahkan bagaimana kertas 

telah menjadi medium penggandaan 
Perjanjian Bunggaya yang menandakan 
penguasaan Kompeni terhadap 
kawasan timur Nusantara. 

Aturan baru tanda kuasa Kompeni 
atas bagian-bagian wilayah Nusantara 
dituang di atas kertas yang oleh 
J.A. van der Chijs arsiparis pertama 
Hindia Belanda dibagi menjadi dua, 
yaitu Indische stukken dan Patriasche 
stuken. Di dalam Indische stukken 
terdapat arsip-arsip yang dibuat dalam 
konteks kegiatan pemerintahan di 
tanah jajahan yang berpusat di Batavia, 
seperti Daghregister van het casteel 
Batavia (1640-1807), Resolutien van 
het casteel Batavia (1613-1816) dan 
lampirannya Notulen (1675-1816), 
Plakaatboeken (1602-1811). Sedangkan 
Patriasche stuken adalah arsip yang 
dibikin di dalam fungsi kedudukan 
Batavia sebagai kantor pusat VOC yang 
mempunyai wilayah operasi dagang di 
perairan Asia.
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Arsip yang begitu kaya tersebut 
menjelaskan betapa kertas telah 
menopang aktivitas VOC pada 
abad ke-17 dan ke-18 sehingga 
memungkinkannya tumbuh sebagai 
multinational corporation pertama di 
dunia. Tetapi, kejayaan VOC yang begitu 
mengagumkan—sampai kini bisa dilihat 
berkat gambar-gambar di atas kertas 
impor dari Belanda yang terbaik dengan 
kuas juga tinta Cina bermutu oleh 
Johannes Rach—habis salah satunya 
karena dibelit krediet-brief atau surat 
hutang sejumlah 134 juta Florin.

Daendels yang mewarisi kebobrokan 
Kompeni dan memerintah antara 1808-
1811 meyakini di dalam hatinya, “hanya 
satu pilihan bagi saya yaitu memperbaiki 
semua tindakan salah.” Bagaimanakah 
caranya? Lukisan buatan Raden Saleh 
menjawabnya. Pada 1838, ia mendapat 
tugas dari pemerintah membuat lukisan 
Daendels untuk landverszameling 
schilderijen atau galeri para gubernur 
jenderal. Sebagai pelukis yang sohor 

jago menaruh pesan, maka ditaruhnya 
selembar kertas di bagian paling depan 
dengan telunjuk tangan kiri Daendels 
menunjuk berbalut sarung tangan yang 
dilukis tidak hidup. Kertas itu adalah 
gambar peta bagian Megamendung 
dari Jalan Raya Pos antara Bogor dan 
Cianjur di pegunungan Jawa Barat pada 
1810. Lokasi ini paling sulit, bahkan 
dikatakan memakan korban jiwa 500 
buruh Jawa. 

Cobalah percaya bahwa kertas 
bergambar peta Jalan Raya Pos 
sesungguhnya adalah gambar pos 
suratan nasib buruk. Bukan hanya 
kematian buruh Jawa di Megamendung 
itu, tetapi lebih banyak lagi sehingga 
bisa disebut—seperti kata Pramoedya—
“kuburan-kuburan terluas di Pulau 
Jawa”. Terlebih lagi ahli sejarah laut A.B. 
Lapian menyatakan sebagai suratan 
nasib buruk berupa kepindahan orientasi 
orang Jawa dari laut ke darat. Ini paling 
gampang terlihat dari kelenteng tertua di 
Tuban yang semula menghadap laut lalu 

berbalik membelakanginya. Kosmologi 
kehidupan orang Jawa dibawa Daendels 
memasuki suatu ikatan baru yang 
dikatalisasi oleh jalan darat buatannya. 
Pusat-pusat urban muncul di sepanjang 
jalan itu yang kemudian menjadi arteri 
ekonomi dan lahirlah kota-kota modern.

Pada 1870, kota-kota di Jawa semakin 
dipermodern dengan sistem transportasi 
baru, yaitu kereta api. Batavia-Surabaya 
bisa ditempuh dalam tiga hari yang 
sebelumnya paling tidak seminggu. 
Semula dimaksudnya bukan untuk 
mengangkut manusia, tetapi gula. 
Namun, pada 1875 hampir 90.ooo 
orang yang diangkutnya tiap tahun. 
Pada 1894, naik mencapai 6.000.000 
orang dan jalur kereta api sudah 
menghubungkan kebanyakan kota-kota 
di Jawa. Selain gula dan manusia, salah 
satu komoditi terpenting yang diangkut 
melalui jalur kereta api adalah surat 
kabar. 

Akibatnya pada 1899 di pedalaman 
Jawa ada yang menulis: “Aduhai, 
mengapakah justru kami yang hidup 
di dalam hutan belukar pedalaman 
yang terpencil ini yang penuh pikiran-
pikiran memberontak?” Dialah Kartini. 
Kereta api telah mengantarkan yang 
membuatnya “tak kesunyian lagi sebab 
sudah ditunggu-tunggu oleh kawan-
kawan pendiam tapi setia, yaitu bacaan. 
Kartini membaca dan menulis di atas 
kertas-kertas yang lantas segera 
menjadi ayat-ayat api. Membakar 
ramalan zaman gelap Rangawarsita, 
pujangga Jawa sebelum kematiannya 
pada 1873. Melahirkan zaman baru 
yang disimbolkan dengan kias terang 
yang menghiasi banyak sekali kertas-
kertas surat tulisannya sehingga dititeli 
Door Duisternis tot Licht (Habis Gelap 
Terbitlah Terang).

Apakah artinya itu? Beberapa sarjana 
cenderung mengartikan sebagai 
perubahan dari tradisi ke kemodernan, 
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dari tidur menjadi rasa sadar. Kias 
itulah zeitgeist atau jiwa zaman awal 
abad ke-20. Terutama maujud dalam 
bentuk yang disebut Kartini dan Abdul 
Rivai menjadi tugas para bangsawan 
baru, yaitu “bangsawan pikiran” untuk 
melakukan “kerja-kerja wacana”. 
Alhasil lahirlah joernalisten, kelompok 
baru yang ke mana pergi membawa 
kertas catatan dan pena. Tulisan 
mereka kemudian disirkulasi sehingga 
menjangkau jauh. Otoritas baru pun 
hadir mendepak “sabda pandita ratu” 
dengan perkataan “koran bilang” yang 
bergema jauh lebih luas. Inilah sebab 
koran-koran awal abad ke-20 banyak 
menggunakan kata Doenia. Maksudnya 
bukan saja mengejek Pakubuwono 
dan Hamengkubuwono sebagai poros 
Buwono atau dunia, tetapi juga lahirnya 
“kebangsawanan baru” itu. 

Penggunaan kata dunia itu juga 
menyiratkan jangkauan atau sirkulasi 
yang kemudian berkait dengan 

pelanggan, sehingga koran pun 
berfungsi sebagai kertas suara piranti 
memperdengarkan aspirasi. Lahirlah di 
sini fungsi perwakilan jauh sebelum ada 
partai-partai. Tidak mengherankan unsur 
khas yang disukai sebagai nama koran 
adalah Soeara, seperti Soeara Merdika, 
Soera Ra’jat atau Soeara Oemoem. 

Pada 1914 terbit koran Doenia Bergerak 
besutan Mas Marco Kartodikromo. Suatu 
tanda lagi peralihan arti kebangsawanan 
itu tengah terjadi sekaligus lahirnya 
neologisme yang mengagumkan dalam 
bahasa “Indonesia” yang masih sangat 
muda itu, pergerakan. Segera saja 
pergerakan menjadi kata yang meliputi 
keseluruhan aktivitas antikolonial. Bagi 
semua aktivis dari aliran apapun yang 
lahir antara 1885 sampai 1915, lencana 
kehormatan tertinggi seumur hidup 
bukan darah keturunan, tetapi menjadi 
orang pergerakan. Terlibat dalam 
pergerakan berarti sadar. Kesadaran 
dan pergerakan bergandengan tangan. 

Sampai di sini dapat dimengerti pula 
mengapa banyak yang mengambil 
nama surat kabar dari kias yang bersifat 
terang, seperti matahari, surya, nyala, 
bintang, suluh, pelita, sinar, cahaya, api 
dan fajar.

Sukarno tampaknya menjadi orang yang 
paling terpapar periode “koran bilang” 
itu, periode emas kertas yang sering 
disebut sejarawan zaman kapitalisme 
cetak. Ia yang lahir pada 1901 
menggemakan terus karakteristik zaman 
itu beberapa dasawarsa kemudian 
dengan menyebut dirinya “putra sang 
fajar” yang menjalankan tugas sebagai 
“penyambung lidah rakyat”. Apakah ini 
berlebihan dan Sukano sendiri punya 
kemauan? Rasanya iya tetapi tokoh-
tokoh bangsa ketika berkumpul di rumah 
Maeda malam sebelum pembacaan 
proklamasi menyetujuinya. Malam 
itu teks proklamasi disepakati ditulis 
dengan menyebut “Sukarno-Hatta atas 
nama bangsa Indonesia”. 

Malam itu adalah malam kemenangan 
Indonesia. Tentu saja merupakan malam 
kemenangan sejarah kertas, ruang 
kerja wacana yang diinisiasi Kartini 
dan Abdul Rivai hampir setengah abad 
sebelumnya. Selang 20 tahun kemudian 
Sukarno mengakuinya: “Pernyataan 
kemerdekaan tidak dipahatkan di atas 
parkamen dari emas. Kalimat-kalimatnya 
digoreskan pada secarik kertas. 
Seseorang memberikan buku catatan 
bergaris-garis biru seperti yang dipakai 
pada buku tulis anak sekolah. Aku 
menyobeknya selembar dan dengan 
tanganku sendiri menuliskan kata-kata 
proklamasi di atas garis-garis biru itu.”

Tetapi, bagaimana nasib bangsa yang 
diproklamasikan itu? Pada 1953, 
seorang peserta revolusi kemerdekaan, 
Pramoedya A. Toer, menulis cerita 
Korupsi. Ia menggunakan kertas 
sebagai akar untuk mengungkapkan 
bahaya yang disebut Gandhi sebagai 
dosa sosial dan telah menjadi warna 
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dasar dari kehidupan republik yang 
baru berumur sewindu. “Ah sekiranya 
aku polisi dialah yang mula-mula aku 
tangkap. Tiada dia, pencurian kertas di 
kantor dan lain-lain tidak akan terjadi di 
Indonesia ini. Tetapi tidak, karena ada 
dialah kesempatanku akan hilang lenyap 
untuk dapat memulai perjuangan besok 
atau lusa,” kata tokoh utama ceritanya 
yang memulai korupsi dengan menjual 
kertas.

Selang enam belas tahun setelah 
Pram menulis buku Korupsi itu, pada 
1969, di Jakarta seorang Jaksa Agung 
menghadapi pertanyaan-pertanyaan 
wartawan pada suatu konferensi pers. 
Pertanyaannya adalah apakah Pram 
boleh menulis di Pulau Buru. “Ia boleh 
menulis, tentu saja, tetapi ia tidak 
memiliki pena dan kertas,” jawab sang 
Jaksa Agung. Sementara itu Pram 
yang dibicarakan berada di sebuah 
kapal yang membawanya ke kamp 
pembuangan buatan kuasa militeristik 
korup Orde Baru di Pulau Buru. 

Pram melayari rute yang sama 
yang dilayari Sjahrir dan Hatta tiga 
puluh empat tahun sebelumnya ke 
pembuangan di Bandaneira. Hanya 
perbedaannya adalah Sjahrir dan Hatta 
mendapat keleluasaan untuk menulis 
dan membawa buku-buku. Hatta 
malahan banyak cerita bagaimana 
ia hidup dari honor menulis dari 
pengasingan. Tidak demikian dengan 
Pram. Tidak hanya yang dibuang jauh ke 
Pulau Buru yang terpencil itu, tetapi juga 
dialami yang dipenjara di tengah ibu 
kota, seperti Sitor Situmorang yang di 
penjara Salemba. “Bagaimana menulis, 
memiliki secarik kertas dan sepotong 
kecil pensil pun tidak boleh,” katanya.  

Pengalaman perjumpaan dengan 
kertas keduanya selama di tahanan 
diperhatikan banyak pengamat. A. 
Teeuw menulis dalam bukunya yang 
sudah mejadi klasik tentang sejarah 
sastra Indonesia pengalaman Sitor 
mendapat kertas yang diungkapkan 
dalam sajak “Bukan Pura Besakih” 

menimbulkan suatu ironi dan 
transedensi yang jarang dalam sastra 
Indonesia. Hal yang sama diungkapkan 
oleh Rudolf Mrazek menanggapi 
ungkapan Pram di dalam Nyanyi Sunyi 
Seorang Bisu yang dalam bentuk dialog 
antara tim universitas dengannya: 
“Darimana Anda memperoleh kertas 
untuk menulis?” Jawab Pram: “Aku 
memiliki delapan ekor ayam.” 

Keduanya adalah sama suatu ironi yang 
membuat sadar bahwa kemerdekaan 
yang diambil dari Pram dan Sitor 
sesungguhnya adalah suatu sejarah 
yang asing dan tidak pernah terjadi 
sebelumnya. Tidak juga di zaman 
kolonial. Malahan bertentangan 
dengan alasan keberadaan Indonesia 
sebagai ruang kerja-kerja wacana yang 
menyejarah itu. Ikhtiar dengan delapan 
ekor ayam dari Pram untuk mempunyai 
kertas adalah gambar seseorang yang 
berusaha mempertahankan kehormatan 
dari sebuah bangsa yang salah satu 

alasan keberadaannya sebagai nasion 
berawal dari emosi Dionysian terhadap 
daya kata-kata yang dipancarkan dari 
atas kertas. 

Hilangnya kertas dari mereka 
adalah sebuah potret asal mula 
dilumpuhkannya gerak manusia, 
gerak bangsa sehingga tidak mampu 
menggerakkan kebudayaan, di mana 
semangat kerja-kerja merayakan pikiran 
menjadi alasan keberadaannya dan 
bekal intinya ke masa depan. Revolusi—
apalagi revolusi mental—bermula dari 
kerja-kerja wacana, berpikir. Tetapi, 
bagaimana bisa jika Ajip Rosidi di 
ulang tahunnya yang ke-80 pada akhir 
Januari 2018 lalu masih menyatakan: 
“pemerintah tidak pernah menaruh 
perhatian kepada bacaan rakyat, 
mereka tak juga mengoreksi keputusan 
Orde Baru setelah G30S 1965 
menghentikan produksi dan subsidi 
kertas untuk buku serta membiarkannya 
terus impor dengan pajak tinggi, 
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bagaimana kebudayaan punya masa 
depan?” 

Apa yang dapat dilakukan? Sedang 
telah menjadi sungai besar sikap 
masabodoh ihwal napas pertama 
bangsa ini ditiupkan di atas kertas. 
Mungkin ada baiknya didengar ulang 
betapa sekembali dari Pulau Buru rajin 
betul Pram rajin menceritakan kronik 
Cina tentang seorang kaisar yang baru 
naik tahta sekitar 5000 tahun yang lalu. 
Kepada para cerdik pandai kerajaannya 
kaisar bertanya: “apa yang harus 
kulakukan agar kekuasaan langgeng?” 

Salah seorang cerdik pandai istana 
itu menjawab dengan lebih dulu 
menjelaskan tentang penghancuran 
buku besar-besaran di era proses 
penyatuan Cina pada 213 SM di bawah 

Zhao Zheng yang juga dikenal sebagai 
Shih Huang Ti, pendiri dinasti Qin. Lalu 
menutup ceritanya dengan menyatakan: 
“kaisar harus bikin rakyat bodoh”. 

Tetapi, kaisar tidak tertarik usul 
membakar buku, ia memilih langkah 
yang lebih halus: menghilangkan kertas.
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A

Sehelai kertas, ketika mulai digunakan, 
maka saat itu kesementaraan datang, 
menyelubungi, dan menjadi bagian 
darinya. Karcis pertunjukan, tanda 
parkir, pamflet, petunjuk resep, dan 
seterusnya, adalah produk kertas yang 
terselip dalam aktivitas sehari-hari kita. 
Gunanya sangat krusial, tapi cenderung 
tidak untuk selamanya. Kehilangan atau 
penyalahgunaan kertas itu dalam jangka 
waktu tertentu bisa berdampak pada 
terjadinya persoalan lebih besar. Akan 
tetapi, setelah jangka waktunya habis, 
maka tak ada lagi bedanya dengan 
lembaran koran yang jadi bungkus 
gorengan. Begitulah kesementaraan 
bersemayam di dalamnya. 

Namun, kesementaraan seperti itu bisa 
ditaklukkan oleh sesuatu nilai yang kita 
anggap berharga padanya. Apa beda 
uang kertas 100.000 dengan selembar 

BIOGRAFI KERTAS
Heru Joni Putra

amplop? Keduanya bisa robek di saat 
bersama, karena ketidakhati-hatian 
kita, namun ketika itu terjadi kita buru-
buru mengambil uang tersebut dan 
membiarkan amplop terbuang begitu 
saja. Nilai yang sudah diberikan pada 
kertas-uang itu membedakannya 
dengan saudara sekaumnya, kertas-
amplop. Kepatuhan kita pada nilai yang 
diberikan pada kertas-uang, membuat 
kita fasih membedakannya dengan 
kertas-amplop.   

Persoalan memberi nilai itulah yang 
kemudian sering menyelamatkan kertas 
dari bujuk-rayu kesementaraan. Meski 
karcis dan lain-lain itu telah menjadi 
tempat bersemayam kesementaraan, 
namun ada-ada saja yang bisa 
membuatnya berada dalam kuasa 
keabadian. Para kolektor benda 
keseharian bisa membuat usianya 
lebih panjang tak terkira. Petunjuk 
resep, rekening listrik, catatan dokter, 
dan seterusnya, dikumpul-koleksikan 

lalu pada gilirannya, suatu hari nanti, 
digunakan untuk merekontruksi sejarah 
sehari-hari masyarakat pada periode 
tertentu. Waktu, dengan demikian, 
memberi tambahan nilai pada kertas 
yang sering dibutuh-lalu-lupakan itu. 
Tapi tak hanya soal waktu, nilai pada 
benda keseharian itu juga bersumber 
dari cara kita memahaminya. Di tangan 
seseorang pengkaji budaya, yang 
senantiasa berikhtiar melihat gerak-
gerik kebudayan dari sudut pandangan 
yang berbeda, sebuah stiker yang biasa 
ditempel di pintu angkot, atau daftar 
belanjaan yang dikumpul pada periode 
tertentu, bisa lebih berharga dari uang, 
bukan?

Namun, kesementaraan terus 
menghantui para pemuja kertas. 
Barangkali itu sebabnya kita mesti 
repot-repot melakukan banyak cara, 
mengembangkan teknologi, agar 
bisa menghalau kedatangannya. Kita 
lega karena penemuan teknologi 
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perpustakaan yang berkembang di 
dunia ini, dari zaman ke zaman, dan 
akan terus berkembang. Kita tak terlalu 
pusing lagi bahkan ikut merasakan 
nikmatnya menyaksikan teks-teks dari 
peradaban-peradaban lampau saat 
sekarang ini. 

Namun begitu, banyak sekali dokumen 
era kolonial yang dibawa penjajah ke 
negeri asalnya tak mungkin dipulangkan 
ke Indonesia. Dokumen-dokumen itu, 
yang sebagiannya mungkin hanya 
benda sehari-hari di zamannya, tak 
bisa kita miliki sepenuhnya, bahkan 
kita hanya bisa terpukau dari jauh, 
karena ruang-ruang koleksi di negeri 
kita hanya akan membuat semua 
dokumen tersebut tunduk di bawa kuasa 
kesementaraan. 

B

Kertas sepertinya menjadi medan 
pertarungan paling sengit antara versi 

lain dari keabadian dan kesementaraan, 
digital dan manual. Membicarakan kerja 
di atas kertas di era perkembangan 
teknologi informasi seperti sekarang ini 
seringkali menjebak kita dalam lelaku 
membagi pilihan hidup menjadi dua, 
manual versus digital, yang seakan-akan 
tak ada model hubungan lain di antara 
keduanya. 

Kerja manual di atas kertas dan kerja 
digital, apalagi dalam konteks modus 
penciptaan seni, tak bisa terburu-buru 
dibawa dalam lelaku dikotomis seperti 
itu. Cara kita memperlakukan kertas 
jauh-jauh hari meninggalkan berbagai 
lelaku kreatif yang tak bisa digantikan 
dengan medium lain meski sekarang di 
saat yang sama kita pun dipermudah 
oleh teknologi digital. Entah berapa 
begitu banyak kerja kreatif yang muncul, 
berkembang, dan terus dilakukan, 
menggunakan kertas, begitu juga 
revolusi teknologi digital pun membuka 
medan-medan penciptaan baru yang 

sangat khas di ranahnya sendiri. 
Dengan kata lain, kerja di atas kertas 
dan kerja di komputer sesungguhnya 
dua ranah yang mempunyai langgam 
yang berbeda, keduanya seiring 
meski tak harus sejalan, dalam modus 
penciptaan seni kita. 

Kita mungkin teringat dengan 
“masyarakat tanpa kertas” yang 
diproklamirkan oleh ahli informatika 
F.W Lancaster pada tahun 1978 
lalu. Ia begitu antusias menyambut 
kedatangan teknologi digital. Instrumen 
komunikasi dan informasi menggunakan 
kertas menjadi material pertama yang 
diucapkan selamat tinggal olehnya. 
Dengan begitu, perpustakaan, akan 
segera berganti, sebuah evolusi yang 
tak terelakkan, ke bentuk digital. Namun, 
pada gilirannya, bahkan kurang dari 
dua dekade kemudian, “masyarakat 
tanpa kertas” yang sudah terlanjur 
diumumkannya itu justru semakin 
dilemahkan oleh banyak pihak. 

Revolusi digital tidak salah, bahkan 
memang menjadi konsekuensi logis dari 
peradaban kita hari ini, namun ketika itu 
dijadikan sebagai ucapan perpisahan 
untuk apapun yang menggunakan 
kertas, maka itulah jembatan lapuk yang 
terinjak oleh Lancaster, hingga banyak 
orang kemudian terjebak dalam lelaku 
membentur-benturkan antara kerja 
di atas kertas dan kerja di instrumen 
digital. 

Kini, pertemuan pendukung kertas atau 
pendukung digital sungguh mustahil 
dibayangkan seumpama pertemuan 
dua gerombolan tukang sorak klub 
sepakbola yang berlawanan, meskipun 
keduanya mempunyai alasan yang 
berbeda dalam mendukung kedua 
medan penciptaan itu, bahkan toh 
kita menjumpai banyak orang yang 
menggunakan keduanya sekaligus, 
apalagi dalam dunia seni. Banyak 
sekali seniman kita, apalagi dalam 
seni rupa, memanfaatkan segala 
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instrumen penciptaan yang pernah ada 
dengan sama baiknya. Kerja terampil 
tangan perupa di atas kertas tentu 
tak tergantikan oleh instrumen digital 
begitu juga sebaliknya aspek ketepatan 
maupun kecepatan yang diusung 
teknologi komputer pun tak selamanya 
menjadi tanggung jawab kerja-tangan-
manual. Harum kertas dalam membaca 
buku tentu tak tergantikan oleh buku 
elektronik, namun kecepatan persebaran 
ilmu-pengetahuan baru melalui e-book 
tentu tak terkawal oleh buku-cetak 
sepenuhnya. 

C

Kerja perupa di atas kertas, pada sisi 
tertentu, terlanjur dianggap sebagai pra-
karya. Sketsa-sketsa yang ditorehkan di 
atas kertas sebagai acuan untuk sebuah 
karya patung atau instalasi, misalnya, 
seringkali sekedar menjadi acuan dua 
dimensi dari karya tiga dimensi yang 

dituju. Keberadaannya tak lebih dari 
tempat untuk melakukan rekontruksi 
gagasan yang sedang dipikiran oleh 
senimannya, sehingga seakan sukar kita 
membayangkan bahwa pada gilirannya 
ia akan menjadi karya yang mandiri. 

Bagi orang-orang yang gemar 
melihat dan menikmati bagaimana 
seorang seniman bertungkus-lumus 
dalam mencipta, tentu saja kerja 
rekontruksi di atas kertas tersebut 
tak kalah berartinya dibanding 
karya akhir yang dituju senimannya. 
Mencermati perubahan yang terjadi 
di sepanjang proses membayangkan-
dan-mengaktualisasikan gagasan 
telah menjadi keasyikan tersendiri, 
semacam terus mengingatkan kita 
bahwa sebuah karya yang memukau 
tak tercipta begitu saja, apalagi jatuh 
dari langit, dan seringkali tak sama 
persis dengan rencana semula, 
melainkan melewati proses bertarik-
ulur yang menggairahkan antara 

gagasan, material, situasi, dst. Namun, 
sampai batas itu, kerja di atas kertas 
hanya dibaca sebagai salah satu 
titik saja dalam siklus kerja kreatif 
seorang seniman. Seberapapun 
menggairahkannya, ia masih berikat-
simpul dengan karya yang dituju 
seniman, bahkan mungkin terlalu 
jauh untuk diposisikan setara, alih-
alih sebagai karya yang dilihat secara 
mandiri satu sama lain. 

Dalam hal ini, pandangan Nashar 
telah menyelamatkan karya di atas 
kertas dari  ketergantungannya pada 
karya yang dituju seniman: tak ada 
istilah pra dalam berkarya; sketsa, 
drawing, atau apapun itu, adalah 
sebuah karya-penuh, sekalipun 
dipisahkan bentuk tiga dimensinya. 
Bahkan, rancangan arsitektur, bagi 
Nashar, adalah sebuah karya mandiri, 
sehingga tak perlu dikaitkan dengan 
wujud bangunannya nanti. Dengan 
begitu, Nashar sesungguhnya sedang 

menegaskan bahwa setiap momen 
penciptaan dalam kerja kreatif seorang 
seniman mempunyai nilai yang sama 
penting, tanpa perlu dibedakan satu 
sama lain, apalagi meninggikan yang 
satu di atas yang lainnya. Seniman 
bekerja tidak untuk menciptakan karya 
akhir belaka, melainkan semenjak 
gagasan ditemukannya, ia telah 
mulai menciptakan karya demi karya, 
hingga nanti ditandai ujungnya dengan 
karya yang dituju. Artinya, gagasan 
atas sebuah karya, sampai serba-
serbi apapun, baik itu coretan di atas 
kertas, rekontruksi melalui garis, 
dan seterusnya, sampai ke bentuk 
lukisan, patung, atau instalasi, dst. 
adalah sekumpulan karya dalam satu 
perjalanan mencipta. 

Dengan kata lain, suatu hal berharga 
yang bisa kita maklumi dari pandangan 
Nashar tersebut adalah proses dalam 
mencipta tak kalah bernilainya dari 
hasil penciptaan itu sendiri.  Maka, bila 
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selama ini suatu pameran pra-karya 
berarti suatu pameran atas proses, 
kini kita bisa memperluas--bukan 
mengubah--cakupannya menjadi 
pameran yang berdiri sendiri. 

Bila kita bandingkan dengan dinamika 
dalam sastra, karya-karya versi sebelum 
dicetak, yaitu karya yang belum 
disunting atau karya yang masih dalam 
bentuk perbaikan dengan catatan serta 
coretan dari editor, telah lama menjadi 
perhatian tersendiri bagi pembaca 
sastra. Meski karya-sedang-perbaikan 
tersebut tak pernah diterbitkan 
selayaknya karya siap-cetak, ia telah 
diposisikan sebagai dua karya yang 
berdiri sendiri tanpa harus terbebani 
oleh versi siap-cetaknya. Mungkin 
dalam medan sastra, pengarang 
menganggap manuskrip-sedang-
perbaikan tersebut sebagai bukan 
karya, tapi kehendak pembaca sangat 
berbeda, bahkan  kajian parateks telah 
mewadahi kehendak pembaca tersebut 
untuk membaca manuskrip layaknya 

karya yang selesai. Dengan kata lain, 
gelanggang seni rupa dan seni sastra 
kita sudah membuka ruang baru bagi 
penikmatnya untuk melihat “proses” 
sebagai “karya” itu sendiri. 

Namun, sayangnya, di arena sastra 
kecendrungan itu lebih cepat padam 
dibanding di seni rupa. Kini karya sastra 
lebih banyak disunting di komputer 
daripada dalam bentuk teks cetaknya, 
sehingga setiap penerbitan buku sastra 
hari ini nyaris tanpa meninggalkan 
bentuk parateksnya, “pra-karyanya”. 

D

Pertemuan Ugo Untoro dan komik 
bukanlah suatu pertemuan di tengah 
perjalanan. Komik, dalam perjalanannya 
sebagai perupa, justru telah menjadi 
ekspresi artistik paling awal, selain 
wayang ataupun boneka. Komik populer 
kita di era 70-80an tak hanya menjadi 
pengelanaan masa kecilnya dalam 

dunia rupa, tetapi acapkali di kemudian 
hari digunakannya kembali oleh Ugo 
dalam ekspresi yang lebih politis, seperti 
menampilkannya untuk tujuan satire. 
Namun, dalam produksinya, karya 
komik Ugo tak terlalu banyak atau 
terangkai dalam kompisisi cerita yang 
utuh, melainkan hanya berupa potongan 
belaka atau sebagai sesuatu yang 
membayang, hilang-timbul, dalam karya 
lukisannya. Oleh karena itulah, pameran 
…marang ibu kali ini adalah sebuah 
ikhtiar untuk menciptakan karya komik 
dengan alur yang lebih panjang.

Karya-karya perupa Ugo Untoro yang 
terhimpun dalam pameran ini adalah 
usaha memperpanjang sekaligus 
membelokkan tradisi komik yang sudah 
berkembang begitu lama. Komik tentu 
saja hamparan yang terlalu luas untuk 
ditelusuri selangkah demi selangkah. 
Namun, setidaknya sebagai awal-
mula penerokaan, kita bisa memberi 
tanda beberapa aspek. Komik 
mungkin terlanjur menjadi khazanah 

budaya populer, salah satunya karena 
kemudahan dalam mengakses, 
baik bentuk-cetak ataupun konten-
ceritanya. Selain itu, karena diproduksi 
menggunakan mesin, kita tak berurusan 
lagi dengan apapun perbedaan-
signifikan antara satu komik dengan 
yang lainnya dalam satu produk yang 
sama. 

…marang ibu dibuat Ugo Untoro secara 
manual di atas kertas dan bila dibuat 
replikanya secara manual kembali, 
maka kita akan menghadapi dua karya 
yang pada sisi tertentu berbeda. Garis-
garisnya, baik garis pada gambar atau 
tulisan, tak akan pernah sama persis-
utuh, begitu juga ekspresi artisitik yang 
dimunculkannya. Bisa-bisa, yang terjadi 
justru dua karya yang serupa dan 
saling merespon masing-masing, bukan 
karya yang sama-sama menyampaikan 
hal yang sama berulangkali. Artinya, 
karya Ugo tersebut tampaknya 
mencoba membawa komik pada karya 
seni dengan fungsi khasnya yang 
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dulu pernah dikandungnya penuh-
seluruh, yakni suatu “ke-eklusif-an” 
untuk menikmatinya secara langsung 
antara seniman dan penikmat tanpa 
diperantarai terlalu jauh oleh mesin 
cetak, pasar, dan seterusnya. Dengan 
begitu, kita tak hanya menikmati 
gambar dan cerita, tetapi yang tak 
kalah berharga, “kepengrajinan” yang 
dimiliki para perupa Ugo Untoro, yaitu 
bagaimana mereka berperkara dengan 
garis, bayang, bentuk, dll. dalam modus 
paling “purba” di atas kertas.

Komik, dalam bentuk paling umum, 
adalah interaksi saling menjelaskan 
antara kata-kata dan gambar. Itu 
semacam pola komunikasi yang 
seakan sudah lumrah dalam seni 
komik. Kata-kata, dalam komik, adalah 
perpanjangan linear dari gambar. Suatu 
ekspresi berbicara seorang karakter 
cenderung berbanding lurus dengan 
kata-kata yang ditorehkan sebagai 
kalimat percakapannya. Dengan kata 

lain, modus komunikasi komik populer 
adalah replika dari percakapan sehari-
hari; pemaknaan semantik ataupun 
pragmatik dalam suatu percakapan bisa 
dikatakan tidak terlalu jauh ditujukan 
sebagai eksperimen mengolah ataupun 
mempertanyakan bahasa itu sendiri. 
Begitu juga dengan gambar, tidak 
diletakkan sebagai ruang pertanyaan 
tentang definisi gambar apalagi garis 
itu sendiri; ia cukup memperdalam 
kemungkinan yang sudah ada, seperti 
meningkatkan ke-detail-an misalnya.  

Komik Ugo Untoro tentu tampak 
berangkat dari model tersebut. Hanya 
saja, ia tak selalu melanjutkannya, 
melainkan membelokkannya pada 
alternatif yang berbeda. Hubungan 
antara gambar dan kata-kata tak 
selamanya linear, melainkan juga 
berjalan pada arah yang berbeda, dan 
perbenturan arah inilah yang kemudian 
menjadi titik-akses kita terhadap 
“makna” yang dimungkinkannya 

sebagai “cerita”.  Hal tersebut terjadi 
karena dalam komik Ugo pun justru 
tak selamanya puas dengan ekspresi 
figuratif. Baik kata-kata ataupun gambar 
kemudian dicobanya hadir dalam 
ekspresi yang lebih simbolik, bahkan 
mungkin tampak lebih abstrak, alih-
alih saling menjelaskan. Begitu juga 
dengan komposisi antara gambar dan 
cerita yang bersifat tidak statis. Pada 
satu sisi, gambar mungkin mendominasi 
dan pada sisi lain kata-kata yang lebih 
banyak “bercerita”. Selain itu, komposisi 
kata-kata bahkan sering menyaru 
sebagai gambar dan komposisi gambar 
terkadang membuat kata-kata tak perlu 
lagi dihadirkan. Dengan begitulah, 
paling tidak, melalui pembacaan awal-
mula belaka, Ugo Untoro membawa 
kita pada kemungkinan-kemungkinan 
lain dari penciptaan komik, suatu ikhtiar 
menunjukan keterbatasan sekaligus jalur 
lain yang lebih luas untuk mengaitkan 
gambar dan kata-kata dalam konteks 
penciptaan komik. 
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Gallery, Jakarta
 - Scias Cia – Ugo Untoro, Biasa Art Space, Bali
 - ‘Emotional Drawing’, Momat, Tokyo, Japan
 - ‘Expose #1 ‘: A Presentation of Indonesian Contemporary Art by 

Deutsche Bank & Nadi Gallery
 - ‘SINCERE SUBJECTS’,  SIGIarts Gallery, Jakarta
 - Indonesian Contemporary All Star, Tujuh Bintang Art Space, Yogyakarta
 - Arus-Arus Terpencil, Ugo Untoro & Hari Prajitno, Emmitan CA Gallery, 

Surabaya
 - ‘Hight Light’, JNM, Yogyakarta

2007 - INDONESIA CONTEMPORARY ARTNOW, Nadi Gallery Jakarta
 - FETISH, Biasa Art Gallery, Kuta, Bali
 - Imagined Affandi, Gedung Arsip Jakarta
 - International Literary Bienale, Langgeng Gallery, Magelang
 - Boeng Ajo Boeng, Bentara Budaya Yogyakarta
 - ‘Conscience Celebrate’ Jakarta 
 - ‘FETISH’, Biasa Art Space, Jakarta
 - IAAE, Selasar Sunaryo, Bandung
 - ‘Quota’, dengan Langgeng Galery di Galnas Jakarta Dengan Edwin 

Galery, Beijing
2006 - Langgeng Contemporary Art Festival 2006, Langgeng Gallery, Magelang

 - ‘Signed and Dated’ ; our 10th Anniversary Valentine Willie Fine Art Kuala 
Lumpur  

 - ‘Rampogan’, Taman Budaya Solo
 - 8 Young Contemporaries, Art Forum, Singapore
 - ‘Sedulur Gempa’, Guethe Institute Jakarta
 - ‘Mistery Dool and Old Prince’, Erasmus Huis, Jakarta.
 - ‘Icon, Grand Opening Exhibition’, Jogja Gallery, Yogyakarta
 - ‘Restropective’, Yogya Gallery, Yogyakarta.
 - ‘Yogya Sketsavaganza’, Taman Budaya Yogyakarta.
 - ‘Vice Versa’, Taman Budaya Yogyakarta.
 - ‘Art And Tobacco’, Gedung Serba Guna, Magelang
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2005 - ‘Objecthood’, Taman Budaya Yogyakarta 
 - ‘Broken Mirror’, Kyai Langgeng Gallery, Magelang
 - ‘Vision and Resonance’, Asia Contemporary Inaugural Exhibition, 

Riveroom  
 - Gallery. Asian Civili Zatio Museum, Singapore
 - Pameran Seni Rupa Ultah ke- 5 Rumah Budaya Tembi, Yogyakarta
 - Sculputure Exponded, CP Art Space, Jakarta
 - Beauty and Expression of Terror of Indonesian Contemporary Art, 

Gallery Loft, Paris
 - ‘Equatorial Heat’, Indonesian Painters Exhibition at Sinchuan Museum

2004 - ‘Sayap Kata, Sayap Rupa’, Langgeng Gallery, Magelang
2003 - ‘Dolanan’, Tanah Liat Studio, Yogyakarta 

 - ‘Love’, Nadi Gallery, Jakarta
 - ‘Sorak Sorai Identitas’, Kyai Langgeng Gallery, Magelang
 - ‘Kecil itu Indah 11’, Edwin’s Gallery, Jakarta
 - ‘Membaca Ruang – Ruang’, Rumah Seni Muara, Yogyakarta
 - Sanggar Sawung Yogyakarta
 - ‘Kado’, Nadi Gallery, Jakarta
 - ‘What in Your Pocket?’, Indonesia Japan, Purna Budaya, Yogyakarta
 - Biennale Yogyakarta, 2003
 - ‘Countrybution’: 7th Yogyakarta Bienalle of Contemporary Art, Taman 

Budaya,   Yogyakarta.
2002 - ‘Bersatu Dalam Rasa’, Edwin’s Gallery, Jakarta

 - ‘Pastel’, Gallery 9, Yogyakarta
 - ‘Jula – Juli’ Yogyakarta, Bentara Budaya, Yogyakarta

 - ‘CP Art Space, Washington DC, USA
 - ‘Seni Rupa 7 jam’, Wirobrajan, Yogyakarta
 - ‘Serat, Tali Ikat, Taman Budaya, Yogyakarta
 - ‘Urip Mong Mampir Ngombe’, Bentara Budaya, Yogyakarta
 - ‘In Memoriam Gampingan Satu’, Gelaran Budaya, Yogyakarta
 - ‘Not I. Am I?’ CP Art Space, Washington DC

2001 - ‘Keras Kepala’, Cemeti Art House, Yogyakarta
 - ‘Not I am I’, Nadi Gallery, Jakarta
 - ‘Pink Project’, Nadi Gallery, Jakarta
 - ‘Boat’, Nadi Gallery, Jakarta

2000 - Kecil itu Indah 8, Edwin’s Gallery, Jakarta
1998 - Biennale Yogyakarta, Yogyakarta

 - Contemporary Indonesian Art, Duta Fine Art Foundation, Jakarta
 - Joint Exhibition with Hadi Masud dan Hari Prayitno, Yogyakarta
 - The International of Exhibition of  Philip Morris Competition, National 

Gallery  Jakarta and Hanoi, Vietnam
1997 - Mata Perupa Bercermin di Kalbu Rakyat, Yogyakarta Palace,   
  Yogyakarta

 - Duo Exhibition, Gallery Kedai Kebun, Jakarta
1996 - The 5 th Yogyakarta Biennale, Yogyakarta

 - The International Exhibition of Philip Morris Competition, Jakarta
 - Slot In The Box, Cemeti Gallery, Yogyakarta

1995 - Anak Negeri, Surabaya, Malang, Bogor
1988-94 - ISI Galery, ISI, Yogyakarta
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 - Solidaritas Seni Sono
 - Yogyakarta Festival of Art (FKY), Yogyakarta
 - The Jakarta International Fine Art Exhibition, Jakarta
 - Young Painter Artist of Yogyakarta Exhibition, Yogyakarta

Award 

1994 - Philip Morris Award, Jakarta 
 - The Jurse Attention

1998 - Philips Morris Award, Jakarta. The Best 5 Finalis.
 - Philip Morris Competion in Hanoi, Vietnam

2007 - Man of The Year 2007 versi majalah Tempo.
 - The Best Artis and Work, Quota Exhibition, Galeri Nasional Jakarta by 

Langgeng Galeri.

Perahu kertas yang aku layarkan dahulu,
sudah sampaikah di sungai belakang rumahmu? 
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Bunyi Sunya

Kumpulan Bunyi Sunya, sebuah komunitas 

dengan latar belakang individu yang berbeda, 

membentuk kelompok musik yang konsen pada 

penjelajahan kemungkinan baru pada dunia 

musik dengan membuka kemungkinan pada multi 

disiplin seni yang lain!

Sunya aktif mengikuti beberapa festival musik 

baru/ kontemporer, serta terlibat di beberapa 

event kolaborasi dengan dunia teater, juga 

menciptakan beberapa instrument musik baru. 

Studiohanafi berdiri pada tahun 1999, 
sebagai komunitas nirlaba-non profit.  
Awalnya Studiohanafi merupakan 
sebuah studio pribadi bagi Hanafi 
berkarya— terletak di bibir sungai 
Pesanggrahan, Parung Bingung- 
Depok, Jawa Barat. Studiohanafi 
memulai langkah berkesenian dengan 
pertanyaan, dari mana dan hendak 
kemana?

Studiohanafi semacam gerakan sosial 
untuk menumbuhkembangkan kesenian 
melalui studi ekologi (mempelajari 
interaksi antara organisme dengan 
lingkungannya) dengan pendekatan 
kultural. 

Visi misi studiohanafi adalah berjalan 
bersama dalam kesenian dan ihtiar 
melakukan regenerasi lewat kesenian 
dan kebudayaan. Dengan memakai pola 
residensi, diskusi, pendekatan masalah 
untuk konsep, festival kesenian, dan 
workshop.

Tentang 
Studiohanafi
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Datangnya reformasi sebagai koreksi 
terhadap Orde Baru, gaungnya seperti 
suara yang menghormati kebebasan 
manusia dan sebagai modal utama 
untuk dapat bergerak maju secara 
terbuka.  Studiohanafi makin ramai 
dengan datangnya berbagai kelompok 
lintas disiplin. Studiohanafi lebih 
terasa  “sebagai “dapur kreatif” tempat 
segala ramuan diolah-matangkan, siap 
disajikan di panggung-panggung, galeri-
galeri, lembaga-lembaga kesenian dan 
komunitas.

Tahun 2005, studiohanafi membuka 
perpustakaan dan tempat belajar tari, 
teater, musik, menulis dan melukis 
bagi anak-anak dan remaja. Sebuah 
komunitas anak-anak dan remaja, 
berlatih setiap akhir pekan pada sabtu 
dan minggu. 

Studiohanafi, masih berjalan, semoga 
melebar dan jauh, dalam keterbatasan 
banyak hal. Akhirnya, mudah-mudahan 
dapur kreatif studiohanafi mampu 
menjalankan fungsinya sebagai 
penghormatan terhadap kebebasan 
berkarya. Kebebasan bukanlah 
hadiah dari pemerintah, bukan jua 
pemberian yang harus diminta kepada 
Negara, tetapi merupakan hak yang 
melekat dalam kodrat seseorang 
sebagai manusia, sebagai seniman. 
Serta bermanfaat terhadap siapa 
saja yang peduli terhadap kesenian. 
Untuk informasi lebih lanjut tentang 
kerja studiohanafi, bisa dilihat di www.
studiohanafi.com

Heru Joni Putra 
Editor, penulis dan pengelola galerikertas Studiohanafi.

Hanafi Muhammad 
Perupa sekaligus pendiri Studiohanafi. Dalam program-
program Studiohanafi, ia sering melakukan kolaborasi 
dengan seniman lintas disiplin dan memberikan 
pendampingan program seni rupa di daerah-daerah 
pemekaran. 

Adinda Luthvianti 
Art Program di setiap agenda, mulai dari program 
teater anak-anak, program pembinaan seni di daerah 
pemekaran, program kolaborasi, sampai program seni 
rupa di Studiohanafi. 

Milliya
Sekretaris dan bendahara di Studiohanafi. 

Ratu Selvi Agnesia 
Art manager, Humas dan Publikasi di setiap program 
Studiohanafi dan pengurus galerikertas. 

Semi Ikra Anggara 
Stage manager dalam setiap program Studiohanafi. 
Selain itu ia juga berlaku sebagai pembina kelompok 
teater di daerah Tulang Bawang Barat (Tubaba)-
Lampung dalam program Studiohanafi semenjak 2015. 

Pengurus Studiohanafi



40 41

Galerikertas merupakan ruang pameran 
untuk karya seni visual dan seni rupa 
yang menggunakan kertas, baik 
sebagai media, material, atau apapun 
kemungkinan penciptaan lainnya. Maka, 
karya-karya yang bisa dihadirkan di 
galerikertas mulai dari sketsa, desain 
komunikasi visual, rancang bangunan, 
bahkan komposisi not musik, sampul 
buku, hingga karya tiga dimensi serupa 
instalasi, patung, topeng, serta segala 
kemungkinan penciptaan seni visual dan 
seni rupa yang menggunakan kertas. 

Menjadikan kertas sebagai sorotan 
utama galeri ini dikarenakan berbagai 
silang kondisi yang membuat kertas 
kian menepi dari khazanah seni kita. 
Ini tak sebatas merespon persoalan 
isu global yang terlanjur lantang 
membuat dikotomi keras antara kertas 
sebagai warisan industri cetak yang 
berhadap-hapan dengan industri 
digital yang menawarkan masa depan 
dunia bersama berbagai varian media 

elektroniknya sebagai pengganti kertas 
cetak. Isu tersebut, sebagai contoh, 
sangat semarak dalam dunia perbukuan, 
yang kemudian menjadi perdebatan tak 
hentinya dalam industri sastra hari ini 
mengenai masa depan buku cetak dan 
buku digital.

Galerikertas tak hendak berdiri di atas 
isu dikotomis seperti itu, melainkan 
mencoba mengambil peranan lain 
yang lebih kompleks melalui jalur dunia 
seni visual dan seni rupa.  Sebagai 
contoh, dalam arena seni rupa kita, 
karya-karya yang dibuat di atas kertas 
cenderung dipandang sebagai karya 
uji coba sebelum masuk ke kanvas. 
Sketsa di atas kertas, misalnya, seakan-
akan tak lebih berguna dari tumpukan 
kertas lain yang menunggu hari untuk 
digunakan dengan berbeda; ia seakan 
hanya tempat menumpang gagasan 
sementara sebelum kanvas menerima 
gagasan tersebut sebagai karya yang  
diperhitungkan. Sesungguhnya, karya 

di atas kertas seperti sketsa, sangat  
pantas diposisikan sebagai karya utuh 
tanpa harus dianggap sebagai versi “uji 
coba” dari karya kanvas. 

Meskipun begitu, di sisi lain karya sketsa 
adalah justru menjadi pintu alternatif dan 
penuh gairah untuk memahami karya-
karya kanvas ataupun tiga dimensi 
dari seorang perupa. Bila tadi karya di 
atas kertas bisa dipisahkan dari karya 
kanvas, sudut pandang yang sekarang 
ini justru ingin tetap mengaitkan karya 
kertas dengan karya kanvas atau 
dengan karya tiga dimensi. Dalam hal 
ini, sketsa misalnya adalah semacam 
pernyataan seorang perupa atas 
kepengrajinannya paling awal sekaligus 
paling krusial; bagaimana ia bertarik-
ulur dengan pola hingga bagaimana 
berperkara dengan gegaris. 

Kompleksitas wacana kertas dalam 
seni rupa dan visual tak sekedar dalam 
pandangan di atas. Bila kita bawa ke 

medan penciptaan karya tiga dimensi 
seperti patung, kertas sebagai material 
mungkin tak terlalu populer dibanding 
material lainnya. Di tengah patung-
patung yang masih berambisi mencari 
“keabadian”, mungkin kertas bukan 
material yang tepat. Namun, kalau 
kita arahkan ke tempat di mana karya 
patung sedang bermain-main dengan 
kesementaraan, maka barangkali kertas 
akan menjadi pertimbangan yang tak 
terluputkan. Ini belum lagi, misalnya, bila 
kita mengambil titik pijak suatu karya 
tiga dimensi melalui seni kriya tradisional 
serupa topeng atau suatu bentuk 
gerakan seni dan sosial yang mencoba 
menggabungkan aktivitas menanam 
pohon kertas dengan kerja daur ulang 
kertas yang terbuang percuma di mana-
mana. Dengan kata lain, dalam berbagai 
model kerja di atas saja,  kertas semakin 
tampak membawa isu yang semakin 
beragam daripada sekedar dikotomi 
industru cetak dan industri digital. 

Tentang Galerikertas
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Oleh sebab itu, dengan melihat begitu 
kompleksnya isu yang dibawa oleh 
kertas melalui jalur seni visual dan 
rupa ini, galerikertas studiohanafi 
menampung apa saja modus penciptaan 
yang mungkin dilakukan. Masih banyak 
kemungkinan penciptaan karya seni 
yang belum banyak bermain dengan 
kertas dan kita masih punya harapan 
untuk menunggunya. Tak salah kiranya 
bila dikatakan bahwa kertas adalah 
aspek yang mempunyai masa depan 
dalam arena seni rupa dan visual kita. 

Galerikertas merupakan ruang edukasi 
sekaligus promosi yang disediakan 
Studiohanafi untuk seniman muda di 
Indonesia yang berkarya menggunakan 
kertas, baik kertas sebagai medium, 
material, atau apapun kemungkinan 
penciptaan lainnya. 

Secara berkala kami akan mengundang 
seniman berpengalaman untuk 
berkarya dan kemudian berpameran di 
galerikertas. Dalam proses berkarya 
itu, kami akan mengajak beberapa 
seniman muda yang juga berkarya 
dengan kertas untuk melakukan 
pengamatan dan dialog intensif bersama 
seniman berpengalaman tersebut 
secara langsung.  Pada gilirannya, 
karya seniman muda tersebut akan 
dibahas dan dikurasi oleh seniman 
berpengalaman lalu dipamerkan pada 
bulan berikutnya. Sirkulasi seperti inilah 
yang menjadikan galerikertas sebagai 
ruang edukasi. 

Selanjutnya, untuk menjalankan fungsi 
sebagai ruang promosi, dialog antar 
seniman di galerikertas diperdalam 
dalam bentuk penciptaan karya yang 
kemudian dilakukan oleh seniman 
muda itu sendiri. Karya-karya mereka, 
pada gilirannya, akan didiskusikan dan 
dikurasi oleh seniman berpengalaman 
tersebut dan kemudian dipamerkan di 
galeri kertas pada waktu berikutnya. 

Dengan begitu, galerikertas 
sebenarnya sedang berusaha mencari 
jalan yang tak terlalu kusut dari jalan 
umum yang selama ini memposisikan 
ruang edukasi dan ruang promosi terlalu 
jauh sehingga tampak berada di dua 
wilayah yang sangat bertolak belakang.  
Maka, di galerikertas, keterlibatan 
seniman berpengalaman dan seniman 
muda dalam satu ruang dialog menjadi 
bagian dari proses mempromosikan 
berbagai gagasan atau percobaan 
penciptaan yang sedang berkembang 
secara dua arah. 

Tujuan Galerikertas
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Agenda Pameran Galerikertas 2018

No Seniman Waktu Keterangan Seniman

1 Ugo Untoro Maret 
(Pembukaan)

Lulusan Seni Lukis ISI Jogkarta tahun 
1994. Karya-karyanya melintas dari 
lukisan, gambar, komik, instalasi, sampai 
video art. Karya-karya di atas kertasnya 
menunjukkan perpaduan sekaligus 
perbenturan kembali antara tendensi 
bahasa sastra dan bahasa visual. 

2. Farhan Siki Mei Lulusan Studio Seni Rupa UKM 
Kesenian, Fakultas Ilmu Budaya, 
Universitas Jember. Karya-karyanya 
cenderung menunjukkan perpaduan 
antara sreet art, respon kritis terhadap 
komunikasi visual, dan reroduksi ironisme 
dari karya maestro. 

3. Fiametta 
Gabriela

Juli Perupa lulusan Komunikasi Visual, 
Nanyang University, Singapura. Karya-
karyanya menunjukkan perpaduan 
antara yang abstrak dan yang naif, serta 
percampuran antara kelembutan warna 
dan keliaran benda-benda. 

4. Ugeng T 
Moetidjo

September Seniman, penulis, dan peneliti senior 
di Forum Lenteng. Belajar seni murni, 
sejarah, dan teori sinematografi di Institut 
Kesenian Jakarta. Karya-karyanya berupa 
perpaduan isu antara seni, politik, dan 
kehidupan urban. 

5. Cecil Mariani November Desainer grafis lulusan School of Visual 
Arts, New York dan sempat mengajar 
desain visual di Universitas Pelita 
Harapan dan IKJ. Karya-karya desainnya 
banyak berkaitan dengan seni sastra dan 
seni pertunjukan. 

6. Enrico Halim Desember 
(Penutupan 
Akhir Tahun)

Desainer grafis yang mendirikan 
majalah Aikon. Majalah ini sangat intens 
mengangkat isu lingkungan, terutama 
persoalan kertas ramah lingkungan. 
Lewat majalah tersebut dan gerakan 
kertas ramah lingkungannya, Enrico 
meleburkan isu kreativitas denga isu 
pendidikan dan ekonomi. 
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GALERIKERTAS STUDIOHANAFI 
MENGUCAPKAN TERIMA KASIH 

KEPADA:

Faber –Castell
Kopi Ranin

Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta
Komunitas Bambu

Tempo.co
Media Indonesia

Indoartnow
Jurnal Karbon

Artspace.id
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Universitas Bina Nusantara
Universitas Multimedia Nusantara

Komunitas Sketsa Kota Tua
Credo Art Studio

JJ. Rizal
Bunyi Sunya dan Lawe Samagaha

Witjak Widhi Cahya
Didi Mugitriman
Budi Kurniawan

Indah Ariani
Bapak Chandra Maulana
Ibu Revita Tantri Yanuar

Carlo Warella Bir Bintang
Karin Kapitan

Fifi
Rany

Napiun
Apep 

Bapak Rapin dan seluruh pekerja Galerikertas

Seluruh pihak yang membantu dalam 
peluncuran Galerikertas

Studiohanafi D
ep

ok
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