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Tak ada suara paling riuh yang diujarkan dan 
diadopsi sedemikian aktif oleh lembaga dan 
penggerak kesenian, institusi pemerintah, dan 
seterusnya, sejak reformasi bergulir tahun 1998: 
Regenerasi!
Namun, suara tua itu hanya menjadi konvensi, 
menggurita, dan tetap tinggal. Di manakah 
regenerasi itu?

Mungkin inilah zaman pertemuan dua generasi yang 
paling rumit. Yang muda ingin menunjukkan diri 
sementara yang tua belum ikhlas menerima proses 
anak muda yang menempuh jalan berbeda.

Galerikertas Studiohanafi berikhtiar membangun 
struktur regenerasi melalui praktik berjenjang: perupa 
lama/senior memilih perupa muda untuk berpameran 
yang langsung di bawah bimbingannya. Selanjutnya, 
perupa muda yang berpameran meneruskannya ke 
generasi selanjutnya, seperti dengan membuka kelas 
workshop bagi pelajar setingkat Sekolah Dasar sampai 
Sekolah Menengah Atas.

Hal ini dimaksudkan agar mereka siap bertarung 
dengan cara-cara baru, lewat disrupsi—mengubah 
cara, tidak terbatas pada teknologi informasi, namun 
menyeluruh sampai pada hal fundamental sekalipun. 
Disrupsi mengedepankan cara-cara kerja kolaboratif, 
gotong royong, dan tidak anti terhadap hal-hal yang 
baru dijumpai, seraya meremajakan cara berpikir, bukan 
dengan cara memusnahkan cara berpikir generasi lama/
tua, namun melihatnya sebagai kajian untuk melakukan 
disrupsi.

Galerikertas memandang kertas tidak lagi dibaca sebagai 
materi peradaban semata, namun untuk melakukan 
penghomatan dengan cara baru.

SAMBUTAN 
STUDIOHANAFI
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Menikmati Aroma Kertas

UGO UNTORO

Tidak usah dielakkan kalau seni rupa kita, dari 
modern hingga postmodern, tumbuh dari luar, 
semenjak dari masa kolonialisme, dan kita 

sudah melaluinya. Seni rupa yang “berisi aku, ekspresi 
aku, inilah aku” tidak usah dielakkan karena memang 
begitulah yang “harus dan telah terjadi” dan tidak usah 
berkecil hati, sebab itu juga menimpa di hampir semua 
daerah jajahan. 
Tapi beruntunglah bahwa kita mampu atau berusaha 
mampu untuk menikahkannya dengan apa yang sudah 
kita miliki bangsa ini dan pergulatan itu masih seru 
hingga saat ini. Apalagi secara wacana, mungkin baru 
sekedar wacana, postmodern, kontemporer, kekinian 
dan entah apa lagi istilahnya, berusaha mengangkat dan 
mengkaji ulang nilai-nilai lokal, menghargai lokalitas 
yang selama ini hanya dianggap seni tradisi, dongeng, 
mitos, dll. 
Karena memang tidak bisa dielakkan pengaruh luar itu, 
dan walaupun kita juga sudah memulai untuk masuk 
pada era kontemporer, tapi kita juga bisa melihat bahwa 
pengaruh wacana-wacana itu seringkali hanya terpukau 
pada kulitnya, tidak atau belum berupaya memahami 
lebih dengan cara memasukinya. (Kulitnya saja sudah 
dianggap kontemporer kok, celetuk si polan). 
Bila kita ambil contoh dengam cara mundur beberapa 
dekade, dulu pernah booming surealisme di sini, 
terutama di Jogja, hingga ada muncul istilah surealisme 
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Jogja. Tidak apa-apa, tapi surealisme itu sendiri 
mungkin sangat sedikit yang tau, mengerti, kenapa 
lahir, bagaimana dan apa sebenarnya surealisme itu. 
Juga, identik, surealisme di sini adalah surealisme 
ala Salvador Dali, Rene Magritte, cuma dua itu yang 
notabene sama-sama berbasis teknik realis, figuratif. 
Tidak ada yang menyentuh surealisme ala Joan Miro, 
Max Ernst, Yves Tanguy, atau bahkan yang jarang 
disebut, dan menurut saya, suasana yang dibangun 
para pelopor surealisme ini (selain Dali dan Magritte) 
lebih mencekam, menyentuh batas-batas kesadaran, 
tapi, mungkin saja karena mereka tidak populer, jadi di 
sini tidak ada yang meliriknya. (Surealisme di sini hanya 
menjadi fantasi realis, kata Hanafi). Begitu juga dengan 
isme-isme, gaya (cara pikir, bahasa) yang lain seperti 
kubisme, dekoratif, abstrak, dll.
Akibat dari peniruan visual semata itu tentu saja 
membuat si seniman “peniru” tak jarang menjadi 
mentok, mandeq atau lebih celakanya lagi berubah 
gaya mengikuti trend secara tiba-tiba. Itupun sah-sah 
saja, tidak apa-apa, hanya akankah kita selalu dihembus 
angin tanpa punya akar yang mencengkam jauh ke 
bawah/dalam?
Lalu era internet, medsos masuk dan menyerbu sampai 
hampir tiap lini kehidupan sekarang. Di sisi lain memang 
mempermudah, mempercepat, tapi di sisi lain bisa 
mengasingkan kita dengan diri sendiri dan lingkungan. 
Mulai dari kita, bahasa hingga gerak fisik makin 
terkurangi, belum lagi panca indera yang mungkin saja 
menjadi eka atau dwi indra saja kelak. 
Kecepatan aksesnya memang mempercepat akses 
seni rupa kita. Juga proses penciptaan hingga pasca 
penciptaan. Tapi benarkah kecepatan itu juga 
mempercepat perkembangan seni rupa kita? Secara 
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visual tentu saja iya, juga makin dikenalnya , atau saling 
mengenal, seni rupa kita dengan seni rupa luar. Tapi, 
benar-benar berkembangkah seni rupa kita sekarang 
ini? Seni rupa tentu yang pertama “bertugas” mencolok 
mata lewat unsur dasar-dasar rupa, visual, dan seniman 
kita sudah terakui kelihaiannya dalam ranah ini. Setelah 
tugas mencolok mata itu berhasil, tentu saja muncul 
pertanyaan tentang ide, gagasan atau apa maksud si 
senimannya. Dalam hal inipun seniman kita tidak di 
bawah seniman luar, paling tidak ada beberapa yang 
benar-benar punya ide, gagasan dengan kepiawaian 
memadukannya dengan visual yang bisa menohok 
tajam, dalam. Tapi yang lebih mendasar lagi adalah cara 
atau pola pikir seorang seniman yang berubah, menjadi 
lebih baik, luas, unik/orisinal dan berani. Apakah 
dalam era kecepatan informasi sekarang ini yang telah 
mengembangkan cara atau pola pikir itu? 
Jaman, dunia, semesta, memang terus berubah, 
entah yang kasat mata atau kasat makna. Kegagalan, 
kehancuran, kemusnahan akan melahirkan sesuatu 
yang baru karena pada dasarnya manusia selalu berpikir 
dan kreatif. Sehingga manusia, seniman, kita seharusnya 
tidak takut, harus berani menghadapi perubahan atau 
merubah diri. Boleh saja mengangkat kelokalantapi 
bukan untuk berpikir secara lokal yang konvensional. 
Selamat berpameran untuk Yudis, Silvi, Suvi, Louis, dan 
Yatno. Selama kalian masih terus berkarya, setidaknya 
masih akan tercium harum kertas. 

Yogya – Depok, 22 April 2018
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UJICOBA
Heru Joni Putra

Menciptakan karya seni adalah berperkara dengan 
keterbatasan. Kita bisa saja berada dalam kondisi 
“kelebihan” material tapi dengan “keterbatasan” 
banyak hal, entah itu gagasan penciptaan, daya kreatif, 
atau apapun itu. Dalam kondisi seperti itu mungkin 
kita hanya menghasilkan pengulangan belaka, hanya 
meneruskan—baik dalam bentuk penyederhanaan, 
perumitan, atau sekedar pencampuran—dari apa 
yang sudah dikerjakan orang-orang terdahulu. Kita 
ibarat sedang merayakan hasil kerja orang lain dalam 
bentuk yang disesuaikan dengan kemampuan kita 
sendiri. Tapi, mungkin bagi sebagian seniman yang 
sangat mendukung gagasan “berakhirnya segala hal,” 
ketika segala pencapaian terbaik dianggap sudah milik 
generasi terdahulu, maka bagi mereka seniman hari ini 
cukup dengan merayakannya saja, dengan suatu dan 
lain cara.  

Namun hal itu bukanlah lagu bersama yang dilantunkan 
semua seniman di semesta penciptaan karya seni. Masih 
banyak seniman yang masih percaya dengan “kebaruan” 
dan tak henti-henti menggali dan menguji gagasan 
demi gagasan, mencari sebuah jarum-penciptaan 
dalam tumpukan jerami-kebudayaan, menawarkan 
“penemuan demi penemuan”. Seniman yang memiliki 
“kelebihan ” ide adalah seniman yang gemar mencari 
“keterbatasan”, terutama dari karya pendahulu, sebab 
dengan mengetahui segala “keterbatasan” tersebut, di 
sana mereka mendapatkan celah untuk menawarkan 
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“kebaruan”, suatu ikhtiar untuk tidak terlalu pesimis 
pada kejayaan masa lalu. 

Bila dua contoh tersebut sering diposisikan sebagai 
dua titik ekstrim dalam modus penciptaan seni, di 
mana yang pertama menunjukkan ketidakpercayaan 
pada kebaruan sedangkan yang kedua menunjukkan 
sikap sebaliknya,  maka pada kondisi kekinian tampak 
keduanya tidak lagi berseberangan sejadi-jadinya, 
melainkan telah bercampur-baur menjadi suatu gejala 
tersendiri, mungkin semacam “kegamangan kreatif”, 
di mana para seniman muda hari ini tak berada dalam 
posisi memilih salah satunya, melainkan keduanya 
hadir di saat bersamaan, suatu gejala yang mungkin 
khas untuk negara yang belum sepenuhnya menjadi 
“modern” tapi sudah lelah dengan “pascamodern”. 

Dalam kondisi seperti itu, saya kira, salah satu hal 
paling mungkin dilakukan seniman muda adalah 
memposisikan seni sebagai ujicoba—sebelum jauh-
jauh bicara soal pencapaian terbaik atau sebelum 
terlalu terburu-buru mengatakan seni tak ada gunanya 
sama sekali. Pameran ba[ker]tas ini saya kira adalah 
sebuah usaha untuk memposisikan karya seni sebagai 
ujicoba. Lima perupa muda dalam pameran ini mencoba 
berkarya menggunakan kertas ketika kertas sudah mulai 
ditinggalkan; dengan begitu mereka sedang menguji 
apakah masih mungkin menciptakan karya dengan 
kertas saat ini dan kemungkinan seperti apa yang 
masih bisa dimunculkan. Apakah sebuah buku catatan 
sehari-hari, masih bisa kita maknai lebih luas dan dalam 
dari fungsi dasarnya? Apakah sebuah diorama bisa 
membicarakan hal yang lebih panjang daripada yang 
apa yang diembannya selama ini? Apakah material 
sederhana dalam hidup kita seperti amplop, sobekan 
kertas, dan karton masih bisa menceritakan hal yang 
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justru tidak sederhana? Apakah kita masih mungkin 
menemukan batas yang lain dari kertas?  

Selain itu, para perupa muda itu juga mencoba melakukan 
pameran dengan cara berproses bersama (dari 
berdiskusi, membuat konsep, sampai mempromosikan 
bersama) ketika kehendak untuk mencari diri sendiri 
sedang naik; dengan begitu mereka sedang menguji 
apakah masih mungkin membuat “pameran bersama” 
tanpa sekedar berarti “memamerkan karya di ruangan 
yang sama” atau sekedar menjadi “bersama” karena 
disudah dikonsep oleh orang di luar mereka terlebih 
dahulu agar berada dalam “isu yang sama”. Apakah seni 
rupa masih membutuhkan “sidik jari” para pelukisnya? 
Apakah mungkin nanti kita menciptakan karya atas 
nama bersama dan menghilangnya “ke-aku-an” 
senimannya? Apakah makna pameran bersama bisa 
terus kita perluas sampai sampai terakhirnya? Mengapa 
menjadi “anonim” masih mustahil dalam arena seni 
rupa kita? Dan seterusnya. 

Suatu ujicoba, dengan begitu, dapat berarti sebagai 
suatu ikhtiar untuk menjauhkan diri dari pesimisme 
akut dan juga tak ingin terjebak pada ambisi yang 
berlebihan. Barangkali hal itu berguna bagi sesama 
seniman muda. Dengan memperbanyak ujicoba maka 
dengan sendirinya kita sedang bersikap lebih hati-
hati terhadap begitu banyak konstruksi sosial yang 
sudah terbangun selama ini dalam gelanggang seni 
kita. Konstruksi tersebut bisa dalam bentuk dikotomi 
yang sudah dianggap wajar bahwa karya kertas sudah 
tidak berarti lagi; maka dengan ujicoba kita berusaha 
memeriksa konstruksi tersebut. Konstruksi tersebut 
bisa dalam pandangan lumrah bahwa pameran tunggal 
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lebih bergengsi daripada pameran bersama; maka dengan 
ujicoba kita berupaya untuk menelisik apakah benar selalu 
begitu. Lagi, konstruksi tersebut bisa juga berbentuk bahwa 
modus kolaborasi dalam penciptaan seni menghilangkan 
kekuatan pribadi atau gaya sendiri dalam karya kita; maka 
dengan ujicoba kita berusaha meragukan paradigma 
tersebut, atau mungkin ingin mempertanyakan seberapa 
penting gaya-pribadi dibanding gaya-bersama dalam 
sebuah karya seni. Dan seterusnya.

Sebagai generasi ke sekian dalam perkembangan seni 
rupa, begitu luas semesta konstruksi yang diwariskan ke 
seniman muda, tak habis-habis untuk diangkat tinggi-
tinggi, yang diam-diam mempengaruhi cara kita melihat 
kenyataan hari ini. Oleh sebab itu, seni sebagai ujicoba 
akan terus menelisik kembali segala bentuk kelumrahan 
yang ditularkan kepada kita sekarang, jangan-jangan 
“kebebasan kreatif” yang kita punyai sekarang justru telah 
diberi batas-batas tertentu: Jangan-jangan ketika sudah 
merasa keluar dari satu tempurung, kita sebenarnya 
hanya sedang terkurung dalam tempurung yang lebih 
besar dan lebih luas, tapi kita terlanjur sering menunduk 
dan tak sempat mencoba dan menguji untuk melihatnya. 

Tentu dalam suatu ujicoba akan jadi tergesa-gesa bila 
kita bicara soal tujuan pasti, seperti apa yang ingin dibuat 
setelah konstruksi tersebut disibak dan juga sebaliknya 
terlalu sia-sia bila kerja ujicoba hanya diartikan sebagau 
tindakan meragukan segala-galanya. Suatu ikhtiar ujicoba 
adalah sebuah gelanggang yang sangat luas, sebuah 
hamparan yang tak mudah ditempuh dalam satu dua 
langkah, sebuah kesabaran yang langka, ketika banyak yang 
terlalu terburu-buru mencari perbedaan dari orang lain, 
ketergesaan menunjukkan atau mungkin memaksakan 
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“keunikan”. Suatu ujicoba adalah suatu keinginan tak 
terbatas untuk menggali visi, meraba-raba titik-pijak 
untuk membayangkan masa depan, suatu acuan untuk 
mereka-reka penciptaan seni selanjutnya, ketika banyak 
yang merasa sia-sia dengan “kebaruan”. 
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Prolog
Kertas, yang ku ingat dari kertas selalu saja catatan harianku. Dalam 
keseharian kita tidak pernah terlepas dari salah satu produk budaya 
peradaban manusia satu ini, ya kertas sering kita jumpai bukan saja saat 
duduk di bangku sekolah dengan berupa buku yang berisi catatan teori 
akademis atau pun bacaan pelajaran, bungkus rokok, koran, bungkus 
gorengan, atau bahkan nota tagihan utang dsb. Namun kertas di mataku 
merupakan wadah apa saja, dimana tubuh dan ruang waktu ku dapat 
direpresentasikan, diletupkan di wadah ini dengan awal yang lebih santai 
tanpa harus malu. Sebab aku tidak menyukai memperlihatkan catatan 
harian yang kadang ganjil,vulgar, mengambang, ini hal pribadi sekali 
bagiku melebihi dari menjemur celana dalam di depan kontrakan ketika 
ruangan dalam ku penuh belukar kanvas dan barang rongsok.

 Namun pada pertemuan pameran kali ini, aku sedikit sesak dan gagap 
ketika seorang “esekutor” Ugo Untoro dan team hakim garis Galeri Kertas 
memilih catatan harianku ( Buku harian ) yang saat itu ku bawa di ruang 
presentasi kelas drawing di Studio Hanafi. Banyak sekali pertanyaan 
mengapa mereka memilihnya?? Aku tidak yakin mereka benar-benar 
membuka satu persatu halamannya, sebab aku pikir yang kubawa bukan 
karya jadi seperti halnya drawing yang siap untuk dikemas lalu dipajang. 
Sebaiknya aku pikirkan yang asik-asik saja, toh kaki ini tidak hanya 
bertemu kerikil kadang juga menginjak atau menendang kaleng dengan 
hati lepas. Detik berikutnya...pikiran ini goyah, Bukan dengan santai lalu 
melenggang begitu saja setelah mendapatkan bintang jatuh ini, tetapi 
aku malah bertambah runyam ketika harus memilih dan membaca lagi 
catatan,corat-coret dalam catatan harianku untuk ku jadikan pijakan atau 
cikal bakal dari karya di bulan mei 2018 lusa nanti. 
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Aku dan apa saja.

Seperti biasanya di dalam tasku selalu ada kamera, buku catatan, 
itu buku bergaris, sket book atau bahkan buku yang tak jelas sekali 
pun yang penting harus ada secarik kertas. Catatan harianku yang 
mungkin biasa saja ini, dapat membantuku melatih konsentrasi 
dalam menulis walaupun sering kali salah sebab antara kerja tangan 
dan otak tak bisa kompak, dengan tanpa mengedit/ menghapus  
ketika salah menulis seperti halnya mesin ketik digital / catatan 
digital/ facebook/ instagram dan lainnya.

Tanpa kusadari, setelah ku buka kembali catatan harian ini semacam 
dongeng yang melintas di perjalanan hari-hariku dengan bertemu 
apa saja. Pertemuan dengan ingatan masa kecil, mimpi, iseng, 
gurauan atau bahkan dialog dengan debu sekali pun aku tanpa 
malu meletupkannya di catatan ini. Lembaran-lembaran kertas ini 
mampu menelanjangiku dengan begitu mudah tidak seperti halnya 
saat berhadapan dengan medium kanvas dan lainnya. Aku begitu 
bebas mencoret, menulis atau bahkan merobeknya ketika salah, 
senang atau pun marah...di sini rasanya intuisiku tidak berjarak 
lagi oleh ini dan itu, sehingga hadir dan mengalir saja jejak itu 
adanya. Kertas begitu lekat dan juga menakutkanku saat di usia 
kanak-kanak khususnya dalam hal menulis dan membaca. Hampir 
di setiap minggu aku mendapat hukuman dari guru sebab secarik 
kertas ini...namun aku lewati semua itu dengan suka cita hingga 
hari ini. Tanganku sering kali terganggu oleh pendengaranku, huruf-
huruf sering berjalan lalu hilang dan aku kembali menghibur diriku 
dengan menggambar...menggambar,,,lagi,,dan lagi, toh itu juga 
Teks. Ayahku adalah penghibur handal bagi diriku, ketika diriku 
frustasi menulis dan membaca. Sejak itu Ia memberiku hadiah 
Kamera analog,  waktu kelas 1 SMP, aku begitu menyukai memotret 
diriku dengan set timer. Banyak malam kuhabiskan di kamar gelap 
dengannya untuk mencuci dan mencetak klise/rol film pada kertas 
foto. Dan hari ini, sekali lagi aku tersungkur sadar...mengapa 
aku menyukai memotret diri sendiri hingga saat ini, dari mulai 
menggunakan kamera hingga sketsa/gambar diri... oh mungkin aku 
sedang berlatih mengenali ruang dan tubuh ini lebih dekat.
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Dalam karya seri kertas kali ini aku mengambil, memilih, pijakan 
dari beberapa lembar halaman buku catatan harianku. Tidak 
semua halaman buku dapat ku pindahkan dengan mudah. 
Bukan atas pertimbangan penting atau tidaknya, akan tetapi 
lebih mempertimbangkan mampukah aku jujur ketika berpindah 
wadah satu ke wadah lainnya walau pun itu tetap kertas. Wadah ini 
akan memiliki dimensi lain ketika bertemu dengan apa saja yang 
berada di dekat tubuhku dengan ruang dan waktu yang berbeda..
dunia kecil dan dunia besar dapat terlipat olehnya. Semua yang 
datang padaku aku biarkan mereka tumbuh, aku tidak berusaha 
menolaknya namun malah memberi ruang yang akan membuka 
segala kemungkinannya. Mereka hadir tidak untuk menjadi apa 
yang diharapkan orang lain atau bahkan dapat mengganggu, 
aku kurang begitu peduli tapi.Dan aku kira setiap orang berhak 
mengkurasi diri mereka untuk merepresentasikannya ke dalam 
karyanya. Dari catatan harian yang biasa saja, akan memungkinkan 
menjadi yang tak terduga. 

“ Kertas ini begitu kompleks, sehingga selalu ada yang robek, 
berlobang, kusut di sana sini..namun hal ini tidak mengurangi 
pandanganku terhadapnya”. Henryette Louise

Selamat beraktivitas dengan penuh suka cita.

Henryette Louise
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Dialog - Kardus - Buku - Konstruksi - 
Memori 

Lima Kata yang menjadi gagasan awal dari karya yang berjudul 
“ Dialog Dalam Kardus “. Seperti dihadapka pada sebuah cermin 
ketika aku melihat kardus ditangan. Ia membawaku kepada 
memori-memori usang dan kerinduanku pada seorang bapak.
Buku dan kertas kertas yang bertumpuk dan menajadi sebuah 
konstruksi benda lain merepresentasikan seorang bapak yang 
menjadi sumber ilmu pengetahuan dan penopang bagi keluarga 
yang akan melahirkan sosok sosok baru. Ruang ruang kecil 
digambarkan seperti potongan dialog yang dibatasi oleh rasa egois 
dan menjadi terpetak petakan.

Moch. Yudistira Wididarma
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Perbincangan
 

Ungkapan berisi kata-kata. Ruang dan waktu mengisinya. Ketika ruang 
dan waktu telah berubah bahkan isinya masih tetap sama karena kertas 
telah merekamnya. Tanya dan jawab berbaur pada kertas dengan garis 
dan warna.

Garis dan warna dalam perbincangan mampu memberi rasa yang nampak 
pada kertas.

Buku sebagai catatan harian. Salah satu cara agar tahu apa isi nya adalah 
dengan membaca apa yang ada di dalamnya. Kolase dengan objek 
temuan yang memiliki nilai memori di masa lalu yang di tempelkan 
pada sampul buku yang tak memiliki isi ini menjelaskan apa yang ada di 
dalamnya. Seperti seri dalam buku cerita. Dan pertanyaan ‘siapa aku? 
Aku.’  adalah renungan utama di setiap hari.

Rasa ingin tahu terhadap benda-benda alam menjadikan setiap hariku 
memperhatikannya. Daun yang menari saat jatuh. Air yang bernyanyi 
saat mengalir. Angin yang berputar putar dengan si asap sang kain.
tanah yang membuat ramuan farfum bersama hujan.  Mereka seperti 
teman yang selalu ada. Maka ku biarkan mereka mengisi hariku. Maka ku 
persembahkan ini untuk temanku.

Ibu mendikte ku waktu kecil. A i u e o. Dan kalimat beberapa orang ku 
tuliskan.  Ku tuliskan kalimat beberapa orang karena ibu mendikte ku.  Di 
meja lipat kokoh oleh besi. Siang itu. Ini apa? Fotokopi? Kata nya apa? 
Tak pernah jelas di otakku karena ibu bilang ini latihan. Banyak Z dan D. 
Sehabis makan siang. Aku ingat sehabis makan siang. Beberapa kertas 
itu kau bolak balikkan. Katanya ku hampir juara tapi saat itu aku sakit 
karena gerimis tetap saja ku upacara. Tapi kau bangga ya, walau aku sakit 
tapi bisa menyelesaikan kalimatku walau tanpa titik. Aku bau nenek saat 
duduk di bangku itu.

Baling-baling di bantu nenek. Saat itu aku sangat antusias. Tutorial di 
buku apat ku lakukan. Baru kelas satu waktu itu. Kertas warna yang tak 
pernah membosankan. Dua lembar. Di PR kan. Tak ada satu orangpun 
yang menyelesaikan itu. Ku berbagi pada nenek yang ternyata dia tahu 
cara membuatnya. Tapi salah satu balingku sedikit sobek. Ambil koin 
cetak empat bulat di kertas kedua. Lalu gunting dan tempel. Aku hanya 
perlu jujur dan bersunggguh sungguh.

Silvy Linova
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Membaca tanda 
Aku, Realitas, Batas dan Kertas 

 
Berangkat  dari kalimat. Terbatas dan Tak Terbatas atau Batas 
kertas . Tentu kertas memiliki batas. Batas secara umum yaitu 
sifat-sifatnya sebagaimana diketahui, rapuh dan penyerap  air  
yang  baik.  Ataupun batas dalam segi personal yaitu antara 
kertasnya, isi yang terdapat pada kertas dan bagaimana 
mengunakan kertas tersebut. 
 
B A T A S   K E R T A S 
Pada kemungkinan yang  sukar di tuliskan maupun yang rumit 
untuk dijelaskan. Atau lebih dari itu yang mengingatkan  aku akan 
suatu  batas-batas lain. Antara lain, makna dan memaknai, patah 
dan tumbuh, tersurat dan yang tersirat, waktu dan ruang, kasar 
dan halus, sia-sia dan berarti demikian bahkan antara aku dan 
diriku (external maupun internal) 
Batas kertas, kertas yang membatasi atau bahkan batas yang 
membatasi kertas. Tentu aku sebagai manusia sadar akan batas 
dan mensepakati keterbatasan ( amen). Namun bagaimana 
apabila perihal nya mengenai  ( K E R T A S ) dan  ( B A T A S ) 
apabila pertanyaan nya mungkinkah jika ada selembar kertas 
yang ku temui dan karna ia hanya selembar  ia membatasi 
pikiran, idea-idea dan bahkan perasaanku?  Mungkinkah aku 
butuh satu, dua atau bahkan sepuluh ribu lembar kertas lagi guna 
untuk memenuhi hasrat ku? Sedang saat itu aku belum mampu 
menjumpai kertas dengan jumlah yang. Demikian. 
    Mungkinkah akibat terbatasnya kertas, kemudian aku tidak 
dapat melakukan sesuatu? Dan menyia-nyiakan kertas yang  telah 
kutemui karna dengan bangga “ aku telah berhasil membatasinya“  
     Atau  dengan selembar kertas, aku bisa mendapatkan kertas-
kertas lain, tentu dengan mencari tahu tata-cara akan hal tersebut  
dengan mengunakan kertas ini? Yang tentunya dengan adanya 
kesepakatan antara aku pikiran dan perasaan yang aku kenali dan 
pahami. 
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K E R T A S 
Begitu banyak artikulasi terhadap kertas, kertas sebagai 
medium - medium dalam bentuk kertas ataupun kertas  
sebagai sarana mendapatkan medium. Tentang kertas, 
kertas terbagi dalam perhitungan beberapa aspek penting 
yang mempengaruhi pikiran menurutku, antara lain ukuran, 
ketebalan, warna, gesture, bentuk bahan dan fungsi. Disini 
aku tidak akan menjelaskan pengertian kertas secara jelas, 
terstruktur dan rinci sebagaimana metode riset pada umumnya 
karena terus terang  “aku belum mampu pada bidang itu” 
namun disini aku hanya berusaha untuk menyampaikan hal-
hal yang mungkin telah aku sepakati dan pahami (dalam diri). 
Sebagaimana kertas yang selama ini telah menerima  aku dan 
diriku. Begitupun sebaliknya. 1 
   Kertas bagiku ialah persoalan, kertas bagiku ialah 
penyelesaian. Sebagaimana putih kain kanvas pada waktu. 
Kertas bagiku ialah lawan kertas bagiku ialah sahabat, 
sebagaimana waktu menyikapi ruang. kertas bagiku ialah 
kehancuran, kertas bagiku ialah keindahan, sebagaimana ruang 
mempergunakan waktu. sebab aku pikir dalam hidupku begitu 
banyak realitas yang terdapat pada kertas, seperti halnya akte 
kelahiran yang terbakar, kartu keluarga,  tes menggambar 
waktu SD, surat-surat cinta, gambar teknik semasa STM,  sketsa-
sketsa pinggir jalan, mengejar layang-layang, catatan harian, 
drawing book, perahu kertas yang tenggelam, tulisan pena dari 
ibu atau tissue, untuk menghapus air mata. 
   Dan dengan demikian kata pengantar  sekaligus sebagai 
bahan dasar konsep kerjaku yang dapat aku sampaikan 
mengenai,  Aku, Realitas, Batas dan Kertas. Dan dengan segala 
kekurangan. Aku sampaikan, maaf dan terimakasih. 
 
 
KONSEP KERJA 
    Berangkat dari hal-hal yang sederhana, Aku, berusaha 
sebagaima mengenali diriku, dan sebagaimana kata pengantar 
di atas, (Aku, Realitas, Batas dan Kertas) ialah tidak lain, sebagai  
bahan dasar pemikiran juga acuan perasaan daripada karya. 
Dan mengenai konsep, konsep dalam karya ini tidaklah serumit 
yang aku bayangkan dan tidak juga sesulit yang  di pikirkan 
melainkan cukup merefleksi bila dilakukan dan dirasakan. Disini 



34



35



36

aku mencoba berdialog, menuangkan gagasan dan mengoreskan 
perasaan. Terhadap kertas. 
   Disini aku mengunakan kertas sebagai medium dan medium 
sebagai kertas. Atau dengan kata lain disini aku mencoba bertanya 
terhadap diriku sendiri melalui kertas dan bertanya melalui “kertas” 
mengenai apa-apa saja tentang diriku.  
      
   Terdapat dua atau lebih karya-karya dalam bentuk 2d dan Satu 
karya mungkin, dalam bentuk 3d. yang dimana proses daripada 
karya-karya tersebut memiliki definisi-definisi nya sendiri, (bagiku). 
Yang dimana pada karya dalam bentuk 2d aku mencoba menjawab 
pertanyaan yang datang nya dari kertas,  antara lain “apakah kertas 
membatasi anda?” atau “anda yang  membatasi kertas?” lalu 
“bagaimana anda mengawal batas-batas itu?” sedang anda tahu 
bahwa anda terbatas? Dan didalam karya-karya 2d inilah yang  ku 
berikan judul “ belum ada judul “  dengan mengunakan lebih banyak  
tinta, aku menuangkan gagasan mengenai diriku sendiri, membaca 
seperti apa diriku dan bagaimana aku menyikapi diri, tubuhku dan 
pikiranku. Dan dengan katalain didalam karya 2d ini aku mencoba 
menjadi tinta dan membiarkan kertas menjadi diriku. Maka dengan 
begitu kiranya aku dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
datangnya dari kertas tersebut, dan  melihat diriku dalam kertas, 
tentu dengan adanya jelas dan batas. 
    Kemudian mengenai karya dalam bentuk 3d yang aku beri judul 
“Batas Kertas” khusus  dalam karya ini aku mencoba mengunakan 
“medium sebagai kertas”  atau dengan kata lain membiarkan kertas 
berdiri tidak lagi sebagai kertas. Melainkan sebagai karya yang 
mandiri. memiliki esensi, maupun  mampu menyikapi kontradiksi, 
ataupun sublimasi - problem yang datang dari luar maupun dari 
dalam (kertas). Juga berharap dapat merefleksi -  merelasasikan 
dirinya sendiri lebih positif, khususnya terhadap ruang-ruang emosi 
yang  dimiliki. Maka pada karya 3d ini aku tidak akan hadir sebagai 
juru bicara yang seolah mampu menjelaskan dan berdebat segala 
macam hal yang  dipikirkan “meskipun terkadang, keraguan datang 
tidak sesuai dengan kenyataan”  namun disini aku hanya mencoba 
menceritakan sedikit dari karya tersebut yaitu, pada hal-hal yang 
mengusik perasaan. 
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      Karya tersebut terbagi mejadi tiga bagian. Yang dibagian 
pertama berbentuk kubus ataupun bangun persegi , yang 
menggambarkan tentang batas dari sebuah ruang yang persisi . 
(ruang yang terkendali). Dan satu bangun ruang lain ialah bangun 
kedua,  disisi sebelahnya yang tampak lebih kecil namun lebih 
memiliki argumentasi dan ber- energi yang seolah menjawab akan 
pertanyaan- pertanyaan  baku, yang datang dari bangun ruang 
pertama  dengan caranya sendiri, dengan garis  miliknya. dan disini, 
pada ruang bagian ketiga yang berada dibelakang atau bahkan di 
depan, sebagaimana perspektif cara kita memandang. tidak lain 
dan tidak lebih, ia hadir sebagai penanda daripada waktu. Waktu 
yang menceritakan proses dari pada karya, waktu dalam bentuknya, 
waktu dalam rupa kenangannya, waktu yang menggambarkan 
waktu - didalam waktu,  maupun hadir sebagai waktu, yang terdapat 
di dalam ingatan, dari sebuah karya.   Demikian. Yang aku dapat 
ceritakan. Dan dari kedua  tata- cara kosep kerja  yang berbeda 
tersebutlah aku mencoba mengumpulkan serpihan jawaban-jawaban 
dan menemukan lagi pertanyaan-pertanyaan yang terkandung 
dalam experiment  pengkaryaan kali ini, yang dimana kini kurangkum 
menjadi satu kesatuan kalimat, pada dua kata dasar yaitu “batas”  
dan  “kertas” atau “Batas Kertas”. 
   Begitupun, demikian dengan ini kiranya, konsep kerja yang mampu 
aku sampaikan tampa mengurangi rasa hormat, dengan segala 
kekurangan, aku sampaikan maaf dan terimakasih. 

Suyatno
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Ketika semua merangsek masuk maju kedepan, Aku menghitung 
mundur 20tahun usia kesadaran,menemukan kembali Hari Hari 
membosankan,kesedihan,kebahagiaan,Putus asa,Dan harapan.
Aku melihat lagi semuanya  membentuk ritme....

Aku tidak benar benar tahu, Aku sedang mundur atau maju.

Masih Ada kertas kosong.... 
Suvi Wahyudianto
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Louis Henryette merupakan peraih Gold 
Award Emerging artist UOB Painting of 
The Year 2016. Ia merupakan lulusan 
desain grafis di STSI Bandung dan seni 
murni di ISBI Bandung. Beberapakali 
melakukan pameran tunggal dan 
pameran bersama. Kini sehari-hari ia 
bekerja sebagai ilustrator, konseptor 
artistik, dll. 

Moch Yudhistira Wididarma belajar 
seni rupa di ISBI Bandung FSRD program 
Studio Kriya Seni. Pameran bersama 
Invalid Urban, Happy Balangsak #2 di 
Imah Budaya Cigondewaacara Seni 
Bandung 1, Sound of Oracle di Spasial 
acara Sound Art dan Sound of Oracle di 
Soemarja acara Soud Art.   

Silvy Linova belajar seni rupa di ISBI 
Bandung. Ia pernah melakukan beberapa 
pameran bersama. Turut menunjukkan 
karyanya di pameran Ugo Untoro di 
Galerikertas hingga kemudian ikut 
berpameran bersama perupa muda 
lainnya. 
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Suyatno menghabiskan banyak 
pencariannya di jalanan, bergiat 
bersama komunitas sketsa yang 
tersebar di berbagai pinggiran Jakarta, 
dan kemudian memperluas pencarian 
lain dengan belajar kepada perupa-
perupa yang sudah berpengalaman, 
salah satunya di Studiohanafi, Depok. 

Suvi Wahyudianto adalah perupa 
Madura yang pernah belajar seni 
rupa di Universitas Negeri Surabaya. 
Ia beberapakali menyelenggarakan 
pameran tunggal dan pameran 
bersama. Beberapa aktivitasnya 
terakhir, tahun 2016 lalu, ia menjadi 
finalis UOB Jakarta dan 2017 mengikuti 
residensi di REDBASE Foundation di 
Yogyakarta. 
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Lebre	dan	Seni	yang	Mereka	Percaya	
	
			Seni	bukanlah	suatu	yang	absolut.	Apabila	ia	absolut	maka	Lebre	tak	akan	lahir.	Selama	dua	
tahun	 berdiri	 sebagai	 sebuah	 band	 kampus,	 Lebre	 bersendagurau	 dengan	 lirik	 yang	
ditampilkan	apa-adanya	dengan	sedikit	sentuhan	puitis	guna	menunjukkan	identitas	mereka	
sebagai	 kumpulan	 enam	manusia	 pegiat	 sastra.	 Lebre	 menampilkan	 sesuatu	 yang	 jarang	
dikumandangkan	seniman	lain:	kritik	atas	seni	itu	sendiri.	Seni	Jangan	Dilombakan	(?)	adalah	
lagu	 anthem	 yang	mempertegas	 posisi	 mereka	 dalam	memandang	 seni.	 Dilanjutkan	 juga	
dengan	sekuelnya	Seni	Masih	Dilombakan	(?)	yang	mempretegas	ulang	pertanyaan	itu.	Atau	
ilustrasi	atas	begitu	abu-abunya	kehidupan	ibukota	Jakarta	lewat	lagu	Hiperpolitan.	
	
			Genre	bukanlah	suatu	yang	dipusingkan	oleh	Lebre.	Chord-chord	sederhana	yang	diklaim	
terlalu	 topforty	pun	 tak	harus	dihindari.	Karena	bagi	Lebre	bermusik	 tak	boleh	dibelenggu	
oleh	 ketakutan	 atas	 stereotip	 tertentu.	 Apa	 yang	 dimainkan	 adalah	 apa	 yang	 dhadirkan.	
Kalaupun	 boleh	 menciptakan	 sebuah	 genre	 baru	 sembarangan,	 katakanlah	 Lebre	
menciptakan	 Lebrecore,	 atau	 dengan	 meminjam	 istilah	 superlatah	 yang	 overused:	 Post-
Genre.	Tapi,	biar	mudah:	Pop	saja.	
	
Lebre	
Vokal:	Idham,	Citra	
Gitar:	Yudhistira	
Bass:	Iboi	
Keyboard:	Kawkab		
Drum:	Fahry	
	
Contact	Person:	081299097061	(Boi),	085717688345	(Citra)	
Email:	official.lebre@gmail.com	
	
	

Lebre dan Seni yang Mereka Percaya
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Puisi,	Lagu,	dan	Sasina	
	
	 Sasina	 adalah	 komunitas	 musikalisasi	 puisi	 dari	 Sastra	 Indonesia	 UI	 atau	 IKSI	 UI.	
Pertama	 berdiri	 di	 tahun	 1996,	 kini	 di	 usia	 ke-22	 Sasina	 masih	 konsisten	 dengan	 spirit	
sastrawinya:	menyatukan	alunan	musik	dan	bait-bait	puisi.	Dari	panggung	ke	panggung,	dari	
lagu	 ke	 lagu,	 dari	 sajak-sajak	 tentang	 laut	 hingga	 sajak	 tentang	 manifestasi	 politik	 telah	
merangkum	 perjalanan	 panjang	 Sasina.	 Sederetan	 puisi	 dari	 penyair	 legendaris	 pernah	
mereka	singgahi	dalam	nada:	Sutardji	Calzoum	Bachri,	W.S.	Rendra,	Sapardi	Djoko	Damono,	
Sitor	 Situmorang,	 Subagio	 Sastrowardoyo,	 Soe	 Hok	 Gie.	 Bersenjatakan	 nuansa	 semi-folk,	
semi-bossanova,	semi-jazz,	Sasina	menghadirkan	puisi	di	dalam	untaian	musik	yang	warna-
warni,	dan	tak	pernah	terbayangkan	sebelumnya.	
	
	 Kini,	manakala	kebangkitan	unit-unit	folk	nan	puitis	tengah	menjalar	jagad	permusikan	
Indonesia,	 Sasina--dengan	 keunikan	musiknya--tak	 mau	 ketinggalan	meramaikan.	 Sebagai	
sebuah	 grup	 yang	 terus	 beregenerasi	 setiap	 tahunnya	 dengan	 mengandalkan	 SDM	 dari		
mahasiswa	Sastra	Indonesia	FIB	UI,	Sasina	ibarat	pohon	yang	daunnya	sesekali	meranggas	lalu	
tumbuh	lagi	dalam	konteks	permusikalisasian	puisi.	Tahun	lalu	Sasina	telah	membuat	sebuah	
langkah	besar	dengan	menerbitkan	buku	antologi	puisinya.	Disertai	juga	dengan	rilisan	tiga	
musikalisasi	 puisi	 baru	 dalam	 sebuah	mini	 album	berjudul	Asmaraloka.	Misi	 budaya	 yang	
dibawakan	Sasina	sederhana	saja:	mendekatkan	manusia	ke	dalam	sastra	lewat	perkawinan	
dengan	musik;	dan	akan	begitu	seterusnya.	
	
Contact	Person:	085717688345	(Citra),	0817701540	(Jassie)	
Email:	sasina.iksiui@gmail.com	
Soundcloud:	sasina	
Youtube:	Sasina	IKSI	UI	
Instagram:	sasina_iksiui	
Twitter:	@sasina_	
	
	

Puisi, Lagu, dan Sasina
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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 

Galerikertas
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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 
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semakin beragam daripada sekedar dikotomi industru cetak 
dan industri digital. 
 
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. 
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Tentang Studiohanafi

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.

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 
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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
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Malam pembukaan galerikertas
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Workshop galerikertas
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Agenda Pameran    2018

06 Mei
2018
16.00 WIB

Minggu

Diskusi Karya Pameran 
Bersama Ugo Untoro & 
Peserta Pameran
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Pameran 5-15 Mei 2018, pukul 10.00-17.00 WIB

07Mei
2018
12.00-14.00 WIB

Senin 08Mei
2018
16.00 WIB

Selasa

Workshop dan Diskusi Bersama 
Peserta Pameran 

Workshop dan Diskusi 
Bersama Peserta Pameran 
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GALERIKERTAS STUDIOHANAFI 
MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA:

Lebrina (Lebre feat Sasina)

FSRD ISBI Bandung

Ugo Untoro

Bapak Anis Sudjana, Dekan FSRD ISBI Bandung

Bapak Away Enawar, Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Tangerang

Ibu Happy Indira Dewi, Magister Teknologi pendidikan FKIP Universitas 

Muhammadiyah Jakarta

Bapak Ruskamafi, Kepala Sekolah SDN Parung Bingung 1

Ibu Masyronih, Kepala Sekolah SDN Parung Bingung 2

Napiun

Bapak Apep dan tim Studiohanafi

Seluruh pihak yang membantu terselenggaranya pameran BA[KER]TAS
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