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Proses pemilihan 

sketsa terbaik 

untuk nantina akan 

dipindahkan pada 

kanvas 

Proses pengeringan  

karya instalasi 

yang dilakukan 

dengan teknik 

cetak saring / 

sablon  

Sumber: 

Dok.Pribadi 
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Proses pewarnaan pada 

objek yang telah 

dipindahkan pada 

kanvas. 

Sumber: Dok. Pribadi 

Proses pembentukan cetakan 

pada teknik sablon, dengan 

mneghilangkan  sisa emulsi 

yang menempel pada screen 

bekas hasil penyinaran, 

sehingga muncul pola positif-

negatif 

Sumber: Dok. Pribadi 
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Dokumentasi Ujian 
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Ujian tesis  ini dilakukan dengan cara daring karena masih dalam masa pandemi  

mengikuti protokol pemerintah mengenai covid-19 
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Berikut adalah katalog dari hasil penciptaan karya seni ini :  
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Katalog Pameran Tugas Akhir 
Penciptaan Karya Seni 
Program Pascasarjana ISI Yogyakarta
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Puji syukur senantiasa terpanjatkan kehadirat Alloh SWT atas segala 
limpahan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan 
penulisan tesis progran Pscasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta 
dengan judul: Dari Sasak Melihat Sasak “Klarifikasi Stigma Tentang 
Masyarakat Tradisi”. Saya menyadari terselesainya tesis tidak lepas 
dari bantuan dan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. 
Untuk itu, saya dengan rendah hati dan rasa syukur mengucapkan 
terimakasih kepada Ibu tercinta Haudiah, Ayah saya M. Asha, adik 
saya Noto, serta seluruh keluarga. serta terimakasih sebesar-besarnya 
kepada dosen pembimbing saya Prof. Drs. M. Dwi Marianto, MFA, 
Ph.D, Dr. Suwarno Wisetrotomo selaku ketua program studi seni 
program magister, tim penguji tesis saya, ibu dan bapak Dikmawa, dan 
pak satpam serta pak tukang kebun. terimaksih pula untuk L. Agus 
Fathurrahman, Alm.Mawardi, SyahrulQodri, Murahim, Bencingah 
Institut, keluarga Asah Makna, serta keuarga Batua yang telah 
membuka rahasia tentang Sasak, terimakasih kepada Heri dono serta 
Dipo Andy yang telah memberikan banyak masukan. untuk Teguh 
Hadiyanto yang telah membantu menyusun katalog ini, untuk Anatri 
Sartika, Sebastian Advent, Agung Nugroho, Yanwar ikhsan, Gisella, 
Arin, oji, Wisnu Ajitama, Diah, Feroz, ica, Deska bayu sekeluarga,  
phalong, Bus Oleng, Imam, Ade, Sarif, Urwa, Atak, Genk mawar, dan 
Seluruh teman-teman yang telah banyak membantu dalam tugas akhir 
ini yang tak dapat saya sebutkan satu per satu karena banyak.

Ucapan 
Terimakasih
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Sering kali persepsi negatif kita 
terhadap sesuatu menimbulkan 
gejolak terhadapnya, seperti yang 
terjadi pada masyarakat Sasak, 
khususnya masyarakat tradisi 
yang sering kali mengalami 
berbagai stigma/ stereotype. 
Hal ini melatar belakangi saya 
untuk mengangkat tema tersebut 
sebagai upaya klarifikasi terhadap 
berbagai macam stigma dilihat 
dari sudut pandang masyarakat 
pendukungnya (masyarakat 
Sasak tradisional). Adapun 
tujuan dalam penulisan ini ialah 
menguraikan proses penciptaan 
karya seni berdasarkan tema 
DARI SASAK MELIHAT SASAK 
“Klarifikasi Stigma tentang 
Masyarakat Tradisi”. Pada 
proses penciptaan karya seni 
ini, saya mengacau pada metode 
penciptaan yang digagas oleh 
David Campbell dengan tahapan 
Preparation, Concentration,  
Incubation, Illumination, dan 
Verivication. Konsep penciptaan 
dalam karya seni ini diwujudkan

melalui memahami kenteks dan 
konten stigma yang tercermin 
dalam masyarakat Sasak yang 
kemudian diwujudkan kedalam 
karya seni berupa lukisan dan 
instalasi. Pemiihan bentuk 
diwali dengan membuat 
klasifikasi mengenai stigma 
yang berkembang kemudian 
dikomparasikan dengan 
kepercayaan masyarakat tradisi, 
dari komparasi tersebut dapat 
diklasifikasikan kecenderungn 
bentuk yang akan digunakan 
dalam karya seni yang akan 
dibuat.

Secara keseluruhan, tema dan 
karya-karya yang dihasilkan 
merupakan klarifikasi atas 
stigma yang berkembang tentang 
masyarakat Sasak tradisi serta 
indikasi bahwa begitu banyak 
kearifan lokal pada suku Sasak 
yang dapat diangkat menjadi 
karya seni yang bersifat kekinian 
(modern dan kontemporer).

Rangkuman 
Ide Penciptaan
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Jalan Sepi menuju Bhikku
cat akrilik dan cat minyak pada kanvas 

100 cm x 100 cm

 2019
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Fenomena adanya para 
penduduk/ komunitas kecil 
masyarakat yang menetap 
menyendiri di lereng-lereng 
gunung Rinjani memberikan 
beberapa macam spekulasi 
mengenai keberadan mereka. 
Anggapan yang paling 
mainstream beredar pada 
masyarakat Sasak ialah bahwa 
mereka adalah sebagian kecil dari 
masyarakat Sasak dahulu yang 
menolak memeluk agama islam. 
Hal ini bertolak belakang dengan 
kesaksian masyarakat tersebut 
dan memori masyarakat Sasak. 
Mereka mengaku diri mereka 
berasal dari majapahit yang 
datang pada kisaran abad XIII. 
Mereka adalah komunitas yang 
bersikukuh dengan keyakinan 
mereka sehingga membuat 
pemikiran bahwa mereka harus 
mengasingkan diri. Mereka 
mengaku keyakinan yang mereka

anut ialah agama Majapahit. 
Masyarakat kebanyakan 
menyebut mereka dengan 
sebutan Sasak Bode. Beberapa 
sejarawan dan masyarakat tradisi.

Lukisan yang berjudul Jalan 
Sepi Menuju Bhikku ini ingin 
mengungkapkan adanya 
komunitas kecil masyarakat 
pendatang awal yang hingga kini 
masih eksis dengan keberadaan 
serta keyakinan mereka. Kata 
bhikku mengacu kepada upaya 
eksistensi yang komunitas ini 
lakukan terhadap sisitem nilai 
dan kepercayaan yang mereka 
bawa dari negri asal mereka. 
Menjadi buduh secara utuh 
adalah upaya menuju bhikku. 

Jalan Sepi 
menuju Bhikku
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Mata-mata Api

cat akrilik dan cat minyak pada kanvas, 

100 cm x 100 cm

 2019
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Burung merpati merupakan 
penggambaran saya akan 
perempuan Sasak, sedangkan 
bunga lotus sebagai 
penggambaran nilai-nilai  yang 
menjadi penopang hidup mereka 
yang kini makin hari makin 
tergerus dengan berbagi macam 
penyebab, baik internal seperti 
kurangnya pemahaman tentang 
nilai diri, dan eksternal seperti 
masalah modernitas yang terus 
berkemabang dan memacu 
mereka untuk terus ikut terbawa 
kedalamnya. Sedangkan objek 
mata merupakan penggambaran 
dari bagaimana cara pandang 
atas nilai-nilai yang dulu  mereka 
anut kemudain saat ini sedikit-
demi sedikit terbakar tergerus 
sudut pandang dari luar diri 
mereka. Adanya stigma bahwa 
perempuan Sasak adalah 
perempuan-perempuan yang 
terpinggirkan, yang diperbudak

laki-laki karena adana nggapan 
jika di Sasak yang berkerja 
adalah wanita sedangkan laki-
laki hanya berdiam diri dirumah 
kemudian menginspirasi saya 
untuk melihat melihat kembali 
hal tersebut. Bahwa mereka 
(perempuan Sasak) seyogyanya 
kembali kepada nilai-nilai atas 
dasar konsep-konsep feminitas 
yang sejak dulu diajarkan 
oleh para pendahulunya. 

Mata-mata Api
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Lampan Lahat (Perjalanan Kematian)

cat akrilik pada kanvas

100 cm x 100 cm

 2020
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Lampan Lahat adalah sebuah 
judul dari cerita pewayangan yang 
notabene dianggap sakral oleh 
masyarakat. Pada dasarnya cerita 
ini menggambarkan perjalanan 
hidup manusia menuju 
kematian. Berisikan pelajaran 
hidup yang harus kita ambil 
serta kita jalani guna menuju 
keabadian. Sayangnya persepsi 
yang menganngap bahkan 
mendengarkan kata lampan lahat 
saja sebagian masyarakat sudah 
ketakutan. Padahal itulah bab 
yang nantinya harus dan pasti 
dialami oeh setiap jiwa yang 
hidup. Karena persepsi kengerian 
tersebut banyak rahasia-rahasia 
yang menjadi tak terungkap.  

Lampan Lahat 
(Perjalanan Kematian)
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Berepoq (Tinggal Menyepi)

cat akrilik pada kanvas

100 cm x 100 cm

 2020
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Saat ini, pada kalangan 
masyarakat Sasak modern 
pola berepoq sudah tidak lagi 
banyak di gunakan. Berepoq 
adalah bertempat tinggal pada 
suatu daerah (menyendiri) yang 
dilakukan oleh para orang tua 
Sasak awal guna menguatkan diri 
secara lahir maupun bathin untuk 
nantinya kembali ke masyarakat 
sebagai manuisa yang siap 
memimpin. Namun belakangan, 
orang-orang yang masih terlihat 
berepoq dianggap sebagai orang 
yang terasing/mengasingkan 
diri karena memiliki ilmu-
ilmu gaib/ metafisik bahkan 
cenderung dianggap sebagai 
penganut ilmu hitam. 

Berepoq 
(Tinggal Menyepi)
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Kembali ke Batua

cat akrilik dan cat minyak pada kanvas, 

100 cm x 150 cm

2019
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Begitu banyak pertanyaan, 
pernyataan dan  spekulasi 
mengenai siapa manusia Sasak. 
kata durus iye elek agame (cari 
melalui jalan agama) rupanya 
bukanlah ungkapan yang tanpa 
dasar. Spekulasi mengenai 
masuknya Islam ke pulau 
Lombok dan kepercayaan awal 
manusia Sasak bisa menjadi 
kunci untuk mengungkap 
misteri manusia Sasak. 

Batua merupakan salah satu 
tempat dan pintu masuk 
untuk mengungkap misteri 
masyarakat Sasak awal. Batua 
berupa tapak masjid yang masih 
tersisa pada sudut tersembunyi 
pulau Lombok berada pada 
ketinggian 2.200 MDPL. 
Keberadaan Batua. meruntuhkan 
spekulasi bahwa masjid Bayan 
merupakan masjid tertua dipulau 
Lombok sebagai basis pertama

sunan Prapen menyebarkan 
agama Islam pada Abad XV

Kembali ke Batua
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Di antara Ombak dan Malam Keemasan 

cat akrilik dan cat minyak pada kanvas

140 cm x 140 cm

 2019
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Begitu banyak klaim atas 
siapa penghuni pertama pulau 
Lombok. Mulai dari klaim 
bahwa mereka berasal dari 
pulau Jawa, hingga klaim dari 
masyarakat Bugis pendatang 
bahwa merekalah orang yang 
pertama datang ke pulau 
Lombok pertama kalia atas dasar 
persepsi kepiawaian mereka 
mengarungi lautan. Orang Bugis 
pendatang mengklaim bahwa 
mereka lah yang meng-Islamkan 
pulau tersebut. Ini tak sejalan 
dengan klaim awal. Jika mereka 
yang meng-Islamkan maka 
pastinya ada yang di Islamkan. 
Ini menandakan jauh sebelum 
para pendatang ini tiba di pulau 
Lombok, masyarakat Sasak sudah 
eksis dengan peradaban mereka.
Melalui karya ini, saya mencoba 
menggambarkan kedatangan 
pertama manusia di pulau 
perawan ini. Dengan judul

diantara ombak dan malam 
keemasan, saya mencoba 
menampilkan suasana penuh 
harap dan bahagia pulau Lombok 
menyambut kedatangan mereka.

Di antara 
Ombak dan Malam 
Keemasan 
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Mulud Cahye (Kelahiran Cahaya)

cat akrilik dan cat minyak pada kanvas

120 cm x 160 cm

2019

      UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



Wetu Telu jari guru kaji ngaji
Mace kitab Kalam 
 Inaq, Amaq kance Diriq
Tejawaq isiq Nursade

Wetu Telu menjadi 
guru kami mengaji
Membaca kitab Kalam
Ibu Ayah bersama  diri
Ditunjukkan jalan oleh Nursada

Ada pertanyaan yang 
berseliweran pada masyarakat 
muslim dan dari beberapa peneliti 
yang  meneliti mengenai Sasak, 
yakni mengapa pada masyarakat 
tradisi pada saat perayaan 
maulid Nabi Muhammad SAW 
justru yang banyak dibahas ialah 
mengenai penciptaan Adam dan 
Hawa bukan menitik beratkan 
pada kelahiran Muhammad 
bin Abdullah. Bahkan diantara 
prosesi perayaan tersebut, 

terdapat ritual mengarak 
sepasang anak laki-laki dan 
perempuan yang belum baligh? 
Bahkan ini menimbulkan stigma 
miring bagi masyarakat tradisi 
atas perayaan maulid nabi.  

Tentunya kita harus melihat secara 
utuh dalam perayaan tersebut, 
agar kita tak salah paham, Bahwa 
yang menjadi titik fokus pada 
perayaan maulid nabi pada 
masyarakat Sasak tradisi ialah 
kelahiran Nur Muhammad yang 
menjadi alasan diciptakannya 
alam semesta atas dasar sifat 
Mahabbah yang Alloh miliki. 
Karena sifatnya yang sakral, 
maka perayaan maulid nabi pada 
masyarakat tradisi terasa jauh 
dari kesan riuh seperti perayaan-
perayaan di daerah lainnya.

Mulud Cahye 
(Kelahiran Cahaya)

      UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



Menuju Pusat Kosmos

cat akrilik dan cat minyak pada kanvas 

150 cm x 200 cm

2019
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Pemilihan gunung Rinjani 
sebagai objek utama dalam 
karya ini bertujuan untuk 
menggugah kembali kesadaran 
akan keberadaan Rinjani 
sebagai poros yang sangat 
penting bagi masyarakat Sasak. 
Secara kosmologis, Rinjani 
memiliki peran utama sebagai 
pusat kosmos. Ia tidak dapat 
dipisahkan dari segala sendi 
kehidupan masyarakat Sasak. 
Bagi masyarakat tradisi, 
mengunjungi Rinjani adalah 
sesuatu yang penting. 
Karena  itu, mereka meyakini 
mengunjungi Rinjani adalah 
sesuatu yang sakral dan tidak 
dapat dilakukan sekeinginannya. 
Mereka akan menunggu 
Rinjani memanggil mereka, 
saat panggilan itu ada maka 
saat itulah mereka akan datang. 

Menuju Pusat 
Kosmos
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Bulan Setengah Purnama

cat akrilik dan cat minyak pada kanvas

140 cm x 160 cm

2019
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ada begitu banyak persepsi 
mengenai Sasak. Melalui karya 
yang  berjudul bulan setengah 
purnama ini saya mencoba 
menepis anggapan miring atas 
tuduhan ahlul bid’ah terhadap 
masyrakat tradisi atas berbagai 
macam ijtihad (pilihann hukum 
atas diri berdasarkan ilmu)
tentang hidup yang mereka 
lakukan, yang dianggap tidak 
sesuai dengan syari’at Islam, 
disamping juga memaparkan 
pendapat dari pada para tetua 
Sasak yang pernah saya dapati, 
seperti apa yang dikatakan oleh 
Maulana Syaikh Muhammad 
Zainuddin Abdul Majid 
seoarang putra Lombok pendiri 
organisasi Nahdlatul Wathon 
yang juga seorang sultonul 
auliya’ (pemimpin para wali):  
jemak lamun wah buek ukep 
barukne keruan penggitan 
Sasak, yang berarti esok ketika

awan mendung sudah banyak 
terurai maka disanalah mulai 
terang akan Sasak. Bulan yang 
setengah purnama mewakili 
keadaan masyarakat tradisi yang 
masih dianggap menyimpang.

Bulan Setengah 
Purnama
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Idup Sopoq (Hidup Satu)
 
cat akrilik dan cat minyak pada kanvas

100 cm x 150 cm

2019
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Idup Sopoq merupakan 
ungkapan yang sangat mendasar 
bagi masyarakat tradisi. 
Idup Sopoq atau hidup satu 
merupakan kesadaran ilahiah 
masyarakat Sasak atas keberadan 
mereka sebagagi bagian kecil dari 
jagat raya. Kesadaran kosmologis 
masyarakat Sasak membawa 
mereka dalam berinteraksi 
dengan penghuni alam semesta 
lainnya. Hal ini memunculkan 
berbagai macam ritual dalam 
ritus hidup merek,. dari semenjak 
mereka lahir hingga mereka wafat. 

Namun sayangnya hal tersebut 
menuai banyak pandangan 
miring pada era modern ini. 
Dengan adanya “fanatisme 
agama” yang berlebihan pada 
sekelompok masyarakat 
menganggap apa yang mereka 
lakukan adalah sebuah 
kesesatan tanpa berlandaskan

tuntunan dari Tuhan.Ia harus 
berjalan beriringan atas 
dasar penghambaan mencari 
ridha Tuhan Yang Maha Esa.

Idup Sopoq 
(Hidup Satu)
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Binger (Riuh)

media dan ukuran bervariasi

 2019
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begitu riuh-redamnya pendapat 
yang beredar mengenai 
masyarakat tradisi merupakan 
sebuah fenomena yang tak 
dapat terelakkan. menaggapi 
hal itu, seyogyanya kita sebagai 
masyarakat baiknya dapat 
melihat secara jernih dan dapat 
menempatkannya sesuai dengan 
porsi masing-masing. sehingga 
kita dapat duduk bersama saling 
melihat dan memahami Sasak 
sebagai sebuah entitas masyarakat 
yang kompleks tanpa saling 
menerka dengan memberi stigma. 

Binger 
(Riuh)
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Sopoq-Telu (Satu-tiga)

media dan ukuran bervariasi

 2019
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Bayan Alif sebagai inspirasi 
dalam penciptaan karya ini 
merupakan sebuah refrensi 
hidup masyrakat Sasak tradisi 
untuk menemukan hakikat 
penciptaan mereka sebagai 
manusia, dimana pemahaman 
filsafati masyarakat Sasak 
tentang eksistensi yang terwujud 
dalam Wetu Telu. Salah satunya 
tergambar dalam pemahaman 
akan penciptaan Inaq, Amaq, dan 
Diriq (ibu, ayah dan diri)  bagi 
masyarakat tradisi merupakan 
pintu masuk untuk menuju 
dan mengenal sang pencipta. 

Sopoq-Telu 
(Satu-tiga)
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Wisnu Aji Kumara|Praya, 03 September 1991| Jln. Man-

gunoneng II, Cabean, Panggungharjo, Sewon, Bantul, 

Yogyakarta|0819-0421-212-5| wisnuartproject@gmail.

com| Ig : wisnuajikumara

Pendidikan

S1 PendidikanSeniRupa UNY, 2009

S2 PascaSarjana ISI Yogyakarta 2016 - sekarang

AktivitasPameran

Pameran Tunggal :

2015,

•	 Bekayat,	TembiRumahBudaya,	Yogyakarta

•	 Cerita	Rakyat	Sasak	sebagai	inspirasi	penciptaan	

lukisan, GalerySeniRupa UNY

Data Seniman
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Pameran Bersama :

2020 ZINE Koncoku Edisi Perdana | 2019,30 X 30, Marto 

Art Center, Jakarta|DOL, Studio Kalahan, Yogyakarta|Tu-

han Bersama Orang-orang Yo’i, Dalem Djayadiningratan, 

Yogyakarta | Silaturrasa, Taman Budaya NTB, Mataram| 

Dharma, Limanjawi Art House, Magelang | One Step 

Forward, Via-via, Yogyakarta | Stigma dan Diskriminasi, 

Galeri Lentera Sahaja, PKBI Yogyakarta//.2018,Bagelen 

Street Art Project, Desa Bagelen, Purworejo|Kembali Un-

tuk tumbuh, Magelang Youth Art Fair, Magelang//.2017, 

“Among Rupo Among Cerito”, Sesama Gallery, Yogyakar-

ta |“The Rim Of Time”, Santika Hotel Mataram, Lom-

bok| “DokSikamNihan”, GedungSociated Taman Budaya 

Yogyakarta |“Contra Flow” Survive Garage, Yogyakarta//. 

2016, “Gen Alpha” Jogja National Museum, Yogyakarta 

|“Golden Age” Ketek Ogleng cafe, Gowok, Yogyakarta | 

Gerilia Seni Geng Mawar “Kaluq-aluq #2” kantor desa 

Lendang Nangka, Lombok Timur | Gerilia Seni Geng 

Mawar “Kaluq-aluq #1” Roemah legend, Praya, Lom-

bok Tengah | “Out of The Box” Exp. Kantor Camat Kuta, 

Lombok Tengah |“Young not Useless” Koi Gallery, Ke-

mang, Jakarta | “Enviromental Art Exhibition”, Sama-Sa-

ma Reggae Bar, GiliTrawangan , Lombok//.2015, 
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“BulanBudaya Lombok- Sumbawa”, Lombok Epicentrum, 

Mataram, NTB |”SasakkembalikeSasak”, GedungSociated, 

TBY |”Open Book”, Gedung Student Center, UNY |Pam-

eranSeniRupadanbedahbuku, “Sasak Movement”, Gubug 

Pasta , Yogyakarta  // 2014, “Art for Humanity”,GaleriSe-

niRupa UNY |” Bermain dalam masa”, Jogja National 

Museum, Yogyakarta |”BeriukUres”, RumahseniGodod, 

Yogyakarta | “Domino”, Angkringanwongso, Yogyakarta 

PameranSeniRupa&SarasehanBudaya, Pendopo Lama 

UNY | PameranSeniRupa& Road Show Sasak Day, Ke-

daiSusuKambing, Yogyakarta //. 2013, “BegibongBebeng-

kis”, GaleriSeniRupa UNY |”Megapolution”, Aruna Art 

Space Yogyakarta // 2012,SeleksiPeksimidamenujuPek-

siminas, GaleriSeniRupaUNY|”Indonesia on the week-

end”, GaleriBiasa Yogyakarta // 2011, “Indonesia Hariini”, 

IVAA, Yogyakarta // 2010, “PameranAngkatan 2009”, 

Gallery seniRupaUny // 2009, “Kontra”, Arslonga Gallery, 

Yogyakarta.
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Program Pascasarjana
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
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