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Keterpisahan antarperiode, secara umum, tidak 
melibatkan perubahan menyeluruh dari muatan, 
tetapi lebih pada restrukturisasi jumlah tertentu dari 
elemen yang sudah ada: fitur-fitur yang pada periode 
atau sistem sebelumnya menempati posisi subordinat 
saat ini menjadi dominan, dan sebaliknya, yang 
semula dominan menjadi skunder.3

Pengantar

Zaman memang sudah berubah, masyarakat dan budayanya juga ikut 

mengalami pergeseran (shifting). Perubahan dan pergeseran sebagaimana dimaksud 

dalam kecenderungannya yang termutakhir di era globalisasi kekinian, bahkan

kerap bukan lagi berada dalam ordinat yang evolutif, melainkan revolutif, yang 

diakibatkan oleh dampak paradigma zaman yang memang telah memasuki 

‘Revolusi Gelombang Ketiga’ (The Third Wave Revolution)4, yang ditandai terutama 

oleh dirasukinya sekujur tubuh dan wajah peradaban dunia dengan kegilaan akan 

                                                          
1 Makalah dipresentasikan dalam rangka Seminar Nasional Empowering Batik 

dalam Membangun Karakter Budaya Bangsa, yang diselenggarakan oleh yang 
diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 
Negeri Yogyakarta, di Gedung Pusat Pelayanan Akademik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 
Negeri Yogyakarta, Kamis, 19 Mei 2011.

2Dosen Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 
saat ini sedang menyelesaikan studi lanjut Program Doktor (S3) pada Program Studi Pengkajian 
Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

3 Fredric Jameson, “Postmodern and Consumer Society”, dalam Fredric Jameson (ed). 
The Cultural Turn, Selected Writing on Postmodern, 1983-1988 (London: Verso, 1998), 18.

4 Alvin Toffler menganalis sejarah perkembangan kebudayaan masyarakat secara 
mendasar ke dalam tiga gelombang, yakni: ‘gelombang pertama’ (fisrt wave), sebagai masyarakat 
agraris, yang ditandai dengan model komunikasi dominan yang dilakukan secara lisan dari mulut 
ke mulut; ‘gelombang kedua’ (second wave), merupakan masyarakat industrialis, dengan bentuk 
komunikasi yang dominan dilakukan dengan menggunakan media massa konvensional, yang 
audiensnya cenderung pasif; dan ‘gelombang ketiga’ (third wave), yakni merupakan masyarakat 
informatif, dengan bentuk komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi media 
massa yang semakin canggih dan sifatnya interaktif, misalnya internet. Selengkapnya periksa 
Alvin Toffler, Power Shift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century (New 
York: Bantam Books, 1991).
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jargon ‘speed & fast’ (kecepatan dan percepatan)5 dalam kesadarannya. Fenomena 

inilah yang oleh Virillio diatribusi dengan apa yang diistilahkan sebagai era 

‘dromology’6, di mana akselerasi terminologi ‘speed-space’ dalam proses-proses dan 

kinerja kultural dapat disiasati dan direkayasa dalam derajat esktraksi yang amat 

tinggi, hingga mengakibatkan wacana semesta dunia yang amat luas ini, seolah tak 

lebih sebagai sebentuk ‘global village’7 yang ringkas-kecil, hingga dalam tamsil 

aforistis seolah menjadi begitu mudahnya untuk dilipat8. Dengan merajanya prinsip 

kecepatan dan percepatan inilah, maka konsep dan diktum klasik yang terdapat 

dalam evolusi kebudayaan klasik khas Drawinian, yakni ‘the survival of the fittest’9, 

kini di era kontemporer kekinian telah usang dan berantakan, dan kemudian 

digantikannya dengan diktum baru: ‘the survival of the fastest’10. Dalam konteks dan 

jiwa zaman seperti ini, yang perlu dicermati dengan amat hati-hati dan serius 

adalah, bahwa terminologi perubahan harus dibedakan benar dengan terminologi 

kemajuan (progress). Karena kedua terminologi itu tidaklah selalu dapat dimaknai 

identik dan kongruen, melainkan tak jarang justru bermaknakan yang 

berkebalikan. Artinya, fenomena-fenomena  perubahan yang menggejala di 

masyarakat kontemporer, maknanya kerap lebih identik semata-mata dengan risalah 

                                                          
5 Untuk kajian yang komprehensif perihal teori speed culture ini, periksa John Tomlinson, 

The Culture of Speed: The Coming of Immediacy (London: Sage Publication, 2007); Periksa juga 
Enda Duffy, The Speed Handbook: Velocity, Pleasure, Modernism (United States of America: Duke 
University Press, 2009).

6 Periksa Ian James, “Cahter 2, Speed: Dromology, Speed-Space, and Light-Time”, in 
Paul Virilio. Routledge Critical Thinkers: Essential Guides for Literary Studies (United States of 
America & Canada: Taylor & Francis e Library, 2007), 29-44; Periksa juga Chris Dercon, “Part 
Three, On Speed-Space and Chronopolitics: Speed-Space”, in John Armitage (ed.), Virilio Live: 
Selected Interviews (London: Sage Publications Ltd., 2001), 69-81; Periksa juga Scott McQuire, 
“Blinded by the (Speed of) Light”, in John Armitage (ed.), Paul Virilio: from Modernism to 
Hypermodernism and Beyond (London: Sage Publications Ltd., 2000), 143-160.

7 Yasraf Amir Piliang, Sebuah Dunia yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang 
Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme. Bandung: Mizan, 1998).

8 Marshall McLuhan, Understanding Media the Extentions of Man (London: Routledge & 
Kegan Paul, 1964); Periksa juga Valeria Gennaro Lerda, Which "Global Village"?: Societies, 
Cultures, and Political-Economic Systems in A Euro-Atlantic Perspective (United States of America: 
Greenwood Publishing Group, 2002); Periksa juga Joan F. Marques, The Global Village (United 
States of America: Joan Marques, 2005).

9 Charles Darwin & Duncan M. Porter , The Correspondence of Charles Darwin:, Volume 14; 
Volume 1866 (Cambridge , United Kingdom: Cambridge University Press, 2005), 227-229.

10 Aidan G. Msafiri, “The Absolut Competitiveness and Excessive Materialism 
Ideology”, in Globalization of Concern (Dar es Salaam, Tanzania: Dar es Salaam University Press, 
2008), 14.
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pergerakan dan pergantian, dan bukannya sebagai kemajuan (progress), karena 

dalam banyak kasus yang mengedepan justru ke arah makna kemunduran. Inilah 

depiksi dari dunia kontemporer kekinian kita, yang dalam kata-katanya Baudrillard 

telah dipenuhsesaki oleh representasi carut-marut parade dan kontestasi ‘hyperreal-

simulacrum’11, yang tak jarang menggiring dan bahkan menjerumuskan masyarakat 

dalam jebakan ‘black hole’ atau lubang hitam kebudayaan.12

Dalam bingkai realitas sirkuit zaman yang demikian itulah, maka lanskap 

kesadaran kita kerap dipenuhsesaki dengan risalah kegagapan dan kegelisahan, 

terutama ketika menyaksikan segala realitas budaya apa pun yang ada di sekitar kita, 

tak peduli seberapa besar kadar kebermaknannya, ternyata dengan tiba-tiba menjadi 

cepat basi dan kadaluwarsa. Sebuah fenomena tentang apa yang mungkin tepat 

diistilahkan sebagai ‘kegegaran budaya’ sebagaimana dimaksud, bukan hanya secara 

potensial terjadi pada strata representasi kultural yang memang paling tak stabil

eksistensinya, misalnya di tingkat wujud kebudayaan material (artefact), melainkan 

juga sama potensialnya terjadi pada dataran bingkai eksistensi kultural yang lebih 

tinggi ranahnya, yakni di tingkat sistem sosial (sociofact), maupun sistem ideasional 

(ideofact).13

Alir nalar logis tersebut jika diproyeksikan dalam satu tautan yang spesifik, 

misalnya dalam kaitannya dengan salah satu khazanah kultural-lokal kita yang 

mahal yakni seni tradisi berupa budaya batik, maka diskurususnya akan segera 

menemukan kontekstualisasi yang relevan. Betapa di era globalisasi ini, seni dan 

budaya batik sebagai salah satu kearifan lokal mahal, yang telah ikut membentuk

identitas budaya keindonesia kita tersebut, kini menjadi sebuah keniscayaan yang 

amat rentan. Serangkaian gejala dan fakta sosiologis secara komprehensif 

mengisyaratan, betapa keberadaan seni batik dalam kesadaran budaya masyarakat 

                                                          
11 Jean Baudrillard, “Chapter 1: The Precession of Simulacra”, in Simulacra and 

Simulation (Michigan, USA: University of Michigan Press, 1994), 1-42.
12 Hikmat Budiman, Lubang Hitam Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius Bekerjasama 

dengan Yayasan Adikarya Ikapi dan Ford Foundation, 2002).
13 Terkait dengan stratifikasi representasi kultural ini, dalam elaborasi antroplogisnya

yang klasik, periksa Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan (Jakarta: 
Gramedia, 1994), 10-11.
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kita kontemporer, perlahan-lahan mulai kurang mendapatkan ruang di tengah 

hiruk-pikuk dan kegaduhan budaya modern bahkan postmodern. Seni batik yang 

selama ini identik dekat dengan treminologi ‘lokal-tradisi’, kini ketika mesti 

bersemuka dengan badai globalisasi, seolah mengalami kegagapan yang amat 

traumatis. 

Kenyataan tersebut mengandung imperatif pesan, betapa yang dinamakan 

dengan pemahaman akan sebuah wacana kebuayaan apa pun itu—termasuk dalam 

konteks ini adalah kearifan budaya lokal-tradisi, dan khususnya lagi seni batik,

meski telah menjadi bagian konstruksi identitas keindonesiaan kita—bukanlah 

dapat dibayangkan sebagaimana halnya sebentuk cawan yang sudah jadi dan selesai 

tinggal dipakai, melainkan secara filosofis harus selalu dimaknai sebagi realitas yang 

berada dalam ordinat ‘proses menjadi’, dan karenanya juga selalu membutuhkan 

pengupayaan akan eksistensinya yang tiada pernah mengenal diksi berhenti. Dalam 

setiap ritus pengupayaan akan eksistensi kebudayaan yang ditempatkna dalam peta 

pemahaman ‘proses menjadi’ inilah, satu hal yang penting untuk diperhatikan 

adalah kejernihan dalam menangkap apa yang dinamakan dengan karakter jiwa 

zaman (zeitgeist)—dalam khazanah kearifan Jawa: harus ‘pinter-pinter manjing jroning 

kahanan’14—yang memang selalu berbeda dalam setiap lintasan. Di zaman kekinian, 

yang kerap beratibusikan modern atau bahkan postmodern, kontemporer atau apa 

pun yang mengisyaratkan zona waktu kemutakhiran ini, salah satu di antaranya 

yang cukup penting untuk ditafsir jernih adalah muatan spiritnya yang didominasi 

oleh apa yang dinamakan dengan paradigma ‘multitasking’. Tulisan kecil ini akan 

mencoba berupaya mendekatkan persoalan pengupayaan eksistensi salah satu dari 

kekuatan kearifan lokal-tradisi kita yang mahal yakni seni batik, dalam kaitannya 

dengan konteks kebudayaan yang dipenuhi oleh generasi yang multitasking

sebagaimana dimaksud.      

                                                          
14 Konsep dan terminologi Jawa ‘manjing jroning kahanan’ ini, dalam kesadaran saintific 

Barat, di antaranya dielaborasi oleh Pierre Bourdieu sebagai konsep ‘Habitus’. Tentang teori
Habitus-nya Bourdieu ini selengkapnya, periksa Pierre Bourdieu, “Chapter 3: The Habitus and the 
Space of Lifestyles” dan “Chapter 4: Conditions of Existence Habitus and Lifestyle”, in Distinction: 
A Social Critique of the Judgement of Taste (United States of America: Harvard University Press, 
1984), 169-185.
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The Multitasking Generation

Terminologi dan fenomena generasi multitasking pada periode tahun 2000-

an cukup mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Karenanya tak 

mengeherankan manakala, Majalah Time yang terbit di Amerika Serikat, dalam 

terbitannya tanggal 27 Maret 2006 melalui tulisan Claudia Wallis, juga pernah 

merilis secara khusus edisi perihal generasi multitasking yang cukup komprehensif, 

bahkan fokus kajian tersebut juga menjadi cover story, dalam konteks setting

perkembangan kehidupan sosial remaja di Amerika Serikat.15 Secara substantif, 

dalam kajiannya Wallis mengedepankan analisis—yang pada sisi tertentu sebenarnya 

tertangkap persoalan kekhawatiran—terkait dengan  berkembangnya fenomena 

budaya degital yang kompleks, yang terutama disokong oleh perkembangan 

teknologi komputerisasi, televisi, dan internet, sehingga menghadirkan wacana 

kebudayaan dengan karakter yang amat hiruk-pikuk, simultan, kompleks, dan 

instan (yang berbasis kecepatan dan percepatan), misalnya dalam wujud aneka 

format musik, game, dan lain sebagainya yang serba dan berbasiskan degital.

Fenomena ini membuahkan turunan perilaku yang memperihatinkan yang 

sebanding dengan karakter teknologi penyokongnya itu sendiri, di antaranya adalah 

kehirukpikukan, keruwetan dalam satu moment, serta filsafat instan yang merasuki 

proses kulturalisasi para remaja—dan sebenarnya juga menjadi pemandangan 

hampir semua lapisan sosial masyarakat Amerika, termasuk dalam hal ini adalah 

yang tergolong kategori para orang tua. Jika ditilik di tingkat etimologis, istilah 

‘multitasking’ sebenarnya berasal dari khazanah ilmu rekayasa teknologi komputer, 

yang secara khusus merujuk pada  kemampuan mikroprosesor yang amat luar biasa 

dalam melakukan proses kerja beberapa tugas secara bersamaan, dalam hitungan 

yang amat cepat.16

Berangkat dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan manusia 

atau generasi multitasking adalah tipologi manusia yang dalam kehidupannya 

                                                          
15 Claudia Wallis, “The Multitasking Generation”, Time edisi 27 Maret 2006.
16 Charles J. Abate, "You Say Multitasking Like It's A Good Thing" Issue of NEA

(National Education Association of the United States) Today, March/April 2009, 
http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-195323422/you-say-multitasking-like.html.
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demikian dipenuhsesaki oleh aktivitas yang kompleks dalam ruang dan waktu yang 

simultan, dan semuanya menuntut irama yang serba cepat, sebagaimana karakter 

kinerja bit-bit dalam irama mikroprosesor dalam sistem komputasi degital. 

Contohnya adalah seseorang yang mengerjakan tugas membaca atau belajar, yang 

disertai dengan aktivitas lain, yakni mendengarkan musik, melakukan permainan 

game online, mengirim email dan lain sebagainya. Prototipe aktivitas tersebut, di 

samping amat rentan akan adanya kesalahan atau kekeliruan, yang disebabkan oleh 

filsafat instanisme yang membingkainya, juga yang jauh lebih mengkhawatirkan 

adalah hilangnya apa yang dinamakan dengan kesadaran kontemplatif atas setiap 

perilaku yang diperankannya.17 Fenomena keinginan serba cepat dan dalam jumlah 

banyak dalam waktu yang bersamaan sekaligus itu, secara nirsadar juga 

menghadirkan satu persoalan serius secara sosiologis, terutama terkait dengan 

persoalan intimitas-etis dalam hubungan antarpersonal18, di samping juga amat 

potensial mereduksi hakikat kedirian kemanusiaan seseorang ke dalam kubangan 

filsafat materialisme dan hedonisme.  

Dengan demikian secara simplistis dapat disampaikan bahwa generasi 

multitasking adalah tipologi generasi yang hidup dan dihidupi oleh semangat zaman 

yang berfahamkan paradigma modernisme dengan segala narasi bersarnya, yang 

coba ditilik dimensi negatifnya, karena secara kultural memang amat berbeda jika 

dibandingkan dengan siprit zaman di era sebelumnya, misalnya era tradisional. Hal 

ini bukannya sekali-kali hendak meneguhkan kutub oposisi biner dalam persoalan 

teks kultural antara tradisional dan modern, karena memang setiap zaman atau 

khazanah perkembangan kebudayaan itu, selalu menggendhong dua hal, baik 

positif maupun negatif. Yang hendak dijernihi ketika membincang terminologi 

                                                          
17 D. Loukopoulos, Key Dismukes, & Immanuel Barshi, “Chapter 2: What is Multitasking

and How is It Accomplished?”, in The Multitasking Myth: Handling Complexity In Real-World 
Operations (Surrey London: Ashgate Publishing, Ltd., 2009), 11-14.

18 Christine Rosen, “The Myth of Multitasking”, in The New Atlantis, A Journal of 
Technology & Society, Spring 2008; Periksa juga Ulla G. Foehr, “Introduction”, in Media 
Multitasking Among American Youth: Prevalence, Predictors and Pairings (Washington DC: The 
Henry J. Kaiser Family Foundation, 2006); Periksa juga Claudia Wallis, “The Multitasking 
Generation”, Time edisi 27 Maret 2006; Periksa juga Dario D. Salvucci & Niels A. Taatgen, The 
Multitasking Mind (Oxford University Press, 2010).
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kultur multitasking di sini adalah, pada titik tekan kemungkinan eliminasi domain 

dan dimensi negatif yang menyertainya tersebut, dengan berkaca pada dimensi 

nilai-nilai kultural yang melekat pada era atau zaman sebelumnya, yang dalam hal 

ini konotasinya adalah kembali melirik pada kearifan-kearifan yang berbasis akar 

tradisi, karena memang spirit kultur multitasking ini banyak disokong oleh 

konstruksi nilai-nilai dari globalisasi.

Menyoal Batik: Menyoal Tradisi Agung dan Mitos Kemasalampauan

Konsep dan terminologi yang cukup khas ketika membincang perihal seni 

batik adalah jika dicoba mendekati pemaknaannya dari sudut pandang 

sosiohistoris, yakni merupakan sebuah keniscayaan yang asosiasinya melekat kokoh 

dengan konsep yang dinamakan ‘budaya agung’ yang berasal dari ‘tradisi besar’.19

Budaya agung dan tradisi besar ini sifatnya sangat elitis, karena hanya ada, tumbuh, 

berkembang, dan bahkan menjadi privilege di dalam lingkungan tembok kraton, 

milik khas kaum bangsawan, ningrat, dan priyayi. Para kreator atau aktor kreatif 

yang terlibat dalam seni seni batik pun, kemudian mendapatkan sebutan yang khas 

pula, misalnya pujangga, empu, yang secara prinsip berperan sebagai abdi dalem 

kriya, dan dikukuhkan pada tempat-tempat tertentu yang diberi nama kriyan—suatu 

nama yang dapat ditemukan di beberapa daerah, seperti: Yogyakarta, Surakarta, 

Cirebon, Demak, Banten, Jepara, dan lain sebagainya, yang di masa lampau 

berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan peradaban.20

Meski dalam perspektif akademik batik dinisbatkan sebagai salah satu teks 

dari khazanah applied art, namun jika ditainjau dari sisi sosiologis-historis

sebagaimana dimaksud, konsep akan dimensi terap yang melekat dalam makna 

applied itu bukan menjadi domain utama dan segala-galanya, melainkan masih 

harus mempertimbangkan ranah lain yang tak kalah penting, yakni karakter khas 

proses kinerja kreatif yang melekat di dalamnya, yang konon demikian sarat dengan 

                                                          
19 SP. Gustami, “Seni Kriya Indonesia: Dilema Pembinaan dan Pengembangannya”, 

Makalah Pidato Ilmiah pada Dies Natalis Ketujuh Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Sabtu, 20 Juli 
1991, 2.

20 Gustami, 2.
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pertimbangan nilai-nilai filosofis yang amat tinggi. Hal ini dapat ditelisik dari proses 

berkarya batik, yang mana simbolisasi kreatifnya, secara tradisi konon mesti 

digumuli oleh para empu, dengan melibatkan tingkat kecermatan (ke-njlimet-an) 

serta ke-ngrawit-an yang tinggi, yang memang sejalan dengan prinsip watak budaya 

pada waktu itu, yakni alon-alon waton kelakon, sebagai cermin demikian tingginya 

penghargaan akan terminologi proses laku, yang merupakan karakter khas nilai 

asketisisme puritan-klasik kultur patrimonial masa lalu. Bahkan aras kecermatan 

dan ke-ngrawit-an dalam proses simbolisasi kreatif itu, bukan semata-mata dalam arti 

halus atau lembut, melainkan lebih dari itu: ‘werit lan winadi’, yang merupakan 

cerminan perilaku metafisis perambahan apa yang diistilahkan dengan ‘alam kasidan 

jati’, sebuah nilai filosofis yang tidak hanya imanensi, melainkan lebih dari itu 

transendensi, karena tidak hanya merefleksikan kehidupan di dunia sini (nyata), 

melainkan juga kehidupan di ‘dunia sana’.21 Dengan basis jangkar filosofi seperti 

itulah, akhirnya telah mengantarkan representasi dan eksistensi batik, bukan hanya 

sophisticated dari sisi perwujudan (penandanya), melainkan juga sarat dengan nilai-

nilai simbolik yang tinggi, bahkan tak jarang bersifat mitis, magis, dan sakral jika 

dilihat dari domain makna atau petandanya. Hal tersebut misalnya tampak dengan 

jelas pada nilai-nilai filosofis yang melakat pada motif batik klasik di masa lampau, 

yang konon mencerminkan nilai-nilai yang amat tinggi, yang merupakan cermin 

budaya pengagungan (sesuai dengan konsep raja dewa), yang mana representasi dan 

konsep keindahannya menjadi menjadi panutan ajaran (falsafah) bagi masyarakat 

pendukungnya. 22

Yang menjadi persoalan kemudian adalah, pokok-pokok kristalisasi nilai-

nilai dan spirit yang menopang eksistensi ‘kemasalampauan’ kriya sebagaimana 

dimaksud, sangat sulit dicari rujukan referensinya di era budaya massa seperti yang 

tengah berkembang di saat kekinian. Hal ini disebabkan jiwa zaman modern yang 

                                                          
21 Gustami, 3.
22 Periksa Dharsono, ”Batik Klasik: Aspek Fungsi, Filosofis dan Estetika Batik dalam 

Pandangan Budaya Jawa”, Seminar Nasional Revitalisasi Batik Melalui Dunia Pendidikan, yang
Diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Seni Kerajinan, Jurusan Pendidikan Seni Rupa, 
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, Selasa 18 Mei 2010.
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telah mengantarkan pencapaian pada sebuah era budaya massa, mempunyai logika 

spirit dan terminologinya tersendiri, yang secara amat substantif berbeda dan 

bahkan banyak yang bertolak belakang dengan yang ada dalam spirit 

‘kemasalampauan’ itu.

Kultur Multitasking: Menyoal Perayaan Tradisi Alit dan Mitos Kekinian

Berbeda dengan yang terjadi dalam konteks ‘kemasalampauan’ yang 

membingkai spirit kehadiran dan keberadaan seni batik, konteks sosiohistoris yang 

menyelimuti eksistensi kultur multitasking di era ‘kekinian’ kecenderungannya 

adalah tak lagi berurusan dengan berbagai tetek bengek ‘tadisi agung’, melainkan lebih 

akrab dengan pemaknaan sebagai ‘tradisi alit’. Hal ini dapat dilihat dari sisi historis 

kultur multitasking itu sendiri, yang memang tak bisa dilepaskan dari terminologi 

dan konteks budaya massa dalam setting masyarakat industrial perkotaan dan 

kapitalisme lanjut. Budaya massa, konon lebih terkait dengan usaha masyarakat 

untuk mengkerangkai keruwetan-keruwetan hidup dan usaha untuk mengisi waktu 

senggang yang terdapat dalam hidup keseharian. Meskipun dalam kenyataannya 

berbagai produk budaya massa, seperti televisi dan aneka produk lainnya yang 

tipikalnya semakna, justru menjadi jebakan kultural tersendiri, dalam bingkai yang 

tak kalah ruwetnya. Pendukung utama budaya massa, karenanya mula-mula adalah 

para pekerja atau buruh-buruh pabrik yang datang dari pedesaan, yaitu masyarakat 

massa. Irama kehidupan yang berbeda dan waktu senggang yang ada membuat 

masyarakat ini butuh akan suatu kebudayaan yang tidak rumit dan kompleks, serta 

tidak memerlukan apresiasi mendalam. Kebutuhan tersebut ternyata dapat 

dipenuhi setelah adanya produksi budaya yang ditopang oleh teknologi modern, 

media massa, dan terutama lagi kapitalisme.23

Kebudayaan modern yang bersemuka dengan kultur industri inilah yang 

akhirnya mensupport berkembangnya kultur multitasking yang berbaur dengan teks 

budaya massa. Ia merupakan budaya yang bersifat komersial, memberikan hiburan, 

                                                          
23  Muhammad A. S. Hikam, “Sebuah Tinjauan terhadap Teori-teori Kebudayaan Massa 

dan Penerapannya di Indonesia”, Jurnal Masyarakat Indonesia, Tahun Ke-X, (No. 1, 1983), 1.
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modern, tidak rumit, serta mempunyai audience yang luas, yakni masyarakat massa. 

Dengan demikian, karakter budaya dalam generasi multitasking ini amat jelas 

dibedakan dengan produk budaya masyarakat agraris maupun masyarakat 

perkotaan pra-industri yang merupakan pendukung dari apa yang disebut 

kebudayaan luhur.24 Sebagai suatu kebudayaan yang bersifat komersial, budaya 

multitasking berkaitan erat dengan mekanisme pasar dan konsumsi massa. Demikian 

pula, karena produksinya yang besar-besaran, kebudayaan tersebut mempunyai ciri 

khas yang disebut standardisasi, baik menyangkut bentuk, kuantitas, dan bahkan 

selera pilihan.25 Dengan demikian dapat ditarik satu simpulan bahwa budaya 

multitasking adalah sebentuk budaya yang tidak dilahirkan dari rahim tradisi agung

sebagaimana yang melekat dalam seni batik misalnya, melainkan berasal dari tradisi 

alit, dan konsekuensi produknya juga tidak memiliki atribusi elitis, melainkan lebih 

mementingkan dimensi keterjangkauannya yang massif, terlepas apakah itu 

bermakna adiluhung atau tidak.  

Berhulu dari titik kesadaran tentang konsep budaya dan generasi 

multitasking yang amat profan seperti itulah, maka ketika wacananya 

dikontekstualisasikan dengan diskursus seni dan budaya batik, dengan segala ikonik 

narasi besar yang menyertainya, yang stereotip tipikalnya selalu dilekatkan dengan 

terminologi ‘budaya dan tradisi agung’ dengan segala jargon kemasalampauannya itu, 

maka tarikan diskursifnya seolah menjadi sulit untuk disambungkan. Di sinilah 

antara teks kemasalampauan dan kemasakinian dihadapkan pada realitas ordinat 

yang mesti bersepaham. Oleh karena itulah kiranya amat mendesak pelbagai 

pengupayaan modus mediasi kreatif, agar kemasalampauan batik itu tetap up to date

dengan pelbagai tegangan kontestasi jiwa zaman di era budaya dan generasi 

multitasking sekarang kini.  

                                                          
24 Hikam, 2.
25 Hikam, 2.



77

Merevitalisasi Batik dalam Domain ‘Kata Kerja’

Komplikasi persoalan yang terkait dengan domain batik di era budaya da 

generasi multitasking sebagaimana dimaksud, menuntut pemahaman komprehensif 

jika hendak dicari gagasan jalan keluarnya. Salah satu hal penting yang kiranya 

patut dipertimbangkan adalah dengan modus pengupayaan jalan tengah berupa 

penerapan model hibridasi antara pemahaman akan konsep masa lampau dan masa 

kini. Akan tetapi, model konsep hibridasi ini akan sulit diterapkan, manakala 

pemahaman akan teks batik itu sendiri tidak dikeluarkan dari cangkang tipikal-

klasiknya selama ini, yang di antaranya sebagaimana telah diungkapkan di atas, 

yakni berupa stereotip kebekuan dalam sedimentasi makna tradisi yang nyaris 

niscaya-pasti. Jika pola dan model pembekuan dan ‘pembatuan’ konsep tersebut 

terus dipatrikan dan dilestarikan tanpa disertai dengan tafsir second opinion yang 

berarti, maka sebenarnya yang terjadi secara filosofi-antropologis, adalah 

pendistorsian hakikat makna batik itu sendiri ke dalam sebuah format wacana yang 

disebut sebagai ‘kata benda’, bukan sebagai ‘kata kerja’. Dua kristalisasi substansi 

pemaknaan kebudayaan tersebut, menghadirkan konsekuensi-konsekuensi dan 

implikatif imperatif kultural yang berbeda, tidak saja secara idealitas tetapi juga 

praksis operasionalitas.

Yang menjadi persoalan kemudian adalah, dari dua kristalisasi dimensi 

pemakanaan kebudayan tersebut, nampaknya yang terjadi dalam masyarakat kita, 

kecenderungan pilihan pemaknaannya kerap jatuh pada pilihan konsep 

kebudayaan sebagai dimensi ‘kata benda’. Hal ini, juga sebagaimana pernah 

disinyalir dan dikritik keras oleh Jacob Oetama, ketika berlangsung Konggres 

Kebudayaan Indonesia tahun 1991. Dalam pandangan Jacob, jika kebudayaan 

dimaknai dalam dimensi ‘kata benda’, maka kebudayaan itu dilihat semata-mata 

sebagai suatu yang given, atau ascribed, yang telah ada dan tersaji di depan mata, dan 

bukan sebagai sesuatu yang achieved, atau yang perlu ikhtiar dan pengupayaan. 

Dalam pandangan semacam itu, pertanyaan tentang kehadirannya, mengapa ia 

hadir, dan dalam bentuk apa ia hadir, lebih sering mendapatkan klarifikasi jawaban 
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dalam satu sapuan besar kata-kata, seperti sejarah.26 Dalam pemahaman versi ini

pula, akhirnya kultur dianggap sebagai sesuatu yang sudah ada, sehingga persoalan 

yang tersisa hanyalah bagaimana ia dikembangkan, dikontrol, dan oleh karenanya 

keberadaannya menjadi sesuatu yang sangat programatik. Dalam istilah lain, 

kebudayaan yang demikian lebih diartikan sebagai heritage, warisan yang diterima, 

atau heirloom, warisan yang tinggal diteruskan. Masih menurut Jacob kecenderungan 

kita untuk melihat kebudayaan sebagai heritage, seperti khazanah kecendekiaan, 

adat istiadat, atau hal-hal lainnya, yang selalu dengan pikiran untuk diwariskan, 

diteruskan (heirloom) untuk generasi berikutnya, bukanlah sesuatu yang keliru. 

Namun, kalau itu yang menjadi kaukus pemikiran dan mainstream, maka 

kebudayaan sebetulnya agak dikuras maknanya menjadi semacam the archaic

heritage. Kalau kutur dianggap sebagai the archaic heritage, tentu saja bukan saja 

sesuatu yang keliru di dalam dirinya. Namun sikap yang menjunjung kayakinan 

semata-mata seperti itu, sangat rentan mengandung semangat yang sebetulnya ‘anti 

kultur’. Hal ini lebih disebabkan, karena di sana ada semacam the sanctification of the 

heritage (pengagungan kesucian warisan budaya) yang menyebabkan ia menjadi anti 

perubahan, dan akhirnya masyarakat lebih memelihara inertia. Fenomena tersebut 

pada gilirannya menyebabkan kultur itu, berada dalam tahap entrophy, karena tidak 

memiliki kemampuan untuk berkembang, dan akhirnya menjadi kaku atau tidak 

lentur dalam menghadapi setiap dinamika perubahan yang tidak mungkin dapat 

terelakkan.27

Hal yang sama, juga terjadi dalam pandangan kebudayaan sebagai heirloom, 

sesuatu yang sudah mempola, yang bukan saja ingin diwariskan tetapi harus 

diwariskan. Hal ini berangkat dari spirit the sanctification of the heirloom, yakni suatu 

warisan yang dulu diperoleh, yang sekarang hidup adalah dianggap yang terbaik, 

yang tidak bisa tidak, harus diteruskan, diwariskan lagi. Sekali lagi, ini tidak keliru 

                                                          
26 Jacob Oetama, “Industri Media sebagai Pengembangan Kebudayaan”, dalam Konggres 

Kebudayaan 1991: Kebudayaan Nasional Kini dan di Masa Depan (Jakarta: Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 
Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1992), 161.

27 Oetama, 161.
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di dalam dirinya. Yang keliru adalah sikap tertutup itu, sehingga kebudayaan 

diartikan sebagai sesuatu yang sudah hadir, selesai, dan akhirnya malah kebudayaan 

adalah sesuatu yang dianggap objek, benda yang siap untuk diwariskan. 

Kebudayaan dalam arti ini adalah kebudayaan yang statis. 

Hal tersebut akhirnya menimbulkan persoalan, ketika ternyata makna 

konsep pewarisan (heirloom) kebudayaan, baik pewarisan dari dan pewarisan ke 

generasi yang berbeda, tidak ada usaha, bukan saja untuk mencari tetapi juga 

mengolah dimensi lain dari kebudayaan dimaksud. Oleh karena itu, proses 

pewarisan kebudayaan tidak akan memiliki kepenuhan arti, jika sekiranya kita tidak 

sadar akan makna pewarisan kebudayaan itu, yang salah satu substansinya yakni 

untuk mampu menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang lebih 

manusiawi (human social existence).

Oleh karena itulah, jika kebudayaan semata-mata dipandang dalam 

kecenderungan makna sebagai ‘kata benda’ tersebut, maka sebenarnya ada satu 

dimensi lain yang tidak pernah tergarap dan justru diterlantarkan dalam hal ini, 

yakni makna budaya sebagai ‘dimensi kata kerja’. Pemaknaan budaya dalam 

dimensi ini, seyogyanya menjadi sesuatu yang diidealkan, karena di dalamnya 

terkandung semangat yang berbeda, yakni pengertian kultur bukan saja sebagai 

sesuatu yang given atau gabe (istilah Jerman), melainkan lebih sebagai aufgabe, 

opdracht, suatu tugas atau kerja yang harus dilaksanakan, diselesaikan untuk 

menjawab tantangan konkrit suatu zaman, kini atau yang akan datang. Pemaknaan 

kebudayaan dalam arti yang terakhir inilah, mestinya juga menjadi spirit terdepan 

dalam memaknai konsep batik di masa kini, di era generasi multitasking ini.

Menyemai Ide-ide Kreatif Berbasis Hibridatif

Yang kemudian tertinggal dan menjadi pekerjaan besar bersama kemudian 

adalah, mampukah misalnya kita menemukan model-model pewarisan dan 

pelestarian batik, baik dalam konteks sosiologis di masyarakat yang luas, maupun 

dalam diametrikalnya yang spesifik-strategis, misalnya dalam ranah pendidikan. 

Pada kedua domain itulah, kiranya apa-apa yang telah disampaikan di atas, 
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terutama terkait dengan kemungkinan penerapan revitalisasi batik yang berbasiskan 

spirit formulasi hibridasi, kiranya perlu dikedepankan, baik di tingkat kesadaran 

‘wacara praksis’ maupun ‘praksis wacana’, yang memang eksistensinya kini berada 

dan atau dihadapkan pada berbagai tegangan dalam format kompleksitas ‘binari-

kontestasi’28 dalam derajat yang amat tinggi.

Pertama, di tingkat wacana praksis, formulasi hibridasinya diharapkan dapat 

menjembatani pemahaman ritus kerja kreatif batik antara masa lampau dan kini, 

misalnya: antara teks kesakralan dan keprofanan, antara ke-njlimet-an dan ketak-

njlimet-an, antara pesan-pesan yang tipikal filosofis dan non filosofis, antara 

ketelatenan dan ketaksabaran, serta sekian banyak konsep ‘antara-antara’ yang 

lainnya, yang substansinya adalah mencoba semaksimal mungkin untuk, sekali lagi, 

mendamaikan antara karakter kultur kemasalampauan dengan kultur multitasking

kemasakinian.

Ide-ide atau gagasan seperti perekayasaan ‘canting elektrik’ yang 

misalnya pernah dikembangkan oleh mahasiswa Teknik Elektro UGM tahun 

200529, dan juga di Surabaya tahun 200930, serta pelbagai teknik misalnya 

dengan air brush untuk proses pewarnaan batik seperti yang dilakukan Haryanto, 

seorang perajin batik di Suryodiningratan Yogyakarta, yang karyanya sudah 

berterima hingga di Eropa, layak untuk terus diupayakan.31 Contoh ide kreatif 

lain yang cukup mengagumkan adalah berupa pengembangan softwere untuk 

pembuatan motif batik, yang dikenal dengan ‘batik-fractal’, buatan sekelompok 

anak muda dari Bandung yang menamakan dirinya ‘Pixel People Project’, yang 

diberi nama ‘jBatik’. Batik Fractal adalah batik yang sentuhan desainnya (corak 
                                                          

28 Untuk kajian perihal pelbagai tegangan kontestasi dalam seni batik terutama di zaman 
modern kekinian ini, periksa Kasiyan, “Batik Riwayatmu Kini: Beberapa Catatan Tegangan 
Kontestasi”, Makalah Seminar Nasional Revitalisasi Batik Melalui Dunia Pendidikan, yang 
diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 
Negeri Yogyakarta, Tanggal 18 Mei 2010.

29 Periksa “Mahasiswa Elektro UGM Temukan Canting Batik Elektronik”, 
http://www.te.ugm.ac.id/index.php?main=WDZITUpXQmFWQQ%3D%3D=&part=NEY%3
D=

30Periksa “Canting Batik Elektrik "Made In" Arek Surabaya”, 
http://www.antaranews.com/berita/1254688730/canting-batik-elektrik-made-in-arek-surabaya; 
31 Periksa “Inovasi Baru, Membatik dengan Teknik Air Brush”, http://koranbaru.com/inovasi-
baru-membatik-dengan-teknik-air-brush/
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dan ragam hiasnya) dibuat dengan rumus-rumus matematika dan fisika yang 

dikerjakan dengan teknologi komputasional.32 Sebelum membuat batik, hal 

pertama yang harus dilakukan adalah mengukur DNA batik tersebut. Mengukur 

keteraturan motif dan ciri khas batik dengan menggunakan alat yang disebut 

‘Dimensi Fractal’. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya disebut DNA batik. 

Sebagai contoh motif parang rusak dari Yogyakarta. Pertama-tama, motif batik 

tersebut ditransformasikan dalam rumus matematika fractal dengan bahasa L-

System. Rumus tersebut kemudian dimodifikasi dengan mengubah parameter-

parameternya sehingga menghasilkan rumus yang lebih kompleks dan rumit.

Selanjutnya, rumus tersebut diolah dengan program jBatik, sebuah aplikasi yang 

dibangun dengan basis open source software. Rumus ini akan menghasilkan 

gambar motif batik yang berbeda dari motif asli. Desainer dapat terus mengubah 

parameter rumusnya sehingga gambar yang dihasilkan sesuai dengan estetika 

desainer. Setelah desainer mendapatkan motif yang diharapkan, motif tersebut 

kemudian diberikan kepada pembatik tradisional untuk dicanting di atas kain. 

Dengan software tersebut, ribuan motif batik dapat dibuat dalam sekejap dengan 

pola dasar yang sama dengan batik-batik khas Indonesia. Inilah kiranya salah 

satu contoh penemuan kreatif dalam seni batik, yang menggabungkan antara 

kearifan kemasalampauan dengan kemasakinian, karena meskipun dengan 

memanfaatkan rekayasa teknologi komputerisasi-degital kekinian, namun masih 

mampu menghadirkan ‘ruh’ batik (misalnya melalui representasi motifnya) 

kemasalampauan. Penerapan teori fractal untuk mengembangkan software batik 

ini, mendapat apresiasi sebagai pemenang Indonesia ICT Award 2008 untuk 

kategori e-tourism and e-culture.33 Tawaran alternatif lain yang tak kalah kreatif 

adalah misalnya ide yang dikembangkan oleh Dwi Budi Harto, yakni 

                                                          
32 Periksa Hokky Situngkir & Rolan Dahlan, Fisika Batik: Implementasi Kreatif Melalui 

Sifat Fraktal pada Batik secara Komputasional (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).
33 “Batik Fractal, Teknologi Mewariskan ‘Ruh’ Batik”, http://tekno.kompas.com/ 

read/200808/09/05062775/batik.fractal.teknologi.mewariskan.ruh.batik. Setelah sukses dengan 
software ‘jBatik’ v 2.0, kali ini Pixel People Project kembali meluncurkan software untuk mendesain 
batik dalam versi mobile. Software yang bernama jBatik Mobile tersebut dapat diinstal ke semua 
jenis ponsel yang berbasis Java. Dengan ukuran file sebesar 800 kilobyte, software ini bisa 
memenuhi kebutuhan orang untuk mendesain batik kapan saja, di mana saja. jBatik Mobile adalah 
satu-satunya aplikasi untuk membuat batik di dunia, yang kini sudah dipatenkan melalui 
Direktorat Jendral HAKI.
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penggagasan pengembangan batik sebagai basis kreatif film animasi khas 

Indonesia.34

Kedua, di samping diperlukan penafsiran ulang terkait dengan domain 

praksis yang lebih menekankan pada ide-ide kreatif di tingkat aspek proses 

berkaryanya, pada ranah yang lain yang tak kalah pentingnya adalah revitalisasi seni 

batik di tingkat ‘praksis wacana’ atau pengetahuan yang mengonstruksinya. Pada 

domain yang kedua ini, dengan sangat segera akan didapatkan simpulan 

simplistisnya, betapa selama ini dapat dikatakan relatif sepi, atau bahkan sunyi. 

‘Kehiruk-pikukan’ perbincangan perihal batik yang melintas secara historis-

sosiologis di masyarakat selama ini, tak lebih atau semata-mata batik dalam konotasi 

maknanya sebagai karya dan proses kerja, dan nyaris tanpa menyertakan 

kefasihannya di tingkat disiplin saintific-wacana. Fenomena ini kiranya akan segera 

dapat dengan mudah ditelusuri faktor yang menjadi akar genealogi dan 

arkeologinya (meminjam konsep ‘strategis-diskursif’-nya Michel Foucault35), yakni 

karena memang selama ini ada semacam kelirumologi secara berjamaah, ketika 

memahami states of the art wilayah kajian (area of concern) disiplin seni rupa 

(termasuk batik di dalamnya) yang tarikan diskursifnya semata-mata disandarkan 

pada basis aras tak lebih dari lingkaran soal tentang karya, karya, dan karya.

Padahal, sebagai salah satu sektor ‘kerja budaya’, wilayah seni itu paling tidak 

terbagi menjadi tiga, yakni wilayah produktif yang melibatkan para 

kreator/seniman pencipta, wilayah reproduktif yang melibatkan kritikus (dan juga 

pendidik dan intelektual seni), dan wilayah penerimaan yang melibatkan para 

apresiator.36 Di samping diperlukan keberadaannya dalam kehidupan kesenian yang 

                                                          
34 Hasil pengembangan ini sudah pernah disajikan dalam makalah seminar nasional batik 

di Program Studi Seni Kerajinan, jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY, tahun 2010 yang 
lalu. Selengkapnya periksa, Dwi Budi Harto, “Fungsi Batik Masih Bisa Diothak-athik: Sebuah 
Tawaran Revitalisasi Batik untuk Film Animasi Khas Indonesia”, Makalah Seminar Nasional
Revitalisasi Batik Melalui Dunia Pendidikan, yang Diselenggarakan oleh Program Studi 
Pendidikan Seni Kerajinan, Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 
Negeri Yogyakarta, Selasa 18 Mei 2010.

35 Periksa Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. 
Routledge classics (London: Routledge, 2002).

36 Periksa Suminto A. Sayuti, “Mengenal Sosok Amri Yahya sebagai Seniman: Karya, 
Aktivitas, dan Keberterimaannya”, Pidato Promotor pada Penganugerahan Gelar Kehormatan Doctor 
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sehat, ketiga wilayah itu secara ‘intertekstual’37 memiliki peranan yang sama penting 

untuk memajukan seni di masyarakat. Wilayah penciptaan akan hidup dengan 

subur, jika senantiasa berupaya untuk menggali alternasi eksplorasi serta inovasi 

estetik yang tiada pernah henti, serta jika hasil ciptaan para seniman mendapat 

sambutan yang cukup dari masyarakat. Pada dimensi lain, para kritikus, pendidik, 

dan intelektual seni juga mempunyai peran strategis, yakni manakala seni 

diperspektifkan sebagai bagian dari semesta peradaban yang mesti diupayakan 

transfer, sosialisasi, dan internalisasi bagi masyarakat pendukungnya. Dengan 

demikian, secara fundamental hubungan antarwilayah itu adalah sangat erat.38

                                                                                                                                                              
Honoris Causa di Bidang Evaluasi Pendidikan Seni kepada Drs. H. Amri Yahya (Yogyakarta: 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2001).

37 Intertekstualitas, merupakan salah satu terminologi penting dalam diskursus sosial, 
terutama ketika dihadapkan pada perberbincangan perihal ranah entitas eksistensi. Perspektif 
intertektualitas meyakini bahwa setiap entitas eksistensi itu hakikatnya hanya akan eksis 
sepanjang konstruksinya disokong oleh eksistensi-eksistensi yang lain atau ko-eksistensi. Karena 
itulah, dalam prinsip intertekstualitas, apa yang diistilahkan dengan strategi kultural-dialogis 
mendapat tempat yang amat istimewa. Konsep ini, pertama kali diperkenalkan oleh Julia 
Kristeva, seorang pemikir post-strukturalis Perancis, dalam buku Revolution in Poetic Language
(1974) dan Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature And Art (1979), yang sebenarnya 
hasil pengembangan lebih lanjut dari konsep ‘dialogisme’ (dialogism)-nya Mikhail Bhaktin, 
seorang pemikir berkebangsaan Rusia. Meskipun Bhaktin hidup di awal abad ke 20, namun, 
pemikiran-pemikirannya sangat mempengaruhi filsafat post-strukturalisme, terutama yang 
berkaitan dengan produksi teks. Bhkatin, dalam buku Mikhail Bhaktin: The Dialogical Principle
(1984), menguraikan ‘dialogisme’ sebagai relasi-relasi yang harus ada di antara ungkapan-
ungkapan dalam diskursus, bahwa tidak ada ungkapan yang tidak berkaitan dengan ungkapan 
lainnya. Dalam hal ini, Bhaktin secara implisit menerangkan bahwa sebuah teks atau karya seni 
itu diproduksi dalam suatu ajang komunikasi, apakah dalam bentuk karnaval atau dialog. Sebuah 
teks, bukanlah dihasilkan oleh seorang ‘pengarang’ [baca: pencipta] yang ‘bergumam’ yang 
bicara pada dirinya sendiri dalam suatu bentuk monolog; sebuah teks bukanlah semata-mata
‘refleksi diri’ (self-reference). Dalam konteks inilah, Bhaktin mengritik strategi intelektual dan 
pendekatan ‘Formalisme’ dalam seni, baik ‘Formalisme Rusia’ maupun ‘Formalisme Eropa’, yang 
dianggap tidak mempunyai ‘landasan sosial’ yang memadai (ideologi, mitos, kode sosial), kecuali 
penampakan formal teks atau karya itu sendiri. Makna dari suatu teks atau karya, bukanlah
terletak pada relasi-relasi yang internal di dalam diri teks atau karya itu sendiri; bukan pula oleh 
relasi-relasi pertandaan eksternal; bahkan juga bukan semata pancaran ‘jiwa’ atau ‘suara’ sang 
seniman sendiri. Melainkan terletak pada banyak jalinan tenunan yang dikonstruksi yang hanya 
dapat difahami secara dialogis. Bhaktin menjelaskan hal ini di dalam buku yang ditulis bersama 
M.M. Medvedev, The Formal Method in Literary Schoolarship (1928). Pemahaman yang 
komprehensif perihal intertekstualitas ini, di antaranya periksa Tzvetan Todorov, Mikhail 
Bakhtin: The Dialogical Principle (Manchester UK: Manchester University Press ND, 1984); 
Periksa juga Michael Worton & Judith Still,  Intertextuality: Theories and Practice (Manchester, 
United Kingdom: Manchester University Press ND, 1991); Periksa juga Roz Ivanič, Writing And 
Identity: The Discoursal Construction of Identity in Academic Writing (Amsterdam & Philadelphia: 
John Benjamins Publishing Company, 1998 ); Periksa juga Graham Allen, Intertextuality: The New 
Critical Idiom (London: Routledge, 2000); Periksa juga Mary Orr, Intertextuality: Debates and 
Contexts (Malden, USA: Wiley-Blackwell, 2003).

38 Sayuti, 2001.
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Dalam kaitan ini, secara totalitas ketiga pilar seni tersebut diharapkan serta dituntut 

untuk mampu menunaikan imperative educational dan cultural yang inhernt dalam 

dirinya. Karenanya, setiap profesional seni yang terlibat dalam sebuah ‘disciplinary 

matrix’39, baik itu sebagai seniman, kritikus, pendidik, maupun intelektual seni, 

seyogyanya senantiasa berada dalam satu kelindan jaringan yang luas, yakni dalam 

keseluruhan yang memungkinkan tersedianya ruang dan peluang untuk saling 

membangun format budaya buat ‘tegur sapa’ secara terus menerus.40

Namun, yang menjadi persoalan krusial sampai saat ini adalah, ketika 

ternyata idealisasi perihal kemungkinan terjalinnya indept-equality di antara ketiga 

pilar dasar sosiologis seni tersebut, ejawantahannya di masyarakat selama ini adalah 

tidak berada dalam keseimbangan ordinat yang sama, yakni ketika pilar modus 

kerja estetik dalam bentuk berolah karya seni jauh lebih mendapat wilayah yang 

lebih besar dan bahkan seolah menjadi ‘segala-galanya’, bila dibandingkan dengan 

segmentasi pilar akademik saintific di sisi lainnya.41 Akibatnya menghadirkan 

kutukan justifikasi stereotip paradigma keilmuan seni di masyarakat, yang kesannya 

tak pernah beranjak jauh dari wilayah olah rasa (emotional) semata, yang seringkali 

berdimensikan maknawi privat-subjektif, dan seolah tak berurusan sama sekali 

dengan wilayah gebu logika-ilmiah (intellectual) yang bermakna lebih objektif. Dalam 

istilah lain, disiplin seni kita selama ini, tanpa nirsadar telah ‘ter-artefact-isai.42

Terkait dengan hal tersebut, kiranya kritikan yang pernah dilontarkan R.M. 

Soedarsono yang bernada keprihatinan berikut perlu diperhatikan: bahwa selama 

ini banyak sekali mahasiswa seni yang tidak cukup berhasil mempertahankan ujian 

atas karya penelitiannya, baik berupa tesis atau disertasinya, yang lebih disebabkan 

                                                          
39 Meminjam istilahnya Thomas S. Kuhn, dalam The Structure of Scientific Revolutions

(Chicago, United States of America: University of Chicago Press, 1996).
40 Sayuti, 2001.
41 Oleh karena itulah dalam ungkapan yang aforistik, tentang profil States of the art

paradigma kelimuan seni rupa kita ini, kiranya dapat digambarkan: jika tiap tahun seluruh 
perguruan tinggi seni rupa di Indonesia itu, bisa menghasilkan 1000 orang ‘seniman’ (kreator 
atau ahli penciptaan seni) misalnya, namun tidak untuk 1 atau 2 orang sebagai intelektual seni. 

42 Periksa Kasiyan, “Revitalisasi Paradigma Keilmuan Seni di Perguruan Tinggi”, Imaji, 
Jurna Seni dan Pendidikan Seni, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 
Volume: 2, No. 1, Februari 2004.
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oleh miskinnya pemahamannya tentang berbagai teori, konsep, atau pendekatan 

dalam penelitian seni. Hal ini lebih disebabkan oleh kultur dan tradisi akademik 

dalam perguruan tinggi seni selama ini, yang pada umumnya lebih dihegemoni atau 

dikolonisasi dengan aktivitas ‘berseni’ daripada ‘meneliti’.43 Berhulu dari sinilah 

akhirnya historis dan historiografi seni dan disiplin seni rupa kita, terus-menerus 

didera rasa ‘lack of discourse’, ‘lack of knowledge’, karena terjebak pada kutukan 

‘involusi’44.45 Oleh karena itu, kiranya benar manakala Ludwig Wittgenstein lewat 

Tractatus Logico-Philosophicus, pernah berujar: “Grenzen meiner sprache bdeuten die 

Grenzen meiner Welt” (Batas bahasaku adalah batas duniaku).46

Karenanya, tidak terlalu mengherankan jika disiplin seni di perguruan 

tinggi selama ini mengejawantah dalam pemahaman semesta masyarakat menjadi 

disiplin yang dianggap pinggiran (peripheral), tidak penting, bahkan dalam beberapa 

hal cenderung diremehkan. Justifikasi stereotip disiplin seni yang sampai saat ini 

tak teringkari masih cukup establish tersebut, telah mengakibatkan counter productive
                                                          

43 R.M. Soedarsono, “Pengantar”, dalam Metodologi Penelitian Seni Pertunjukan dan Seni 
Rupa (Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, 2001), i.

44 Involusi merupakan konsep sosial yang dapat digunakan untuk menerangkan di 
seputar proses transisi kebudayaan, terutama terkait dengan sisi kegagalan. Sebagaimana 
diketahui, bahwa setiap proses transisi kebudayaan itu berpotensi timbulnya dua kemungkinan, 
yakni pertama berhasil, yang ditandai dengan reintegrasi, reorientasi, serta reorganisasi 
kebudayaan. Sebaliknya, yang kedua tidak berhasil, yang dikarenakan adanya kesenjangan antara 
ketiga aspek vital dalam konstruksi kebudayaan, yakni pandangan dan sistem nilai, sistem 
organisasi sosial, serta landasan sistem materialnya, maka akibatnya adalah terjadi disorientasi, 
disintegrasi, serta disorganisasi, yang cirinya adalah muncul berbagai usaha untuk tetap 
mempertahankan salah satu segi, sementara segi kebudayaan lain sudah berubah. Dalam involusi, 
nilai dan pandangan tertentu hanya dijaga supaya jangan mati, tetapi tidak bertenaga lagi untuk 
memenuhi kebutuhan baru yang dibawa oleh perubahan segi-segi sosial atau segi material 
pendukungnya. Karenanya, involusi itu adalah semacam dialektika tanpa sintesis, perubahan 
tanpa pembaharuan kualitatif; hanya ditandai dengan meningkatnya pengrumitan bentuk tanpa 
perkembangan isi, atau oleh sofistikasi internal yang terpaksa dilakukan untuk menghindari 
perubahan yang sedang bergolak di luar. Konsep ‘involusi’ mula-mula dipakai oleh Alexander 
Goldenweiser, sebagai satu konsep estetik untuk menjelaskan sifat kesenian Gothic akhir, 
kemudian menjadi amat populer terutama dalam di lingkup disiplin Antropologi semenjak 
digunakan oleh C. Geertz, sebagai suatu konsep ekologi pertanian di Jawa. Selengkapnya periksa 
Ignas Kleden, “Pembaharuan Kebudayaan: Mengatasi Transisi” (Prisma, Edisi 8, Tahun 1985), 
hlm. 134-135. Periksa juga Clifford Geertz, Involusi Pertanian (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 
1983).

45 Periksa Kasiyan, “Involusi Historiografi dalam Seni Rupa Indonesia”, Makalah Seminar 
Nasional Membangun Dinamika Seni Rupa Indonesia, yang diselenggarakan oleh Galeri Nasional 
Indonesia Jakarta, dalam rangka Pameran dan Seminar Nasional Seni Rupa Nusantara 2007, di 
Galeri Nasional Indonesia Jakarta, tanggal 11-13 Juli 2007.

46 Ludwig Wittgenstein & Bertrand Russell, Tractatus Logico-Philosophicus (New York: 
Cosimo, Inc., 2010).
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bagi sebuah riwayat keberadaan seni itu sendiri secara luas di masyarakat. Kristaliasi 

perspektif ini, kiranya dapat diproyeksikan dalam konteks wacana pengembangan 

dan pelestarian seni batik di tingkat ‘praksis wacana’, jika hendak dicari medium 

alternatif bagi kepentingan revitalisasi, termasuk di era generasi multitasking ini.

Beberapa mainstream paradigma sosial-budaya kontemporer yang berkembang dan 

kemudian menjadi trend secara luas, terutama pada periode di akhir ‘90-an atau 

awal 2000-an, seiring dengan maraknya perspektif post-strukturalisme (yang dapat 

dikatakan sebagai salah satu mode intelektual khas yang mengharu-biru generasi 

multitasking ini), seperti: postmodernisme, postkolonialisme, feminisme, serta sekian 

varian pendekatan yang semakna yang banyak bersinggungan dengan culture studies

lainnya, kiranya amat layak untuk dijadikan pertimbangan strategis-akademik 

penting untuk mengkerangkai disiplin seni (termasuk seni batik) di masa kini dan 

seterusnya nanti.47

Catatan Penutup

Sebagaimana halnya pesan Fredric Jameson di awal sajian tulisan ini, bahwa 

yang dinamakan kebudayaan itu (termasuk seni batik) hakikatnya adalah sebuah 

proses kulturasi sirkular silih berganti, yang tiada kenal risalah diksi berhenti; dan

karenanya selalu berada dalam ordinat proses menjadi. Pandangan ini kiranya 

sejalan dengan perspektifnya seorang fenomenolog Martin Heidegger, tentang 

konsep dan paradigma ‘mode of being’ atau ‘mode of existence’48, ketika menyoal 

perihal budaya dan politik identitas (termasuk dalam konteks ini adalah seni batik). 

Ia merupakan proyek ke depan sekaligus ke belakang. Karena itu, suatu identitas 

budaya itu tidak pernah tepat benar jika dikatakan ‘lahir’ secara absolut, namun 

lebih tepat dikatakan ’hadir’ dalam proses formasi sebagai ‘historical being’, yang 

selalu mempertimbangkan keterjalinan antara masa lalu, masa kini, dan  masa 
                                                          

47 Periksa Kasiyan, “Seni Kriya dan Kearifan Lokal: Tatapan Postmodern dan 
Postkolonial”, dalam Suwarno Wisetrotomo, (ed.), Lanskap Tradisi, Praksis Kriya, dan Desain: 
Cendera Hati Purnabhakti untuk Prof. Drs. SP. Gustami, SU. (Yogyakarta: Penerbit BID-ISI 
Yogyakarta, 2009).

48Martin Heidegger, “Introduction: Exposition of the Question of the Meaning of 
Being”, in Being and Time (Malden, USA, Oxford UK, & Victoria Australia: Wiley-Blackwell, 
2005), 21-35.
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depan.49 Pemahaman ini menjadi amat penting, karena terminologi historical, dalam 

proses kultural bukan semata-mata bermain-main dengan romantisme masa lalu, 

melainkan juga menggendhong konteks proyektif masa kini, dan yang lebih penting 

lagi adalah masa depan. Karenanya, budaya dan identitas itu, lebih bermakna 

sebagai sebuah mata rantai perubahan terus-menerus, dalam rentang historis yang 

dibentuk lebih berdasarkan rantai ‘keterputusan’ (discontinuity), ketimbang

kontinuitas.50 Model pemaknaan budaya dan identitas seperti ini, mempunyai 

peluang kulturasi ulang-alik: di satu sisi sebagai bentuk pelestarian masa lalu, 

sementara di sisi yang lain juga mengemban visi transformatif perubahan di masa 

depan. Ia akan mengalami transformasi dan dinamisasi terus-menerus, seiring 

dengan perubahan dan dinamika sejarah itu sendiri.

Terkait dengan hal ini, kemudian tugas imperatif historis kita hanya satu: 

keberanian untuk senantiasa ‘gerilya melawan klise’. Karena sebuah klise adalah 

musuh peradaban sejati, karena di dalam klise, kebudayaan dan rasa identitas kerap 

dipandang sebagaimana halnya sebuah cawan yang sudah jadi, tinggal dipakai, dan 

sudah selesai. Dan persoalannya memang kerap berhulu di sini: “sesuatu yang kelak 

retak; dan kita membikinnya abadi”.   

Maguwoharjo, medio Mei 2011

                                                          
49 Pandangan ini kiranya secara sangat fundamental sejalan dengan apa yang 

dikonsepsikan sebagai paham kesatuan ‘masa lalu-masa kini-masa datang’, yang pernah 
disampaikan oleh Martin Heidegger lewat Sein und Zeit (1927), yakni: “ein Ereignis-und 
Wirkungszusammenhang der sich durch ‘Vergangenheit’, ‘Geganwart’, und ‘Zukunft’ hindurch zieht”. 
Rentetan peristiwa dan keefektifan (peristiwa) yang sambung-menyambung melalui ‘masa 
lampau’, ‘masa kini’, dan ‘masa depan’ itulah, yang akhirnya kelindan temali anyamannya secara 
keseluruhan, membentuk sebuah peta landscape gambaran tentang teks realitas yang dapat 
dipahami di hari ini. periksa Daniel Dhakidae, “Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak 
Bangsa sebagai Komunitas-komunitas Terbayang”, dalam Pengantar untuk bukunya Benedict 
Anderson, Imagined Communities (Komunitas-komunitas Terbayang). Cetakan Kedua (Yogyakarta: 
INSIST Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2002),  xxxii.
   50 Yasraf Amir Piliang, “Seni, Nation-State, Identitas, dan Tantangan Budaya Global”, 
dalam Identitas dan Budaya Massa (Yogyakarta: Yayasan Seni Cemeti.2002), 8.
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