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PENDIDIKAN SENI SEBAGAI ASET KULTURAL 
DI TENGAH BEBAN POSTKOLONIAL1

Kasiyan2

Abstrak

Kreativitas dan karakter bangsa kiranya merupakan dua kata yang relatif 
bermasalah dalam konteks keindonesiaan. Pertama, persoalan kreativitas terkait dengan 
risalah yang menegaskan bahwa betapa bangsa ini kian hari kian kehilangan daya 
kreatifnya dalam kinerja kebudayaannya. Hal ini ditunjukkan dengan demikian tingginya 
derajat pola konsumtif, dan sebaliknya bukan produktif dalam hampir seluruh kinerja 
berkebudayaan di negeri ini. Sementara yang kedua, adalah persoalan karakter atau 
identitas budaya bangsa ini yang juga menunjukkan semakin memperihatinkan. Bangsa 
ini dari hari ke hari tampak semakin kehilangan identitas diri. Persoalan di kedua ranah 
tersebut, pada titik tertentu bersinggungan secara signifikan dengan kesadaran 
berpendidikan yang dimiliki oleh bangsa ini, terutama dalam konteks kaitannya dengan 
pendidikan seni, sebagai bagian dari pendidikan nilai. Pendidikan seni dalam hal ini 
tampak mengalami kegagalan yang serius untuk mengantar manusia-manusia Indonesia, 
baik yang mempunyai jiwa kreativitas yang tinggi maupun identitas karakter yang amat 
bernilai. Pada titik tertentu, itu semua akibat hegemoniknya beban postkolonial yang 
masih dialami oleh bangsa ini.

Kata-kata kunci: pendidikan seni, aset kultural, beban postkolonial.

Abstract

Creativity and character of the nation seems to be the two words that are 
relatively problematic in the context of ‘ke-indonesian’. First, issues related to the 
creativity treatise confirms that how these people were increasingly losing its creative 
power in the performance culture. This is indicated by the high degree of pattern thus 
consumtive in, and otherwise not productive in almost all cultured performance in this 
country. While the second, is a matter of character or cultural identity of this nation that 
also demonstrates the growing concern. This nation of the day seemed to get lost identity. 
The issue in both these domains, at some point intersect significantly with educated
consciousness possessed by the nation, especially in relation to the context of art 
education, as part of the educational value. Art education in this case seems to have a 
serious failure to deliver humans Indonesia, both of which have high creativity spirit and 
identity of a character that is very valuable. At some point, it's all due to the hegemonic 
postcolonial burden is still experienced by this nation.

Keywords: art education, cultural assets, postcolonial burden.
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Pengantar

Di antara sekian banyak isu penting yang keberadaannya demikian mengultima 

lama dalam kesadaran kebudayaan kita secara kolektif sebagai sebuah bangsa, adalah 

paling tidak terkait dengan dua hal, yakni persoalan eksistensi kreativitas dan karakter

yang dimilikinya. Di kedua aras ranah itulah, baik sadar maupun tidak, bangsa ini telah, 

tengah, dan sepertinya masih akan terus mengalami krisis multidimensi akut yang seolah 

amat sulit untuk diurai. 

Pertama, pada aras ranah kreativitas, betapa bangsa ini seolah nyaris tak 

mempunyai daya kreatif yang memadai, terkait dengan serangkaian kompleksitas proses 

kulturasi yang tengah dijalani. Hampir keseluruhan hiruk-pikuk dinamika berkebudayaan 

di negeri ini, demikian dipenuhsesaki dengan terminologi ‘konsumsi’ bukan ‘produksi’. 

Terma konsumsi lebih dekat maknanya dengan ‘memakai’, sementara ‘produksi’ adalah 

sebaliknya, ‘membuat’ atau ‘mengkreasi’ (Kamus Bahasa Indonesia, 2008:804;1215). 

Fenomena konsumtivisme akut yang diidap bangsa ini tampak demikian sempurna, 

karena ia berada bukan hanya pada ranah tertentu saja, melainkan nyaris berada pada 

semua infrastruktur atau sistem pranata kebudayaan di negeri ini, mulai dari cara berilmu 

pengetahuan, berpendidikan, berkesenian, dan bahkan berimajinasi atau bermimpi, nyaris 

semuanya merupakan serapan dari luar negeri terutama Barat. 

Kedua, persoalan adalah terkait dengan ranah nation and character building yang 

dimiliki bangsa ini yang dari hari ke hari secara amat serius teus digerus krisis 

multidimensi. Betapa wacana hari-hari kebudayaan kontemporer bangsa ini 

dipenuhsesaki dengan serangkaian lanskap narasi ekspresi nilai-nilai yang serba anomali 

yang mewabah nyaris sempurnya, baik di tingkat steakholder elitis mapun di level akar 

rumput secara massif. Fenomena inilah yang akhirnya menyuburkan pelbagai praktik 

penyimpangan perilaku, bahkan banyak yang berada pada derajat amat absurd dan 

ekstrem, menjadi panorama keseharian sosial yang seolah nirmakna. Diskursif perihal 

permasalahan kebangkrutan nation and character building yang dimiliki oleh bangsa ini 

menjadi semakin lengkap, manakala tilikannya diproyeksikan perspektifnya secara 

eksternal. Hal ini dapat disaksikan dari kenyataan yang menunjukkan betapa dari hari ke 

hari bangsa ini kian tampak tidak memiliki rasa dan jiwa jati diri kulturalnya, di tengah-

tengah pergumulannya dengan peradaban dunia. Kekuatan pelbagai khazanah kearifan 

budaya lokal diri yang tersebar di seantero negeri ini, yang secara historis telah manjadi 

bagian paling fundamental bagi konstruksi karakter dan identitas ke-Indoneisa-an, kini 

dihadapkan kenyataan yang juga amat memperihatinkan. Serangkaian gejala dan fakta 
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sosiologis secara komprehensif mengisyaratan, betapa keberadaan budaya lokal bangsa 

ini, secara amat tegas kian tak cukup mendapatkan ruang untuk dihargai, sehingga banyak 

yang bergegaran dan kemudian tragis mati, terutama ketika bersemuka dengan badai 

globalisasi.

Kedua persoalan mendasar baik terkait dengan pembangunan kreativitas dan juga 

karakter identitas sebagai bangsa tersebut, memang disebabkan oleh faktor yang 

kompleks. Namun pada titik tertentu, kiranya ada persinggungannya yang signifikan 

dengan permasalahan dunia pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan konteks 

spesifik pendidikan seni, sebagai salah satu pilar utama dari apa yang diistilahkan sebagai 

pendidikan nilai. Pendidikan seni dalam konteks diskursif ini tampak telah gagal 

memerankan dirinya sebagai aset kultural yang amat berharga bagi bangsa ini.

Pendidikan Seni: Penyemai Kreativitas dan Karakter Bangsa

Herbert Read melalui Education Through Art (1958) telah sejak lama 

menegaskan betapa pentingnya peranan pendidikan seni sebagai ‘alat pendidikan’. Dalam 

konteks ini, secara filosofis pendidikan seni difungsikan sebagai salah satu instrumentasi 

bagi pertumbuhan dan perkembangan potensi individu, di antaranya: kemampuan 

berfikir, kreativitas, komunikasi, sensibilitas, sensitivitas, emosionalitas, dan hal  lain 

yang maknanya kental berdimensikan ‘nilai-nilai’. Kategori tipe pendidikan seni seperti 

ini, karenanya diperuntukkan bagi semua anak terutama pada jenjang pendidikan dasar 

sampai menengah, baik yang memiliki bakat seni maupun yang tidak. Dalam hal ini, yang 

menjadi orientasi dari pemaknaan aktivitas berkesenian bukan berada pada persoalan 

produk atau karya yang dihasilkan, melainkan lebih pada dimensi proses yang 

dilakonkan. Proses yang terbingkai dalam makna pendidikan seni seperti ini, yang lebih 

dipentingkan adalah penghadiran apa yang disebut sebagai ‘pengalaman estetik’ 

(aesthetic experience), baik melalui praktik berkarya maupun juga melalui kegiatan 

apresiasi seni. Konsep pendidikan seni sebagaimana dimaksud, kemudian mendapatkan 

peneguhan dan penajaman lebih lanjut melalui hasil penelitian para pakar pendidikan, di 

antaranya Herbert Read (1958), Ki Hadjar Dewantara (1967), Elliot Eisner (1972), 

Malcolm Ross (1984), Elizabeth Hurlock (1984) dan masih banyak lagi yang lainnya. 

Pendidikan  seni  dalam konteks ini menyediakan media bagi anak-anak untuk 

mengadakan eksplorasi dengan berbagai bahan, alat, maupun keteknikan dengan segala 

kompeksitas dan keunikannya. Serangkaian proses itu secara sistemik akhirnya 

mempunyai keterlindanan yang amat erat dengan apa yang diistilahkan sebagai diktum 
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kreativitas. Sifat-sifat yang melekat pada pendidikan seni, antara lain: imajinatif, 

sensibilitas, dan kebebasan dengan demikian memberikan peluang yang amat signifikan 

bagi terciptanya proses pengembangan kreativitas (Rohidi, 2000:23-24). Pandangan ini 

sejalan dengan perubahan terminologi yang amat mendasar dari konsep kreativitas, yang 

dahulu cenderung dimaknai: “commonly called ‘genius’—was heriditary and that nothing 

could be done to make people creative” (Hurlock, 1984:324), yang kini berubah, yakni: 

“…aspects of of creative processes, each of which can be improved by learning, have a 

major importance in determining the refinement of the production. These are fluency, 

flexibility, and elaboration” (Wilson, 1974:195). 

Pendidikan seni yang berbasis pada pengakaran poros rasa estetis ini, sekali-kali 

tidak bermaknakan agar anak didiknya nanti menjadi seniman atau seorang ahli seni, 

melainkan para siswa mendapatkan kecerdasan yang luas dan sempurna dari rohnya, 

jiwanya, budinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh tokoh pendidikan sekaligus 

kebudayaan Ki Hadjar Dewantara (2013:324) yang disampaikan pada Pidato Radio di 

Radio Republik Indonesia Yogyakarta, 14 Januari 1940 berikut.

Maksud dari pendidikan aesthetis yaitu bukannya mendidik murid-murid untuk 
kelak menjadi ahli-ahli seni, akan tetapi maksud yang kulturil yaitu agar: dengan 
pendidikan menghaluskan perasaan, anak-anak kita itu hendaknya mendapat 
kecerdasan yang luas dan sempurna dari rokhnya, jiwanya, budinya, hingga 
mereka hendaknyalah mendapatkan tingkatan yang luhur sebagai manusia 
(mempertinggi niveau human).

Karena itulah tipologi kurikulum Pendidikan Seni ini diistilahkan oleh Malcolm 

Ross (1984) dimasukkan dalam kategori humanistic curriculum, yang dimensi 

paradigmanya lebih mengedepankan kebermaknaan aspek proses, daripada produk atau 

hasil praktis. Olshtain (2000:75) menyampaikan bahwa, “Humanistic curriculum puts 

high value on people accepting responsibility for their own learning, making decision for 

themselves, choosing and initiating activities, expressing feelings and opinions about 

needs, abilities, and preferences”. Oleh karena itulah, sudah sejak lama seni diyakini 

secara ideal filosofis, sangat efektif difungsikan sebagai semacam moral technology.

Mengingat posisi strategis dan pentingnya pendidikan seni itulah, karenanya tidaklah 

mengherankan manakala Herbert Read (dalam Anna Craft, 2000:30) dengan 

mengadaptasi pandangannya Plato, sampai pada satu kesimpulan yang menyarankan 

dengan tegas bahwa, “Art should be the basis of education”.  

Namun idealisasi gagasan tentang konsep pendidikan seni sebagaimana 

dimaksud, dalam praksisnya terasa laksana jauh panggang dari api. Dinamika praksis 
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pendidikan secara makro di negeri ini sampai hari ini, relatif tak cukup menempatkan seni 

yang notabene sebagai basis pendidikan pengakaran nilai dan rasa, relatif setara dengan 

bidang disiplin yang lainnya yang cenderung berbasiskan pengakaran logika.

Problematika Pendidikan Seni sebagai Aset Kultural

Pendidikan seni sebagai aset kultural, pemaknaannya lebih ditekankan pada 

dimensi fungsinya yang berdekatan dengan potensi seni bagi pengembangan otentisitas 

kebudayaan sebuah masyarakat atau bangsa. Dalam ranah ini problem terbesar dalam 

praksis pendidikan seni di Indonesia sebagai salah satu bagian bangsa jajahan Barat, 

adalah ketidakmampuannya keluar dari jerat dan beban postkolonial yang diidapnya. 

Untuk menyebut satu di antaranya yang amat krusial kiranya adalah, bagaimana 

kesadaran filosofis pendidikan seni selama ini demikian terbelenggu oleh ‘nilai-nilai’ seni 

yang berasal dari asing, terutama Barat.

Fenomena ini dapat dengan mudah diverifikasi, misalnya terkait dengan risalah 

‘wacana praktik’ (historis) dan ‘praktik wacana’ (historiografi) seni yang ada selama ini, 

tanpa disadari sangat beraromakan Baratsentrisme. Bagaimana konsep-konsep modernitas 

yang ditawarkan kolonialisme Barat selama ini begitu menarik dan memesona, sehingga 

hampir seluruh planet bumi ini akhirnya dikuasai oleh norma-norma Barat. Banyak 

sarjana beranggapan, bahwa di negara-negara poskolonial segala infrastruktur, konsep 

kebijaksanaan, dan bahkan ideologinya merupakan fotokopi negara-negara kolonial. 

Perbedaannya adalah para penguasanya saja yang berganti warna kulit. Bekas negara 

jajahan seperti Indonesia misalnya, hanya memisahkan diri dari negara induk. Yang 

terjadi hanyalah palihan nagari (scheuring van het rijk), karena struktur ekonomi dan 

sosialnya masih sama seperti pada masa kolonial (Onghokham, 2009: 163-164). Edward 

W. Said lewat Orientalism-nya (1979) mengintrodusir fenomena ini, sebagai sebentuk 

realitas ‘postkolonial’. 

Terlepas dari polemik-kontroversi terkait dimensi waktu atau lamanya (Asvi 

Marwan Adam, 2007:1-2) kolonialisme yang mendera bangsa ini, yang pasti telah 

menciptakan realitas budaya tersendiri yang khas bagi bangsa terjajah, yang salah satunya 

memanifesto dalam bentuk ketidakmampuannya untuk merumuskan pengetahuan untuk 

menggagas masa depan. Masa depan itu tidak merealitas di benak para korban 

penjajahan, di luar jangkauan, di tangan orang lain, bahkan menjadi milik orang lain 

(Yuswadi Saliya, 2002:44). Hal ini disebabkan, untuk memaknai realitas itu 

membutuhkan apa yang dinamakan dengan ’pengetahuan’, baik pengetahuan alam 
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maupun pengetahuan buatan. Meminjam kata-katanya Herbert A. Simon (1969), 

pengetahuan alam mengandung kadar keharusan (necessity), sedangkan pengetahuan 

buatan (the science of the artificial), yang mengandung kadar pilihan (contingencies atau 

choices). Pemahaman akan adanya keharusan dan pilihan seperti itu membutuhkan tradisi 

tersendiri, yang akan bertanggungjawab atas himpunan kadar pilihan yang tersusun dan 

kemudian diyakini dan dipeluknya. Akan tetapi celakanya bahwa sejarah menunjukkan 

bahwa bangsa-bangsa terjajah relatif tidak pernah memiliki pengetahuan dan pilihan–

pilihan itu (William Liddle, 1988). Pilihan merupakan hak prerogratif sang penjajah. Bagi 

kaum terjajah, pilihan adalah suatu kemewahan. Kalaulah bukan di tangan orang lain, 

nasibnya berada di luar jangkauannya, atau sama sekali di luar kesadaran kulturalnya. 

Akhirnya, bangsa terjajah tidak cukup ma(mp)u mengembangkan pengetahuan buatan. 

Karenanya menjadi dapat difahami jika hampir semua kepranataan pengetahuan yang 

dimilikinya misalnya, merupakan barang pinjaman atau bersumber dari pihak lain, 

terutama Barat.

Fenomena keterbelengguan Barat yang diidap oleh bangsa ini, kiranya dapat 

diverifikasi dalam keseluruhan infrastruktur yang keseluruhan kebudayaan di negeri ini, 

tak terkecuali dalam jagad seni rupanya. Hal ini dapat dirunut sejak awal perkembangan 

seni rupa modern masuk ke Indonesia dengan tonggak utamanya Raden Saleh, kemudian 

berlanjut ke Mooi Indië, Gerakan Seni Rupa Baru, bahkan sampai pada memasuki 

perjalanan era Kontemporer. Betapa jejak historis menunjukkan bahwa proses-proses 

pembaharuan yang ada selalu tak dapat dipisahkan sejengkal pun dengan pola-pola yang 

ada di mainstream Barat (M. Agus Burhan, 2006:275). Demikian juga halnya yang terkait 

dengan bangunan konsepsional historis disiplin seni kita misalnya, yang lebih akrab 

dengan tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Emanuel Kant, Baumgarten, 

Tolstoy, Jean-paul Sartre, Nietzsche, Collingwood, Claire Holt, dan lain sebagainya, 

dibanding dengan yang berasal dari Indonesia. Karenanya tak mengherankan jika 

keseluruhan konstruksi kesadaran oasis estetis disiplin seni kita selama ini,  misalnya 

tergambar dari buku-buku karya: Mudji Sutrisno (1993, 2006), The Liang Gie (1996), 

A.A.M. Djelantik (1999), Jakob Sumardjo (2000), dan yang lain, adalah cenderung 

berbasiskan estetika Barat. 

Akumulasi kepemilikan pengetahuan seni Indonesia selama ini, hasil dari 

menerima filsafat seni Barat itu, tidak mampu dipergunakan sebagai daya kritis untuk 

menemukan cara pandang atau paradigma filsafat seni yang ‘otentik’ dengan segala 

karakter khas ke-Indonesia-annya. Masalahnya memang bukan semata-mata terjadi dalam 
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disiplin seni, melainkan pesoalan tersebut merupakan penyakit kronis yang mewabah di 

hampir semua ilmu-ilmu sosial dan humaniora, di mana disiplin seni hanyalah merupakan 

bagian kecil di dalamnya (Selo Soemardjan, 1990:4).

Dari alir nalar inilah betapa akhirnya dapat dimengerti ketergantungan yang 

nyaris absolut para ilmuwan Indonesia pada khususnya dan Timur pada umumnya 

menjadi sebuah kenyataan yang seolah sama sekali tak pernah dapat dielakkan. Yang 

lebih tragis lagi adalah bahwa pelbagai ilmu pengetahuan yang diambil dari Barat itu, 

bahkan sampai termasuk kategori kelimuan yang secara substansial maknanya digunakan 

untuk menggugat, menolak, atau melawan eksistensi Barat itu sendiri. Hal ini di 

antaranya tampak sangat mengedepan dari jenis domain keilmuan yang termasuk dalam 

kelompok kategori postrukturalisme, misalnya postmodernisme dan postkolonialisme ini. 

Bukankah mestinya ilmuwan Timur lah yang paling potensial merumuskan semua 

konstruksi teori dan pemikiran itu. Paling tidak untuk mereka sendiri, jika bukan untuk 

seluruh bangsa di muka bumi ini.

Ariel Heryanto (1996:101) misalnya pernah melakukan kritikan terhadap 

persoalan itu, yakni bahwa sebenarnya secara substansial, pelbagai wacana ilmu 

pengetahuan kontemporer, seperti poststrukturalisme maupun postmodernisme, 

merupakan realitas paradigmatik yang sudah basi bagi kebudayaan dan masyarakat 

Indonesia, khususnya masyarakat Jawa misalnya. Hal ini paling tidak jika merujuk 

fenomena dan paradigma postrukturalisme yang telah mempunyai riwayat akar sejarah 

panjang dalam kebudayaan lokal masyarakat Indonesia. Untuk menyebut beberapa di 

antaranya adalah dapat dilihat pelbagai praktik budaya yang ada di Jawa, sebenarnya 

mempunyai watak yang amat disanjung dalam paradigma postmodernisme. Contohnya, di 

dalam kehidupan kebudayaan Jawa mutakhir, untuk paradigma postmodernisme yang 

berbasiskan faham dekonstruksi itu, dapat dirujuk dengan amat signifikan pada konsep 

yang dinamakan dengan plesetan yang telah mengakar lama di Yogyakarta. Kemudian 

juga di pelbagai wilayah lain seperti Blora, Purwodadi, dan daerah pantai utara Jawa yang 

menjadi radius terdekat wilayah itu misalnya, juga tumbuh dengan sangat subur sejak 

zaman kolonial Belanda, apa yang dikenal populer dengan komunitas kebudayaan samin. 

Keduanya, baik plesetan maupun saminisme, dengan amaf fasih mempraktikkan jurus-

jurus poststrukturalisme yang di antara berbasiskan spirit dekonstruksi itu (Ariel 

Heryanto, 1996:102). 

Fakta berilmu pengetahuan seperti itu, seolah menyiratkan makna bahwa bangsa 

ini adalah sebuah komunitas yang sama sekali tak pernah memiliki risalah kebudayaan 
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dan juga kesenian yang layak untuk ditafsir sebagai ilmu pengetahuan. Padahal, bangsa 

Indonesia ini bukan hanya sebagai bangsa yang pernah memiliki sejarah kebudayaannya 

sendiri sebagaimana bangsa-bangsa lain mana pun di dunia, melainkan lebih dari itu 

jejak-jejak peninggalannya yang tersebar dan bahkan masih lestari hingga kini, 

menunjukkan derajat sebagai puncak-puncak peradaban dengan atribut ketinggian, yang 

tak kalah manakala dibandingkan dengan yang dimiliki oleh sejarah pencapaian 

peradaban Barat. Bahkan fakta historis menunjukkan pencapaian puncak-puncak 

kebudayaan dan kesenian di masa lampau bangsa ini, dimiliki justru ketika bangsa ini 

sama sekali belum pernah sedikitpun bersemuka dan berjamahan dengan kebudayaan 

Barat. Hal ini misalnya dapat ditelisik dari pencapaian peradaban yang terjadi ketika 

zaman Sriwijaya (sekitar abad ke-7), juga ketika masa Jawa Klasik Tua (abad ke-8-9) 

yang berpusat di Jawa Tengah dan Jawa Klasik Muda (abad ke-10-14) yang berpusat di 

Jawa Timur (John Miksic, Marcello Tranchini & Anita Tranchini, 2004; Marwati 

Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008; Thomas Wendoris, 2008). 

Peninggalan mahakarya di Jawa, seperti Borobudur yang dibuat lebih dari 1200 tahun 

yang lalu adalah bagian dari fakta historis itu. Demikian juga halnya dengan kesenian 

wayang kulit yang umurnya sudah mencapai satu millenium atau 1000 tahun, yakni sudah 

ada sejak zaman pemerintahan Raja Airlangga di Jawa Timur (1019-1043), sebagaimana 

terekam dalam Kakawin Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa (Kuntara Wiryamartana, 

1987:81). Begitu juga halnya dengan batik yang dibuat lebih dari 900 tahun  lampau, 

yang dalam analisanya G.P. Rouffaer seperti dikutip Iwan Tirta, dkk. (1996) sudah ada 

dan berkembang di Jawa sejak sekitar abad ke-12. Betapa tingginya nilai estetik batik ini, 

bahkan akhirnya menjadi salah satu catatan penting Thomas Stanford Raffles dalam The 

History of Java (1817) yang merupakan karya magnum opus-nya tentang Jawa. Demikian 

juga halnya dalam konteks di luar Jawa, pelbagai puncak pencapaian kebudayaan dan 

seni yang dimiliki bangsa ini jauh di masa lampau, juga tak kalah luar biasanya. Dalam 

masyarakat dan kebudayaan Makasar di Sulawesi misalnya, terdapat peninggalan karya 

sastra Bugis klasik yakni I La Galigo, yang berisi tentang hal ikhwal asal-usul manusia 

pertama kali diturunkan ke bumi oleh dewata. Karya yang ditulis dengan menggunakan 

aksara lontaraq ini, ribuan halaman manuskripnya dan jalinan tokohnya yang menarik 

dan amat rumit ini, menempatkan karya I La Galigo sebagai karya sastra terbesar dan 

terpanjang di dunia, yang melampaui dari Mahabharata dan Ramayana dari India, 

maupun legenda Illiad dan Odysseia karya penyair Homerus dari Yunani (Muh. Rapi 

Tang, 1999:182-183; Sirtjo Koolholf, 2004:99)
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Fakta historis tentang pencapaian puncak-puncak kultural yang dimiliki bangsa 

ini dan deretannya sebenarnya masih bisa diperpanjang itu, betapa mengisyaratkan bahwa 

peninggalan itu mempunyai risalah makna filosofis seni atau estetika yang amat tinggi. 

Selain itu juga mencerminkan rasa jiwa dan nilai-nilai karakter lokalitas ke-Indonesia-an 

yang khas. Namun ironinya adalah bahwa pelbagai kronik risalah pencapaian identitas 

kultural masa lampau yang amat tinggi itu, kini mengalami titik nadir kebangkrutan, dan 

menjadikan bangsa ini ke makna kekerdilan yang amat menyesakkan. Kekhawatiran 

tentang bangsa kerdil ini, sejatinya pernah dengan amat tajam disasmitakan berkali-kali 

oleh Mohammad Hatta, dalam kata-katanya yang dikutip dari penyair sekaligus filsof 

Jerman Schiller, yang berbunyi: “Eine grosse Epoche hat das Jahrhundert geboren. Aber 

der grosse Moment findet ein kleines Geschlecht Und noch kleinere Herscher”. Zaman 

besar telah lahir dalam abad ini, tetapi zaman besar ini, ternyata hanya menemukan 

generasi yang kerdil (Farid Gaban, 2010:116).

Oleh karena itulah, menyimak risalah kebangkrutan karakter kultural ke-

Indonesia-an hari-hari ini, terutama yang bersinggungan amat dekat dengan diskuris nilai-

nilai yang melekat dengan pendidikan seni, kiranya tak terlalu salah jika Linda Tuhiwai 

Smith (2006), menyarankan kepada bangsa-bangsa bekas jajahan Barat termasuk 

Indonesia, untuk melakukan apa yang diistilahkan sebagai dekolonisasi metodologi atas 

segala konstruksi epistemis-historis yang dimiliki selama ini, termasuk dalam konteks ini,

tentunya adalah juga keilmuan seni.

Penutup

Itulah kiranya beberapa persoalan yang telah, tengah, dan akan terus mendilema 

dalam konstruksi disiplin pendidikan seni kita. Demikian juga halnya dengan pelbagai 

implikasi persoalan yang terkait dengan keberadaannya, misalnya sebagaimana yang 

menjadi fokus kajian ini adalah risalah kreativitas dan karakter bangsa. Selain ditentukan 

juga oleh keberadaan disiplin-disiplin lain secara koeksistensi, pelbagai upaya solutif atas 

keterpurukan bangsa yang terutama berbasiskan dua persoalan yakni kreativitas dan 

karakter ini, juga sangat ditentukan oleh bagaimana pendidikan seni, baik dalam 

konstelasi maknanya sebagai ‘aset pendidikan’ maupun sebagai ‘aset kultural’, ma(mp)u 

mereinterpretasi, meredefinisi, dan juga merevitalisasi filosofis paradigma diri keilmuan 

yang dimilikinya ini. 
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