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A. Dokumentasi Lukisan Responden 

 

Gambar 1. Karya Seni Lukis Responden MM 1
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Gambar 2. Karya Seni Lukis Responden MM 2 
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Gambar 3. Karya Seni Lukis Responden MM 3 
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Gambar 4. Karya Seni Lukis Responden NN 1 
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Gambar 5. Karya Seni Lukis Responden NN 2 
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Gambar 6. Karya Seni Lukis Responden NN 3 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 
 

 

Gambar 7. Karya Seni Lukis Responden RM 1 
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Gambar 8. Karya Seni Lukis Responden RM 2 
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Gambar 9. Karya Seni Lukis Responden RM 3 
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B. Informed Consent Responden
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C. Interview Guide 

Identitas  

1) Sebutkan nama anda? 

2) Berapa usia anda? 

3) Sebutkan alamat rumah anda? 

4) Apa pekerjaan anda? 

5) Ceritakan mengenai pekerjaan yang Anda tekuni saat ini? 

6) Sudah berapa lama anda melakukan pekerjaan anda? 

7) Ceritakan tentang ibu dan ayah anda? 

8) Berapa jumlah saudara kandung yang anda miliki? 

Faktor internal dan eksternal yang memengaruhi subjek menjadi pelukis 

1) Latar belakang subjek memilih untuk berprofesi sebagai pelukis 

 Mengapa anda tertarik untuk berprofesi menjadi pelukis? 

 Sejak kapan anda memutuskan untuk menjadi pelukis? 

 Apakah keputusan anda untuk menjadi pelukis didukung oleh 

keluarga? 

 Sejauh ini sudah berapa lukisan yang pernah Anda ciptakan? 

 Media apa saja yang digunakan dalam proses penciptaan karya 

seni lukis Anda? 

2) Tekanan atau pengaruh dari masyarakat sekitar dalam keputusannya 

memilih untuk berprofesi sebagai pelukis 

 Seberapa besar peran dari orang-orang di sekitar anda untuk 

membuat anda memutuskan berprofesi sebagai pelukis? 



127 
 

 
 

 Ceritakan tentang respon keluarga atau masyarakat sekitar anda 

tentang pengambilan keputusan anda untuk menjadi pelukis? 

3) Pandangan subjek mengenai dirinya yang menjadi pelukis 

 Apakah anda merasa senang berprofesi sebagai pelukis? 

 Apa yang mendasari hal tersebut? 

 Ceritakan mengenai pandangan anda tentang profesi melukis? 

 Apakah anda pernah menyesali keputusan anda untuk mengambil 

profesi pelukis? 

 Apa yang kerap menjadi sumber inspirasi Anda dalam melukis? 

Mengapa demikian? 

 Bentuk atau objek apa yang paling sering Anda lukis? Mengapa 

objek tersebut? 

 Seberapa rutinkah Anda menghasilkan lukisan? 

4) Komponen mekanisme proyeksi 

Aspek Pertanyaan 

Mimpi Ceritakan mengenai pengalaman Anda ketika 

melukis sesuai gambaran yang pernah Anda lihat 

dalam mimpi yang Anda alami? 

 Seberapa sering? 

 Kesulitan apa yang ditemui? 

 Apakah mimpi yang dialami merupakan 

suatu rangkaian? 

Lamunan Dalam jangka waktu satu hari, seberapa banyak 
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kah Anda melamunkan suatu hal? 

 Apa yang muncul dari lamunan Anda? 

 Apakah ada kaitannya dengan hasil 

lukisan? 

 Apakah lamunan dapat membantu dalam 

proses menghasilkan ide untuk lukisan 

Anda? 

Asosiasi bebas Apakah dalam menciptakan lukisan Anda 

membatasi hal-hal yang akan Anda lukis? 

 Mengapa demikian? 

 Dari mana kah Anda mendapatkan 

inspirasi dalam menciptakan lukisan? 

Kreasi artistik Apa yang Anda kreasikan dalam lukisan Anda? 

Keunikan apa yang dimiliki dari lukisan Anda? 

 Dari mana kah keunikan tersebut muncul? 

 Sejak kapan Anda menyadari bahwa hal 

tersebut merupakan keunikan lukisan 

Anda? 

 Apakah Anda menggunakan referensi dari 

pelukis lain dalam menciptakan suatu 

karya seni lukis? 

Teknik proyeksi Seberapa sering Anda menuangkan perasaan 

Anda secara visual dalam lukisan yang Anda 
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ciptakan? 

 Sebutkan contoh lukisan dan unsur yang 

Anda kaitkan dengan emosi Anda ketika 

itu? 

 Perasaan apa yang muncul ketika Anda 

selesai melukis lukisan yang 

mencurahkan emosi atau perasaan 

Anda? 

 Apakah Anda mengalami kesulitan 

selama proses penciptaannya? 

 Seperti apa kesulitannya? 

 Simbol apa yang sering Anda munculkan 

dan dikaitkan dengan emosi tertentu 

dalam lukisan Anda? 

 Berdasarkan pertimbangan apa simbol 

tersebut Anda putuskan untuk dikaitkan 

dengan emosi yang Anda miliki? 

 Apakah lukisan yang Anda ciptakan 

memiliki keterkaitan tertentu dengan 

masa lalu Anda? 

 Ceritakan mengenai lukisan yang menurut 

Anda memiliki keterikatan emosi yang 

kuat dengan emosi yang Anda miliki? 
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D. Panduan Observasi 

 Ekspresi emosional responden ketika diwawancarai 

 Kesan umum responden terhadap lukisannya 

 Kesan umum yang muncul pada lukisan responden 

 Keterikatan emosi responden terhadap lukisan ciptaannya 

 

E. Verbatim Wawancara Responden 
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VERBATIM WAWANCARA RESPONDEN 1 

 

Nama : MM 

Usia : 58 tahun 

Rabu, 27 Februari 2019 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Analisa 

1 Oke, eee Elsa boleh 
mulai wawancara 
sekarang ya pak? 

Heem   

2 Iya, untuk 
sebelumnya eee 

seputar tentang 
identitas Pak MM 
dulu 

Heem   

3 Heem, buat identitas 
mungkin bisa 
disebutkan dulu 
alamat rumah Pak 
MM? 

Jalan Sriwibowo    

4 Oke, untuk 
pekerjaan berarti 
pelukis? 

Iya   

5 Eee mungkin bisa 
ceritakan sedikit 
mengenai pekerjaan 
yang tengah Anda 
tekuni? 

Ya melukis hahaha ya 
juga ini sekarang saya 
juga bikin buku anak-
anak juga, mewarnai 
gitu. Itu mulai tahun 
berapa itu, ya untuk 
menyambung 
hiduplah haha 

  

6 Sudah cukup lama? Ya dari tahun 2000-an 
lah 

  

7 Kalo buat melukis 

sendiri sudah 
berapa lama pak? 

Wah sejak kecil ya, 
saya dari dulu kan 
bakatnya melukis ya 
terus tetangga saya 
tuh dia kuliah di 

arsitek Undip terus 
beri saya saran untuk 
ngelanjutin kuliah di 
seni rupa Yogya, dulu 

PK Responden sudah 
memiliki bakat 
melukis sejak kecil 
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kan ASRI sekarang 
ISI, Institut Seni 
Indonesia. Tahun 
berapa saya masuk? 
Tahun ’81 sampe ‘88 

8 Hmm ’81 sampai ’88 
ya di ISI? 

Heem   

9 Dulu namanya 
bukan ISI berarti? 

Dulu masih Sekolah 
Tinggi Seni Rupa, 
STSRI… ASRI, terus 
saya masuk berapa 
tahun terus berubah 
jadi ISI, Institut Seni 
Indonesia sampe 
sekarang 

  

10 Hmm terus nuwun 
sewu kalo boleh 
tahu usianya Pak 
MM berapa ya? 

58   

11 58… kalo untuk aktif 
melukisnya sendiri 
yang bener-bener 
dijadikan profesi 
tetapnya itu setelah 
kuliah atau pas lagi 
kuliah juga udah? 

Ya menempuh 
pendidikan kuliah kan 
saya ngambil jurusan 
seni lukis ya ngelukis 
terus hahaha sampe 
sekarang 

PK Responden sudah 
lama menjalani 
kegiatan melukis 

12 Mungkin bisa cerita 
sedikit tentang ayah 
ibu dari Bapak MM? 

Heem   

13 Apakah ada latar 
belakang seni? 

Ndak ada. Dulu malah 
TNI ayah saya. Itu 
dimana… di Tesdam 
tuh lho. Karangasem. 

  

14 Oh di 
Karangasem… 

Kalo ibu penjahit   

15 Oh ibu penjahit? Asli 
Semarang atau 
gimana pak? 

Kalo ibu Tionghoa, 
kalo ayah Belanda. 

Dulu kan ceritanya 
dari tentara KNIL tuh, 
yang penjajahan terus 
Belanda ngalah kan 

dijajah Jepang jadi 
tahanan. Setelah 
Indonesia merdeka 
ditawari mau masuk 
TNI apa mau pulang 
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ke Belanda, dia minta 
disini jadi TNI 

16 Hmm… tapi darah 

seninya dari…? 
Ya itu mungkin… 
hahaha dari mana ya? 

  

17 Hahaha Itu dari bapak saya 
mungkin, karena saya 
kan saya ditinggal 
orangtua, bapak saya, 
sejak kecil 

PK Sejak kecil 
responden sudah 
ditinggal oleh ayah 
responden 

18 Hmm untuk saudara 
kandung Pak MM 
adakah? Atau Pak 
MM anak tunggal? 

Eee kakak ada, saya 
paling kecil 

  

19 Oh berarti dua 
bersaudara ya? 

Sebetulnya ada lima, 
yang tiga sudah 
meninggal eee yang 
dua sudah meninggal, 
tinggal tiga. Yang 
perempuan ada dua 

  

20 Hmm tapi Pak MM 
anak terakhirnya ya? 

Iya   

21 Kalo boleh tau nih, 
kenapa Pak MM 
tertarik buat jadi 
pelukis? 

Ya dari bakat, kita 
nerusin aja. Kok 
keliatannya enak gitu 
lo hahaha 

  

22 Keliatannya asik ya 
pak? 

Hahaha iya keliatan 
asik… Ya dulu pernah 

jadi guru, guru 
gambar di berapa 
sekolah ya? Banyak 
dulu. Ada tiga apa 
empat tempat. 
Theresiana, Kampung 
Kali, Theresiana 
Tanah Mas, terus 
dimana? Sekolah 
Mataram. Di 
Cambridge mana tuh? 
Itu yang deket 

Jatingaleh 

  

23 Oh di Cambridge? Iya, terus Pelita Jaya 
Imam Bonjol 

  

24 Oh banyak ya pak? Haha iya banyak   

25 Itu dari tahun kapan 
pak? 

Dari tahun 2000-an 
ya. Kalo yang lama itu 

di Theresiana Tanah 
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Mas tuh lama. Saya 

pernah tinggal di 
Tanah Mas juga. Jadi 
anak saya tuh sekolah 
disana, jadi kan lebih 
deket to. Lama itu, 
lima belas tahun lebih 
hahaha 

26 Wah lima belas 
tahun lebih ya. Kalo 
Pak MM sendiri 
memutuskan buat 
jadi pelukisnya itu 
kapan kira-kira? 

Setelah berhenti 
mengajar, ya 
sebetulnya masih anu 
ya untuk melukis tuh 
ya tiap tahun tuh saya 
targetkan berapa 
karya, dulu. Tapi ga 
mesti. Tapi kalo ada 
pameran tuh ya 
fisiknya masih kuat 
jadi produktif lah. 
Sekarang kan setahun 
satu haha 

FH Produktivitas 
responden dalam 
menciptakan karya 
berkurang karena 
hambatan fisik 
yang dialaminya 

27 Hahaha eee kalo 
keputusannya Pak 
MM jadi pelukis itu 
didukung sama 
keluarga? 

Iya   

28 Kalo boleh tau nih, 

sejauh ini lukisannya 
Pak MM udah 
berapa nih kira-kira? 

Duh, banyak juga ya. 
Tersebar dimana-
mana eh 

 Responden sudah 
menghasilkan 
banyak karya seni 
lukis 

29 Oh haha tersebar 
dimana-mana? 

Heem. Kadang saya 
titipkan sana, Yogya, 
terus di tempat temen 

saya juga ada. Ya 
mungkin ratusan haha 

  

30 Oh ratusan ya? Iya. Cuma yang di 
rumah ada beberapa 

  

31 Ada yang masih 
dipamerin juga pak 
sampe sekarang? 

Hmmm ga, belum 
belum 

  

32 Belum ada ya? 
Soalnya 
pamerannya juga 
belum ada ya? 

Belum, belum ada 
tawaran. Saya lebih 
seneng dapet 

undangan pameran 
gitu. Jadi kita ga 
repot, nyari tempat… 
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jadi urusannya sana 
semua gitu lo. Kan 
ada panitianya kan, 
jadi kita tinggal ngirim 
sama sudah datang 
aja. Semua, hotel 
ditanggung sana 
haha. Enaknya gitu. 
Makan juga 
ditanggung 

33 Tapi untuk 
ngepaketin 
lukisannya dari sana 
juga? 

Sini, sini. Dari sini. 
Kalo sana cuma 
mulanginnya aja 

  

34 Oh mulanginnya 
aja… 

Mulangin… 
berangkatnya kita 
yang nanggung. 

Sekarang mudah kok 
eee sini yang paket 
sini ya, nerima 
packing juga bisa. 
Kalo ga ya packing 
sendiri 

  

35 Kalo Pak MM dalam 
satu tahun itu satu 
karyanya? Atau 
gimana? Atau 
tergantung 
dimensinya? 

Akhir-akhir ini iya. 
Akhir-akhir ini satu 
karya 

 Responden dalam 
jangka waktu satu 
tahun ini 
menghasilkan satu 
karya seni lukis 

36 Kendalanya apa aja 
Pak kalo selama 
pembuatan karya? 

Hmm ini, span. Jadi 
kayu yang 
belakangnya itu kan 
kita pesennya agak 

sulit ya di Semarang 
jauh gitu lo 
tempatnya. Terus 
kanvasnya beda. Kalo 
saya kan pakenya 
akrilik. Sedangkan sini 
kan kebanyakan pake 
kanvas cat minyak  

  

37 Oh iya Jadi agak sulit ya. 
Jadi kadang-kadang 
saya bikin sendiri 
kanvasnya. Terus 
spannya saya pesen. 
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Sementara ini ya 
dimana? Bubakan tuh 
lo. Jauh to? Hahaha 
Pasar Johar 

38 Oh iya lumayan ya 
pak. Berarti kanvas 
pun Pak MM bikin 
sendiri? 

Heem. Saya nyari ga 
cocok. Ya ada sih di 
Yogya tapi, minta 
dikirim 

  

39 Berarti hunting 
hunting bahannya 
sendiri ya pak? 

Heem heem. Kalo cat 

sih gampang. 
Namanya tuh apa… 
span ram, kayunya 
belakang tuh, buat 
narik kanvasnya itu lo, 
sulit nemunya. Kalo 
Yogya banyak, 
pusatnya… deket 
deket lagi. Kalo sini 
jauh. Kendalanya itu 
sih 

  

40 Kalo kuas berarti 
Pak MM pakenya 
yang…? 

Kuas banyak 
 

  

41 Lebih seneng akrilik 
ya pak? 

Iya… La sekarang 
minyak tanah susah 
he hahaha dulu kan 
kalo nyuci kuasnya 
pake minyak tanah 
gampang, murah ya. 
Cuma susah nyarinya, 
mahal lagi kan? Kalo 
akrilik kan eee ga bau 
gitu. Kalo minyak kan 
baunya nyengat 

  

42 Sama lebih cepet 
kering ya kalo akrilik 

Iya   

43 Kalo setelah udah 
jadi itu di-clear? 
Dicat yang clear? 

Iya, di-furnish   

44 Furnish ya eee kalo 
dalam pengambilan 
keputusan Pak MM 
jadi seorang pelukis 
itu ada peran-peran 
dari orang sekitar 
juga ga pak? Atau 

Temen biasanya. 
Temen dari sesama 
seniman gitu yang 
sering buat semangat 
pas kumpul-kumpul 
disini itu wah 
langsung. Apalagi liat 

PK Responden 
merasa semangat 
dalam melukis 
ketika melihat 
teman sesama 
seniman 
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itu pure dari Pak MM 

sendiri? 
pameran langsung 
emosinya hahaha 
langsung keluar ya 

45 Hm langsung 
semangat ya pak? 

Iya, kalo ada 
pameran, yang event-
nya agak besar gitu 
langsung semangat 

PK Responden 
merasa semangat 
melukis jika ada 
pameran 

46 Terus kalo untuk 
respon keluarga 
atau mungkin teman 
sesama seniman itu 
tentang Pak MM jadi 
pelukis selama ini 
apa? “Oh, udah 
bagus nih” atau 
misal kurang apa? 

Ya    

47 Berarti keluarga juga 
ikut seneng ya pak, 
Pak MM jadi 
pelukis? 

Ya, keluarga itu ya 
sering kritik malah. 
Kurang gini, kurang 
gini. Lebih menarik 
hahaha kalo temen 
kan muji terus. ‘Bagus 
bagus’ padahal 
kurang pas gitu. 
Keluarga kan lebih 
ceplas ceplos hahaha 

  

48 Ikut jadi kritikusnya 
ya pak? Haha  

Heem, apalagi kalo 
orderan portrait atau 
apa gitu. ‘Kurang 
mirip, kurang ini’. 
Portrait biasanya 
dikritik sama keluarga 

  

49 Hahaha… terus kalo 
Pak MM sebenernya 
pernah merasa 
jenuh atau selama 
ini seneng-seneng 
aja jadi pelukis? 

Ya jenuh hahaha ya 
tapi saya isi kegiatan 
lain mungkin itu apa 
eee buku anak-anak 
itu lo. Ya untuk 
nambah-nambah lah  

  

50 Untuk nambah-
nambah ya… Ee 
kalo menurut Pak 

MM nih, jadi pelukis 
itu apa sih buat Pak 
MM? 

Ya ini kepuasan batin 
juga sih ya. Jadi kalo 
kita bikin karya bisa 
orang seneng ngeliat 
itu rasanya udah puas 
gitu lo. Bisa 
menyenangkan orang 
lain 

TP, 
PK 

Responden 
merasa dengan 
melukis beliau 
dapat menemukan 
kepuasan batin 
dan senang 
apabila karyanya 
dihargai orang lain 
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51 Bisa menyenangkan 
orang lain ya. Hm 
pernah ada respon 
dari mungkin yang 
pernah melihat 
lukisan Pak MM 
langsung terus ada 
komen, komennya 
apa aja pak buat 

lukisannya? 

Ya cocok ya. Anu, 
nanya harga hahaha 
ga tau, kadang gitu 

  

52 Hahaha kalo Pak 

MM sendiri pernah 
merasa kecewa atau 
menyesal ga setelah 
pilih buat jadi 
pelukis? 

Ya anu, dulu pernah 

orang Jakarta. Dia 
seneng lukisan saya, 
dia nanya ‘ada yang 
lain lagi ga?’ ‘oh ada 

tapi masih di rumah’ 
‘nanti tolong kirimin, 
wah ini…’ 
tanggepannya tuh 

‘wah ini bagus nih,, 
cuma ini kok kurang 
gini ya’ ‘oh iya nanti 
saya rubah’ tak ubah-
ubah gini ga cocok, 
akhirnya ga jadi 
hahaha mangkel 
rasanya, ya yang gitu 
gitu, yang iseng gitu 
lo. Keliatannya serius 
mau beli. Tanya ‘ada 
yang lain?’. Sering 
kayak gitu 

  

53 Sering ya pak? Heem   

54 Itu khusus yang dari 
Jakarta aja atau 

pernah dari…? 

Selama ini Jakarta aja 
haha. Kalo yang lain 
gapapa 

  

55 Hmm kalo buat Pak 

MM inspirasi yang 
sering membantu 
Pak MM dalam 
melukis itu apa? 

Oh temanya ini ya… 
Itu idenya ini ya 
prihatin, dari 
keprihatinan eee 
tentang pelabuhan di 
Semarang itu lo, yang 
lama. Kan sekarang 
tuh mangkrak itu. 
Padahal dulu itu pusat 
eee keramaian di 

TP, 
PK, 
PS  

Lukisan yang 
diciptakan 
responden berasal 
dari keinginannya 
dalam 
menyuarakan 
keprihatinan yang 
responden miliki 
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Semarang ya itu 
disitu. Semarang Fair, 
apa apa di pelabuhan 
yang lama itu lo. Kan 
sekarang tinggal 
temboknya Marabunta 
tuh lo. Itu kalo dari 
arteri kan kelihatan 
tuh. Banyak perahu-

perahu, dulu waktu 
masih kecil saya 
sering tuh diajak 
kesana sama bapak 
saya tuh. Jalan-jalan 
tuh liat perahu wuh 
seneng, ada jembatan 
gantung, segala 
macem. Sekarang kan 
mangkrak, hilang 
semua. Ya itu jadi 
pingin disitu tuh dibuat 

museum atau apa gitu 
sama pemerintah, itu 
menarik itu. Wisata 
bahari apa museum 
bahari. Jadi kan 
sungainya kan masih 
lumayan lebar gitu, 
untuk wisata itu 
menarik. Pingin saya 
tuh disitu jadi ya 
temaku kapal kapal 
haha 

56 Makanya yang 
dominan unsurnya 
kapal ya pak? 

Haha iya secara ga 
langsung, kapal kapal. 
Pelabuhan yang di… 
yang paling besar 
dulu kan cuma 
Semarang. Yogya ga 

ada pelabuhan 

TP, 
PK, 
PS, 
PP  

Kapal merupakan 
unsur dominan 
yang muncul pada 
lukisan responden 
karena 
pengalaman masa 
lalunya 

57 Heem belom punya 

pelabuhan ya. Dulu 
sering pak pas lagi 
kecil diajak ke 
pelabuhan? 

Heeh. Malem Minggu. 

Terus ada Semarang 
Fair, dulu sana, 
pusatnya malem. 
Sekarang di PRPP 
haha. Perahunya 
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menarik lo, itu kalo 
waktu kuliah aja itu 
kalo dosen saya yang 
jurusan sketsa, Pak 
Nyoman itu kalo sama 
lukis ya kalo praktek 
lukis perahu ya diajak 
ke Semarang semua, 
satu angkatan gitu. 
Semalem tidur sana 
haha. Dulu masih ada 
kapal kapalnya, 
sekarang ilang semua 
haha. Pelabuhan yang 
lama tuh masih, masih 
waktu saya kuliah tuh 
masih sempat 

58 Berarti objeknya 
lebih ke maritim 
maritim ya pak? 
Ikan, perahu… 

Heem heem TP, 
PS 

Objek yang 
bermunculan 
dalam lukisan 
responden 
bertemakan 
maritim seperti 
kapal, ikan, dan 
perahu 

59 Kalo warna berarti 
Pak MM 
dominannya pake 
apa nih 
sebenernya? 

Tergantung mood ya. 
Kalo pengen warna 
biru ya biru semua, 
Hijau ya hijau. Mau 
warna warni 
tergantung hati 
hahaha suka suka hati 

TP Penggunaan 
unsur warna yang 
digunakan 
responden 
disesuaikan 
dengan suasana 
hati responden 

60 Haha kalo untuk 
ngelukis berarti 
bener-bener pas lagi 
mood? 

Heem heem TP Responden 
melukis sesuai 
dengan suasana 
hati 

61 Nah, mood nya itu 

susah apa gampang 
pak ditemuinnya? 

Ya itu tergantung ini 
ya, apa… kalo 
umpamanya saya lihat 
berita itu wuh ini 
pameran wuh bagus 
bagus wuh saya 
pingin ngelukis lagi. 
Apalagi medianya 
sudah ada gitu wah 
udah hahaha saya 

 Responden 
nampak antusias 
dalam melukis jika 
semua bahan 
yang digunakan 
lengkap dan 
terdapat pameran 
yang 
memamerkan 
karya-karya yang 
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kendalanya disitu, 
bahannya tuh kadang-
kadang cari span 
ramnya atau apa 
kuasnya tuh lo 

bagus 

62 Oh kalo kuas juga 
susah nyarinya ya 
pak? 

Kanvas sama span 
ram. Kalo sudah ada 

itu… ya modal lah, 
pertama tuh modal 
haha produksi satu 
karya tuh bisa ratusan 
juga tuh 

  

63 Oh span ramnya… 
eee tadi udah 
sempet cerita masa 
kecilnya Pak MM, 
sempet diajak 

nonton perahu di 
pelabuhan, itu eee 
kira-kira nih dari 
sepuluh lukisan kira-
kira berapa banyak 
yang tema perahu? 

Heem heem. Tema 

perahu? Sekitar lima 
ya 

TP, 
PS, 
PP, 

BE, KI 

Sekitar separuh 
dari karya 
responden 
bertemakan 
perahu 

64 Lima? Sekitar lima 
ya? Berarti sekitar 
lima dari sepuluh 
lukisan ya? 

Heem heem   

65 Separonya ya pak? 
Haha 

Iya. Dulu macem-
macem 

  

66 Macem-macem ya 
pak? Macem-
macemnya apa aja 
tuh pak kalo boleh 
tau? 

Ya ada surealisme, 
ada tema tema 
Punakawan tuh lo. Ya 
ini saya gabungkan 
perahu dengan 
Punakawan 

AB, 
KA, 
TP, 
PS, 
PP 

Selain perahu, 
objek dominan 
yang terdapat 
dalam lukisan 
responden adalah 
Punakawan 

67 Kalo pemilihan 
Punakawan kenapa 
pak kalo boleh tau? 
Alasan 
pemilihannya? 

Ya itu to gambaran-
gambaran rakyat kecil 
haha 

PS, 
TP, 
PPU 

Punakawan 
digambarkan 
responden 
sebagai simbol 
dari rakyat kecil 

68 Hmm gambaran 
rakyat kecil ya? 

Heem   

69 Kalo Pak MM 
alirannya lebih ke 
apa nih? Ee surealis 

mungkin atau…? 

Hmm apa ya, soalnya 
yang bisa 
menentukan gitu tuh 

kurator ya. Untuk 
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abstrak, realis, apa 
ekspresionis, 
dekoratif, itu kurator. 
Saya sih basic-nya 
naturalis, cuma ada 
sedikit surealisme 

70 Hmm berarti Pak 

MM juga kan tadi 
sempet yang portrait 
juga kan? 

Heem   

71 Itu lebih ke 
naturalisnya Pak 
MM? 

Iya. Itu pesenan 
biasanya haha 

  

72 Hmm portrait ya? Dulu saya ya naturalis 
basic-nya sih. Gambar 

pasar, kuda, ya sering 
laku juga 

  

73 Kalo rutinitas 
melukisnya eee tadi 
kan satu tahun kira-
kira satu lukisan, 
lukisannya ukuran 
berapa ya, pak? 

Heem, itu gak mesti 
ini yang terakhir 
kemaren ya hampir 
dua meter ya, itu di 
belakang hahaha 

  

74 Butuh waktu berapa 
lama itu pak? 

Ya tiga bulan   

75 Oh tiga bulan? Tiga, empat bulan lah   

76 Itu sampe bener-
bener finishingnya 
ya? 

Heem. Saya biasanya 
tuh kalo, biasanya 
sudah selesai tapi kan 
ga langsung saya 
pajang gitu lo. ‘Itu kok 

masih ada yang 
kurang ya?’ tambahi 
lagi, ya itu sering 
banyak itu hahaha 
nambah-nambahi biar 
jadi rumit gitu lo. Ga 
langsung pajang, ga 
kejar tayang hahaha 
sampe betul-betul 
mentok gitu ya udah, 
jual 

KA Responden 
membuka peluang 
untuk 
menambahkan 
unsur dalam 
lukisannya yang 
hampir selesai 

77 Kalo Pak MM 
pernah melukis 
sesuai gambaran 
yang mungkin 

Kalo mimpi-mimpi gitu 
jarang ya, ya kalo 
imajinasi banyak 

KA Responden belum 
pernah melukis 
sesuai apa yang 
dilihat di dalam 
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pernah Pak MM liat 
di dalam mimpi kalo 
ga diimajinasikan? 

mimpinya dan 
lebih sering 
menggunakan 
imajinasi 

78 Hmm kalo 
kesulitannya apa tuh 
pak, kalo dalam 

menyalurkan 
imajinasinya? 

Modelnya tuh lo haha 
apa bentuknya, 
seperti apa tuh 

kadang-kadang saya 
nyari di gambar, 
majalah, apa apa itu 
saya cari siapa gitu ya 
nyari, sekarang 
gampang ya liat 
Google aja haha udah 
banyak. Dulu kan 
bener-bener imajinasi, 
nyari buku-buku 

SE Responden 
menggunakan 
sarana lain dalam 
membantu proses 
visualisasi objek 
dari imajinasinya 
untuk lukisan 
ciptaannya 

79 Hmm nyari buku? 
Berarti referensinya 
lebih dari media ya? 

Iya, heeh heeh   

80 Berarti belom 
pernah sama sekali 
pak kalo yang dari 

mimpi terus 
dijadikan lukisan? 

Jarang, jarang. Mimpi 
mimpi gitu surealis ya 

  

81 Hmm surealis ya… 
kalo buat satu karya 
nih kira-kira Pak MM 
berimajinasinya 
perlu melamun 
lamakah atau 
nggak? Atau 
langsung nge-
sketch? 

Ga mesti. Kadang-
kadang cepet, 
kadang-kadang lama. 
Kalo cepet tuh 
biasanya kalo ada 
tawaran pameran tuh 
lo cepet hehehe wuh 
kerja keras. Kadang-
kadang ya keliling-
keliling, motret-motret 
apa, kalo tentang 
objek apa. Kalo 

mimpi-mimpi dulu 
pernah ada orang 
pesen itu. Ibunya… 
Ibunya Dian Pramana 

L Waktu yang 
diperlukan 
responden untuk 
melamunkan hal-
hal yang akan 
dilukisnya relatif 
berbeda-beda 

82 Ibu dari Dian 
Pramana? 

Kan saya kenal tuh 
sama Dian Pramana 
tuh, waktu saya ke 
Jakarta tuh minta 
tolong digambarin itu 

M Responden 
pernah melukis 
sesuai mimpi yang 
dialami oleh orang 
lain 
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haha mimpi-mimpinya 

itu 

83 Berarti dari mimpi 
orang lain pak? 

Heeh, diwawancara 
gitu haha  

  

84 Jadi Pak MM yang 
menerjemahkan ya? 

Heeh, nge-sketch dulu 

‘gimana bu begini?’ 
‘ini ada gajah dua, 
kanan kiri’ terus sini 
ada apa haha 

  

85 Berdasarkan orang 
lain, mimpi orang 
lain 

Heem, mimpi pernah   

86 Berarti kesulitannya 
dalam 
penerjemahannya 
itu selain dari 
deskripsinya beliau, 
kesusahannya apa 
pak? 

Heem, ya udah to dia 

ya saya gambar gini 
terus suruh liat 
‘gimana bu?’ ‘oh ini 
kurang ini ini’ sampai 
dia pas gini sesuai 
mimpi saya ya udah 
selesai, sampe betul-
betul puas dianya 

  

87 Hmm kalo tadi kan 
setelah tau ada 

tawaran pameran 
jadi semangat 
ngelukisnya 

Iya, semangat   

88 Itu ngaruh banget ke 
hasil lukisannya Pak 
MM ga? Jadinya 

langsung bagus nih 

Iya, heem. Kalo ga full 
tuh ya saya jadi ga 
puas gitu. Pameran 
kok karyanya cuma 
asal-asalan gitu, kan 
harus bener-bener 
maksimal ikut 
pameran 

 Responden 
merasa dengan 
mengetahui akan 
ada pameran 
maka responden 
akan maksimal 
dalam melukis 

89 Hmm ngelukisnya 

jadi lebih lancar atau 
gimana pak? 

Lebih matang lah, 
lebih maksimal 

  

90 Oke Dulu ya juga bikin 
apa… mural juga 

  

91 Oh bikin mural juga 
pak? 

Ini terakhir kemaren 
disini, di Jalan 
Pemuda tapi saya 
sama tim, anak-anak 
Unnes. Design saya 
semua. Di… apa… 
sebelumnya BCA 
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Pemuda itu lo eee itu 
ada café atau restoran 
apa? 

92 Oh yang temboknya 
madep jalan raya 
langsung itu pak? 

Heeh heeh. Itu 
punyanya Sango, 
merk keramik tuh lo. 
Apa namanya… 
Lobster Juleha 

  

93 Oh, itu ditawarin 

juga pak? 

Heem. Kan dulu kan 

saya sudah kenal 
lama sama Bu Lili tuh, 
anaknya dulu juga 
pernah les gambar 
sama saya sampe 
sekarang masih 
sering contact-contact 
haha ‘pak ini tolong’ 

  

94 Masih ada channel-
nya ya pak? 

Heem… bikin mural, 
ya siap aja hahaha 

  

95 Itu berapa lama itu 
pak bikinnya? 

Tiga hari keliatannya   

96 Tiga hari? Cepet ya Iya, dikebut. 
Kebetulan saya cocok 
sama anak-anak ini. 
Ya cuma yang lam tuh 
nganu eee ngajuin 
proposalnya. Sama 
ini… kan baru toh itu, 
jadi harus selesai 
dulu, sama harus rapi, 
besar juga  

  

97 Itu ada kendala 
cuacanya juga ga 

pak waktu itu? 

Kebetulan pas ga 
hujan hahaha 

  

98 Kebetulan pas ga 
hujan ya pak haha 

 

Iya, tiga hari kan 
ngerjain malem tuh to 

  

99 Berarti tiga malam 
beturut-turut ya pak? 

Heem heem   

100 Kalo dalam melukis 
sendiri, Pak MM tuh 
membatasi objek-
objek yang Pak MM 
lukis ga? Misalnya 
punya idealisme ‘oh 
saya ga mau 

Bebas saya. Ya kalo 
ada apa… tawaran 
pameran ya liat 
temanya dulu karena 
biasanya lewat 
temanya, temanya 
gini… temanya 

AB Responden 
bersifat terbuka 
dan bebas dalam 
mengkreasikan 
atau menciptakan 
lukisan 
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gambar yang 
tumbuhan’ misalnya 
ga mau, atau bebas 
aja? 

maritim gitu ya pas, 
karya saya ya tak 
masukin, masuk 

101 Kalo temanya 
pamerannya ga 
maritim itu pun Pak 
MM tetep ngelukis? 

Saya ngelukis. Saya 
tuh berkarya sih ndak, 
ndak peduli itu tema 
apa yang penting kalo 
ada tawaran gitu, 
lewat seleksi gitu, ini 
masuk ga kira-kira. 
Kalo kira-kira ga 
masuk ya ga tak kirim 

AB Responden tidak 
membatasi objek 
maupun unsur 
yang dilukis 

102 Berdasarkan seleksi 
ya? 

Heeh. Ya liat temanya 
juga, ‘oh ini cocok 
nih’, bisa masuk 

  

103 Kalo yang Pak MM 
biasanya kreasikan 
apa? Kan biasanya 
Punakawan sama 
maritim digabungin, 
itu lebih ke mungkin 
warnanya ada 
yang… khasnya Pak 
MM apa gitu? Jadi 
yang dikreasikan 

Kadang-kadang 
kepengen warna 
hijau, warnanya 
kehijau-hijauan 
semua, ke coklat 
coklat. Ya itu 
tergantung mood juga 
ya. Pengen apa gitu. 
Kadang-kadang orang 
pengen cari lukisan 
yang sesuai dengan 
interiornya kan 
kadang-kadang ada 
juga 

TP Pemilihan unsur 
warna dalam 
lukisan responden 
berdasarkan 
suasana hati 
responden 

104 Eee kalo temen-
temen seniman 
pernah berkomentar 
ga ‘oh Pak MM tuh 
khasnya ini’? 
Khasnya mungkin 
warna biru sama 
Punakawan, warna 
biru, maritim 

Jarang, jarang. 
Karena ya sudah tau. 
Warna tuh ya 

senengnya apa 
hatinya. Wah 
kepengen warna 
merah yawis merah 

gitu. Hijau, hijau. 
Coklat, coklat. 
Tergantung hatinya, 
mood-nya apa gitu 

TP Pemilihan unsur 
warna dalam 
lukisan responden 
berdasarkan 
suasana hati 
responden 

105 Kalo warna biru 
berarti mood-nya 

lagi apa itu pak? 
Hehe 

Adem ya hahaha, 
hatinya lagi adem 
haha. Hijau tuh ya 
adem 

PS Pemilihan unsur 
warna dalam 
lukisan responden 
berdasarkan 
suasana hati 
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responden 

106 Haha… kalo merah 
sering muncul ga 

pak di lukisannya, 
warna merah? 

Jarang ya kayaknya… 
Coklat ada 

  

107 Hmm coklat ada ya, 
kalo coklat itu 
artinya lagi apa pak, 
waktu itu mood-nya 

lagi gimana? 

Ya kayak tenang lah, 
ga terlalu apa… 
kemrungsung gitu lo 

PS Responden 
memiliki 
simbolisasi dalam 
bentuk pemilihan 
warna 

108 Tidak kemrungsung 

ya? 

Heem    

109 Kalo merah? Itu lagi emosi hehe 

kan ada warna warna 
gitu, warna panas 
merah, kuning, oren, 
coklat tuh ya 
sebenernya masuk ke 
panas juga. Terus 
hijau, biru, item itu tuh 
warna hening 

KA, 
PS 

Responden 
memiliki 
simbolisasi dalam 
bentuk pemilihan 
warna 

110 Eee referensinya 
melukis biasanya 
dari mana aja pak 
selain dari tadi 
sempet disebutin 
Google, sama 
katalog? 

Buku-buku… buku-
buku sih paling 
banyak 

  

111 Biasanya pelukis 
yang Pak MM ‘oh ini 
nih kayaknya paling 
banyak sumber 
inspirasiku dari 
melukisnya si ini 
nih’, ada ga pak? 

Hmm ya kalo dari luar 

sih banyak ya, 
Salvador Dali, 
Picasso. Sekarang 
pelukis muda-muda 
juga banyak 

  

112 Jadi sumber 
referensi juga ga 
pak? 

Heem. Kalo dari 
Indonesia sini, lokal 
ya eee Sigit Santoso, 
terus Ronald Manula, 
itu realisnya hebat itu. 
Ivan Sagito, Ivan 
Sagita tulisannya, 
kebetulan teman juga 
haha terus Melodia, 
itu juga. Agus Sudarto 

  

113 Oh Agus Sudarto? Iya, udah senior itu   
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114 Iya, udah terkenal 

Agus Sudarto 
Yang yang akademis 
itu lo. Kalo yang 
otodidak tuh… tapi 
sudah meninggal, Koh 
Pho. Koh Pho sama 
Inanta, itu realisnya 
bagus bagus 

  

115 Kalo eee Elsa mau 
bahas tentang tadi 
melukis yang terkait 
maritim, terus eee 

sama kenangan 
masa kecilnya Pak 
MM, diajak nonton 
perahu di pelabuhan 
eee itu setelah 
berhasil melukis, 
apa yang Pak MM 
bayangkan, apa 
perasaannya Pak 
MM? 

Ya rasanya tuh 
seneng aja, jadi kayak 
apa… apa yang 
pernah saya liat dulu 
tuh sudah terungkap 
gitu, jadi eee… sudah 
jadi kenyataan gitu 
dalam bidang dua 
dimensi saya 

TP Responden 
merasa puas 
karena mampu 
memvisualisasikan 
hal-hal yang 
dilihatnya atau 
pernah dilaluinya 
ketika masa kecil 
ke dalam sebuah 
lukisan 

116 Bisa 
menerjemahkan ya? 

Bisa tercapai dari 
kenang-kenangan eee 
memori saya keluar 
gitu, jadi terwujud 

TP Responden 
merasa puas 
karena mampu 
memvisualisasikan 
hal-hal yang 
dilihatnya atau 
pernah dilaluinya 
ketika masa kecil 
ke dalam sebuah 
lukisan 

117 Dalam 
mewujudkannya ee 
kesulitannya apa aja 
sih pak? Selain 

teknisnya, 
maksudnya selain 
pembuatan kanvas, 
mungkin dalam 
menyalurkannya ada 
sempet dimana ga 
mood atau sedih 

Ya itu kendalanya tuh 
pas keadaan ga mood 
gitu lo eee… jadi 
gimana ya? Emosi 
untuk melukis tuh 
kadang-kadang kan, 
orang merasa jenuh 
gitu ya. Nah itu 
membangkitkan lagi 
emosinya kan harus 
banyak jalan-jalan 
juga, liat pameran. 
Apalagi kalo ngeliat 
temen ngelukis tuh 
waduh hahaha 

SE Responden 
mengalami 
kendala berupa 
suasana hati yang 
kurang pas ketika 
akan melukis, 
namun responden 
sudah 
menemukan solusi 
dari kendala 
tersebut 
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langsung 

118 Hahaha terpacunya 
setelah liat pameran 
sama temen 
ngelukisnya ya pak? 

Heeh heeh hahaha 
jadi ya saya ke Yogya 
gitu, liat temen-temen 

  

119 Jalan-jalannya 
sampe ke Yogya ya 
pak? Haha 

Heem. Sekarang 
banyak sih ya temen-
temen. Kalo disini nih 
ya banyak ya tapi ga 
begitu kenal gitu lo 

  

120 Eee mungkin ada 

satu lukisan yang 
punya keterikatan 
emosi paling 
kenceng sama Pak 

MM? Mungkin bisa 
diceritain pak? 

Itu, yang di pameran 
ini ya 

PK Responden 
merasa memiliki 
keterikatan emosi 
dengan lukisan 
ciptaannya 

121 Yang Fisherman? Heeh, Fisherman. 
Terus ada yang di 
belakang itu. Kalo 
perlu difoto itu haha 

  

122 Oh iya pak boleh ya 
saya foto nanti? 

Heem, bisa   

123 Ini kalo yang Elsa 
tanyain secara garis 
besar udah 
ditangkep, udah 
dapet eee setelah ini 
mungkin Elsa bisa 
ngefoto lukisannya 
beberapa lukisannya 
kalo Pak MM 
berkenan? 

Heem heem, iya 
gapapa 

 
 
 

 

  

124 Makasih banyak Pak 
MM sebelumnya 

Heem   
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VERBATIM WAWANCARA TRIANGULASI RESPONDEN 1 

 

Nama : TD 

Usia : 54 tahun 

Rabu, 4 Maret 2019 

No. Pertanyaan Jawaban 

1  Space-nya, tempatnya. Terus itu dananya waktu itu 
sih memang murni dari… 

2 Murni kocek sendiri? Iya hahahaha sebenernya sih masih bisa lah 
karena saya percetakan kan sama penerbitan kan 
jadi kalo untuk katalog itu kan komposisinya paling 

besar. Nah itu kan saya bisa buat sendiri, seperti 
itu. Ah dalam perjalanan itu saya ngamatin sendiri 
Pak MM tuh khususnya ya, ada peralihan 

3 Hm peralihan? Ada peralihan dari pemahaman dari seni rupa itu 
sendiri, gitu. Nah kenapa saya ajak mbak untuk 
kesini, karena ada tipe-tipe karya-karya Pak MM 
yang awalnya tuh dia masih alirannya masih 
ekspresionis, gitu. Jadi objek di suatu tempat, dia 
berekspresi dan goresannya pun tuh ngalir. Nah 
seperti kayak yang terkenal tuh kayak Affandi, terus 
siapa. Tapi begitu kita masuk ke dunia start tuh 
2006 di Gallery, ternyata fenomena itu tuh udah 
ketinggalan, gitu tuh, udah ketinggalan. Objeknya 
itu harus objek realis tapi ee kontemporer, gitu lho. 
Ga boleh wujud asli. Nah itu lho. Itu itu terbentuk 
seperti itu 

4 Itu bisa cepet untuk 
prosesnya itu atau 
takes time juga? 

Kalo menurut saya, karena ada jeda yang lama 
sekali. Pak MM khususnya ya. Dia ga update. Dia 
memang murni seniman. Jadi secara materi, 
secara apa dia tuh kayaknya ga sebagai dominan 
target, ah sedangkan ee apa ya knowledge, seni itu 
kan juga seperti ilmu, itu kan juga perlu ada update, 
ya kan? 

5 Dinamis lah kita Dinamis, juga dari Gallery dan dari lain sebagainya, 
seperti itu lah. Ah setelah dia join di Gallery itu, dia 
berubah. Mau ga mau ikuti perkembangan pasar, 
gitu semacam itu. Akhirnya dituntut ga bisa asal 
goresan, harus realis. Nah wujudnya harus bener-
bener mirip, tapi ga boleh objek riil gitu lho. Aneh, 
harus riil. Dibikin kontemporer, aneh itu. Saya 
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sendiri juga sebelum itu masih debateable gitu lho 
kalo ga salah itu tuh, baik dari sisi pendidikan 
maupun dari sisi ee seni, senimannya sendiri. 
Seperti itu 

6 Imajinatif banget dong 
jadinya ya? 

Ya itu kan ga ada batesan, ga ada batesan. Seperti 
seniman-seniman seperti Van Gogh atau siapa 
gitu. Itu kan… makanya saya mengambil inisiatif 
waktu itu saya merekomendasikan ke semua 
universitas yang ada seni rupanya baik di ITB, 
UNS, di Bali itu untuk me-recommended 
senimannya, siapa yang potensial menurut ukuran 
dosennya dan masih masuk koridor di Dahara 
Gallery, itu. Ga boleh apa out of the box gitu lah, 
kita batesi. Itu berapa kali lancar semua, dan 
termasuk cepat untuk sebagai apa ya, added value 

bagi sisi senimannya. Jadi selama orang pameran 
disitu, itu langsung jadi perhatian nasional waktu 
itu. Ya, itu menurut saya dengar ya. Karena 
memang kita berstrateginya memang tidak lepas 
dari pendidikan, saya ambil si CS dari ITB. Nah itu 
kan juga apa senior. Terus yang di Solo, dari UNS, 
Pak N. Itu kan orang-orang top top semua,  dia 
pameran di kita pun not for sale. Kita biayai tapi kita 
ga ada target untuk jual gitu hahaha iya jadi kita not 
for sale 

7 Murni pamerin ya? Iya, yang dianggep sebagai andelannya dia, kita 
kuratori. Dari situ. Seperti itu. Terus akhirnya 
sambil berlalu, saya bilang Pak MM ‘kak’, saya 
istilahnya manggilnya kak karena dia juga guru 

gambar, dulu ada yang namanya Kak Seto kan?  

8 Iya hahaha Nah saya manggilnya Kak MM hahaha ‘kak ini kok 

kayaknya, dunia seniman kayak kita kok anginnya 
kurang baik’ gitu lo. Nah banyak sisi kelemahan, di 
sisi modal kita keluar, di sisi tempat kita keluar. Itu 
lah. Rubah-rubah kita insiatif segala macem, 
walaupun sekarang sih saya denger-denger dari 
pemerintah sudah… Kota Lama kan sudah di apa 

9 Dipugar, direno Ditindaklanjut, terus naik dua meter mau ga mau 
surut. Termasuk bisa ngeritik Gallery Semarang. 
Yang di Dr. Cipto, ada apa langsung investasi 
besar-besaran. Ya apa ya kita bisa ya saling 
mengisi lah, gitu lah. Seperti itu. Nah itu gambaran 
kurang lebihnya dari saya, tapi gimana kalo dari 
Elsa? 

10 Oh iya, kalo awal 
mulanya kenal Pak 

Dari SMA 
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MM itu dari SMA? 
Atau lebih awal lagi? 

11 Dari SMA? SMA, dari teman main itu 

12 Temen main ya, tapi 
ga satu sekolah dulu? 

Ngga ngga ngga. Malah saya justru adikan dari dia. 
Dia SMA saya masih SMP berarti. Dia senior 

13 Hm tapi tau-tau kenal 
sama Pak MM? 

Iya, dulu kan temen main hahaha radiusnya agak 
jauh 

14 Hahaha iya radiusnya 
agak jauh, terus dari 
SMA itu masih keep 
contact nya buat 
berapa lama itu kira-
kira? 

Oh terus, terus. Berlanjut terus, berlanjut terus. 
Justru ada satu yang perlu saya ceritakan juga, jadi 
selama saya jarang ketemu sama dia, Pak MM 
datang ke kantor. Dia bilang ‘Fiq, aku ada buku 
naskah bagus’ waktu itu mengenai mewarnai. Dia 
kan guru, banyak les, sering kadang-kadang 
muridnya lomba mewarnai dan sebagainya, Dia 
antusias dan tau mana yang menarik. Ah itu 
akhirnya saya terbitin, saya terbitin. Banyak tuh dia 
terkenal sebagai penulis juga itu, illustrator itu, dan 
akhirnya sukses juga gitu. Jadi pendapatan yang 
bener-bener di luar dugaan gitu. Saya dari 
istilahnya dari A gitu ya, itu udah sampe X. A, B, C, 
D, terus versinya juga macem-macem. Dan 

namanya dia itu kan agak antik ya, MF kan gitu ya 
haha jadi tau-tau Medan bereaksi, Tanjung 
Pandang reaksi, Jakarta reaksi, dan itu nguntungin 
saya. La, dengan keuntungan itu makanya saya 
subsidi silang gitu. Subsidi silang, oke. Ga saya 
ambil sendiri, kita buat Gallery. Gitu. Jadi saling 
ngisi, sebenernya dari honor itu kan Pak MM 
harusnya kan ada umumnya kan 10% honor 
pengarang, ya itu karena dia nih orangnya ya itu 
namanya seniman, kadang kita beli, jadi honor tuh 
ga keluar. ‘Kak aku gini’ ‘oke’ ‘kak aku gini’ ‘oke’. 
Kadang-kadang kalo dia ada perlu lukisan hahaha 

oke kan gitu. Seperti itu, gitu. Akhirnya setelah 
saya 2010 saya alih produksi, alih produksinya apa 
saya di import, penerbitannya dilanjutin adek saya. 
Jadi ada beberapa karya-karya Pak MM yang 
diterusin. Seperti itu 

15 Sampe sekarang pak 

importnya? 

Iya, sampe sekarang, sampe sekarang. Jadi tuh, 

saya sih awalnya saya dari Amerika, saya import 
buku, mix ya. Mix dari anak-anak, novel, sama 
sains. Terus setelah itu dari Amerika ga jalan, saya 
pindah ke holder. Ya sementara sampe sekarang, 

gitu. Tapi dunianya Pak MM yang buku-buku 
lokalnya itu dilanjutin adek saya. Yang di Jalan 
Dorang itu, seperti itu 
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16 Ee terus kalo tadi 
sempet disinggung 
kalo misalnya Pak 
MM itu ada 
peralihannya antara 
ekspresionis ke yang 
sekarang, itu takes 
time waktunya lama 
ga pak peralihannya? 

Eee setelah dia mendirikan Gallery di 2000… 
pastinya saya lupa ya katalognya, kalo ga salah 
2006 ya. Dari dia ngolah gitu kan dia ada diskusi, 
ada pertemuan dengan pelukis, dengan apa. 
Semua tuh kita, kadang-kadang kita… waktu itu 

kan penilaiannya tiga, untuk koneksi perubahannya 
itu Pak MM, jadi dia bisa link… angkatannya Pak 
MM sekarang nih yang di Indonesia nih sekarang 
boleh dikatakan legenda semua, gitu. Hanya Pak 
MM lah yang ga eksis, karena kurang update dan 
kurang apa menurut saya gitu ya. Seperti Eddy 
Hara, seperti apa pelukis-pelukis dari Jogja tuh. 
Wah top top lah pokoknya. Angkatannya dia, 
termasuk Pak Nurake, dan lain sebagainya itu 
masih satu level usianya sama Pak MM. Sekarang 
di Indonesia, Nindityo, dulu ada dari Jogja itu, 
Cemethi. Cemethi tuh kan rujukan apa? Gallery… 
apa tuh, eksplor? Hahaha 

17 Oh, angkatannya Pak 
MM ya? 

Iya, jadi dengan nama Pak MM ini connecting luas 

ke pelukisnya jalan, saya sebagai fasilitas, satu lagi 
ada waktu itu Mahmud LKD itu berlaku sebagai 
kurator, dia hubungi orang-orang yang di bidang 
akademisnya. Nah tiga orang ini yang bikin rilis 
Dahara Gallery, seperti itu. Nah sejak dia bergaul di 
apa, start kita bikin Gallery itu  langsung transisinya 
dia berubah itu 

18 Cepet ya berarti? Cepet, dia langsung mau ga mau karya yang baru 
tuh… 

19 Langsung 
menyesuaikan? 

Iya, nah untuk menangkap atau mencari… pelukis 
itu kan harus ada apa ya istilahnya ya, harus ada 
karakter gitu lo. Wah ini kalo diliat, ini lukisannya 

dia. Nah kan. Ada seumpamanya yang terkenal-
terkenal, nah itu belom tercipta kayak sekarang ini. 
Dia belom ada… 

20 Ciri khasnya? Iya, seperti itu belum. Dia lagi proses itu. Dia 
proses, kalo ga salah menarik ke arah wayang-
wayang, tapi saya selama itu udah ga ngikuti, saya 
udah punya cucu tiga. Ah itu dunianya udah lain 
hahaha nikmatin dunia cucu hahaha gitu saya 
kadang-kadang, terpaksa sekali itu dia ga main. 
Paling WA dan sebagainya, update berikutnya saya 
ga gitu ngikuti karya-karyanya, cuma memang saya 
nilai dia bener-bener seniman murni itu ya ini ((Cut 
12.26-12.39)) Memang harus ada karakter seperti 
itu sih, yang saya tangkep ya, di dunia seperti itu 
tuh. Makanya untuk menghindari itu kan ada istilah 
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karya tangan kiri, tangan kanan. Tangan kiri tuh 
buat di luar tematiknya dia lah, untuk cari makan, 
yang murah-murah. Kalo karya ini untuk karya 
idealisnya dia, seperti itu gitu. Nah Pak MM 
kayaknya lagi nyari nih seperti apa, gitu. Nah 
wayang Petruk, wayang apa… 

21 Punakawan? Ah Punakawan. Ah seperti itu lah. Tapi dia 

kaitkannya sama pemerintahan, sama apa. Tapi 
karakter yang dia mau ciptakan itu harus muncul 
disitu 

22 Heem, katanya 
lambang rakyat kecil 
kalo misal 
Punakawan nya itu 

Mungkin, bisa seperti itu. Tapi di luar itu saya harus 
cerita juga nih, dunia seniman itu kan apa ya, ada 
di wilayah grey. Ya kan? Dimana objek bisa 
memengaruhi seseorang, istilahnya kalo di dalam 
dagang tuh goreng gorengan lah. Nah itu 
sebenernya tantangan saya sebagai pendiri 
Dahara Gallery tuh untuk menciptakan seperti itu, 

kita harus memulai dari pendidikan. Nolnya tuh 
ditoto, karena kita kalah duit, nah biasanya pelukis-
pelukis ini kan, dia tuh targetnya untuk materi. Dia 
pingin sukses, ya to? Pengen money pengen apa. 

Nah disitu lah dia guncang. Masuk dunia-dunia 
yang… yah yang contohnya kayak apa ya, 
kolektor-kolektor yang ambisius lah. Ada yang dari 
Magelang, ada yang dari Jakarta. Nah disitu. Jadi 
satu satu dia ‘bayar aja semua bayar, nih saya beli 
100 juta 200 juta’ nah lainnya tuh pasti akan 
terpengaruh. Nah dulu Dahara tuh sempet 
diperhitungkan tuh hal-hal semacam itu, 
knowledge-nya itu. Tapi ya ga tau lah, kita udah 
ada niat baik, apa-apa baik. Tapi ada Tuhan 
berkata lain hahaha ya Pak MM gitu, nyatanya 
begitu 

23 Terus untuk Dahara 
Gallery-nya sendiri 
aktif sampe tahun 
berapa pak? 

Kurang lebih ya, cuman empat tahunan 

24 Karyanya Pak MM 
dipajang terus disana 
pak? 

Ee iya tetapi sebenernya tuh harus objektif, 
tergantung dari kuratornya. Tapi sekali sekali 
dipanggil dia. Heeh. Jangan sampe itu menciderai, 
pengelola kok ikut? Gitu. Tapi kalo dinilai sama 

kuratornya, kita seumpamanya dalam tema tertentu 
kita manggil kuratornya si A gitu kan. Nanti si A itu 
sendiri yang nanti liat, menentukan ‘oke ini Pak MM 
masuk’ jadi pertemanan tidak kebatas disitu, nah 
itu yang saya sering-sering denger di Bandung, di 
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Bali itu yang eks-eks dari Dahara itu malah justru 
penjualannya bagus 

25 Internasional ya? Belum, belum internasional tapi penjualannya 
bagus. Nanti dia terukur dari ya ga tau ya, dari 
koridor itu lo. Tiga ini kan ga boleh lepas, itu syarat 
seperti itu. Termasuk Pak Nurake itu juga 
gambarnya bagus realis, tapi di ujungnya ada 
Dewa Bali kecil hahahaha rumit orang bilangnya 
gitu tapi di ujungnya itu. Ya seperti itu. Ya 
menariknya disitu lah, ya seperti itu lah 

26 Kalo 
sepemahamannya 
Pak TD, Pak MM itu 
inspirasi melukisnya 
itu apa? 

Eee saya kalo ngeliat dia nih, ya itu tadi ya, apa ya. 
Dia masih, masih kalo saya amati ya terakhir-
terakhir. Masih bimbang dia untuk mencari identitas 
itu. Nah itu dia kadang-kadang kan bisa aja, di link-
nya dia. Di Facebook-nya dia, dia terpengaruh lalu 
dia ingin menciptakan itu. Saya kadang-kadang 
kalo ‘kak mana karya barumu? Saya liat’ nah dia 
kirim Facebook, foto, iya. Saya ya ngamati seperti 
itu, oh dia arahnya sekitar ke arah situ. Karena 
memang dia kan aktif sekali dulunya ya, keluar kota 
aja jarang banget. Jakarta. Kalo yang muda-muda 
kan saya ngikuti perkembangan show disini, ikuti. 
Jadi tau perkembangannya. Disambi dulu, 
seadanya. 
Materinya sama itu kayak kanvas itu lo, kadang-
kadang sampe kayak gitu, gitu lo. Nah saya juga ga 
tau masalahnya dimana gitu. Padahal dia laku, pas 
ada event gini ikutan, sampe 15 juta atau lima juta. 
Ya tapi kan untuk kapan? Sekarang saya pancing-
pancing ‘oke gambar apa? Ayo’. Saya seneng 
ngeliatnya tuh kalo dia ada aktivitas di rumah 
sambil ngobrol. Harapan saya seperti itu gitu lo. 
Malah kadang-kadang saya minta, saya gengsi 
hahaha lama-lama ga ketemu juga makanya pas 
dateng tuh seneng banget ‘hai kak’ ‘iya’ ‘hai kak’ 
‘iya’ 

27 Ya sampe kemaren 
cerita kanvas aja 
harus bikin sendiri 

Iya, seperti itu 

28 Kalo dulu sesusah itu 
juga ga pak? 
Maksudnya buat 
dapetin kanvas, buat 
dapet ide? 

Oh nggak, nggak. Dulu nggak seperti itu 

29 Kalo dulu berarti Pak 
MM juga di… 

Oh iya, kalo dia pas umpamanya saya dalam 
setahun tuh kadang-kadang  bisa tiga kali, bisa dua 
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istilahnya dinilai sama 
kuratornya? 

kali. Tergantung event-nya, kadang event lokal 

untuk pelukis daerah kita bikin, Semarang, khusus 
Semarang. Terus nasional, kita bikin. Pak MM 
pernah ikut yang nasional. Itu otomatis kan 
karyanya memang harus dikomentari sama kurator 

30 Kalo kuratornya 
sendiri pernah 
berpendapat Pak MM 
itu lebih ke 
ekspresionis berarti? 

Eee awalnya dulu seperti itu. Tapi goresannya kan 
langsung beda setelah itu, goresannya udah 
langsung… ya kayak… kalo ekspresionis kan dia… 
nah dia banyak tuh Kota Kota Lama, ada sering 
seperti itu. Nah sekarang dia realis ga bisa, harus 
satu-satu seperti itu hahaha   

31 Harus precise ya? Iya hahaha 

32 Tapi kalo dulu 
istilahnya banyak 
diminati ga sih kalo 

karyanya Pak MM? 

Saya ga tau kalo di link dunia pertemanannya dia, 
dia istrinya kan kerja di Jago, ah Jago. Jamu ya. 
Nah kadang-kadang dia dapet pesenan, pesenan, 
pesenan. Jadi ya itu kalo di dunia Gallery kan 
dinilai kurang baik. Istilahnya ‘tangan kiri’ kan itu, 
kan begitu. Bukan karya dia yang dibeli, tapi nggak, 
dia yang dibeli suruh bikin karya apa gitu haha ah 
kalo udah kayak gitu saya ga komen, begitu. Dia 
dikritik, ya seperti itulah gitu. Itu kebetulan sahabat 
lama dari dulu keluarga saya semua, adek-adek 
saya, kenal semua. Gitu 

33 Kalo misalnya ee Pak 
MM dikasih kritik gitu 
cenderung nerima 
atau cenderung 
bingung sama..? 

Bingung kayaknya. Bingung 

34 Keliatan bingungnya 
dari mananya pak? 

Ee ya dia seolah-olah tidak bisa menerima 
masukan, tapi nanti action-nya dia berubah. Action-
nya berubah. Itu yang ekspresionis kebetulan saya 
taruh di belakang, kalo yang dia mulai ngerubah itu 
ada di deket meja makan ada tuh lukisannya, agak 
besar. Kesini, banyak 

35  Dulu sama istri saya, istri saya dulu kan suka 
kucing. Wah udah, order-an lukisannya semua 
kucing semua hahaha nah itu tangan kirinya dia, 
banyak itu haha ya kita juga berusaha untuk men-
support lah, kadang-kadang kita dukung untuk 
pameran dimana atau apa dia gitu. Seperti itu 

36 Berarti bisa dikatakan 
Pak MM itu lebih 
produktifnya kalo 

misal ada yang 
request gitu ya? 

Sementara seperti itu, makanya dia kan kayaknya 
main kiri kanan. Yang kanan yang Pandawa itu, 
tapi yang kiri itu oh sesuai pesanan. Ada yang ikan 
koi, atau apa gitu. Sayangnya dia kok kalo lukis 
wajah kurang, saya selalu kritik dia ‘waduh 
wajahmu kurang’ ah, ga ketemu gitu 
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37 Hm, katanya kurang 

mirip kalo misalnya 
portrait-nya 

Heeh, iya. Tapi dia kalo seperti apa, yang itu. 
Bagus dia. Saya banyak tuh koleksinya, saya taruh 
di Jogja juga. Apa… Kota-kota Lama, tapi dia 
masih ekspresionis. Orang tau nih, ‘Kota Lama ini’. 
Nah kadang-kadang saya nanya, ‘kamu tertariknya 
objeknya apa?’ gitu, kan cuma rumah tua. Saya 
ambilin satu ya, contoh ya 

38  Pembiayaannya apa, shooting-nya di Mesir 
dipindah ke… ke Semarang. Kebetulan tuh kantor 
saya daerahnya wilayah orang-orang Arab, 
dijadikan pos untuk nyari-nyari aktor. Ah salah 
satunya dia shooting di-setting selama di Mesir. Di 
ruangan ini, di gedung ini. Di dalem sini. Ah, saya 
aneh lo, itu kok ya bisa pas gitu ya 

39 Berarti dalem-
dalemnya juga ala ala 
Mesir ya jadinya? 
Hahaha 

Di dalemnya, di dalemnya memang ini kan Kota 
Lama kan. Saya tanya, ‘serem’ dia ngerasanya 
gitu, ‘aku ndelok kok gedung itu serem’ dia 

ngomongnya gitu. Yang terakhir kan ini, sebentar 
mbak   

40  Sifatnya kan ndak nakal, ndak apa. Dia tuh 
orangnya ndak ada, ya itu saya katakan hahaha 
alus gitu lo, alus 

41 Ya kalo kemaren kok 
kayaknya cerita-cerita 
tentang lukisannya 
gitu berasanya 
langsung sumringah 
gitu lo Pak MM-nya 

Gitu ya? 

42 Mungkin udah lama 
juga ga ngobrol 
masalah lukisannya 
ke orang lain. Kalo 
dulu sering juga ga, 
mungkin, ditanya-
tanyain tentang 

lukisannya, Pak MM-
nya? 

Ya paling nanya, gambar apa. Kalo dia kesini saya 
selalu nanya, ‘hai kak, karya apa?’ ‘iya jalan terus’ 
ya saya selalu mantau gitu. ‘Karya apa? Nah coba 
liat, oh sekarang lukisanmu sudah lain’ ah coba 
kirim foto, ah kirim ‘oke oke oke’. Sama saya kan 
harga masih sodaraan, dijual ke orang lima belas, 
sama kamu kak? Lima hahahaha oke, kan besar 

kan itu, oke 

43 Diborong, diborong 
iya hahaha. Kalo dulu 
produktif ya Pak MM-
nya? 

Iya, termasuk produktif lah. Setelah Gallery ini saya 
liat dia juga lukis, dia langsung berubah kan. Dari 
ini jadi seperti itu kan. Sekarang dia udah ga mau 
kayak gini, nanti udah ga ada pasarnya. Heeh. 
Kecuali kalo udah terkenal ya, kayak Affandi kan 
modelnya gini-gini, apa aja laku. Ndak bisa seperti 
ini. Kesannya kalo dia bilang ‘serem’ tuh saya 
terpengaruh ‘oh iya ya serem’ hahaha jadinya 
serem 
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44 Haha kayak ada 

misterinya 

Heeh, itu, dia tertariknya karena itu makanya saya 
selalu nanya ‘kenapa to kak kamu kok gambar ini?’ 
‘iya kenapa ya’ nah 

45 Dulu bener-bener 
ekspresionis semua 
ya pak? 

Iya. Jadi saya nanya kan, dari awal masuk sampai 
dia wisuda itu saya terlibat terus. Dia ga nyangka 
tuh, saya pas bongkar-bongkar ‘loh ini skripsinya 
kok’ apa, dia habis pameran dimana mana mana, 
tak taruh kantor hahaha waktu itu dia langsung ke 
bapak saya. ‘Loh kak?’. Kadang-kadang saya 
pelajari itu skripsinya dia saya bawa pulang, tak 
baca, ‘apa sih?’ seperti itu 

46 Jadi bener-bener tau 
ya pak 
perkembangannya, 
terus gerak-geriknya 
Pak MM mau 
kemana? 

Iya, iya. Drawing-nya kan harus banyak itu. Harus 
berapa ratus gitu. Saya ada juga itu drawing-nya 

bagus bagus itu. Buat dia sih mungkin dia lupa, 
besok kumpulin hahaha 

47 Hahaha kolektornya 
ya jadinya 

Ah rumah ini kan baru beberapa tahun lalu direno 
kecil-kecilan lah. Ah konsep istri saya ga mau 
lukisan, ah diilangin gambar-gambar semua 
bingung kan akunya gimana, pada ditaruh dimana 
gitu (cut 27.08-29.00) 

48 Sebenernya kalo 
peralihan dari 
ekspresionis ke yang 
sekarang ini itu 
sebenernya bagus 
apa ga buat Pak MM 
nya sendiri kalo 

menurut Pak TD? 

Eee karena dia kaitannya kalo saya amatin sih, 
kalo saya pribadi sih ya sebenernya sih, ya 
panggilan hati tuh yang sebenernya paling bagus, 

kan begitu kan. Tapi pasar mengatakan beda. 
Seperti itu. La dia kan mau ga mau kan harus 
ketemu pasar, siapa yang nanti beli. Nah disitu lah 
dia pindah gitu 

49 Kalo mau 

menyesuaikan pasar 
juga harus bisa 
evolve ya? 

Iya, mau ga mau harus seperti itu. Walaupun ya 
jadi capek, takes time, fisiknya juga tambah lemah. 
Saya mau bantu, bantu apa saya bingung haha tapi 
anaknya bantu kantor, di bagian apa gitu, di bagian 
sortirnya lah. Begitu kontainer dateng, nah dia. ‘Kak 

ini’ ‘oke’ ya itu, anak semata wayang, si cowok, 
namanya G 

50 Iya cowok setau saya. 
Ternyata udah lama 
ya kenal sama Pak 
MM-nya ya 

Iya, udah lama itu. Ya satu-satunya sahabat lah, 
gitu. Ya saya banyak sahabat, kadang-kadang kalo 
up down gitu kan. Kadang ada tipenya dia yang ga 
berani minta, ya salah satu dinilainya sama istri 
saya ‘Pak MM nih orangnya’ gitu. Padahal dia 
kehidupannya juga lihat sendiri kan seperti apa? 
Biasa biasa aja tapi ngeluh, apa gitu sama sekali 
ga ada gitu. Jadi pikirannya positif terus, pengen 
bantu hahaha adek saya tuh, kan dia penerbitan 
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anak-anak juga kan, nah kadang-kadang kalo misal 

butuh penulis atau pengantar titip Pak MM, titip Pak 
MM 

51 Kemaren malah ada 
lukisan anak 
pertamanya yang di 
kanvas, pakenya 

katanya minyak, apa 
cat minyak pakenya, 
kemaren ditunjukin 
sama Pak MM. Kalo 
dulu sukanya minyak 
juga atau udah akrilik 
ya soalnya kok yang 
baru-baru ini akrilik? 

Akrilik ya. Dulunya minyak. Susah kok, nge-blend-
nya kayak gitu susah 
 
Saya pertama ngikutin Gallery gitu kan ketemu 
apa, narasumber narasumber gitu, kadang-kadang 
yang realis, gambar foto, gambar apa, terus 
kadang-kadang eranya muncul lagi seperti itu yang 
bener-bener lukisan kayak foto. Kadang kita liatnya 
sampe takut, kok kayak beneran. Berubah-rubah, 
nah ini tergantung siapa yang punya dana, nah 
seperti itu (32.40) 
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VERBATIM WAWANCARA RESPONDEN 2 

 

Nama : NN 

Usia : 16 tahun 

Jumat, 1 Maret 2019 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Analisa 

1 Awalnya mungkin 
bisa sebutin nama 
dulu sama 
belakangan ini 
kesibukannya apa? 

Aku NN, eee 
kesibukan akhir-akhir 
ini ngajar, ngajar 
sama nggambar 
pastinya sama… 
lagi… emm eksplor 
buat ada satu store up 

gitu 

  

2 Oke, terus kalo 
boleh tau nih eee 
dari kapan NN tuh 
mulai apa ya intinya 
ya? Bergelut di 
bidang seni gitu, 
ngelukisnya mulai 
kapan? Umur 
berapa gitu? 

Kalo aku ngegambar 

serius, belajar gambar 
seriusnya itu dari awal 
eee homeschooling. 
Itu sekitar enam 
sampe tujuh tahun 
yang lalu 

  

3 Umur berapa itu? Sebelas   

4 Umur sebelas ya? Eh, sepuluh   

5 Wah masih muda 
sekali hahaha. 
Terus? 

Umur sepuluh terus 
eee mulai belajar 
melukisnya tuh umur 
empat belas 

  

6 Hmm empat belas 
tahun itu baru yang 
di kanvas? 

Iya, baru di kanvas   

7 Kalo sebelumnya? Sebelumnya di kertas 
kayak sketching biasa 
gitu terus  

  

8 Sketch pad? Heem, pensil warna… 
gitu. Sama watercolor 
kadang juga sih dulu  

  

9 Itu kepinginan NN 
sendiri apa gimana? 

Iya, jadi dulu tuh 
awalnya kan aku 

  



161 
 

 
 

homeschooling tuh. 

Nah karena masih 
umur sekitar sepuluh 
tahunan kan masih ga 
tau tuh mau apa. 
Terus eee ibu, eh gini, 
awalnya tuh di rumah 
ada itu suka buka 
kelas. Tapi buat eee 

komunitas sendiri.  
Terus… nah terus, ibu 
ikut kelasnya itu kan. 
Nah ibu ikut kelasnya, 
terus kayak karena 
masih nyari-nyari 
kegiatan, aku tertarik 
ikut kelas juga. Kelas 
yang ibu ikutin juga. 
Terus dari situ 
kayaknya awalnya sih, 
yang seriusin banget. 
Karena sebenernya 
sebelumnya aku udah 
mulai di Photoshop 

10 Oh awalnya 
Photoshop malah? 

Heeh. Itu dari kelas 
sekitar kelas satu SD 

  

11 Wah haha berarti 
dari awal tuh digital 
dulu baru yang 
manual ya? 

Heem   

12 Oke, terus kalo 

boleh nih cerita dikit 
tentang keluarganya 
NN dong? 

Keluargaku? Mau 
diceritain yang 
apanya? 

  

13 Hahaha mungkin 
NN anak ke berapa, 
NN anak ke berapa, 
terus eee ayah ibu 
mungkin ada latar 
belakang seninya 
juga atau engga. 
Kayak gitu sih. 
Gimana? 

Eee aku anak ketiga 
dari tiga bersaudara. 
Punya kakak cewek 
cowok. Eee terus latar 
belakang seni dari 
keluarga kalo aku 
jawab sebenernya 
ngga 

  

14 Oh engga? Tapi lebih tepatnya 
tuh kayak eee bapak 
ibu terutama bapak 
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tuh ngebuat 

lingkungan kita waktu 
kecil itu emang di 
lingkup itu gitu. Jadi 
kita emang hidup di… 
di orang-orang yang 
gambar, musik, terus 
wayang gitu gitu. Jadi 
waktu kecil tuh bapak 

suka bikin acara. Nah 
di acaranya itu suka 
ada wayang 

15 Oh acaranya banyak 
wayangnya ya? 

Heeh, jadi gitu. Terus 
juga dulu bapak ee 
apa ya, suka bikin eh 

suka ngajak pelukis 
buat ngelukis di 
rumah 

  

16 Ohh jadi pelukisnya 
pada datang ke 
rumah terus NN juga 
ikut ngeliat? 

Heem   

17 Atau ikut ngegambar 
juga jangan-jangan? 

Ngga, belum. Belum 
pinter ngegambar, tapi 
masih kayak di… 
diperbolehin buat 
kayak nyampur-
nyampur warna, 
masih gitu gitu sih 

  

18 Oh, heem. Berarti 
boleh diajak ikut ya? 

Heeh. Tapi 
sebenernya kalo aku 
liat sih se, se… 
setauku bukan karena 

kayak karena bapak 
ibu seni gitu engga sih  

  

19 Berarti emang pure 
dari NN nya ya? 

Nggak pure dari aku 
juga haha gimana 
ya… 

  

20 Lingkungan yang 
dukung? 

Lingkungan, iya heeh 
lingkungannya yang 
buat kita jadi gini 

  

21 Oh oke, terus kalo 
keluarga sendiri 
sebenernya eee 
responnya gimana? 
Ngedukung atau 

Aku eee kalo tentang 
gambar, keluarga 
dukung banget. 
Karena diliat dari… 
udah diliat kan tadi? 
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ngga, terus awalnya 

gimana mungkin 
bisa cerita? 

Awalnya bahkan 
mereka yang… 

22 Ngebangun 
lingkungannya ya? 

Heem yang 
ngebangun 
lingkungan itu berarti 
otomatis pasti aku 
didukung, kalo anak-
anaknya pasti 
dibolehin, di-support 
banget. Terus… ya di-
support banget sih, 
maksudnya kayak… 
apa aja tentang 
gambar inshaAllah di-
support banget 

  

23 InshaAllah di-
support ya. Berarti 
ayo aja ya kalo NN 
jadi pelukis? 

Heem   

24 Oke terus NN sendiri 
tuh kenapa tertarik 
buat jadi pelukis? 

Ngelukis?   

25 Heem Aku tertarik di lukis 
karena sebenernya 
pertanyaannya itu 
yang lebih tepat 
‘kenapa tertarik di 
surealis’ sih mbak 
soalnya aku nggak 
yang harus ngelukis 
banget gitu lo 

  

26 Oh heem Kalo di lukis dan 
surealis itu karena aku 
suka sesuatu yang ga 
literal gitu loh, jadi aku 
suka yang misteri 

PS Responden 
menguraikan 
bahwa dirinya 
melukis secara 
surealis karena 
kesukaannya 
terhadap misteri 

27 Suka yang misteri 
ya? 

Jadi kan kalo masih 
misteri tuh kayak 
orang tuh melihat 
gambar tuh kan harus 
bertanya-tanya gitu lo 

PS Responden 
menguraikan 
bahwa dirinya 
melukis secara 
surealis karena 
kesukaannya 
terhadap misteri 
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28 Nebak-nebak ya? Nah, nebak-nebak. 
Nah kalo kenapa aku 
milih medianya 
kanvas dan lukisan itu 
karena aku ngerasa 
lebih… lebih asik gitu 
loh. Lebih nyaman 

  

29 Lebih enjoy ya? Heeh lebih enjoy. 
Karena aku udah 
pernah nyoba yang 
lain-lain kurang cocok 

  

30 Yang lain-lain tuh 
maksudnya…? 

Pensil warna, 
watercolor, gitu gitu 

  

31 Oh, itu malah ga 
srek kalo yang 
watercolor, pensil 
warna, dan lain-lain? 

Ee kalo buat aku 
kurang keras gitu 

  

32 Oh kurang keras Karena kalo pensil 
warna kan dia emang 
lembut, jadi tuh 
gimana ya, ya dia 
emang lembut gitu lo, 
dia soft, lembut, 
sedangkan kalo, kalo 
apa, ee watercolor 
lebih kalo aku ngeliat 
tuh cantik sih 

  

33 Terlalu anggun? 
Hahaha 

Iya, sama apa ya, 
eee… ya gitu hahaha 

  

34 Kayak misterinya 
kurang gitu ya kalo 
watercolor? Hahaha 

Haha iya itu juga 
kenapa aku surealis 

  

35 Hm jadi lebih ke 
surealis ya? 

Iya   

36 Kalo sejauh ini kira-
kira udah berapa 
lukisan NN? 

Delapan belas apa ya   

37 Delapan belas ya? Lima belas, delapan 
belasan 

  

38 Oh antara lima belas 
sampe delapan 

belas, oke. Itu 
semua yang di 
kanvas ya? 

Di kanvas, itu semua 
yang di kanvas 

  

39 Banyak banget sih 
tapi haha 

Haha sisanya di 
kertas 
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40 Terus kalo misal 
yang di kanvas nih, 
alat-alat kalo ga 
medianya tuh apa 
aja yang NN 
perluin? 

Kanvas ya? Aku, oh 
iya aku kan pakenya 
yang oil painting. Kan 
oil painting jadi perlu 
oil medium, itu 
minyaknya. Terus oil 
color, itu catnya. 
Terus… kuas, sama 
palet 

  

41 Oh sama palet Kuas sama palet itu 
pisau. Sama palet itu 
tatakan 

  

42 Oh iya yang tatakan 
ya 

Iya, itu dua soalnya   

43 Oh oke, di clear juga 

ga kalo udah 
selesai? Kan 
biasanya kalo udah 
kelar di-finishing 
nya, nah finishing-
nya pake cat clear… 

Oh pake furnish   

44 Pake furnish ya. 
Oke oke. Eee kalo di 
ee setelah NN 
ngefokusin ngelukis, 

itu gimana perannya 
dari lingkungan 
sekitarnya NN 
maksudnya apakah 
ngedukung banget, 
mungkin bisa cerita 
dikit kalo misal 
ngedukung, 
ngedukungnya 
kayak gimana gitu? 

Heem. Eee kalo 
tentang lukis, karena 
aku ngelukisnya 
surreal. Nah kalo 

surreal itu kan 
kebanyakan memang 
rada dark gitu lo 
mbak. Kan emang 
begitu kan?  

  

45 Heem, iya hahaha Namanya juga misteri   

46 Bener sih tapi Jadi, jadi eee 

Alhamdulillah nya 
beberapa suka sih. 
Jadi beberapa tuh 
bener-bener nge-
support-nya tuh kayak 
emm dengan cara 
kayak mereka bilang 
‘wah iya nih, ini kayak 
masuk’ gitu loh. Oh 
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iya masuk 

47 Ini masuk, kayak ini 
bagus gitu ya? 

Heem, tapi ada juga 
yang kayak ‘kok 
gambarnya gini sih’. 
Maksudnya tuh ee 
ada yang bertanya-
tanya, ada juga yang 
modelnya kayak emm 
apa ya? 

  

48 Ngasih masukan? Ngasih masukan. 
Kayak ini serem gitu 
lo 

  

49 Oh oke, terus kalo 
sekitarannya NN 
mungkin ada temen 

yang bilang…yang 
ngasih masukan gitu 
juga ga? Kayak 
mungkin temennya 

‘eh yang ini bagus, 
aku suka yang ini’? 
Banyak ga yang 
kayak gitu 

Jadi ee kalo 
lingkungan ya? Hmm 
aku lebih ke kalo, kalo 
yang bener-bener 
ngeritik ya, itu aku 
kayak ada kuratornya 
sih mbak. Jadi bukan 
yang lingkungan 
banget. Kalo 
dukungan itu tadi 
masuknya yang ke 
support, kalo yang 
udah masuk kritik-
kritik masuknya dari 
kurator-kuratornya itu 

  

50 Hm, kalo kuratornya 
ini juga ikut 
ngedukung NN terus 
emang bilang kalo 
‘ya kamu nih 
surealis’ gitu ya? 

Nggak sih. Jadi 
sebenernya kalo yang 

kuratorku sendiri itu, 
itu mungkin udah tau, 
namanya Pak D 

  

51 Ng, nggak tau 
hahaha 

Nah pokoknya itu, itu, 
dia itu ee dulunya 
komikus. Terus udah 
sampe Jepang gitu. 
Dia emang seniman 
dan juga budayawan. 
Nah, dia kan, berarti 
kan tau pasti kalo dia 
emang, emang 
bidangnya disitu dan 
emang udah senior 
banget disitu. Terus 
kalo ngeliat 
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gambarku, setiap kali 
dia kesini, dia nge… 
apa ya, ngekuratorin 
dan ngekritik. 
Ngekritik gambarku, 
jadi kayak misal emm 
ini kalo misal kayak 
gini, kalo aku fokus 
emang mau di lukisan 

berarti aku harus 
belajar warna. Karena 
kalo orang ngelukis ga 
tau warna, itu 

namanya bukan 
pelukis 

52 Oh  oke Kayak gitu misal. 
Terus ee misal gini, 
kalo kamu gambarnya 
dari orang ngelihat 
depan sama 
dibandingkan orang 
yang kelihatan tuh 
cuma punggungnya 
doang, berarti kan dari 
belakang. Itu kalo 
emang surreal, lebih 
baik yang di belakang 

PS Responden 
menguraikan 
asosiasi dari 
simbol yang 
muncul pada 
lukisan 

53 Hm, soalnya 
misterinya lebih 
banyak? Atau 
gimana? 

Lebih… lebih ga… 
pertama ga terlalu 
literal, kedua ga… 
kalo katanya dari 
depan itu lebih 
nakutin. Maksudnya 
nakutin tuh dia kayak 
udah selesai gitu lo 
mbak. Kayak gitu gitu 

  

54 Kayak udah selesai? Heeh. Kan kalo 
surreal kan, kalo yang 
aku, aku masih yang 
simple. Misalnya 
sininya, eee jidatnya 
ada tumbuh bunganya 
atau gitu kan. Nah 
kalo misal yang apa 
sih tuh namanya, duh 
namanya aku lupa. 

PS Responden 
menguraikan 
asosiasi dari 
simbol yang 
muncul pada 
lukisan 
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Simbol. Nah. Kalo itu 

kan berarti simbol 
karena kakak mau 
ngasih tau sesuatu 
dari simbolnya itu. Itu 
berarti kan simbolnya. 
Nah kalo simbolnya 
itu di wajah, orang 
bakal lebih cepet 

selesai ngelihatnya, 
cuma kalo simbolnya 
dari sesuatu, hal yang 
lain, bukan dari wajah, 
itu orang bakal lebih 
lama ngelihatnya. Dan 
semakin lama orang 
ngelihat gambar, 

semakin lama orang 
ngelihat gambarmu, 
berarti semakin bener 
gitu lo. Karena kan 
gambar emang bakal 
yang surrealis berarti 
emang misteri dan 
emang harus 

dipertanyakan. 
Semakin lama orang 
melihat  

55 Keren ya. Jadi 
sebenernya, 
basically, teori-teori 
tuh NN udah tau dari 
kuratornya ini? Atau 
belajar sendiri sih? 
Ngulik-ngulik 

sendiri? 

Kalo aku tuh 
sebenernya kalo teori 
aku sama sekali 
bukan anak teori. 
Sama jujur aku ga tau 
teori sama sekali. Dan 
bahkan kadang tuh 
orang yang tak ajarin 
yang ngasih tau aku 
teori, jadi tuh wah ini, 
ini namanya apa tuh 
aku ga tau. Jadi 
emang dari kecil aku 
ga diajarin teori  

  

56 Langsung jalan aja 
ya? 

Heeh. Nah kalo 
masalah teori yang 
kayak kayak gitu, inti-
intinya aja sih mbak 
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kalo emang 
diperlukan. Kalo tadi 
tuh kan ya yang 
diperlukan aja. Aku 
emang perlu tau itu. 
Sedangkan kalo yang 
lain-lain gimana-
gimana, nggak 

57 Ga terlalu sampe 
dalem ya? 

Nggak, teori nggak   

58 Langsung jalan aja? 
Good haha. Kalo NN 
sendiri seneng ga 

selama ini ngelukis? 
Enjoy ga? 

Oh, enjoy hahaha. 
Enjoy, enjoy banget 

  

59 Ee bisa ga cerita 
tentang kenapa NN 
bisa enjoy, kenapa 
seneng nekunin 

ngelukis? 

Eee kenapanya tuh 
karena… emm aku 
kok jadi nge blank ya 
bentar ya mbak 

  

60 Iya iya haha santai 
santai. Kalo mau 
break dulu juga ga 
apa-apa, bilang aja 

Oke mbak… Aku suka 
ngelukis… nggak 
cuma ngelukis ya, aku 
suka ngegambar, 
ngegambar tuh berarti 
juga sketching dan 
sebagainya, aku suka 
karena banyak hal 
yang aku tuh mau 

omongin tapi aku 
nggak bisa omongin. 
Jadi kayak… dan 
banyak juga hal yang 
mau aku omongin 
cuma susah untuk 
orang ngerti. Kayak 
gitu 

TP, 
PK 

Responden 
melukis karena 
merasa tidak 
mampu 
menyatakan hal-
hal yang 
dirasakannya 
menggunakan 
kata-kata 

61 Berarti itu kayak 
terjemahannya NN 
mau ngomong apa, 
gitu ya? 

Heem, kurang lebih 
gitu. Terus aku suka 
ngelukis karena aku 
sendiri suka warna 
dan bahkan aku ga 
punya warna favorit 

  

62 Oh, saking suka 
semua warna? 

Iya, heeh. Emang aku 
nggak yang tipe yang 
‘aku suka merah’ ‘aku 
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suka pink’, nggak. Aku 
suka semuanya 
warnanya, terutama 
kalo warnanya dia 
kusem 

63 Hm, kusem? Yang 
pale gitu ya? 

Heem   

64 Tapi pernah nyesel 
ga eee ngambil 

keputusan buat 
nekunin ngelukis, 
ngegambar gitu 
pernah nyesel ga? 

Nyesel ga pernah. 
Cuman lebih ke 
mempertanyakan 
gimana kalo aku tuh 
ngga ngegambar 

  

65 Hmm, malah 
mempertanyakan 
gitu, kenapa tuh? 

Kenapa?   

66 Kenapa kayak gitu? Karena aku tau kalo 

gampangannya aku 
bisanya cuma 
ngegambar gitu 

  

67 Oh, talent-nya disitu 
soalnya? 

Heeh, aku 
mempertanyakan 
gimana kalo ternyata 
yang aku bisa itu eee 
misal eee misal aku 
sukanya hmm 
kedokteran, jadi aku 
suka masalah-
masalah kayak gitu, 
itu kan kayak aku 
gimana ya, berarti 
kalo aku ga ngelakuin 
gimana ya 

  

68 Oh iya, kayak feel-
nya beda ya? Malah 
bertanya-tanya kalo 
misalnya aku ga 

ngegambar aku mau 
ngapain nih, gitu ya? 

Heeh   

69 Kayak ada yang 
hampa mungkin 
hahaha terus kalo 
inspirasinya NN tuh 
dari mana aja? 

Hahaha… inspirasi 
orang atau inspirasi 
dari mana? 

  

70 Boleh orang, boleh 
benda, apapun itu 

Inspirasi dari mana?   
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71 Heem Ee inspirasiku itu, kalo 
influence, kalo 
influence gitu ya, aku 
ter-influence dari 
namanya RD 

  

72 Oh, RD? Kenapa 
dia? 

Karena eee dia itu 
warnanya… 
pengambilan… 
gimana ya. Dia tuh 
kayak realis tapi 
nggak realis, dan dia 
itu surreal nya sangat 
keliatan. Jadi dia 
sangat surreal tapi 
cara pewarnaannya 
itu realis, tapi ga yang 
over-realis 

  

73 Oh jadi kayak dua 
digabungin? 

Iya, jadi kayak the 
perfect amount gitu lo, 
the perfect amount of 
surreal hahaha 

  

74 Hahaha soalnya dia 
ngegabungin dua itu 

makanya keren ya? 

Iya haha terus aku 
suka dia karena dia 
punya style sendiri 
yang jelas orang itu 
tau itu pasti gambaran 
dia, sangat jelas 

  

75 Oh, jadi orang 
ngeliat lukisannya 
langsung ‘oh ini 
dia’? 

‘Ini RD’ dan tapi 
dengan itu kalo dia 

gambar seseorang 
yang kita kenal, kita 
tetep tau. Iya itu sih 
kerennya 

  

76 Oh iya iya iya. 
Soalnya mungkin 
dari warnanya, atau 
dari apa, tapi tau 
kalo RD yang 
gambar? 

Heeh, dan kalo itu 
kalo dia ngegambarin 

orang lain, jadi kayak 
gambarin orang yang 
kita kenal. Kayak 
misal gambarin hmm 

Rihanna deh 
gampangnya. 
Gambarin Rihanna. 
Kita tuh tau kalo itu 

Rihanna, sedangkan 
dia pake style-nya 
sendiri yang style-nya 
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tuh sangat surreal 

77 Oh oke, pake style-
nya sendiri ya. Kalo 
NN sendiri style-nya 
apa nih kira-kira? 

Aku? Aku style-nya 
apa ya? Aku suka, 
aku suka lowbrow sih 

  

78 Suka? Lowbrow    

79 Oh, lowbrow Lowbrow surrealism, 
style-ku sendiri… aku 
ga matok sih mbak 

AB Responden tidak 
membatasi dalam 
menciptakan 
karya seni lukis 

80 Oh ga matok ya? 
Berarti bebas aja 
kalo mau kreasi ini 
aku pengen nyoba 
hal yang baru nih, 
kayaknya ini masuk. 
Itu pasti NN juga 
nyoba sendiri ya? 

Heem, kan aku ada 
ekspresionis juga 

  

81 Oh masuk 
ekspresionis juga? 

Heem, macem-
macem sih 

  

82 Digabung gitu ya? Heeh   

83 Keren sih haha… 
Kalo bentuk atau ga 

objek apa yang 
paling sering NN tuh 
apa aja? 

Orang, karena aku 
tertarik banget dari 
kecil, dari SMP, SD 
kelas enam-an gitu. 
Aku tertar- eh ngga 
bahkan oh iya dari 
kecil, ga tau dari 
kapan 

TP, 
BE, 
PP, 
PS 

Responden 
menjelaskan 
kesukaannya 
terhadap manusia 
sehingga 
responden 
melukis dengan 
objek utama 
manusia 

84 Lebih muda lagi ya? 
Haha 

Iya haha dari kecil aku 
tertarik banget sama 
manusia 

TP, 
BE, 
PP, 
PS 

Responden 
menjelaskan 
kesukaannya 
terhadap manusia 
sehingga 
responden 
melukis dengan 
objek utama 
manusia 

85 Oh tertarik sama 
manusia 

Heeh. Sama kayak 
orang tuh ini lagi mikir 
apa ya? Maksudnya 
bukan yang kayak 
secara kayak cinta-
cintaan, ngga kayak 
gitu, bukan itu 

TP, 
BE, 
PP, 
PS 

Responden 
menjelaskan 
kesukaannya 
terhadap manusia 
sehingga 
responden 
melukis dengan 
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maksudnya.  
Maksudnya kayak apa 
yang dia lagi alamin, 
apa yang dia lagi 
pikirin, apa yang dia 
lagi rasain. Terus dia 
tuh udah lewatin apa 
aja, kayak gitu gitu. 
Kayak emang random 
banget sih tapi emang 
dari kecil suka itu  

objek utama 
manusia 

86 Itu malah masuk 
psikologi tuh 
masuknya hahaha 

Iya sih hahaha orang 
terus… terus aku suka 
ngegambar… sama 
aku lagi… aku suka 
gambar tumbuhan sih 

  

87 Oh lagi suka 
tumbuhan, kenapa 
tuh tumbuhan? 

Karena eee dia tuh ga 

begitu susah, tapi 
dapet gitu. 
Maksudnya udah… 
kayak kalo bunga itu 
kalo buat aku effort-
nya rada terlalu lebih 
buat gambar bunga 

  

88 Oke, tapi kalo 
tumbuhan tuh 
maksudnya daun-
daunan? 

Heeh, terus dan 
warnanya ngga 
banyak 

  

89 Oh, cenderung ijo? Ijo, sama pink. Udah. 
Sedangkan kalo 
bunga itu kan banyak. 
Yang  putih, yang 
kuning 

  

90 Oke, jadi kayak 
ibaratnya lebih 
simple kalo misalnya 
daun-daunan ya? 

Heem, dan lebih asik 
sih kalo buat digarap 

  

91 Hm, tapi 
tumbuhannya itu, 
daun-daunnya itu 
ngelambangin 
sesuatu ga sih? 
Ngelambanginnya 
apa? 

Aku macem-macem, 
sering itu macem-
macem banget sih 
kayak eee tumbuhan 
itu kadang emm itu 
sebagai apa ya 
bahasanya ya, kayak 
sebenernya itu aku 

bukan mau 

AB, 
KA, 
TP, 
PP, 
PS 

Responden 
penggunaan 
simbol dedaunan 
pada lukisan 
ciptaannya 
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ngomongin tumbuhan, 

dan aku bukan mau 
ngomongin 
pertumbuhan juga, 
bukan. Bukan 
metamorfosis gitu 
sebagainya, bukan. 
Tapi sering kali tuh 
kayak misal 
tumbuhannya tuh 
rusak, jadi di gambar 
itu tumbuhannya 
rusak. Nah itu 
sebenernya aku mau 
nunjukin apa yang 
ada di dalemnya 

92 Apa yang ada di 
dalemnya, 
contohnya? 

Contohnya ya dia itu 
ga seneng. Dia tuh 
lagi ga bahagia, tapi 
emang aku pakenya 
tumbuhan buat 
nunjukin itu 

AB, 
KA, 
TP, 
PP, 
PS 

Responden 
penggunaan 
simbol dedaunan 
pada lukisan 
ciptaannya 

93 Oh, jadi kalo dia lagi 
ga bahagia dia 
tumbuhannya kayak 
ibaratnya rusak 
digambarinnya? 

Heem. Itu sama aja 
juga kayak eee oh ini 
juga bisa, kayak… 
dia, pokoknya dia 
sebagai simbol yang 
luas gitu lo mbak. Jadi 
bisa tak jadiin apa aja  

AB, 
KA, 
TP, 
PP 

Responden 
penggunaan 
simbol dedaunan 
pada lukisan 
ciptaannya 

94 Oke, jadi universal 
bisa dipake buat 

sedih atau mungkin 
lagi happy dari 
tumbuhan itu? 

Heem, dan ga cuma 
sedih dan happy 

doang sih. Kayak apa 
yang pokoknya 
apapun yang ada di 
dalam dia. Karena kan 
tumbuhan kan kayak, 
kayak dalemnya tuh 
akar. Dalem ini tuh 
akar, terus yang 
keluar tumbuhannya. 
Berarti kan otomatis 
dalemnya yang 
kenapa-napa 

AB, 
KA, 
TP, 
PP, 
PS 

Responden 
penggunaan 
simbol dedaunan 
pada lukisan 
ciptaannya 

95 Oh I see, I see. 
Sedalem itu ya 
sampe akarnya juga 

Hehe soalnya kalo 
gambar emang harus 

logika banget sih 
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dipertimbangin ya mbak, gitu. Ya 
susahnya disitu sih 
emang 

96 Iya, dan itu harus 
jadi keliatan bagus 
yang orang ‘oh ini, 
iya nih emang 

bagus’ harus 
disambung-
sambungin ya? 

Heeh, harus 
disambung-
sambungin 

  

97 Terus kalo NN nih, 
seberapa rutin sih 
kira-kira 
ngelukisnya? 

Kenapa?   

98 Seberapa rutin 
ngelukisnya? 

Rutin? Akhir-akhir ini 
aku lagi ga begitu 
rutin, cuman kemaren 
tuh sempet rutin 
banget yang kayak… 
pokoknya aku setiap 
hari harus ngelukis, 
eee paling nggak, 
minimal banget sih 
satu setengah jam 

  

99 Satu setengah jam 
perhari? 

Heeh, minimalnya. 
Jadi sisanya kalo 
emang lagi ngejar 
banget, pengen 
nyelesaiin ini karena 

aku pengen garap 
yang baru gitu misal 
ya lumayan full sih, 
seharian juga bisa 

  

100 Kayak kejar tayang 
ya? Haha 

Iya   

101 Itu rata-rata pakenya 
oil? 

Iya, oil. Tapi aku pake 
akrilik buat di 
bawahnya, apa ya 
namanya eee 

  

102 Base-nya? Under… iya base-nya. 
Under painting. 
Namanya under 
painting 

  

103 Oke, susah ga 
sebenernya pake 
oil? Oil kan bikin cat 

Oil ngga sih. Jadi aku 
tuh milih oil karena 

menurutku juga paling 
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susah kering kan ya 
sebenernya 

gampang  

104 Oh, kenapa 
gampang? Haha 
ada yang bilang 
susah soalnya 

Banyak banget yang 
bilang susah. Dan aku 
kayak ‘nggak, itu, itu 
nggak sulit, itu lebih 
gampang dibanding 
yang lain-lain’ 

SE Responden 
mempelajari 
bahwa lebih 
mudah baginya 
untuk melukis 
menggunakan cat 
minyak 

105 Oh gitu, mungkin 
nyampur warnanya 
yang gampang atau 
gimana? 

Nyampur warnanya 
susah, emang kalo 
bagian nyampur 
warna emang susah 
karena eee dia kan ga 
semua warna ada 
apalagi di Semarang 
gitu 

SE Responden 
mempelajari 
bahwa sulit untuk 
mendapatkan 
warna yang 
diinginkannya 
dalam melukis 

106 Iya, terbatas 
banget? 

Ya, terbatas kan 
warnanya. Jadi 
emang harus nyampur 
sendiri. Terus kayak 
misal… Terus kenapa 
bilang gampang 
karena model 
gambarku juga model 
yang harus di-blend. 
Jadi kalo misal aku 
pake akrilik malah 
jauh lebih susah 

SE Responden 
mempelajari 
bahwa sulit untuk 
mendapatkan 
warna yang 
diinginkannya 
dalam melukis 

107 Oh soalnya nge-
blend-nya juga lebih 
susah ikutannya? 

Karena akrilik cepet 
kering jadi susah di-
blend-nya 

SE Responden 
mempelajari teknik 
melukis yang 
cocok untuk 
lukisannya 

108 Cepet kering akrilik, 
iya bener haha oke. 
Terus nih, ini 
pertanyaanku mulai 
agak aneh-aneh nih 
haha 

Iya   

109 Pernah ga NN tuh 

ngelukis sesuai apa 
yang NN liat di 
dalem mimpi? 

Itu sering orang… 
nggak, tanya ke aku 
tapi orang 
menceritakan itu, 
sering orang… bukan 
tentang aku, bukan 

M Responden tidak 
pernah melukis 
berdasarkan 
mimpinya 
meskipun 
lukisannya kerap 
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tentang gambarku, 
cuman aku tau orang 
menceritakan tentang 
karya mereka kalo itu 
dari hobi dan 
sebagainya. Aku 
nggak, aku ga pernah. 
Kadang juga kaget 
sih, orang kok bisa 
inget sama mimpinya 

dianggap orang 
yang melihatnya 
merupakan 
perwujudan mimpi 

110 Oh, kok bisa inget 

gitu ya? 
Iya   

111 Berarti NN karena 
ga inget mimpinya 
apa jadi kayak ga 
pernah ngelukis…? 

Dan ga berniat sih   

112 Oh ga berniat, 
kenapa? 

Belom tertarik aku 
yang kayak gitu. Kalo 
kenapanya karena 
eee mimpiku tuh ga 
se-surreal gambarku 
gitu 

M Responden 
menjelaskan 
mengapa dirinya 
tidak melukis 
berdasarkan 
mimpinya 

113 Hm, jadi lebih ke 
imajinasinya NN aja 
ya? 

Heem   

114 Terus kalo buat 
berimajinasi sendiri 
itu tergantung mood 
atau tau-tau dateng 
aja? 

Kalo aku seringnya 
tau-tau dateng. Kayak 

tiba-tiba di jalan lagi 
naik motor kan, terus 
tiba-tiba di… aku, aku 
anaknya visual banget 
jadi aku tau, kayak 
aku tau persis aku 
waktu ngeliat apa 

L Responden ketika 
melihat sesuatu 
dapat 
memvisualkan hal 
yang dilihatnya 

115 Oh, kayak 
photographic 
memory gitu? 

Iya, gitu banget. Jadi 
aku nggak inget, aku 
ga inget suara, aku ga 
inget orang ngomong 
apa, aku ga inget 
nama orang  

  

116 Tapi gambarannya 
kayak gimana jelas? 

Tapi gambarannya 
aku inget, jadi… 

  

117 Keren Iya haha, terus kalo 
imajinasi dan kalo 
pengen. Jadi ya kan 

ini imajinasi itu apa 

L Responden ketika 
melihat sesuatu 
dapat 
memvisualkan hal 



178 
 

 
 

ya, kumpulan dari 
memori-memori gitu 
kan. Terus keolah 
sendiri terus jadi 
keluar ide 

yang dilihatnya 

118 Berarti NN yang gitu 
ya? Diolah dulu 
terus ‘oh oke nongol’ 

Iya   

119 Berarti itu ga 

ngelaluin proses 
ngelamun berapa 
lama buat 
ngemunculin ide 
tuh? 

Oh iya, kan itu 
memproses 

L Responden 
mengakui melalui 
proses lamunan 

120 Kalo memprosesnya 

kira-kira itu berapa 
lama kalo NN 
sendiri? Apa 
tergantung mood? 

Kalo aku apa ya emm 

ada yang seminggu, 
ada yang beberapa 
hari, ada yang eee 
setengah jam juga 
pernah 

L Lamunan yang 
dilalui responden 
memerlukan 
waktu yang 
berbeda-beda 

121 Ada yang setengah 
jam, jadi tergantung 
ya, beda-beda ya 

Tergantung, heem. 
Dan itu aku belom tau 
kenapanya sih. 
Maksudnya kenapa 
beda-beda, kenapa… 

L Responden belum 
mengetahui 
alasan durasi 
lamunannya yang 
berbeda-beda 

122 Kenapa ada yang 
lama kenapa ada 
yang cepet? 

Heeh   

123 Tapi itu ngaruh ke 

hasil lukisannya ga? 
Misalnya yang 
seminggu tuh 
jadinya lebih 
memuaskan jadinya 
atau gimana? 

Nggak. Bahkan malah 
yang seminggu itu 
yang lebih ngga 
bagus 

L Lamunan dengan 
durasi lebih lama 
justru 
menghasilkan 
lukisan yang 
kurang bagus bagi 
responden 

124 Oh gitu, malah 
kebalik ya 

Iya   

125 Dan belom tau 
kenapa ya? Masih 
bingung kenapa 

Iya   

126 Tapi kalo buat ide-
ide jadinya lancar ya 
kalo ide buat 
ngelukisnya jadinya 
‘oh oke nih aku tau 
mau gambar apa’ 

Heem   
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setelah 
ngelamunnya itu? 

127 Oke, kalo NN 

pernah punya 
idealisme aku 
maunya nggambar 
orang sama 
tumbuhan aja, aku 
ga mau gambar 
yang lain gitu ada 
ga? Atau itu berarti 
bebas aja NN 
pengen, aku pengen 
gambar ini ya udah 
aku pengen gambar 
ini gitu? Ga 
membatasi? 

Ga membatasi. 
Cuman kalo ruang, 
ruangan.  Gambar 
ruangan sama eee 
apa sih namanya. 
Rumah tuh apa sih 
biasanya? 

  

128 Interior? Bukan interior. Bentuk 
rumah dari luar apa 
namanya? Pokoknya 
kayak gedung-
gedung. Ya interior 
lah, pokoknya yang… 
Bangunan, aku gak 
mau yang gambar 
bangunan, gak mau 
gambar bangunan, 
gak mau gambar 
ruang. Karena, karena 
garis lurus hahahaha 
garisnya tuh dia udah 
ada pakemnya gitu lo 
mbak, nah itu ga suka 

aku  

AB Terdapat objek 
yang tidak ingin 
dilukis oleh 
responden karena 
alasan tertentu 

129 Oh, kayak yaudah 

kayak gitu ya kayak 
gitu 

Mikir banget, dan itu 
mikir banget. Pernah 
soalnya. Gambar itu 
doang tuh, padahal 
kecil. Rumah, ada 
disitu. Itu aku gambar 
selama seminggu 
kayaknya, apa dua 
minggu aku gak tau. 

Sedangkan aku garap 
kulit, terus garap-
garap gitu-gitu tuh 

AB Responden 
kesulitan dalam 
menggambar 
objek yang 
responden batasi 
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paling tiga harian 
doang. Jadi emang 
ngga ke bangunan 

130 Semuanya oke asal 
bangunan sama 
ruangan engga? 

Iya   

131 Terus kalo boleh tau 
nih, NN dapet 
inspirasi buat 
ngelukis dari mana? 
Maksudnya kalo tadi 
kan orang ya, kalo 
kayak tumbuhannya 
itu apakah kayak 
tadi pas NN motoran 
terus tau-tau ngeliat 
tumbuhan terus 
jadinya terinspirasi 
gitu atau dari mana? 
Sumber 
referensinya apa aja 

gitu lo? 

Sumber inspirasinya 
adalah Pinterest haha 

  

132 Oh pinterest haha 
nice. Terus kalo 
keunikan lukisannya 
NN tuh apa? Yang 
orang sekali liat oh 

ini lukisannya NN, 
mungkin bentuknya? 

Kalo kata orang-orang 
sih aku belom ada. 
Emang belom ada 
dan pastinya aku 
mencari terus kan. Itu 
kan juga sambil jalan 
pasti nanti ketemu 
sendiri. Gitu sih 

  

133 Oh gitu, berarti 
belom ada ya? 

Warna sih, warna 
yang kusem-kusem 
gitu. Warna kusem 

sama cewek 

KA, 
TP, 
PP 

Responden 
menggabungkan 
warna kusam dan 
objek perempuan 
pada lukisannya 

134 Oh warnanya yang 
pale, oke. Kenapa 
gak mau gambar 
cowok? 

Karena yang paling 
deket, kan aku sendiri 
cewek 

TP, 
PP 

Responden 
melukis 
perempuan 
karena merasa 
dirinya lebih dekat 
dengan objek 
perempuan 

135 Oh, make sense. 
Tapi pernah kan 
gambar cowok? 

Pernah   

136 Oke, terus kalo tadi Eee kenapa kok TP, Responden 
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kan warnanya rata-
rata pilihannya 
kusem, kalo 
misalnya warna 
kusem tuh mungkin 

tergantung mood 
atau itu emang 
idealismenya NN 
maunya pake warna 
kusem? 

warna kusem karena 

aku gak mau 
gambarku cantik 

KA, 
PP, KI 

mengaku tidak 
menginginkan 
lukisan yang 
diciptakannya 
nampak cantik 

137 Hm, kenapa tuh? Karena aku gak suka 

sama gambar cantik 
haha aku gak suka 
gambar cantik, aku 
gak mau gambarku 

lucu. Aku mau 
gambarku tuh kayak 
apa ya, orang bener-
bener bertanya dan 
dia dapet sisi dark-nya 
dari gambar itu. Terus 
kalo kenapa lebih ke 
warna kusem, iya sih 
heeh, itu sih 

KA, 
TP, 

PP, KI 

Responden 
menjelaskan 
mengapa tidak 
ingin lukisannya 
terlihat cantic 

138 Berarti kusem itu 
ngelambangin kayak 
sisi dark-nya? 

Nggak cuma sisi dark-
nya, karena ee ada 
beberapa gambarku 
sih ada yang ga 
kusem warnanya, dia 

lebih kayak terang-
terang gitu warnanya. 
Itu sesuai tema yang 
ada di gambarnya sih 
mbak, jadi kayak kalo 
gambarnya itu sendiri 
tentang menjurusnya 
ke seneng, ke 

bahagia, berarti kan 
warnanya kalo kusem 
ga cocok, ga masuk 

KA, 
PP, KI, 

SE 

Responden 
menjelaskan 
pemilihan warna 
yang 
digunakannya 
dalam 
menciptakan 
lukisan 

139 Itu tergantung mood 
NN juga ga? 
Maksudnya kalo 
pengen lukisannya 
seneng berarti itu 
mood-nya NN lagi 

Nggak sih   
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seneng atau 

sebaliknya? 

140 Berarti NN lebih ke 
tema lukisannya? 

Aku tema lukisan 
sama lagi pengen 
ngelukis yang kayak 
apa, jadi kan aku 
modelnya kayak 
pokoknya aku tuh 
modelnya gini, aku 
udah ada beberapa 
eee namanya rough 
sketch sama ide. 
Konsep gitu lah. Aku 
udah ada beberapa 
konsep. Misal ada 
lima konsep, nah 
bulan ini aku mau 
garap yang mana. 
Pilih dua dari itu, 
mana yang paling aku 
tertarik dan mana 
yang paling aku relate 
saat itu. Iya berarti 
iya, ada kaitannya 
gitu. Ada, ada 
kaitannya  

TP, 
SE 

Terdapat 
hubungan antara 
emosi yang 
dirasakan oleh 
responden dengan 
lukisan yang 
tengah 
diciptakannya 

141 Ada ya ada 
kaitannya. Kalo… 
ada ngga lukisan 
yang paling NN tuh 
kerasa ini kayaknya 
punya kayak 
keterikatan emosi 
sama aku gitu, ini 
yang paling relatable 
sama mood-ku pas 
lagi itu nih?  

Heeh   

142 Ada? Bisa diceritain 
ga? 

Eee itu, yang… Oh 
ada, perlu tak tunjukin 

gambarnya apa 
gimana? 

  

143 Boleh, boleh. Kalo 
boleh nanti aku 
ngefoto lukisannya 
juga malah 

Heem   

144 Itu ngelukisnya Yang ini…   
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kapan? Yang itu 

145 Udah agak lama? Dua bulan lalu, ga 
lama-lama banget. 
Yang… 

  

146 Heem heem, santai 

santai. Itu gambar 
cewek juga? 

Heem   

147 Kenapa itu related 
gitu lo? Aku kepo-
nya disitu sih 

Kenapa relate sama 
gambarannya? 

  

148 Iya sama feeling mu, 
sama mood-mu 

Itu karena… 
sebenernya tuh bukan 
tentang mood sih 
mbak kalo aku, aku 
tentang… relate nya 
itu karena ceritanya 
itu. Jadi bukan karena 
kayak, apa ya. Kalo 
mood tuh kayak 
terlalu rasa gitu   lo. 
Kan mood kan artinya 

rasa kan. Dan ini tuh 
lebih relate sama 
ceritaku 

K, TP Responden 
menjelaskan 
bahwa lukisan 
yang 
diciptakannya 
memiliki hubungan 
dengan 
pengalaman yang 
tengah dialaminya 
ketika 
menciptakan 
lukisan tersebut 

149 Relate sama cerita 
NN ya? 

Iya, ini sih. Ini 
judulnya apa ya hmm. 
Soalnya aku ada 
beberapa yang relate, 
jadi  tuh bingung yang 
mana 

K, TP Responden 
menjelaskan 
bahwa lukisan 
yang 
diciptakannya 
memiliki hubungan 
dengan 
pengalaman yang 
tengah dialaminya 
ketika 
menciptakan 
lukisan tersebut 

150 Gapapa ceritain aja. 
Jadi kayak kalo mau 
cerita ya gapapa. 
Kalo misalnya 
simbolnya itu punya 
ee ini tuh kayaknya 
ngelambangin aku 
pas lagi waktu itu 
misalnya waktu 
sedih terus aku tau-

Tapi untungnya aku 
ga se-random itu sih 
mbak 
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tau kok kepikirannya 

benda itu terus 
maunya ngelukis itu. 
Ya gapapa cerita aja 

151 Haha gak se-
random itu?  

Iya gak se-random itu, 
ga gitu sih 

  

152 Tapi gapapa cerita 
aja sih, feel free 

Ini aja kali. Aku sambil 
inget-inget ya? 

  

153 Iya heeh gapapa Yang ini… yang itu 
judulnya Medicine 

  

154 Medicine, oke, heem Jadi ee ini disini 
lambangnya, simbol 
yang aku tunjukin 

disini kaktusnya. 
Sangat jelas kan 
kaktusnya? Nah 
kaktus itu tumbuhan 
yang dia nggak perlu 
dikasih, nggak perlu 
banyak air, nggak 
perlu dikasih banyak 
air dia bisa hidup 
dimana-mana, emm 
terus juga dia nggak 
perlu banyak kasih 
sayang, kata Google 
gitu soalnya 
kaktusnya ya 

AB, 
KA, 
TP, 

PPU, 
PK, K, 

KI 

Responden 
menguraikan 
penggunaan 
simbol kaktus 
yang 
dimunculkannya 
pada lukisan yang 
responden 
ciptakan 

155 Oh oke hahaha kalo 
menurut NN kayak 
gitu juga gapapa 

Gak perlu banyak air, 
kasih sayang, dia bisa 
hidup gitu 

AB, 
KA, 
TP, 

PPU, 
PK, K, 

KI 

Responden 
menguraikan 
penggunaan 
simbol kaktus 
yang 
dimunculkannya 
pada lukisan yang 
responden 
ciptakan 

156 Oh oke, itu kenapa 
kok gak perlu 
banyak air tapi tetep 
bisa hidup, kenapa 
relate… 

Sama aku? Jadi gini, 
ini cerita ininya dulu 
ya. Nah si mbaknya 
ini, ngerangkul si 

kaktusnya dengan 
background lapang, 
eh apa, gurun pasir 
yang bener-bener 
lapang ga ada apa-
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apanya selain kaktus 
ini 

157 Hm, jadi satu-

satunya tumbuhan 
yang ada disitu? 

Iya, kurang lebih iya. 
Terus si mbaknya ini 
ngerangkul karena dia 
ingin seperti si kaktus 
itu. Jadi bukan… 
banyak yang ngira si 
mbaknya ini sedih. 
Makanya dia… 

AB, 
KA, 
TP, 

PPU, 
PK, K, 

KI 

Responden 
menguraikan 
penggunaan 
simbol kaktus 
yang 
dimunculkannya 
pada lukisan yang 
responden 
ciptakan 

158 Ngerangkul kaktus? Heeh. Pada ngiranya 
gitu karena kaktus itu 
tajem, ya kan? Dia 
kan berduri. Nggak itu 
maksud dari cerita ini 
bukan itu, maksud 
dari gambar ini bukan 
itu 

PPU, 
SE 

Responden 
menjelaskan 
bahwa anggapan 
orang yang 
melihat lukisannya 
tersebut salah 

159 Tapi? Tapi si mbaknya ini 
terinspirasi sama si 
kaktus itu gitu. Ini 
gambar full-nya. 
Kenapa relate? Ini 
karena aku sebagai 
mbaknya sih. Aku 
pengen jadi si 
kaktusnya itu 

KA, 
TP, 

PPU, 
PK, K, 

KI 

Responden 
menguraikan 
mengapa lukisan 
yang 
diciptakannya 
memiliki 
kesamaan dengan 
dirinya 

160 Oh terinspirasi 
soalnya? 

Heeh. Nah itu karena 

si ceweknya ini 
emm… 

  

161 Gapapa gapapa, 
santai 

Bentar ya… oh ini 
tentang self-healing, 
iya. Jadi si mbaknya 
ini pengen self-healing 

jadi dia berusaha 
untuk menyembuhkan 
dirinya sendiri, 
makanya namanya 
Medicine itu 

KA, 
TP, 

PPU, 
PK, K, 

KI 

Responden 
menguraikan 
mengapa lukisan 
yang 
diciptakannya 
memiliki 
kesamaan dengan 
dirinya 

162 Oh namanya 
Medicine gara-gara 
tentang self-
healing? 

Heem   

163 Berarti waktu itu NN 
lagi self-healing nih? 

Iya, lagi self-healing 
gitu terus ini kayak 

KA, 
TP, 

Responden 
tengah melakukan 
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sebagai aku berusaha 
ini, eh aku berharap 
ini juga jadi… jadi 
kayak ngebantu aku 
buat nyembuhin juga 

PK, K, 
KI 

self-healing ketika 

dirinya melukis 
lukisan tersebut 

164 Hm, terus setelah 
ngegambar itu apa 
yang NN rasain? 

Kalo aku ya, jujur aku 
ngerasa lebih baik sih. 
Maksudnya buat aku 
sendiri aku ngerasa 
feel better gitu 

TP Responden 
menjelaskan 
dirinya merasa 
lebih baik setelah 
melukis lukisan 
yang memiliki 
kesamaan dengan 
pengalaman yang 
dilaluinya 

165 Self-healing-nya 
nyampe ya? 

Heeh hahaha karena 
emang apa gambar 
yang, diga- apa yang 
digambar setiap hari 
itu bakal 
memengaruhi otak. 
Dan apa yang dilihat 
setiap hari diliat tuh 
juga bakalan 
memengaruhi mbak, 
makanya lukisan yang 
dipasang itu kan 
harus yang baik-baik 

  

166 Hm soalnya bakal 
pengaruhin ya 
kesehariannya kita. 
Itu perlu waktu 
berapa lama tuh 
kira-kira ngerjain 
yang itu? 

Ini… 17 Oktober 
sampe… Oh sebulan 

  

167 Satu bulan? Tapi 
emang rata-rata 
satu bulan? Kalo 
buat… Atau 
tergantung? 

Iya, harusnya iya satu 
bulan. Cuman kalo 
masing-masingnya 
tuh ada yang dua 
minggu, ada yang dua 
bulan, ada yang 
sebulan 

  

168 Kalo paling lama 
berapa lama? 

Paling lama tuh mural 
waktu itu, itu mural 
dua bulan 

  

169 Hmm itu susah 

karena medianya 
Susahnya itu karena 
aku pake eee cat 

SE Responden 
mempelajari 
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yang gede atau 

emang inspirasinya 
ga dapet? 

tembok yang ga 
pernah aku pake. Jadi 
aku harus kenalan 
sama cat tembok itu 
dulu 

penggunaan cat 
tembok dan 
mengakui 
mengalami 
kesulitan 

170 Oh oke, baru 
pertama kali itu? 
Atau gimana? 

Heem, baru pertama 
kali 

  

171 Keren keren Dan itu susahnya 
karena ada rumahnya 
itu. Ada rumahnya tuh 

SE Responden 
menyadari 
kesulitan yang 
dialaminya 

172 Haha oke, eee yang 
mural baru satu kali 
itu aja? 

Iya   

173 Satu kali, oke. Tapi 
kalo jam terbang di 

kanvasnya udah 
banyak ya? 

Hahaha   

174 Terus kalo 
kesulitannya selama 
proses dari awal 
mikir ide sampe 
selesai bener-bener 
selesai itu apa aja? 

Kesulitannya? Yang 
paling sulit itu kalo 
buat aku, nyelesaiin 
gambar. Pastinya. 
Heeh, nyelesaiin. 
Karena aku, aku yakin 
kalo ee banyak artist 
dalam arti artist, 

seniman atau pelukis, 
illustrators and 
everything. Paling 
susah emang 
nyelesaiin apa yang 
sedang dikerjain. 
Karena kan mood-nya 
naik turun, nah buat 
ngestabilin hasilnya 
juga itu 

SE Responden 
merasa 
mengalami 
kesulitan ketika 
akan 
menyelesaikan 
lukisan yang 
dibuatnya 

175 Yang susah ya? Heeh, terus yang 
paling susah itu 
adalah nyambungin 
dari cerit- konsep, ke 
gambarnya. Itu… itu 
teorinya disitu soalnya 
dan harus masuk akal 
kan, dari konsep ke 
gambar 

TP, 
SE 

Responden 
menjelaskan 
kesulitannya 
dalam 
menghubungkan 
pengalaman dan 
persepsi yang 
dimilikinya ke 
dalam suatu 
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gambar 

176 Dari konsep 
divisualisasiinnya 
agak susah ya? 

Heem, dan 
kebalikannya juga. 
Kadang kan gambar 
dulu yang keluar, 
idenya. Gambar terus 
baru konsep, gitu 

  

177 Oke, ee kalo, kalo 
udah tau sulit kayak 
gitu NN pernah tau 
solusinya ga? Oh 
kayaknya aku harus 
kayak gini nih biar… 

biar gampang 
nyelesaiinnya, biar 
aku ga ketemu ini 
susah susah lagi tuh 
ada ga? Udah 
gampang nih gitu 

Kalo aku nabung ide SE Responden 
menemukan solusi 
untuk kesulitan 
yang dialaminya 
dalam 
menciptakan 
karya seni lukis 

178 Nabung ide? Iya yang aku tadi 
bilang, jadi sekarang 
aku modelnya kayak 
misal punya lima ide 
yang udah tak tabung 
itu terus tak ambil 
dua, terus berarti nanti 
aku harus ngebalikin 

lagi dua itu sambil 
jalan. Kalo dulu aku 
ga gitu soalnya kalo 
dulu aku modelnya 
kalo aku mau gambar 
baru, baru aku mikir, 
ternyata itu ga efektif 

SE Responden 
menemukan solusi 
untuk kesulitan 
yang dialaminya 
dalam 
menciptakan 
karya seni lukis 

179 Hm, berarti harus 
ada beberapa 
cadangan ide dulu 
terus nanti pilih ya 

Heem, nah setelah 
dipilih terus nanti 
diolah lagi 

  

180 Keren keren eee 

berarti tadi yang 
paling relatable itu 
yang Medicine tadi? 

Saat itu, tepat… iya 
heeh. Karena yang 
waktu itu cerita itu 
yang paling relate, 
cuman kalo yang 
paling  relate sama 
aku banget, kayak 
emang aku, bukan 

KA, 
TP, K, 

KI 

Terdapat lukisan 
yang diciptakan 
responden yang 
dirasa responden 
memiliki korelasi 
antara dirinya 
dengan lukisan 
tersebut 
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cuman saat itu doang 

181 Ada lagi? Bentar, kayaknya ada 
sih 

  

182 Boleh boleh Kayaknya gambar 
yang lagi aku garap 
sekarang 

  

183 Sekarang ini? Heeh   

184 Masih proses? Masih proses, ini 
prosesnya 

  

185 Udah dikasih judul 
tapi? 

Ee judulnya Utopia   

186 Oh Utopia, oke. 
Kenapa… berarti ini 
ngelambangin NN 
banget? Atau 
gimana? 

Ngelambangin… iya. 
Kayak keluh kesahku, 
asik. Nggak sih, itu 
sebenernya harapan 
sih mbak. Harapanku 
yang, yang judulnya 
Utopia, yang ga akan 
bisa kejadian. Kan 
utopia kan apa ee 
mimpi yang ga akan 
terjadi gitu lo 

KA, 
TP, K, 

KI 

Responden 
menjelaskan 
keterkaitan yang 
dimiliki oleh 
dirinya dengan 
lukisan yang 
diciptakannya 

187 Tapi ini ga based on 

mimpi? 
Nggak, maksudnya 
mimpi dalam arti ee 
keinginan, heeh. Jadi 
ceritanya itu si ini, 
kalo diliat dia ada tiga 

kepalanya 

  

188 Oke, artinya? Nah artinya itu adalah 
dia tuh berharap bisa 
membagi dirinya jadi 
tiga, ini imajinatif 
banget sih  

KA, 
TP, K, 

KI 

Responden 
menjelaskan 
keterkaitan yang 
dimiliki oleh 
dirinya dengan 
lukisan yang 
diciptakannya 

189 Ya gapapa Membelah dirinya jadi 
tiga, tapi satu otak. 
Satu pikiran, heeh. 
Jadi kayak Naruto tuh 
lo mbak, kan yang gitu 

  

190 Jadi ada banyak gitu 
ya? Hahaha 

Tapi di apa… disuruh-
suruh, disuruh-suruh 
gitu, iya. Terus ini aku 
garapnya, kenapa aku 
pengennya tiga, 
karena sebenernya 

KA, 
TP, K, 

KI 

Responden 
menjelaskan 
keterkaitan yang 
dimiliki oleh 
dirinya dengan 
lukisan yang 
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ada dua artinya. Di 
aku sendiri tuh, buat 
aku sendiri ada dua 
artinya 

diciptakannya 

191 Yang pertama? Yang pertama itu 
karena aku berharap 
ee berharap itu jadi 

tiga karena mereka 
nantinya bakal punya 
tugasnya masing-
masing. Kayak si yang 
ini, yang utama dia 
ngegambar, 
ngegambar ngelukis 
misal. Terus yang 
kedua dia emm 
nyelesaikan tugas-
tugas yang harus 
diselesaiin, tugas-

tugas kayak misal 
tugas rumah, masak, 
pokoknya tugas 
kehidupan yang 
emang harus selesai 
gitu 

KA, 
TP, K, 

KI 

Responden 
menjelaskan 
keterkaitan yang 
dimiliki oleh 
dirinya dengan 
lukisan yang 
diciptakannya 

192 Daily life ya? Iya daily life gitu. Nah 
Bahasa Indonesia-nya 
tugas kehidupan 
hahaha 

  

193 Hahaha kok aneh ya 
di-Indonesia-in 

Iya kok aneh haha. 
Daily life, yang kedua 

itu. Terus yang ketiga 
ngatur dalam dirinya 
sendiri, kayak ngatur 
pikirannya, ngatur 

kerja mentalnya, 
ngatur kerja hatinya, 
ngatur kerja yang di 
dalem tubuhnya 

KA, 
TP, K, 

KI 

Responden 
menjelaskan 
keterkaitan yang 
dimiliki oleh 
dirinya dengan 
lukisan yang 
diciptakannya 

194 Hm, jadi kayak ke 
self nya dia ya? 

Heem, di dalamnya. 
Jadi biar stabil dianya 
gitu lo 

  

195 Hm, jadi ada yang 

gambar, ada yang 
daily life keluar, 
maksudnya dia 

Heeh, iya. Itu yang 

pertama itu, itu arti 
yang pertama 
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sama 
lingkungannya, 
sama self ya jadi 
buat dirinya sendiri 

196 Yang kedua? Terus arti yang kedua, 
yang sebenernya. Ini 
bisa dijadiin gambar 
lagi sebenernya, kalo 
kan tadi satu gambar 
cuman butuh satu arti, 
satu maksud gitu. 
Maksudnya dari yang 
bikin gitu lo. Tapi kalo 
dari orang lain punya 
arti yang lain-lain gitu 
emang bisa, itu 
kenapa aku pengen 
surreal. Biar orang-
orang punya… 

  

197 Tebakan sendiri? Relate dengan 
masing-masing 
artinya, seperti itu. 
Nah yang kedua itu, 
tentang dia ngobrol 
sama dirinya sendiri. 
Jadi tuh dia punya, dia 
punya diri, dia punya 
dia, yang banyak. 

KA, 
TP, K, 

KI 

Responden 
menjelaskan 
keterkaitan yang 
dimiliki oleh 
dirinya dengan 
lukisan yang 
diciptakannya 

198 Dia punya dirinya 
yang banyak? 

Iya, dia punya dirinya 
yang banyak terus dia 
ngobrol jadi kayak 

misal dia gini, terus 
ada satu lagi gini, dia 
ngobrol sama dirinya 
sendiri gitu, diskusi 

KA, 
TP, K, 

KI 

Responden 
menjelaskan 
keterkaitan yang 
dimiliki oleh 
dirinya dengan 
lukisan yang 
diciptakannya 

199 Kayak, malah dia 
kayak nyoba 
temenan sama 
dirinya sendiri? 

Bukan nyoba bahkan, 
emang temenan, 
heeh, gitu. Jadi kayak 
ngatur kehidupannya 
gitu lo tapi secara 
pikiran kan berarti itu, 
secara pikiran secara 
dalemnya tuh dalam 
arti bicara sama ini 
sama ini 

KA, 
TP, K, 

KI 

Responden 
menjelaskan 
keterkaitan yang 
dimiliki oleh 
dirinya dengan 
lukisan yang 
diciptakannya 

200 Kayak nge-balance Bukan nge-balance KA, Responden 
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antara pikiran sama 
hati ya? 

sih, maksudnya kayak 
ee tiga ini, tiga, satu 
orang tiga tubuh ini, 
yang megang ini, 
megang pikiran sama 

hati, itu maksudku 
kayak bukan… kalo 
nge-balance kan 
berarti ee dia ga bisa 

sepadan, nah ini 
bukan. Jadi tuh kayak 
diskusi kayak misal 
dia butuh ide buat 
gambar, nah dia 
diskusi sama dirinya 
sendiri 

TP, K, 
KI 

menjelaskan 
keterkaitan yang 
dimiliki oleh 
dirinya dengan 
lukisan yang 
diciptakannya 

201 Oh iya iya iya heeh 
diskusi itu ya berarti 

Diskusi, heeh. Terus 
atau ngga, ada kerja, 
misal dia dapet 
commission, tapi 
commission-nya 
susah banget dan dia 
ga pernah bisa garap, 
ya dia ngobrol 

KA, 
TP, K, 

KI 

Responden 
menjelaskan 
keterkaitan yang 
dimiliki oleh 
dirinya dengan 
lukisan yang 
diciptakannya 

202 Ngobrol sama 
temennya itu 
padahal dirinya 
sendiri 

Padahal dirinya 
sendiri, gitu sih. Gitu 
menurut aku 

KA, 
TP, K, 

KI 

Responden 
menjelaskan 
keterkaitan yang 
dimiliki oleh 
dirinya dengan 
lukisan yang 
diciptakannya 

203 Oh itu NN banget ya 
berarti ya? Haha  

Heeh hahaha yang 
pertama yang aku 

KA, 
TP, K, 

KI 

Responden 
menjelaskan 
keterkaitan yang 
dimiliki oleh 
dirinya dengan 
lukisan yang 
diciptakannya 

204 Oh lebih ke yang 
pertama malah? 

Yang pertama yang 
aku 

  

205 Yang kedua baru? Yang kedua itu belum, 
itu bukan aku 

KA, 
TP, K, 

KI 

Responden 
menjelaskan 
keterkaitan yang 
dimiliki oleh 
dirinya dengan 
lukisan yang 
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diciptakannya 

206 Hmm, oke terus kalo 
NN percaya sama 
misalnya kalo aku 
milih warna ini 
berarti tuh emosiku 
lagi ini. Itu ngepatok 
gitu ga? 

Nggak   

207 Jadi bener-bener 

tergantung temanya 
aja ya? 

Iya   

208 Tapi kalo buat apa 
yang digambar nah 
itu baru 
tergantung…? 

Akunya, heeh. Di saat 
itu 

  

209 Oke, ini udah, 
kayaknya yang aku 
tanyain kayaknya 
juga udah mentok. 
Ya secara garis 
besar udah aku 
tangkep, ee makasih 
banyak NN buat 
waktunya, terus kalo 
boleh aku mungkin 
bisa ngefotoin 
lukisannya? 

Heem   
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VERBATIM WAWANCARA TRIANGULASI RESPONDEN 2 

 

Nama  : SN 

Usia : 20 tahun 

Kamis, 21 Maret 2019 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Oke, aku mulai 
interview-nya boleh 
ya? 

Heem 

2 Heeh, jadi SN nih kan 
kakaknya NN 

Iya 

3 NN mungkin sedikit 
banyak cerita tentang 
lukisannya NN ke SN, 
entah itu mungkin 
daily life-nya dia juga. 
Jadi mungkin aku 
tanya-tanya tentang 
NN ga apa-apa ya? 

Okei 

4 Oke, oke buat 
pertama apa yang 
bikin seni 
berkembang di 
keluarganya SN sama 
NN? 

Oke, jadi tuh yang pertama ee bapakku tuh emang 
suka seni dari awal, kan dulu jurnalis terus eee 
pelukis juga. Suka ngelukis-lukis gitu di rumah, 
terus ee mungkin gara-gara lingkungan juga ya. 

Dulu kan bapak juga suka ngumpulin orang gitu 
terus ee lingkunganku tuh jadi ee design gitu lo 
mbak. Jadi aku, kakak, sama NN tuh sering ada di 
lingkungan itu, jadi mau ga mau tuh kayak 
langsung masuk ke dunia itu gitu. Sering ngeliat 

5 Berarti secara 
langsung, ee 
langsung ya 
ngeliatnya ya? 

Heeh 

6 Itu kira-kira dari umur 
berapa? 

Dari umur… aku SD 

7 SD itu sekitar 
tahun…? 2000…? 

Aku kelas berapa ya? SD kelas… mungkin SD 
kelas tiga kali ya. 2000 berapa ya? 

8 Sekitar 2000… 2003 
kali ya? 

2003-2004 

9 2003 kalo ga 2004 ya. 
Ee berarti sejauh ini 

Iya, nge-support. Tapi bapak juga sama ibu 
nggak… nggak yang terlalu ‘kamu harus kesini’ 
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keluarga tuh nge-
support kalo misalnya 
anak-anaknya di 
bidang seni ya? 

gitu, nggak. Jadi kayak dikasih pilihan gitu mbak 
biasanya. Kayak misal ya contohnya kayak tentang 
sekolah, gitu. Eee kan… kakak, aku sama adek tuh 
kan waktu… aku nggak sekolah waktu SMA, 
homeschool. Kak AS juga terus NN tuh waktu SD 
ga sekolah, dari kelas 4. Itu pertamanya tuh dikasih 
pilihan dulu, jadi kamu kalo misalkan mau sekolah 
boleh, tapi waktunya ya itu, kemakan waktu buat 
sekolah, tugasnya banyak, tapi ya tetep ada temen-
temennya banyak. Tapi kalo misalkan kamu ga 
sekolah, kamu lebih banyak punya waktu luang. 
Terus kamu tapi bisa mengerjakan apa yang kamu 
inginkan. Tapi ya gitu, temennya emang harus cari 

sendiri gitu. Jadi kayak dikasih pilihan gitu 

10 Oh gitu ya berarti 
tetep dikasih option 
tapi juga didukung 
kalo misalnya udah 
milih option-nya itu? 

Heeh, yang penting konsekuen 

11 Yang penting 
konsekuen. Nah 
selama itu NN kalo 
menurut SN nih NN 
bisa enjoy ga sama 
apa yang udah dia 

pilih? 

Iya, enjoy banget 

12 Enjoy banget, oke. 
Terus ee kalo NN nya 
sendiri tuh pernah 
cerita ke SN mungkin 
apa aku pernah kayak 
pengen give up sama 
ngelukis nih, gitu 
pernah ga? 

Eee kalo give up sih nggak sih mbak, cuman ya 
mungkin ada lah kayak rada apa sih lagi nge-down 
gitu lo. Atau mungkin lagi bosen, gitu. Tapi 
biasanya kalo kayak gitu dia ee pindah ke yang 
lain. Misalkan ke digital, gambar digitalnya dia gitu. 
Jadi manualnya di-ntar-in dulu terus dia pindah 
digital dulu, gitu 

13 Kalo NN sendiri 
menurut pandangan 
SN dia lebih 
cenderung manual 
apa digital? 

Kalo dia ada skill di dua-duanya sih. Cuman kalo 
ngelukis, kalo di keluargaku kalo ngelukis iya dia 
banget 

14 Dia banget? Heeh, dia. Kalo ngelukis dia  

15 Ee terus ngomong-

ngomong tentang 
lukisan nih, kalo 
lukisan yang menurut 
SN itu ngegambarin 
NN banget tuh lukisan 

Hmm… 
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dia yang mana? 

16 Atau mungkin 
semuanya tuh 

ngegambarin NN? 

Aku tuh soalnya kalo diceritain lukisannya tuh 
kadang masih rada ada yang lupa gitu lo mbak. 
Soalnya kan banyak banget, jadi kayak satu-satu 
gitu diceritainnya. Jadi harus liat gambarnya dulu  

17 Oh jadi harus liat 
gambarnya dulu ya. 
Ya gak apa-apa. Tapi 
kalo, banyak kan 

berarti lukisannya, itu 
kalo menurut SN itu 
produktif apa nggak 
NN selama dari awal 
sampe sekarang apa 
ya, bergelut di 
lukisan? 

Lukisan ya? Kalo di lukisan dia ee masih berusaha 
untuk produktif sih menurut aku, soalnya dia masih 
fokusnya ke yang digital 

18 Oh lebih fokus yang 
digitalnya ya? 

Heeh 

19 Oke terus ee kalo 
masalah ngelukis gitu 
misal cerita ini 
lukisannya ini, 
konsepnya ini, itu 
ceritanya ke SN atau 
paling sering ke 
siapa? 

Pertama ee pertama ke aku sih, ya biasa kayak 
buat brainstorming kasaran gitu lo mbak. Tapi kalo 
udah gitu terus nanti langsung ke bapak, bapak tuh 
biasanya ngasih saran gitu gitu tentang si 
konsepnya itu 

20 Oh, tapi kalo tentang 

ceritanya? 
Ya itu, ke bapak 

21 Lebih ke bapak ya? Heeh 

22 Terus kemaren tuh 
pas lagi aku interview 
sama NN, NN tuh 
sempet nyinggung 
masalah dia ee self-
healing lewat salah 

satu lukisan yang dia 
bikin, itu menurut SN 
itu dia self-healing 
dari apa? 

Self-healing dari lukisan yang dia bikin… 

23 Heeh, yang 
gambarnya ada 
kaktusnya terus ada 
cewek ngerangkul 
kaktusnya 

Eee itu dia oh berdamai dengan diri sendiri, kayak 
emm gimana ya 

24 Haha ga apa-apa, ga 
apa-apa, santai 

Ee aku takut kalo ga sesuai sama yang… 
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25 Ga apa-apa, ini kan 

pengamatannya SN 
tuh NN self-healing 
dari apa gitu 

Oh dia ber, ingin berdamai berdamai kayak ingin 
menyatukan hati dengan pikiran gitu lah. Jadi 
berdamai dengan apa yang membuat dia apa ya, 
ee.. 

26 Masalah yang dia 
punya? 

Nah, masalah yang dia punya gitu 

27 Hmm tapi dia sharing 
juga masalahnya ke 
SN? 

Beberapa sih, maksudnya ga semuanya 

28 Oke, terus aku juga 
bingung kenapa 
menurut SN, kenapa 
NN tuh ga mau 
gambarnya cantik, 
kenapa maunya yang 
punya sisi dark gitu? 

Aku ga tau ya mbak, cuman dia dari dirinya sendiri 
juga tuh dia ga mau diliat orang cantik gitu lo. 
Emang dianya kayak gitu. Pengennya diliat lebih 
serem atau laki gitu haha 

29 Oh tomboi?  Heeh! Tomboi  

30 Oh oke, berarti itu 
emang dari 

kepribadiannya NN 
sendiri? 

Iya heeh 

31 Oke, emm terus kalo 
menurut SN, NN itu 
ngelukis karena 
panggilan hati atau 
emang hal lain? 

Panggilan hati 

32 Panggilan hati? Pure 

panggilan hati? 

Heem 

33 Oke, ee kalo NN tuh 
typical orangnya yang 
apa-apa gampang 
cerita atau dia prefer 
ngelukis? 

Ee cerita sih, cuma ya itu, ga full gitu lo. Jadi… 

34 Tapi dialihin ke 
lukisan jadinya? 

Heem 

35 Oh oke… Tapi lukisannya juga katanya nggak, nggak selalu 
tentang dia sih, jadi mungkin ngeliat sekitarnya gitu. 
Dia ceritain gitu 

36 Apa yang dia amatin? Heem, apa yang dia amatin 

37 Kalo menurut SN nih 
kira-kira NN bakal 
nerusin ngelukis 
manualnya dia, 
manual sama digital 
deh, manual sama 
digitalnya dia sampe 

Iya 
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gede nanti ga? 

38 Iya banget? Iya banget soalnya dia udah punya rencana buat 
ke depannya gitu deh, tapi masih buat sendirinya. 
Maksudnya masih belum mau diceritain ke orang-
orang gitu 

39 Oh oke, kalo menurut 
SN termasuk yang 
idealis apa ga NN pas 
ngelukis? 

Idealis 

40 Contohnya? Contohnya emm.. oh jadi tuh pernah ada satu 
temennya bapak gitu, pernah kayak nge-review 
lukisannya NN gitu. Emang yang budayawan gitu lo 
mbak. Terus emang dia, apa… ee mengerti lah 
tentang art gitu, ngerti. Terus si Pakdhe ini bilang 
kalo ee ‘kenapa kamu ga ngelukis wajah Asia?’ 
gitu. Wajah orang Asia gitu lo. Terus NN abis itu ya 
kalo kayak gitu kan kritiknya disimpen dulu sama 
NN, tapi NN tuh rada ndak, rada ndak menerima itu 
gitu lo. ‘Loh kenapa to kan aku sukanya kan muka-

muka yang kayak gini’ gitu. Terus ya itu, salah 
satunya itu sih 

41 Salah satu bagian dia 
idealisnya disitu? 

Heeh, heeh. Dari apa, pemilihan bentuk wajah 
untuk lukisan yang dia gambar itu 

42 Itu baru kepikir kalo 
belom pernah gambar 
wajah Asia-nya dari 
situ ya NN-nya? 

Heeh, soalnya kan dia emang seringnya kan 
ngegambarnya wajah-wajah orang luar, orang 
barat gitu. Mungkin gara-gara ya dia kan suka liat 
Youtube atau ya gimana sih, Youtube, Instagram. 
Dia kan ngeliatnya muka-muka yang gitu jadi 
mungkin dia lebih tertarik buat gambar muka orang 
barat gitu  

43 Hm, oke oke, ee kalo 
sejauh ini ee NN tuh 
pernah ngadain 
pameran atau nggak? 

Belum pernah. Tapi kalo ikut pameran gitu 
biasanya iya. Tapi kalo pameran tunggal belum 

44 Oh, kalo ikut pameran 
tuh contohnya dimana 
aja? 

Pameran kecil-kecil sih mbak biasanya. Masih 
kayak… Oh! Waktu itu pernah yang paling gede tuh 
acaranya Andin, lagi rilis album gitu di Lawang 
Sewu 

45 Hm, oke. Boleh cerita 
dikit mungkin? 

Itu jadi acara apa, rilis album yang Metamorfosa-
nya tuh lo. Metamorfosa-nya Andin. Terus dia 
gambar… ya sebenernya itu kolaborasi sih. Aku, 

kakak, sama NN. Tapi disitu ada lukisannya dia 
juga sendiri, yang dipamerin. Tentang salah 
satunya lagu dari Andin, di album Metamorfosa itu 

46 Itu yang lukisannya 
NN doang atau yang 

Project bertiga 
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project kalian bertiga? 

47 Oh oke, diceritain 
boleh? Haha 

Itu jadi gambarnya tentang lagu yang apa… 
judulnya apa ya? Rahim Ibu atau apa aku lupa, 
pokoknya jadi hubungannya eh, Andin sama si 
anaknya itu. Jadi si Andin-nya bercerita tentang 
menikma- sangat menikmati saat, saat hamilnya si 
Kawa ini. Gitu 

48 Oh, heeh, terus itu 
menginspirasi lukisan 
kalian bertiga? 

Itu kolaborasi, aku, kakak, sama NN. Kalo NN 
sendiri pernah pameran yang lain biasanya event-
event kayak Kuda Lari, gitu gitu. Event-event kayak 
gitu, kecil-kecil 

49 Oh, yang gabungan 
gitu ya 

Heem, kolektif gitu biasanya 

50 Kalo yang di Lawang 
Sewu itu kira-kira 
tahun berapa? 

Tahun 2000… tahun? 

51 Heeh 2017 kayaknya, ini tahun berapa. 2017 

52 2017 ya? Di Lawang 
Sewu. Ee kalo yang 
NN ikut sendiri itu 
terakhir kapan? 

Kalau lukisan… kalau yang majang lukisan sendiri 
gitu belum sih mbak. Soalnya biasanya eee belum 
sih kayaknya. Biasanya bareng 

53 Hm, heeh, yang kalo 
yang bareng gitu 
terakhir kapan? 

Terakhir acaranya Undip 

54 Oh acaranya Undip, 
tahun kemaren? 

Acaranya Undip, di… yang Imam Barjo itu 
kayaknya. Tahun… iya, tahun kemaren. Kan 
biasanya kan dia udah ada lukisan gitu kan, jadi 
tinggal di… 

55 Hm, tinggal dipajang 
aja ya? 

Heeh tinggal dipajang 

56 Heem, itu keluarga 
bener-bener support? 

Iya, bener-bener support 

57 Ee bentuk support-
nya gimana? Kalo 
menurut SN 

Bentuk support-nya hmm ya itu, suka biasanya 
kan, ya biasanya kan kalo misalkan, jadi kayak aku, 
eh si NN habis dapet yang apa gitu misal lagi… 
maksudnya dalam support di seni ya? 

58 Heem Misal NN lagi, lagi ngerjain project nih terus abis itu 

ada respon yang bagus dari si yang dikerjakan ini 
dalam arti dari project ini, terus kan biasanya cerita 
ke bapak sama ibu gitu. Terus misalnya juga ada 
kalo sama aku dengerin, dia cerita gitu. Terus apa, 

biasanya keluarga apresiasi gitu lo mbak. Terus 
biasanya ga cuma apresiasi sih, biasanya ee ‘udah, 
ga usah terlalu seneng’. Jadi kamu harus mengatur 
euforiamu itu. Jadi dia tetep seneng boleh, cuman 
heeh jangan terlalu tinggi. Gitu, jadi kayak ditahan-
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tahan gitu, terus biasanya dikasih saran-saran yang 
lain, gitu. Sering ngobrol keluarga, sering apa, 
ngobrol keluarga sih biasanya 

59 Oh, jadi pasti 
ngumpul bareng gitu 
ya? 

Heeh. Biasanya dijadwalin sih kayak ee kumpul 
berlima gitu terus ee kayak di… satu sama lain tuh 
ngasih masukan, ngasih saran, gitu biasanya 

60 Hm, oke oke, sesi 
ngobrolnya ya? 

Heeh, sesi ngobrol. Biasanya ee kedepannya mau 
gimana gitu juga biasanya 

61 Ditanyain juga itu? Heeh 

62 Emm terus kalo 
misalnya NN bosen 
ngelukis nih, biasanya 
dia bakalan ngapain 
gitu? Kalo udah 
mentok dianya? Atau 
jangan-jangan dia ga 
pernah mentok 

inspirasinya buat 
ngelukis? 

Sebener- pasti ada sih buat inspirasi, cuman dia 
biasanya tulis dulu di memo. Buat disimpen dulu 
gitu lo, tapi kan kadang… 

63 Oh yang nabung ide 
itu ya? 

Heeh, tapi kan kadang ada yang males, lagi males 
ngelukis atau gimana gitu kan, biasanya dia nonton 
film, gambar manual, eh gambar digital, pokoknya 
ngerjakan sesuatu yang lain selain ngelukis, gitu. 
Jadi ngalihin, atau dia pergi kemana gitu 

64 Kalo NN menurut SN 
kira-kira dalem sejam 
itu kira-kira dia bisa 
berapa jam berkelut di 
entah itu laptop atau 
di lukisan? 

Sehari maksudnya? 

65 Sehari, heeh dalem 

sehari 

Sehari. Ee dari… full day hahaha 

66 Hahaha full day ya? Dari jam… mungkin start-nya ya, jam 10 lah. Jam 
10 sampe ntar sampe maghrib, ntar istirahat 
bentar, ntar abis itu lanjut lagi abis maghrib gitu 
biasanya 

67 Aduh iyaya kenceng 
juga ya 

Sampe mentoknya lagi jam sampe jam 12 malem 
kadang. Itu juga kadang aku yang ngeberhentiin. 
Kayak ‘udah istirahat dulu’ gitu kan biasanya dia 
ngeluh sendiri gitu lo kayak ‘aduh aku kok capek ya 
siniku kok’ apa ‘punggungku capek’ ‘aku capek’ gitu 
biasanya. Terus biasanya kalo udah kayak gitu 
lampunya tak matiin dua gitu, biasanya. Kan 
soalnya sekamar sama aku, terus tak matiin 
setengah gitu lampunya biar dia istirahat gitu. Jadi 
dia terlalu menikmati gitu lo, sampe harus di stop 
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stop 

68 Oh, fisiknya yang 
ngingetin duluan ya? 

Iyaaa 

69 Kalo fisiknya sanggup 
mungkin dia tetep 

terus kali ya 

Heeh 

70 Oh oke Dianya masih pengen ngegambar tapi fisiknya 
udah ga kuat gitu lo. Tapi kan tetep ada batesnya 

71 Hm, iya. Berarti 
emang have fun 
banget ya dia 
ngelukis? 

Iya, sangat 

72 Ya kayaknya itu yang 
bisa aku tanyain ke 
SN. Makasih banyak 
buat waktunya haha 
thank you yaa 

Sama-sama 
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VERBATIM WAWANCARA RESPONDEN 3 

 

Nama : RM 

Usia : 45 tahun 

Senin, 25 Maret 2019 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Analisa 

1 Oke, iya, selamat 
siang pak. Saya 
Elsa, ee bisa mulai 
wawancaranya 
sekarang mungkin 
ya? 

Iya iya   

2 Jadi untuk ee 
awalnya Elsa mau 
tanya-tanya dulu 
seputar mungkin 
biografinya Pak RM, 
mungkin bisa 
sebutkan nuwun 
sewu usianya Pak 
RM berapa ya kalo 
boleh tau? 

Sekarang 45   

3 Sekarang 45 ya pak. 
Ee untuk pekerjaan 
ee apakah fulltime 
pelukis atau…? 

Sekarang… dua tahun 
belakangan sudah 
fulltime artist 

  

4 Fulltime artist ya. 
Oke, untuk ee 
fulltime artist-nya ini 
mungkin bisa 
diceritakan sedikit 
ee mungkin dalam 

sehari bisa berapa 
jam melukisnya, 
atau gimana? 

Hahaha ee kalau 
kuota jamnya itu 
sebetulnya ga begitu 
ini tapi ee gini, 
kebanyakan orang 
kebanyakan seniman 
itu biasanya kan 
mereka ga disiplin 
waktu, heeh. La 
setelah pulang dari 
residen, beberapa 
tahun lalu itu 
mengubah, mengubah 
bener-bener 
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mengubah saya. Jadi 
ee karena tanggung 
jawabku sebagai 
seniman, ya udah 
pekerjaanku ya 
menggambar. Ee 
berkarya gitu. Nah 
terus mereka itu ee 
seniman-seniman di 
Eropa itu kalo mereka 
kalo bekerja ee 
berkarya itu ya udah 
kayak orang bekerja 
gitu. Delapan jam 
sehari. La sekarang 
aku coba terapkan 
disini, di rumah. 
Meskipun agak susah 
untuk disiplin di rumah 
kan susah karena 
harus ngurus keluarga 

juga, ada anak-anak, 
kayak gitu. Tapi kuota 
paling nggak delapan 
jam sehari, minimal 

5 Minimal delapan jam 
sehari ya? 

Iya, iya. Meskipun 
harus kepotong apa 
tapi aku coba untuk 
disiplin sehari itu 
delapan jam 

  

6 Delapan jam, itu 
selama dua tahun 
belakangan ini? 

Selama dua tahun 
belakangan ini 

  

7 Hm, heem. Itu tadi 
sempet disinggung 

dari Eropa, Pak RM 
sempet ke Eropa? 

Ya enam tahun 
belakangan kan aku 
pulang pergi 

  

8 Pulang pergi ya? Kadang ngajar, 
kadang ee apa 
namanya ada project 

  

9 Project di Eropa dan 
ngajar di Eropa 
juga? 

Heem heem. 
Biasanya kalo ngajar 
aku kemaren itu yang 
terakhir ngajar ee 
sketsa 

  

10 Oh sketsa? Urban sketching.   
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Urban sketching kan 
kalo urban sketching 
kan internasional 
memang, kayak apa 
ya, kayak komunitas 
internasional yang ee 
nge-sketch kota-kota 
gitu, bangunan-
bangunan, la 
biasanya tiap summer 
atau winter tuh ada, 
ada apa namanya, 
kelas. Yang summer 
kemaren saya ngajar 
di Latvia 

11 Oh di Latvia. 
Selama berapa lama 
itu pak? Di Latvia? 

Wah sampe sebulan 
ya, kalo ga salah ya 
sebulan. Summer 

  

12 Kelas summer ya Heem heem   

13 Keren keren. Tapi 
dalam dua tahun ini 
masih bolak balik 
Eropa lagi? Atau 
gimana? 

Ya ada berapa project 
ee pameran, festival, 
gitu. Yang kalo 
residen kemaren ee 

residen aku tahun 
2014 residen 

  

14 Hm 2014 ya? Iya, terus tahun 2015 
lagi karena ada kelas 
yang belum selesai 
aku grafis dasar. Aku 
ngulang lagi grafis 
dasar, ya udah aku 
balik lagi kesana 

  

15 Oh ngulang di Eropa 
di…? 

Iya, iya. Di Lithuania   

16 Lithuania-nya juga 
ya, heem. Kalo 
boleh tau dulunya 

waktu di Indonesia 
pendidikannya Pak 
RM di ISI atau 
dimana? 

Ee nggak, aku dari 
Grafika. Dari grafis, 
iya 

  

17 Oh, oke. Bener-
bener Grafika ya 

Aku itu dulu mau 
sekolah seni ga boleh 

sama orang tuaku 
hahahaha 

  

18 Hahaha boleh cerita Itu kalo di… itu kalo di   
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pak kenapa? apa kalo di apa, 
katalogku tuh banyak 
banget tulisannya. 
Jadi gini, aku lahir dari 
keluarga militer 
sebetulnya 

19 Oh, oke Bapak, ibu, kakek, 
itu… Eh bapak, kakek 
itu militer. Biasalah 
orang tua pengen 
anaknya jadi… 

  

20 Iya, penerusnya? La aku melawan itu. 
SMP sudah aku tato 
itu. Udah aku biar ga 
bisa masuk tentara, 
polisi hahaha ya itu 
melawan. Tapi artinya 
bahwa aku melawan 
bukan karena… aku 
bertanggung jawab 
dengan apa yang aku 
pilih dan itu aku 
lakukan. La aku dulu 
mau sekolah ISI mana 
boleh, ga boleh. ‘Mau 

jadi apa kamu?’ 
hahaha seniman tuh 
jadi apa ee ya udah 
ee aku yakin bahwa 
orang tua pun pasti ee 
berikhtiar yang baik. 
Tentunya ga mungkin 
itu buruk tapi ketika itu 
sudah ga, ga sesuai 
dengan apa yang aku 
inginkan ya udah. Ya 
aku ‘melawan’ dalam 
tanda kutip 

  

21 Hm, tapi akhirnya 

orang tua apakah 
menerima 
keputusan Pak RM? 

Ee akhirnya menerima 
lah. Udah terlanjur 
mau gimana hahaha 

  

22 Haha itu setelah 
berapa tahun 
bergelut? 

Uh lama itu sampe 
aku bener-bener 
keluar dari rumah. 
Aku bener-bener 

  



206 
 

 
 

keluar dari rumah, aku 
jadi tau persis aku 
hidup di jalan, bener 
kayak anak-anak punk 
gitu aku. Iya bener-
bener itu, di jalan aku 
jadi tau persis, jadi 
aku tau persis cara, 
mungkin gini ya, ee 

aku melakukan 
pemberontakan 
sampai ke musik juga, 
akhirnya aku lari ke 
musik 

23 Oh sempet ke musik 

juga ya? 
Iya, aku bikin band 
metal, ee sudah ada 
berapa, tiga album ee 
itu pun masih, orang 
tua masih ‘apa sih 
kamu mau’ tapi 
memang akhirnya 
orang tua sekarang 
mengakui bahwa apa 
yang aku pilih 
memang ya udah aku 
bertanggung jawab 
disini 

  

24 Hm, konsekuen ya 
pak? 

Iya iya iya, dan orang 
tuaku tau persis 

bahwa aku bekerja 
keras untuk 
melakukan apa yang 
aku inginkan 

  

25 Hm heem heem. 
Untuk band 
metalnya ini Pak RM 
jadi apanya nih? 
Mungkin gitaris gitu 
soalnya itu banyak 
gitarnya haha 

Haha ya aku gitar 
vokal, gitar vokal 

  

26 Itu sekitar usia 
berapa itu pak? 

Aku masih muda itu 
ya, aku, aku bikin 
band itu awal tahun 
92 berarti umurku 
masih… 92, 92 berarti 
18 tahunan lah. 17-18 
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tahun, iya 

27 Aduh saya belum 
lahir pak 92 haha 

Hahaha ya, ya itu aku 
udah oh udah 

kemana-mana itu aku 
malah, yayaya. Sama 
band-ku itu aku udah 
cukup itulah, lumayan 
lah. Jadi ya itu pun 
orang tua masih 
belum… ‘apa sih?’ 
‘mau jadi apa?’ ee tapi 
ya ee untuk sekarang 
saya yakin orang tua 
turut bangga dengan 
apa yang aku lakukan 

  

28 Hm, pastinya ya pak Iya, iya   

29 Ee untuk ee ayah 
dan ibu nuwun 
sewu, keturunan 

Semarang juga? 

Iya, Semarang ee iya 
Jawa Tengah semua 
lah 

  

30 Jawa Tengah 
semua, Pak RM juga 
lahirnya di 
Semarang nggih? 

Iya iya iya, lahir di 
Semarang 

  

31 Ee terus kalo 
saudara kandung, 
mungkin Pak RM 
punya kakak atau 
punya adek? 

Iya, aku punya kakak 
dua ee adekku satu 

  

32 Adeknya satu, 
berempat berarti ya? 

Berempat, iya. Jadi 
keluarga besarku tuh 
polisi semua, polisi 
tentara polisi tentara, 
aku yang berbeda 
sendiri hahaha 

  

33 Haha unik sendiri  Iya jadi aku kalo di 
kumpulan ee 
kumpulan keluarga 
besar, aku beda 
sendiri lah 

  

34 Heem heem, unik 

sendiri ya 
Tapi gini, aku 
mencintai bapakku 
dan kakekku yang 
mem yang mem ee 
apa, apa namanya, 
yang mem mem 
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membuat aku jadi 
seperti ini. Maksudnya 
aku harus disiplin, 
bertanggung jawab, 
itu. Apalagi kakekku 
itu ee dulu tentara dia 
ee tiga jaman, artinya 
di perang ee Jepang 
juga ikut, Belanda, ya 
sampe ee aku sering 
aku sering ngobrol 
sama kakekku itu dan 
banyak hal yang 
membuat aku ee jadi 
apa ya. Gini quote-
nya kakekku ‘kamu 
jangan sampe mati 
sebelum orang tau 
siapa kamu’ 

35 Hm, itu slogannya 
Pak RM sekarang 
ya? 

Iya, artinya gini. 
Bahwa ketika kamu 
tidak melakukan apa-
apa, kamu seperti ee 

tikus yang mati di 
jalan, orang tau ada 
‘oh orang mati’ tapi 
udah segitu aja, 

artinya bahwa pernah 
ga kamu bertanya 
bahwa ketika 
bertahun-tahun 
kemudian, orang 
masih mengingat 
namamu, ee masih 
mencintai kamu, gitu. 
Dan itu yang harus 
aku lakukan, berbuat 
sesuatu 

  

36 Berbuat sesuatu itu 
ya pak 

Iya iya iya   

37 Nyatanya sampe 
sekarang Pak RM 
bener-bener berbuat 
sesuatu kok, 
maksudnya terkenal 
dimana-mana 

Ya, nggak, paling 
nggak gini ya. Aku 
selalu ngomong sama 
kalo diundang di 
acara-acara diskusi 
gitu, aku selalu 
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memotivasi anak-anak 
muda, artinya gini, 
pertanyaan paling 
sederhana yang 
selalu aku tanya ke ee 
temen-temen itu ‘apa 
yang akan kamu 
wariskan ke anak-
anakmu?’, kalo ilmu, 

semua orang 
mewariskan ilmu, 
artinya tukang becak 
juga mewariskan ilmu 
ke anaknya untuk 
disekolahkan tapi ada 
yang lain bahwa ee 
ketika kamu 
mewariskan 
kebanggaan orang 
tuanya pernah 
berbuat sesuatu itu 
tidak bisa dibayar oleh 
apapun 

38 Betul pak, betul 
betul. Keren keren 

Aku anak-anakku 
cewek itu selalu aku 
selalu bilang gini 
‘kamu sekarang ee 

masa depanmu itu 
kamu sendiri yang 
menentukan, apakah 
kamu pengen seperti 
temen-temennya 
bapak itu cewek-
cewek tuh kemana-
mana ee karirnya 

bagus kemana-mana 
atau seperti ibu-ibu di 
depan itu, yang tiap 
hari ngerumpi’ ‘aku 
gak mau’ nah artinya 
bahwa aku 
memotivasi anakku 
untuk menjadi diri 
mereka sendiri 
namanya. Terus apa 
yang mereka 
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inginkan, saya bilang, 
menjadi seperti 
mereka juga tidak 
buruk, tinggal 
bagaimana kamu 
ingin seperti apa, itu 
yang harus kamu 
kejar 

39 Heem, ngasih 
gambaran ya ke 
anak-anak 

Iya iya iya. Anak-
anakku sudah kalo 
cara berpikirnya udah 
beda semua hahaha  
di sekolahan tuh 
paling kritis ya, ya 
mungkin terbiasa 
disini ya 

  

40 Oh bertiga cewek 
semua pak? 

Nggak, cewek cewek 
cowok 

  

41 Oh cewek cewek 
cowok, yang cowok 
kelas berapa 
sekarang? 

Kelas 4 SD, baru 
kelas 4 hahaha 

  

42 Oh kelas 4 SD haha 
masih gemes-
gemesnya pak 
hahaha 

Iya, hahaha   

43 Ee terus ee mulai 

tanya-tanya nih 
tentang 
pemilihannya Pak 
RM, kenapa pengen 

jadi pelukis, 
mungkin untuk latar 
belakangnya kenapa 
Pak RM tertarik buat 
jadi pelukis yang 
mungkin awalnya 
dari apa kok jadi 
tertarik juga? 

Gak tau ya, aku 

kayaknya dari kecil 
memang… memang 
seneng gambar gitu, 
kayaknya emang ya 

ini, kayaknya ini aku 
banget deh kayaknya, 
ngegambar. Dari, dari 
kecil aku, dari SD, 
SMP, terus waktu di 
STM Grafika juga 
sama gitu, jadi 
kayaknya ini deh, 
kayaknya aku ga 
mau… ee terus aku 
juga seneng musik, 
jadi ya itu 

  

44 Passion-nya disitu 
ya, baru berasanya 
emang udah dari 

Iya iya iya. Heem dari 
kecil, dari kecil 
seneng ngegambar. 
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kecil? Bukuku kan ga, ga 

pernah ada catatan, 
semuanya isinya 
gambar hahaha 

45 Semuanya isinya 
gambar hahaha 
berarti di Grafika itu 
semua basic-nya 
digital dulu ya? 

Heeh, kalo aku 
memang design 
sebetulnya, karena 
gini, dulu ketika ee 
SMP tuh kan aku 
pengen, tapi kan ga 
ada sekolah formal 
untuk… 

  

46 Iya dulu belum ada 
ya 

Heeh, untuk yang 

menggambar gitu kan 
belum, ada tapi di 
Jogja, sekolah 
menengah seni rupa. 
Tapi kan ga mungkin 
orang tuaku 
mengijinkan. Akhirnya 
aku memilih Grafika 
karena disitu aku tau 
bahwa, bahwa banyak 
mata pelajaran 
tentang menggambar, 
la itu aku seneng 
banget, ya udah aku 
lari kesitu 

  

47 Hm, itu daftar sendiri 
pak ke Grafika? 

Daftar sendiri aku, ga 
boleh, ‘pokoknya aku 
mau itu’, tapi ya aku 
udah apa, kayaknya 
udah harus, ini 
harus… 

  

48 Harus decide 
sendiri? 

Iya   

49 Nah untuk jadi 
pelukisnya sendiri 
bener-bener commit 

buat jadi pelukisnya 
itu sejak usia berapa 
pak kira-kira? 

Emm… awal, pertama 
kali aku pameran itu 
tahun 96 

  

50 Oh 96? Berarti umurku 23 
tahun, iya 23 tahun. 
Itu aku sudah ikut 
pameran, meskipun 
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masih pameran grup 
ya. Dulu banyak. Dulu 
ada namanya 
kelompok ee pelukis 
otodidak. Aku ikut. 
Pameran, berapa kali 
pameran gitu. Tapi 
setelah itu aku lama 
ga gambar karena 
musiknya ee 
musiknya lagi rame-
rame tuh, lagi asyik 
gitu. Terus mulai 
tahun 2000-an aku 
mulai gambar lagi 
besar-besar gitu 

51 Berarti mulai 2000-
an itu diterusin 
sampe sekarang 

ya? 

Heeh, sampe 
sekarang 

  

52 Heem, dari dulu 

memang medianya 
sudah langsung 
kanvas? 

Ga juga, aku tidak 

pernah, tidak pernah 
milih-milih medium ya. 
Apa saja yang aku 
suka. Ada juga pake 
board, pake papan 

AB, 
KA 

Responden tidak 
membatasi media 
yang 
digunakannya 
dalam melukis 

53 Oh iya pake papan Iya iya iya. Jadi ee 

aku tidak pernah 
menentukan harus 
pake kanvas, cuman 
kalo untuk nggak tau 
ya kalo di Indonesia 
untuk, untuk komersil 
memang kanvas 

AB, 
KA, 
SE 

Responden tidak 
membatasi media 
yang 
digunakannya 
dalam melukis 
dam memahami di 
Indonesia lebih 
sering 
diperdagangkan 
yang bermedia 
kanvas 

54 Hm, yang bisa 
diperdagangkan ya 

Kanvas itu ya… 
kanvas itu lebih, lebih 
komersil lah disini. 
Karena kalo board, 
kalo board tuh karena 
Indonesia tropis jadi 
ee mungkin 
cenderung gampang 
rusak ya 

SE Responden 
memahami media 
yang digunakan 
memiliki 
kekurangan dan 
kelebihan tertentu 
berdasarkan iklim 
di suatu negara 
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55 Ga awet ya Beda kalo di Eropa, 
kalo di Eropa board 
kayak Mona Lisa juga 
di board, di kayu. 
Beda karena ee 

cuaca, iklimnya yang 
berbeda 

SE Responden 
memahami media 
yang digunakan 
memiliki 
kekurangan dan 
kelebihan tertentu 
berdasarkan iklim 
di suatu negara 

56 Lembab juga ya kalo 
di Indonesia 

Lembab, iya iya iya   

57 Heem, ee tapi kalo 
istri mendukung…? 

Oh iya lah   

58 Hahaha  Istriku tidak pernah 
menuntut apa-apa 
pokoknya, kadang aku 
kalo lama ga gambar 
‘loh kamu kok lama ga 
gambar?’ loh 

  

59 Oh malah ditanyain 
ya pak? 

Iya iya iya   

60 Support banget 
berarti ya? 

Iya iya iya. Support 
banget 

  

61 Ee kalo boleh tau 
sejauh ini udah 
banyak ya karyanya 
Pak RM, kira-kira 
berapa jumlahnya 
pak? 

Wuaduh, kalau dua 
tahun belakangan aja 
udah ratusan, seratus, 

seratus lima puluhan 
lah 

  

62 Seratus lima 
puluhan ya? Dalam 
dua tahun? 

Iya, berbagai macam 
medium ya. Medium 
dan size-nya berbagai 
macem 

  

63 Tapi itu rata-rata 
dipublikasiin semua 
atau…? 

Apanya?   

64 Ada, ada yang 
mungkin ga boleh 
diliat untuk umum 
atau mungkin boleh 
semuanya? 

Nggak, aku boleh 
semuanya 

  

65 Boleh semuanya 
ya? 

Iya iya iya   

66 Ee kalo medianya 
apa aja? Kan ada 
board, kanvas, terus 
kalo untuk cat-

Aku pake akrilik, aku 
pake semuanya nih, 
cat air, kadang aku 
pake oil pastel, terus 

AB, 
KA 

Responden 
mencampurkan 
berbagai macam 
media dalam 
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catnya sendiri 
biasanya? 

charcoal, terus pen, 

semuanya aku pakai. 
Jadi main-main aja 
sebetulnya hahaha 

menciptakan 
karya seni lukis 

67 Itu ada pulpen juga 
ya pak? Hahaha 

Iya hahaha tapi yang 
seratus karya 
belakangan ini, dua 
tahun belakangan itu 
kan diary memangan, 
itu catatan harianku, 
jadi ee catatan 

harianku selama lima 
tahun ke belakang 

TP Responden 
menjelaskan 
bahwa karya seni 
yang 
diciptakannya 
memiliki 
keterkaitan 
dengan hal yang 
dilaluinya 

68 Hm itu dalam sehari 
delapan jam, terus 
dalam sebulan kira-
kira berapa lukisan 
itu pak jadinya kalo 
diary gitu? 

Ee belum tentu ya 
kadang, ini aja sudah 
tiga bulan ga selesai 

  

69 Hm, oh ini belum 
selesai ya pak yang 
ini? 

Belum selesai, aku 
masih, kadang aku 
se- menyempatkan 
dua atau tiga jam 
cuma ngeliatin, ‘apa 
ya?’ ‘yang kurang apa 
ya?’ ini dua bulan 
belum selesai juga 

L Responden 
menyediakan 
waktu untuk 
memandangi 
lukisan ciptaannya 

70 Hm, oke oke Kadang ada yang 
sampe ber- iya, ga 

selesai selesai 
hahaha kayak ada 
yang apa sih, gitu 
yang kurang atau apa 
apa, aku tinggal dulu, 
nanti kerjain yang lain 

  

71 Oh, jadi satu belum 
selesai bisa move 
ke yang lain? 

Iya iya iya, heeh   

72 Itu biar tetep 
produktif atau 
emang keinginannya 

Pak RM? 

Ya salah satu yang 
aku bilang tadi, 
tanggung jawabnya 
kan emang harus 
berkarya ya jadi hmm 
karena ee ini salah 
satu bagian dari 
pekerjaanku yang 
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harus aku lakukan, 
kalo aku ga gambar, 
ga berkarya ya aku ga 
punya uang dong. Iya 
harus, ya bersyukur 
sih dalam eee tahun 
kemarin misal, tahun 
kemarin penjualan 
juga bagus  

73 Ee kalo boleh tau 
penjualannya ini 
khusus dalam negeri 
aja atau ke luar 
negeri juga? 

Ke luar negeri juga. 
Ada beberapa 
kolektor dari Eropa 
juga. La kemaren 
yang dari Jerman 
udah aku kirim terus 

dia karena dia itu 
dosen seni rupa dan 
dia kerja di museum, 
tahun depan 
InshaAllah ee 
diundang untuk 
pameran di 
Warrenburgh, di 
Berlin. Jadi gitu gitu, 
karena… tapi 
kekuatan dari media 
sosial itu keren lo kalo 

digunakan dengan 
cara yang benar, aku 
menggunakan itu. 
Jadi Facebook, 
Instagram, justru 
kolektorku itu dari 
mereka itu 

KA Lukisan yang 
diciptakan oleh 
responden diakui 
memiliki nilai seni 

74 Network-nya dari 
situ ya 

Iya network dan 
kolektorku yang dari 
Indonesia itu anak-
anak muda lo. Anak-
anak muda. Ee ada 
lah satu yang mungkin 
kolektor besar dari 
Sampoerna la tapi 
kalo yang, kalo yang 
sering, paling sering 
itu anak-anak muda. 
Aku kadang heran lo 
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75 ‘Tau dari mana?’ Iya dari Instagram tapi 
ternyata mereka juga 
ngoleksi karya-karya 
dari pelukis-pelukis 
lain 

  

76 Dan itu koleksi 
pribadi ya? 

Dan koleksi pribadi, 
dan mereka tuh 
ngikutin aku terus gitu 
lo. Ada karya baru itu 
langsung nanya ‘ini 
berapa bang?’ gitu. 
Gini gini gini gini. 
Terus nanti pameran 
dimana aja gitu, dia 
ngikutin terus. Karena 
ee gini lo, seni rupa itu 
kan sudah industri, 
bagi para pengusaha 
muda itu mereka tuh 

termasuk investasi. 
Investasi besar 
karena ya harga 
lukisan ga mungkin 

turun. Tapi tentunya 
ee proses dari 
seniman itu mereka 
harus tau persis, jadi 
‘mungkin ga ini nanti 
bakal jadi besar?’ 

  

77 Oh gitu Iya, kan banyak itu 
eee ada temen juga, 
kolektor. Dulu dia, dia 
ngikutin sa- salah satu 

seniman gitu. 
Karyanya waktu itu 
masih murah, dua 
jutaan lah gitu. 
Sekarang kemarin 
dilelang di Kristi, 
sudah 1 M 

  

78 Wuh, berapa kali 
lipatnya itu ya 

Iya, dia jual cepet 
kecil-kecil jadi dia ada 
berapa ngoleksi 
kemaren dia tuh. 
Dijual jadi 90 jutaan, 
padahal dia beli dua 
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juta tiga jutaan gitu. 
Tapi dia tau persis 
‘wah ini bakal, ini 
bakal besar nih 
seniman bakal besar’ 
makanya diborongin, 
waktu masih murah 
tuh diborongin. 
Biasanya gitu 

79 Terus nuwun sewu 
kalo range harganya 

lukisan Pak RM dari 
berapa sampe 
berapa kira-kira? 

Hmm tergantung 
ukuran ya. Aku sih, 
aku sebetulnya ga 
ada patokan, patokan 
harga tertentu cuman 
ee tentu saja kalo 

lewat galeri jadi lebih 
mahal karena galeri 
kan ada profit disitu 
ya. Tapi kalo aku 

standar masih di 
bawah 50 lah, masih 
di bawah 50, yang 
besar-besar lo ya. 

Masih di bawah 50 

  

80 Oke, ee terus kalo 

selama ini Pak RM 
pernah ngalamin titik 
jenuh jadi pelukis 
apa ndak? 

Oh iya, pasti. Kalo gitu 
udah, tak tinggal lari 
ke Eropa. 
Nggelandang aku. Iya 
kayak orang ilang itu 

serius. Aku tidur dari 
stasiun ke stasiun, 
dari bandara ke 
bandara 

  

81 Di Eropa? Iya, aku pernah lo ke 
Eropa sebulan itu 
cuma bawa uang 800 
ribu Rupiah 

  

82 Oh, oh iya? Serius   

83 Oh, tahun berapa itu 
pak? 

Itu tahun 2015, 2015. 
Kemaren 2017 aku 
juga berangkat lagi 
tuh, aku bawa uang 
ga sampe satu 

setengah juta. 
Sebulan 

  

84 Hm, tapi bisa sampe Iya, ya udah bener-   
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sebulan? bener ya apa ya, aku 
kalo refreshing aku 
tuh  

85 Hm, jadi itu cara 
ngatasinnya buat 
bosen ngelukis terus 
ke Eropa? 

Ya harus cari itu ya, 
aku apa ya. Ya ga 
cuma di Eropa sih, 
tapi kalo di Eropa tuh 
ee banyak merubah 
ee cara pandang aku 
disana itu, dan disana 
aku bisa fresh. Udah 
ngelepas semua disini 
kan, tak keluarin 
hahaha istriku udah 
biasa, ‘sana 
berangkat’ ya udah 

SE  

86 Oh gitu ya Kadang sampe tiga 

bulan, iya. Aku jadi 
kerja di, aku ngamen 
di jalan, ngamen 
gambar gitu. Kartu 
pos. Jadi aku udah 
nyiapin di rumah tuh 
kertas kartu pos tuh 
ratusan. Jadi begitu 
sampe mana gitu ga 
punya uang aku udah, 
ngegambar. Kartu pos 
eee nanti aku titipin di 

toko-toko souvenir 
gitu, kalo ga kalo pas 
gambar ada orang beli 
ya udah aku hidupnya 
dari situ. Terus kalo 
nggak kerja di café, 
masak gitu. Aku kan 
hobi masak, masak ee 

masak ‘aku masak 
masakan Indonesia 
deh’ ya udah, nanti ya 
udah gitu pokoknya  

  

87 Bisa ya pak, hobi 
masak juga 
kebetulan ya 

Harusnya anak muda-
muda nih harusnya… 
aku mendorong 
temen-temen, anak-
anakku untuk pergi 
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lah. Jalan-jalan. Kalo 

orang-orang Eropa, 
anak-anak muda itu 
mereka nabung untuk 
jalan-jalan, keliling-
keliling. Tapi kalo 
disini nabung untuk 
beli jajan 

88 Hahaha iya 
nyebelinnya disitu 
ya pak hahaha 
gemes ya, aduh 
harusnya mulai 
nabung 

Ahahaha   

89 Tapi sejauh ini 
seneng-seneng aja 
ya pak jadi pelukis? 

Iya, ah emang itu ya 
senengnya 

  

90 Kalo ngelukis sendiri 
tuh buat Pak RM tuh 

apa? 

Apanya?   

91 Melukis, kegiatan 
melukisnya 

Ya senang-senang. 
Kalo melukis 
membuat kamu 
susah, ga usah 
melukis 

  

92 Haha gitu ya pak Ya harus seneng, 
harus seneng 

  

93 Berarti panggilan 
hatinya Pak RM 
memang ya? 

Iya memang apa ya, 
dari lukisan, karena 
memang aku ga bisa 
nulis, aku ga bisa 
nulis, makanya aku ee 
misalnya eee buku 

harianku ya berbentuk 
seperti ini 

TP Responden 
merasa dirinya 
dapat 
menceritakan 
segala sesuatu 
yang dialaminya 
melalui lukisan 

94 Makanya judul 
pamerannya juga 
Diary of Madman ya 

Iya iya iya. Itu pun 
sejak awal waktu 
pameran pertama 
juga Diary of 
Madman, yang 
pertama itu 

  

95 Hm, kenapa 
judulnya Diary of 
Madman pak? 

Itu kan dulu dari 
ngobrol sama temen-
temen, la aku, aku ga 
tau temen-temenku 

menganggap aku 
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nggak waras gitu, 
artinya nggak waras 
sama emang apa ya, 
ga tau ya memang 
mungkin menurut 
mereka beda jadi ‘ini 
harusnya’ eee 
kayaknya pas gitu. La 
tentu saja ‘gila’ itu 
dalam tanda kutip ya 
ee bisa macem-
macem artinya 

96 Jenius juga 
termasuk di 
dalamnya? 

Mungkin, bisa juga. 
Kalo itu bisa 
diperdebatkan, gila itu 
gila nya seperti apa 
kan juga 

  

97 Hahaha ah iya, ee 
pernah menyesali 
keputusan untuk 
melukis mungkin, 
menjadi pelukis? 

Ya mungkin aku kalo 
ga pelukis, dokter aja 
ya hahaha kayaknya 
ga mungkin, nggak 
lah tetep ngelukis lah. 
Mosok dokter hahaha 
kayaknya ga mungkin 
ya 

  

98 Hahaha oke oke, 
berarti penyesalan 
sama sekali ga ada, 
good good 

Ga ada hahaha   

99 Ee kalo boleh tau 
yang jadi inspirasi 
Pak RM dalam 
melukis itu 
seringnya apa? 

Apa ya, inspirasi 
melukis. Nggak kalo, 
kalo… kalo konsep 
melukis ya pokoknya 
ini sebetulnya harian, 
ee apa namanya eee 
apa ya 

AB, 
TP, 

PS, K, 
KI 

Responden 
mengakui bahwa 
konsep lukisannya 
berdasarkan 
keseharian yang 
dilaluinya 

100 Catatan harian itu 
pak? 

Ee ga cuma catatan 
tapi apa yang ada di 
lingkunganku gitu lo, 

di sekitarku. Ya aku 
menggambar itu aja 
sebetulnya 

AB, 
TP, 

PS, K, 
KI 

Responden 
mengakui bahwa 
konsep lukisannya 
berdasarkan 
keseharian yang 
dilaluinya 

101 Termasuk 
perasaannya Pak 
RM? 

Iya, perasaan. 
Campur aduk jadinya 
disitu, jadi kadang 
hahaha  

AB, 
TP, 

PS, K, 
KI 

Responden 
mengakui bahwa 
konsep lukisannya 
berdasarkan 
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keseharian yang 
dilaluinya 

102 Ee oke mungkin 
bisa diceritain pak 
maksudnya 
perasaannya waktu 
itu lagi gimana, ee 

dari salah satu 
lukisannya mungkin 
kalo bapak 
berkenan, jadi ada 
satu lukisan kenapa 
pillih yang ini, 
objeknya kenapa ini, 
warnanya juga 
mungkin? 

Ya kalo misal ini, ini 

sebetulnya catatanku 
ketika ee lima tahun 
lalu waktu di… waktu 
aku residen disana, di 
Vilnius. Nah aku ga 
mungkin menulis itu 
secara gamblang 
tentunya, nah ketika 
kamu akan membaca 
ee tulisan itu kamu 
harus punya mesin 
enigma 

AB, 
KA, 
TP, 
PS, 

BE, K, 
KI 

Responden 
menjelaskan objek 
dan unsur yang 
dimiliki oleh 
lukisan ciptaannya 

103 Hm, mesin enigma 

itu…? 
Mesin pemecah kode 
hahaha kayak seperti 
itu lah haha jadi yang 
bisa baca cuma aku. 
Ya aku gini lo, karena 
komposisi itu ga 
cuman warna, ga 
cuman objek, ga 
cuman… jadi ee 

tulisan-tulisan 
meskipun itu ga ee 
secara gamblang 
ditulis, tapi kalo kode-
kode itu kan keren la 
aku membikin kode-
kode tertentu, jadi 
yang bisa baca aku 
gitu jadinya. Masa aku 
nulis gini nih ‘aku 
waktu itu marah’ kan 
nggak kan, iya 

AB, 
KA, 
TP, 
PS, 

BE, K, 
KI 

Responden 
menjelaskan objek 
dan unsur yang 
dimiliki oleh 
lukisan ciptaannya 

104 Hahaha nggak ya 
pak, jadi kalo ada 

tulisan segitiga atau 
garis-garis itu ada 
tandanya apa 

Iya itu, itu bisa dibaca 
dan semuanya itu ee 
memang apa ya eee 
butuh, butuh kode-
kode eh apa pemecah 
kode. Jadi ada, ada 
tiga kalo ga salah, ada 
tiga untuk 
memecahkan kode 

AB, 
KA 

Terdapat simbol 
pada lukisan 
responden yang 
dapat dipecahkan 
menggunakan 
mesin pemecah 
kode 
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haha 

105 Oh ada tiga steps-
nya ya? 

Haha heeh hahaha 
ada tiga kuncian 
hahaha 

  

106 Ada tiga kuncian, 
terus untuk 
pemilihan warnanya 
sendiri itu juga 
tergantung sama 
apa yang ingin Pak 
RM sampaikan? 

Nggak juga, nggak. 
Aku, bebas aku. Aku 
tidak pernah, tidak 
pernah apa ya 

AB Responden 
menggunakan 
warna apapun 
untuk lukisannya 
secara bebas 

107 Mematok? Nggak. Kalo marah 
harus merah, nggak 
juga. Karena gini lo, 
karena menurutku self 
of reference, setiap 
orang atau tiap 
daerah sendiri. Misal 
gini, bendera kuning 
disini itu berarti 
kematian, gitu kan. 
Tapi di, di eee tempat 
lain belum tentu. 
Makanya aku tidak 
pernah ee warna 
untuk jadi acuan 
tertentu dan kalo aku 

terutama yang pasti 
karena ini adalah 
visual art ya jadi harus 
tampilan dulu secara 
visual, secara optikal 
enak ga diliat, kalo itu 
aja itu, kalo mau… 
dan aku gini, aku ga 
pernah, ga pernah 
memikirkan makna-
makna. Persetan 
dengan makna-makna 
kalo aku. Fuck the 
meanings. Jadi apa 
sih makna-makna? 
Susah amat, 
pokoknya seneng-
seneng gitu pokoknya. 
Jadi aku yakin 

AB, 
KA, 

PPU, 
PS, 
SE 

Responden 
menggunakan 
warna apapun 
untuk lukisannya 
secara bebas dan 
tidak 
memperhatikan 
pemaknaan dari 
suatu warna 
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seniman-seniman 
besar pada waktu itu 
juga ndak pernah 
mikirkan makna-
makna, yang 
memikirkan makna-
makna kan kurator. 
Yang memitoskan 
makna-makna kan 
kurator. Itu tuh, itu 
adalah tugas kurator, 
bukan tugas seniman. 
Seniman berkarya aja. 

Masa Pollock ketika 
menggambar itu 
‘maknanya’ nggak 
mungkin, ‘nanti aku 
akan’ nggak mungkin, 
nonsense. Van Gogh 
ketika menggambar 
kan kenapa warnanya 
menjadi cenderung 
kuning, karena ketika 
itu di Perancis bagian 
selatan dia itu war- 
warna ee sinar 
mataharinya kuning, 
tapi tentunya dibahas 
banyak orang dengan 
itu menjadi macem-
macem ee 

108 Tafsirannya itu? Iya tafsirannya bisa 
macem-macem, 
sudah liat Van Gogh 
yang baru?  

  

109 Ee kalo ininya belum The Gate of Eternity   

110 Eee baru taunya 
kemaren yang 
sempet dipajang ee 

bukan dipajang sih, 
jadi ada LCD 
proyektor yang 
nampilin lukisannya 
Van Gogh jadi kayak 
di ruangannya 
blank, warnanya 

Oh iya iya, ini ada film 
baru, ee tentang Van 
Gogh, ee judulnya 
Gate of Eternity 
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putih, terus 
diproyektor kayak 
lukisannya gerak 
gitu seolah-olah 
gerak 

111 Gate of Eternity, 
boleh nih ditonton 
hahaha 

Itu keren itu. Makanya 
kan banyak, makanya 
apa Van Gogh eh 
atau siapalah ataukah 
Da Vinci ketika 
menggambar eee Last 
Supper ee dengan 
makna-makna? 
Nggak lah. Pasti ga 
mungkin, yang 
memitoskan makna-
makna itu kurator 
haha 

  

112 Hahaha oke, berarti 
ini full istilahnya 
diary di 
lingkungannya Pak 
RM sendiri? 

Iya, dari apa yang aku 
ee apa yang aku 
rasakan, apa yang 
terjadi di sekitarku aja 

  

113 Hm, kalo pas lagi 
yang ini disekitarnya 
Pak RM waktu itu 
disekitarnya lagi ada 
apa gitu pak? 

Itu… wah itu, kalo itu 
rahasia itu 

  

114 Oh rahasia ya pak 
haha 

Ya misal ini, ini aja 
nih. Ini ee aku 
menganggap diriku 
bahwa gini lo, apa ya, 
kalo ngomonginnya 
eee orang ee 
masalahku tuh 
sebenernya kompleks, 
tapi itu sudah terbawa 
sejak aku kecil, sejak 
aku kecil ketika aku 
dipaksa jadi yang 
bukan aku gitu, jadi 
tak gambar, aku 
menggambarkan 
diriku sendiri seperti 
ini, menjadi apa… 
rumit gitu, ee 

TP, 
PS, 
PP 

Responden 
menjelaskan 
bahwa lukisan 
yang 
diciptakannya 
rumit merupakan 
dampak dari masa 
kecilnya yang 
kurang 
menyenangkan 
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sebagian kemaren 
waktu itu ada kurator 
eh ada kolektor dari 
Rusia, dia ‘kok RM 
gambarnya kayak 
Basquiat’ gitu, terus 
aku ada kurator dari 
Latvia berapa kali ee 
bikin project sama 

aku, dia bilang ‘nggak, 
RM bukan seperti 
Basquiat’ karena ee 
Basquiat lebih, lebih 
apa namanya, dia 
lebih ee apa, apa ya 
namanya, eee ‘RM 
tuh lebih rumit’ kalo 
liat gambarnya asli tuh 
lebih rumit, detailnya 
itu banyak dan itu kalo 
kuratorku bilang ‘itu 
menunjukkan bahwa 
ee hidupnya RM itu 
complicated’. Lah, aku 
sih ga tau, terserah 

mau ngomong apa. 
Jadi ya udah yang 
memitoskan kan 
kurator, ya tentunya 
kurator ketika, ketika 
ee diskusi dengan aku 
dia jadi tau persis 
‘hmm berarti orangnya 

kayak gini nih’ ‘ini 
kayak gini nih’ 

115 Se-kepribadiannya 
juga sampe tau ya? 

Iya, artinya bedanya 
kurator sini sama 
kurator Eropa, kurator 
Eropa itu lebih detil 
ya. Aku bahkan dulu 
ee aku ga tau kalo 
disini kurator 
hubungannya dengan 
industri, ya. Industri 
seni rupa, galeri, 
kolektor. Kalo di 
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Eropa tuh kejem lo, 
kurator itu. ‘Kamu tuh 
bisa ngegambar apa 
nggak?!’ ‘Aduh sek 
aku’ hahaha udah 

ngegambar semalem 
gitu wuh ‘gambarmu 
elek’ ‘kamu tuh bisa 
gambar apa nggak 
sih?’ aduh, kayaknya 
nelongso banget. Tapi 
emang gitu, jadi 
mereka me- pak ee 

secara tidak sadar 
memotivasi aku untuk, 
untuk habis-habisan.  

116 Untuk berkarya ya? 
Heem heem. 
Sekaligus 
kritikusnya ya pak? 

Iya. Iya iya iya. ‘Apa 
nih maksudnya nih? 
Gak jelas kamu’ 
haduh hahaha kacau 
itu. Kalo disini kan 
nulisnya kurator kan 
bagus-bagus, biar ya 
ya ini, kita aja yang 
tau, di industri-industri 
Indonesia tuh, di 
Indonesia tuh industri 

  

117 Haha iya, kalo 
disana pure 
kepentingan art ya? 

Iya iya iya, kalo 
mereka emang gitu 

  

118 Aesthetic purpose, 
oke. Ee kalo Pak 
RM tadi sempet 
nyinggung 
complicated life gitu, 
mungkin masa 
kecilnya Pak RM 
gimana maksudnya 
kok bisa di-relate 
sama lukisannya 
yang sekarang kalo 
boleh tau? 

Ya itu lah, ee aku 

merasa berbeda 
sendiri, berbeda 
sendiri. Di keluarga 
besarku itu karena 
gini lo, melawan orang 
tua itu adalah suatu 
hal yang apa ya, ee 
terbawa sampe 

sekarang gitu lo. 
Meskipun oke ini 
udah, dan orang, dan 
aku mencintai orang 
tuaku, dan sampe 
sekarang pun malah 
justru aku sangat 
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dekat dengan orang 
tuaku. Tapi bahwa, 
bahwa ee apa ee 
masa kecil membekas 
iya itu pasti. Pasti ya 

119 Karena unik, 
perbedaan itu? 

Ee iya, yang di 
pameran tunggalku 
yang pertama itu, itu 
justru malah 
mengerikan. Karena 
keinginan untuk 
bunuh diri, keinginan 
untuk itu, itu bener-
bener gitu. Dan 
pameranku yang 
pertama itu tajuknya 
Alone, terus Diary of 
Madman I itu aku 
memposisikan diriku 
sebagai pembunuh 
berantai  

TP Responden 
menjelaskan 
keinginan bunuh 
dirinya 
menghasilkan 
pameran dengan 
tema pembunuh 
berantai 

120 Hm, kenapa pak? Ya gini lo, aku ga tau 
ya eee masa-masa 
suram itu ada 
keinginanku untuk 
membunuh diri atau 
membunuh orang, 
atau ee kalo kuratorku 
kemaren bilang itu 
neurosis atau apa 
nggak tau sih aku 
namanya itu. Ya 
seperti kayak gitu lah, 
jadi kadang ada 
perasaan gini. Kamu 
lagi di lantai berapa, 
‘wah kayaknya terjun 
enak nih’, ‘kayaknya 
bunuh’ ya seperti itu. 
Jadi aku gak tau 
apakah itu terbawa 
dari ketika kecil atau 
ee proses ketika dari 
ABG menjadi ya itu 
pasti kan ada, ada 
apa ya namanya ya, 

FH, 
TP 

Responden 
mengakui dulu 
pernah memiliki 
keinginan bunuh 
diri yang kini 
berdampak pada 
hasil lukisan 
ciptaannya. 
Responden pun 
dulu pernah 
mengalami 
gangguan tidur 
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ee pertentangan yang 

kuat. Berkelahi, terus 
ya sudah gitu lah 
macem-macem. Tapi 
dulu itu iya kayak gitu. 
Jadi ee dulu malah 
sering, kakakku tuh lo, 
‘kamu kenapa kok 
tidur disitu?’. Aku tuh 

jalan lo tidur, di luar 
gitu. Aku ga tau, tiba-
tiba tidur di belakang 
rumah, padahal ‘aku 
tadi malem tuh tidur di 
kamar’ aku gitu 

121 Oh heeh heeh, 
sleep walking? 

Iya, sleep walking. 
Terus dulu ee gini, 
apa namanya, aku 
harus merasakan 
sakit supaya bisa 
tidur. Itu umur-umur 
20-an lah, 20-an itu 
sudah di band juga, 
aku udah di jalan. Jadi 
harus merasakan 
sakit itu biar aku lupa, 
malam bisa tidur, 
ngerasain sakitnya. 
Dulu tuh temen-temen 
sering, kalo aku mau 
tidur, karena dulu 
rumahku tuh cukup 
besar jadi banyak 
temen-temen yang 
sering nongkrong di 
rumah, itu selalu… 
karena aku selalu 
nyimpan pisau itu di 
bantal 

FH Responden 
mengakui pernah 
mengalami 
kesulitan tidur 

122 Hm, kenapa pak? Karena untuk melukai 
diri, gitu. Dan itu iya, 
dan itu terjadi gitu. 
Jadi kadang kalo 
kadang bangun tidur 
tuh udah ini darah, ini 
darah, darah, udah 

FH Responden 
mengakui pernah 
mengalami 
kesulitan tidur 
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biasa gitu. Tapi 
kadang-kadang 
temen-temen yang 
‘Ah RM di itu dulu’, 
dicek semua diambilin 
gitu, ga bisa tidur aku. 
Ga bisa tidur. Ya udah 
larinya ke obat, paling 
kan gitu 

123 Hm, itu sekitar umur 
20-an ya? 

Iya, 20-an gitu. Terus 
sering banget aku 
minta dipukulin orang. 
Dipukulin sampe ga 
bisa makan tiga hari 
haha tapi aku bisa 

tidur ‘wah aku bisa 
tidur, yes!’ 

  

124 Oh, tapi lebih 
seneng karena bisa 
tidur itu ya nyarinya 
ya? 

Ya karena ga bisa 
tidur tuh menyedihkan 
lo, berhari-hari ga bisa 
tidur dan tidak bisa 
tidur itu terbawa 
sampe sekarang, aku 
kadang tidur itu tiga 
hari cuman tidur 14 
jam, 16 jam. Tiga hari 
tiga malam. 

  

125 Tiga hari tiga malam 
cuma 14 jam ya? 

Iya, tapi enam tahun 
belakangan sudah 
berbeda, aku jadi 
apalagi kalo di Eropa 

aku bisa tidur delapan 
jam sehari wah itu 
istimewa, aku sampe 
telpon tuh ‘aku bisa 

tidur delapan jam 
sehari’ ‘ah masa?!’ 
‘iya!’ soalnya kalo di 
rumah aku cuman 
empat jam tidur, tiap 
hari 

FH Dampak 
gangguan tidur 
hingga kini masih 
ada pada diri 
responden 

126 Oh, sampe 
sekarang ini juga? 

Sampe sekarang, 
sampe sekarang. Kalo 
tidurku kurang dari 
empat jam aduh ga 
enak banget ya, tapi 

FH Dampak 
gangguan tidur 
hingga kini masih 
ada pada diri 
responden 
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empat jam itu aku 
sudah cukup. Karena 
mungkin terbiasa ya 
dari dulu ya 

127 Hm, siklus tidurnya 
udah beda? 

Iya aku jadi bingung 
kalo nggak, kalo 
tidurku kurang dari 
empat jam aku 
bingung pasti. Aduh 
kok belum bisa tidur 
tapi sekarang, enam 
tahun belakangan ini 
lah, ini sudah mulai 
enak apalagi dulu kalo 
aku pas susah tidur itu 
ngegambar terus gitu, 
istriku ‘udah kamu 
main kemana sana’, 
nanti aku ke Thailand 
atau ke apa itu, aku 
bisa tidur delapan jam 
sehari itu istimewa 
banget 

  

128 Kuncinya jalan-jalan 
sebenernya ya? 

Apa ‘aku bisa tidur 
delapan jam’ aku 
sampe telpon istriku 
hahaha ‘hah delapan 
jam?’ ‘iya delapan 
jam’ asik. ‘Syukurlah’ 

  

129 Tapi untuk self-harm 
nya itu sendiri kalo 
boleh tau itu 
berhentinya sejak 
kapan? 

Apanya?   

130 Ee yang tadi nyayat-
nyayat lengan, 
badan 

Kapan ya, sejak 
ketemu istriku 
mungkin ya. Berbeda, 
aku jadi beda. Ya 
agak apa ya, tertib 
hidupnya teratur gitu. 
Ya ee keluarga 
emang support, istri, 
anak-anak 

  

131 Kalo istri sendiri 
ketemunya waktu itu 
gimana pak? 

Di studio musik   
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Maksudnya kok 

132 Oh di studio musik? Ya aku kan biasa di 
studio, mabuk-mabuk 
gitu, main band. 
Istriku waktu itu kuliah 
tapi dia nyambi kerja 
di studio musik itu, ya 
udah. Terus kenalan 
ya sudah gitu lah, baik 
terus 

  

133 Makin deket sejak 
itu ya 

Iya iya iya. Ya udah 
terus married aja, ya 
udah married aja lah. 

‘Pusing aku’ katanya 
haha wes wes 

  

134 Hahaha oh gitu ya 
pak 

Iya iya iya   

135 Berarti emang full 
support juga dari 
istri ya 

Iya, iya iya iya. Wah 
kalo ga ada istri tuh 
kacau aku, mesti 
hidupku masih kacau 
hahaha 

  

136 Haha 

penyemangatnya 
dari istri 

Iya, tapi emang enam 

tahun belakangan aku 
sudah beda banget. 
Artinya aku tidurnya 
sudah enak, hidupku 
sudah teratur, sudah 
wah dulu kacau acak-
acakan ga karuan 
wes. Bener-bener ga 
karuan. Apalagi pas 
umur 20-an tuh aduh. 
Tapi sekarang aku 
jadi tau, jadi bisa 
cerita gitu ‘oh udah 
biasa’, gitu 

  

137 Istilahnya udah 
berdamai sama diri 
sendiri juga ya? 

Iya, iya iya iya   

138 Bagus lah pak. 
Terus tadi sempet 
dibilang neurosis, 
neurosisnya itu dari 
kuratornya berarti 
yang bilang? 

Iya kuratorku yang 
bilang, aku ga 
mudeng. ‘Opo 

neurosis?’ ‘gini mas’ 
dia cerita macem-
macem ‘oh iya, iya 

PP Responden 
memiliki gejala 
gangguan 
psikologis ketika 
dirinya masih 
muda 
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mungkin aja’ ga tau 
aku. Aku aja ga tau 
neurosis koyok obat 
opo sih iku. Tapi dulu 
aku pernah gini, aku 
kayak sakit, itu umur 
berapa ya, 20-an. Aku 
tuh seperti merasakan 
sakit gitu, tapi dibawa 
ke rumah sakit ga 
sakit gitu. Dokternya 
gini ‘bawa ke anu aja’ 
hahaha ‘ini harusnya 

ke psikologi deh’ 
pilihannya atau 
psikiater atau gini 
blablabla ya udah ga 
tau aku, cuman 
dikasih obat 
penenang kalo ga 
salah. Tapi itu umur 
berapa ya, 20-an. Ya 
sekitar pokoknya 
umur-umur itu lah. 
Kayaknya aku sakit, 
kayaknya aku ga tau 
tapi di Elizabeth 
berapa lama ga ada 
apa-apanya gitu. Tapi 
aku merasa 

139 Kesakitan? Iya, terus yang paling 
parah tahun 98 kalo 
ga salah. Karena dulu 
aku make drugs ya. 
Parah banget, apalagi 
kan bapakku tentara, 
jadi kan aku kan dulu 
tuh jadi kurir juga aku. 
Kurir, kurir ganja lo 
aku lo, ngambil dari 
pelabuhan. Ngambil 
tuh satu ransel gitu 
wah pede kan satu ini 
kenal semua ‘om!’ 
gitu. Lah dari situ aku 
apa ya, tahun 98 tuh 
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aku inget ketika awal-
awal reformasi itu 
rame dimana-mana. 
Itu aku berhenti total, 
aku berhenti total ga 
pake sama sekali 

140 Gara-gara reformasi 
itu atau? 

Gak juga, tapi 
mungkin aku itu orang 
yang gini lo, aku 
orang yang cukup 
kuat untuk aku ee 

misal berhenti 
sekarang yak yak 
udah. Artinya aku ga 
pernah, oke waktu itu 
aku masih inget habis 
demo besar-besaran 
ituaku berhenti total. 
‘Ah kayaknya udah 

cukup deh aku kayak 
gini, kayaknya udah 
cukup’. Aku berhenti. 
Nah ketika berhenti 
itu, hari pertama ga 
apa-apa, hari kedua 
kayaknya kok 
geregesi, masuk 

angin gitu. Hari ketiga 
pingsan tiga kali aku. 
Karena mungkin 
tubuh tuh, aku ga tau 
juga ya. Tapi sampe 
sekarang aku bisa 
berhenti total, bersih. 
Aku berhenti tahun 
98. Aku inget tuh pas 
rame-ramenya, 
lempar-lempar tuh 
hahaha 

  

141 Hahaha jangan-
jangan ikut demonya 
juga pak? 

Iyalah! Pasti lah. 
Temen-temenku 
ditangkapi tuh, dibawa 
ke Kodam 

  

142 Hmm gitu Iya, aku ngumpet aja   

143 Chaos banget ya? 
Hahaha  

Iya chaos, tapi bener 
aku tuh berhenti total 
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98 itu setelah itu kalo 

ga tiga atau empat 
hari tuh aku masuk ke 
rumah sakit karena ya 
mungkin karena 
pemakaiannya terlalu 
banyak, ketika harus 
berhenti total itu pas- 
mungkin ya, kan ga 
tau. Mung- kan 
harusnya terapis, 
sedikit sedikit. La aku, 
‘ga bisa, aku harus 
berhenti’ gitu. Itu 
berhenti total, aku ga 
pake sama sekali 
sampe sekarang. La 
itu, jadi ee aku inget 
itu orang tuaku tuh 
kan sample darah 
diambil terus, aku 
denger-denger. 
Denger ee dokternya 
‘ini, ini ga tau ada ee 
racun di darah’ aku ga 
tau, pokoknya 
istilahnya apa gitu, 
hah ‘berapa persen 
kematian remaja di 
Jakarta karena ini’ 
gitu. Waduh, wah 
kacau nih, ketauan 
nih, dan orang tuaku 
ga tau lo kalo aku 
make karena aku ga 
pernah di rumah gitu. 
Terus waktu diambil 
sample ketiga kalinya 
aku lari dari rumah 
sakit. Aku takut kalo 
orang tuaku tau, iya. 

Aku lari lo dari rumah 
sakit, wah kacau nih 
kalau ketauan, aku 
lari. Tahun 98 aku 
inget, soalnya dianter 
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sama aku tuh pingsan 

tiga kali di rumah 
dianter sama waktu itu 
ada anaj jenderal di 
Kodam itu yang 
nganter aku. ‘Apa nih 
RM kenapa nih’ di, 
dibawa ke Elizabeth 

144 Hm, tapi waktu itu 
udah ada istri pak? 

Belum lah, belum 
married aku. Belum 
married. Aku married 

tahun 2003. Ya itu 
masih kacau artinya 
aku emang udah ga 
pake drugs ya tapi ee 

hidupku masih kacau, 
ga karuan, ya paling 
berantem, hidup di 
jalan gitu tapi aku 
udah bener-bener 
bersih tahun 98 dan 
sampe sekarang lo 
aku ga pake 

  

145 Heem, ee selama 
perjalanan itu Pak 
RM udah mulai 
menekuni melukis 
atau belum? 

Eee udah tapi belum 
nganu ya, musik tuh 

aku yang kuat waktu 
itu 

  

146 Musik ya waktu itu? Heem heem   

147 Ee berarti dari 
kejadian itu belom 
ngaruh banyak 
sama lukisan yang 
sekarang? 

Belom, belom belom. 
Tahun 2003, tahun 
2000 aku mulai kerja 
teratur, aku dulu jadi 
konsultan desain di 
salah satu 
perusahaan nasional 
besar. Terus tahun 
2003 aku married, tapi 
tahun 2003 waktu 
mau married malah 
nganggur aku. Keluar, 

resign dari 
perusahaan hahahaha  

  

148 Oh kenapa pak? Aku ga tau kayaknya 
desain kayak gini, aku 
yakin aku bisa dapet 
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lebih tanpa harus 
kerja disini. Padahal 
tuh aku mau dikirim ke 
Jerman untuk magang 
dari perusahaanku. 
‘Kamu tuh mau-‘ 
bosku tuh ‘kamu tuh 
mau tak kirim ke 
Jerman, belajar lagi 
disana’ ‘aduh, 
kayaknya ga bisa bos, 
kayaknya saya harus 
berhenti sekarang’. 
Saya yakin saya bisa. 

149 Bisa lebih dari ini 
ya? 

Iya, aku harus kerja 
desain freelance. 
Lumayan klienku 
banyak dari luar juga 
ok, dari Eropa, 
Amerika, banyak 

  

150 Berarti awalnya 
desain dulu, yang 
digital digital ya? 

Iya iya iya. Tapi tetep 
aja desain kan aku 
selalu gambar sendiri 

  

151 Dari awal ya? From 
scratch? 

Iya iya iya, iya iya iya   

152 Pakenya apa pak? 
Adobe Illustrator? 

Illustrator, terus 
Photoshop. Kan 
banyak banget, mana 
ya. Itu sih, itu. Itu 
kamu tau Eagle toh? 

  

153 Eagle oh film? Band band Eagle tuh 

lo, itu gitarisnya itu 
kan aku yang bikin itu 

  

154 Oh… Keren keren Itu wajahnya dia aku 
gambar pakai itu 
tulisan lirik albumnya 
dia, iya. Banyak 
banget ya dulu aku 
klienku lumayan. 
Terus bikin, bikin 
posternya untuk Ellie 
Goulding juga 

  

155 Oh Ellie Goulding 
juga pernah? 

Iya, tahun berapa ya 
tahun 2004 apa… 
belom seterkenal 
sekarang dia 
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156 Hahaha Ellie 

Goulding, iya iya. 
Tau kalo Ellie 
Goulding. Ee tapi itu 
link-nya dari mana 

pak? 

Apanya?   

157 Ee bisa kenal Pak 

RM…? 
Nah jadi gini, dulu kan 
ada kontes, aku 
pernah ikut kontes 
menang. La setelah 
itu ee aku jadi 

dihubungin. Haa aku 
dihubungin, bikin ini 
ini ini ini. La itu pas itu 
enak tuh masa-masa 

itu, kliennya banyak, 
untuk novel-novel 
emm novel di Inggris 
tuh ada berapa, 

Amerika ada berapa 
la itu lumayan. Tapi 
kayaknya kalo gini 
aku berarti tukang, 
aku gitu. Kan 
berdasarkan pesanan, 
haha tukang aku. 
Udah aku melukis aja 

deh. Meskipun selalu 
aku dibebaskan lo, 
konsep selalu 
dibebaskan tapi aku 
merasa diriku tukang. 
Kok aku menjadi 
tukang ya. Ya udah 
sekarang sudah total 
ngegambar aja 

  

158 Kalo ngegambarnya 

soalnya bener-bener 
sesuai keinginannya 
Pak RM ya? 

Iya, aku banget lah   

159 Hm, ga ada 
temanya juga, jadi 
bener-bener bebas 
berekspresi ya? 

Iya hahaha seneng-
seneng hawanya 

  

160 Kalo pameran 
sejauh ini udah 

Waduh, pameran 
buanyak ya. Banyak 
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berapa kali Pak 
RM? 

ya. Itu liat di katalog 

161 Oh di katalog ada ya Iya iya   

162 Nanti Elsa baca deh, 
terus ee kalo ini 

mungkin 
pertanyaannya 
setelah ini agak 
nyangkut ke 
psikologi dikit-dikit 
haha Elsa mau 
nanya kalo misalnya 
ngelukis itu Pak RM 
pernah ngelukis 
sesuai mimpi yang 
pernah Pak RM liat 
mungkin? 

Mimpi? Nggak ah. 
Nggak. Aku cuman 
menggambar apa ee 
ingatan 

M Responden 
mengakui tidak 
pernah melukis 
berdasarkan 
mimpi 

163 Hm, sesuai memori? Heem   

164 Terus kalo buat bikin 
satu lukisan tertentu 
itu Pak RM perlu 
ngelamunin berapa 
lama? 

Ga pernah ngalamun 
aku, langsung aja 
haha tapi setelah 

setengah itu pasti 
baru 

L Lamunan dilalui 
oleh responden 
ketika proses 
penciptaan karya 
seni lukis 

165 Baru ngelamunnya 
setelah jalan ya? 

Iya iya iya L Lamunan dilalui 
oleh responden 
ketika proses 
penciptaan karya 
seni lukis 

166 Dan itu beda-beda 
tiap…? 

Beda-beda, pasti 
beda-beda 

L Durasi lamunan 
responden 
berbeda-beda 

167 Hm, paling lama 
berapa lama itu? 

Apanya?   

168 Ngelamuninnya ini Waduh bisa lama, 
bisa ini aja, ini tiga 
bulan belum selesai 
ya. Dan aku 
menyempatkan dua 
tiga jam per hari untuk 
cuman ngeliat. Jadi 
kalo udah ngeliat gitu 

kan ga ada yang 
berani. Istriku, aku 
udah disini, udah 
tinggal tak liatin terus. 
‘Apa yang kurang 

L, KA, 
PS 

Durasi lamunan 
responden 
berbeda-beda dan 
bagi responden 
satu objek yang 
kecil sekalipun 
dapat 
memengaruhi 
keseluruhan 
lukisan 
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ya?’. Belom ketemu 

ya ini kayak ngisi TTS 
lo kalo aku. Kayak 
teka-teki lo. Jadi misal 
gini, misal… misal 
gambar eh ini deh, ini 
satu merah ini, ini 
berpengaruh pada 
semua. Menurutku, 
menurutku. Satu garis 
ini itu berpengaruh 
untuk semua. Jadi 
bener-bener kayak 
ngisi TTS aku tuh 
kayak ‘apa ya?’ gitu, 
jadi kadang bisa 
pusing, sakit kepala 
berhari-hari karena ga 
nemu ya. Ga nemu 
apa ya gitu, kurang, 
apa gitu 

169 Tapi bisa nemunya 
itu gara-gara apa 
pak? 

Nanti ee aku ga tau itu 
ketika udah selesai, 

itu aku merasa bahwa 
ini ‘oh ada ini ini, 
bener bener’ ‘ini ini 
udah bener, finishing’. 

Tapi pas prosesnya 
itu bisa sakit kepala 
aku, bener. Soalnya 
itu penasaran ‘apa 
yak ok ini kurang apa 
ya ini kurang… aduh 
apa gitu’ 

PS Responden 
sangat 
memikirkan hal 
yang kurang dari 
lukisan ciptaannya 

170 Kok masih ada yang 
ilang gitu? 

Iya, jadi kayak misal 
ngisi TTS gini. ‘Tuhan 
Yang Maha…’ tiga 
kotak, aku nulisnya 
‘Eka’, ‘kok Eka ya? 
Apa ya?’ ternyata 
‘Esa’. Ya itu cuma 
satu huruf atau cuma 
satu titik itu 
berpengaruh pada 
semua dan itu bisa 
berhari-hari. Ada yang 
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bisa jadinya cepet  

171 Hm, itu kalo apa tuh 
pak kalo jadinya 

cepet? 

Aku ga tau aku tuh, 
kok langsung klik jadi. 
Ada makan waktu dua 
tiga hari sudah jadi 
padahal besar gitu 

  

172 Hm, dua tiga hari 
udah jadi satu 
lukisan itu? 

Iya, kok langsung 
keluar, langsung tak 
simpen, aku udah. Ya 
udah tak simpen 

  

173 Pak RM-nya juga 
bingung sendiri yak 
ok tau-tau bisa jadi 
haha 

Iya langsung ketemu 
gitu, karena gini lo. 
Menurutku, orang 
yang ini kalo aku 
ngomong mood, aku 
ga butuh mood. Orang 
yang menurutku, 
seniman yang butuh 
mood itu amatir 
hahaha apa mood, ga 
ada mood. Pokoknya 
ngegambar, mood itu 
amatir banget ‘aduh 
aku ga mood waduh’ 
ck, alibi 

  

174 Hahahaha alibi Alibi, itu males 
sebenernya 

  

175 Haha iya bisa jadi 
pak, bener bener 

Alibi untuk males   

176 Jadi kalo buat 
gimana cepet 
nongolnya, buat ini 
enaknya ditambahin 
apa itu masih 
bingung ya pak? 

Iya, aku biasanya 
baca dulu. Aku baca-
baca, baca ee aku 
tinggal dulu. Aku baca 
apa. Kalo ga apa ya, 
ya udah main gitar. 
Nanti ditaroh, sudah 
fresh lagi, gambar lagi 

  

177 Tapi ngeliat-liat 
referensi gitu ga Pak 
RM berarti? 

Hmm referensi banyak 
sih aku, referensi 
banyak. Hmm 
seniman-seniman 
besar, Piet Mondrian, 
aku terus siapa lagi 
ya, Keith Herring, kalo 
Van Gogh ga usah 
ditanya lah. Aku liat 
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lukisannya Van Gogh 
aja pengen nangis 
aku, iya di Amsterdam 
tuh. Se-preman-
premannya aku lihat 
lukisannya Van Gogh 
kayak ‘aduh…’ kayak 
langsung… lemes lo. 
La itu aku udah naik 

haji itu aku disana. 
Naik hajiku di 
museum Van Gogh 
lah  

178 Oh hahaha oh iya, 
udah sahnya disitu 

ya 

Udah sah hahaha   

179 Mona Lisa juga 
jangan-jangan? 
Hahaha  

Aku belom ke Louvre, 
belom sempat. Ck, 
tahun depan lah 

  

180 Iya, amin pak. Amiin. 
Jangan-jangan ntar 
itu nangis juga pak 
ngeliatnya haha 

Oh iya itu pasti. Kamu 
sudah liat muralku 
yang di Galeri 
Semarang? 

  

181 Udah heeh, yang 
Last Supper itu kan? 

Iya, Last Supper iya   

182 Itu berapa lama pak 
prosesnya? 

Dua bulan itu aku 
ngerjain 

  

183 Dua bulan non-
stop? Perhari pasti 
ini? 

Iya iya iya, tiap hari 
tiap hari. Ada libur 
sehari kan emang, 
Senin tuh libur sehari 
kan emang di galeri 
itu tiap Senin libur. 
Tapi itu ee itu… ee ga 
sesuai targetku kalo 
waktu 

  

184 Hm, kenapa pak? Itu aku ngerjain bulan 
Januari, sering hujan. 
Aku ga mau jadi bener 
ngegambar tiba-tiba 
hujan kan ga… nah, 
catnya itu perlu butuh 
kering dua jam. 
Sebelum kena hujan, 
jadi aku tiap hari itu 
selalu cek, selalu 
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cek… 

185 Weather forecast? Iya, forecast. 
Perkiraan, misal 
perkiraan jam 11 
hujan. Jam 9 aku 
sudah harus berhenti. 
Biasanya kalo 
forecast gitu eee 
perkiraannya bisa 
maju satu jam atau 
mundur satu jam. 
Kalau cat itu belum 
kering bener, masih 
kering sentuh, kena 
hujan itu ga bakalan 
kuat. Makanya aku 
kemaren tuh ter- 
tertundanya itu karena 
itu dan itu bikin aku 
stress malahan itu. 
Aku pengen cepet 
rampung, kan udah… 
ini udah aduh udah 

harus cepet selesai, 
saya lebih seneng ee 
cepet selesai daripada 
berlama-lama gitu. 
Tapi cuaca tidak 
memungkinkan. Dan 
aku gak, ketika Pak 
Chris Dharmawan itu 
owner-nya itu, 
‘kenapa kamu ga 
lembur?’ ga mungkin 
lembur. Karena batas 
fisik orang tuh ee 
terbatas. Aku harus 
naik turun tiap hari. Itu 
naik turun bisa 
sepuluh kali sehari 

  

186 Aduh, capek ya pak Wuh itu capek bener, 

jadi naik turun liat dulu 
dari jauh. Naik lagi, 
kurang begini 

  

187 Iya itu gede banget 
pak, 6 meter lebih 

Itu hampir 100 meter 
persegi, totalnya 
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lah ya? 

188 Totalnya, termasuk 
yang Spiderman 
yang di samping itu 
ya? 

Iya, termasuk 
Spiderman. Jadi wah 
itu bener-bener aku 
wah dua bulan. 
Harusnya tuh 
perkiraanku tiga 
minggu. Harus selesai 
tiga minggu, dengan 
ee waktu kerja 
minimal enam jam 
sehari, enam, enam 
jam atau delapan jam 
sehari. Itu harus jadi 
segitu. Tapi ga bisa. 
Sedih tuh aku pas 
hujan tuh, aduh jadi 
ga bisa kerja, udah 
sampe situ 

  

189 Padahal udah 
pengen ngelukis 

Tertunda, tertunda itu 
kan kayak ada yang 
itu to… la itu kan Last 
Supper itu kan jadi 
rame kan dulu. Diulas 
Kompas dua kali 
sampean itu, karena 
memang gini, ee 
mungkin ada pihak-
pihak yang tidak 
setuju dengan 
perjamuan terakhir 
yang dibikin… 

  

190 Jadi superhero? Superhero, la aku 
selalu bilang gini, 
ketika artist talk dulu 
itu ee aku, aku, aku itu 
sebetulnya me- 
merespon karya Da 
Vinci, bukan 
merespon, merespon 
perjamuan terakhir ee 
di Bible gitu. Artinya 
bahwa ee karya Da 

Vinci itu pun masih 
diperdebatkan, masih 
diperdebatkan. 
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Karena se- kalo di 

riset, itu ga bener. Aku 
tuh ee aku muslim, 
tapi aku kan emm me- 
me- mencintai Da 
Vinci, jadi aku pernah, 
aku sering banget 
bikin karya Da Vinci 
itu tak respon, banyak 
banget termasuk yang 
satu itu. Nah ketika 
banyak orang yang 
mungkin tersinggung 
karena Last Supper 
itu. Tapi aku begini, 
bilang gini bahwa 
karya Da Vinci itu, 
Last Supper-nya Da 
Vinci itu, itu juga tidak 
sesuai gitu lo. Kalo 
kamu liat risetnya itu 
ga sesuai banget gitu. 
Satu, na- yang 
namanya Last Supper 
itu pasti…  

191 Malam? Malem    

192 Sedangkan itu… 
terang 

Itu terang. Mungkin ya 
karena kalo di Itali, 
kalo di musim panas, 

jam 10 malam itu kan 
masih terang, iya. Ee 
pertengahan musim 
panas itu, itu biasanya 
maghrib atau ee 
posisi matahari turun 
itu setelah jam 10 
malam. Di 
pertengahan musim 
panas, ah aku yakin 
bahwa dia bikinnya 
ketika musim panas 
gitu. Karena kalo 
musim dingin, itu 
hampir tidak ada 
cahaya. Cahayanya 
cuman lima sampe 
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enam jam, matahari. 
Terus kenapa di 
meja? Pada waktu itu 
tidak ada meja gitu. 
La itu aja 
diperdebatkan gitu. 
Waktu itu semua 
makan di bawah, tidak 
ada di meja bahwa 
itu… La aku, aku 
sebetulnya merespon 
karya Da Vinci, bukan 
aku… 

193 Bukan imitate Iya, terus gini. 
‘Kenapa Jesus-nya 
dipilih Superman?’. 
Wah gitu haha aduh, 
aku tuh kadang susah 
kalo, tapi gini lo. 
Menurutku ee Nabi 
Isa, disitu atau Jesus 
Kristus dan Superman 
itu bedanya tipis 
karena bukan dari 
Bumi dan pernah mati 
dan hidup dihidupkan 
kembali, nantinya. Itu 
kan di film Superman 
yang baru itu kan 
haha nanti hidup lagi 
dia hahaha nanti 

hidup lagi. Terus 
kemarin lucu lagi ada 
turis dari Itali tanya 
aku, ‘eh RM, Judas-
nya yang mana?’ gitu. 
Semuanya berpotensi 
jadi Judas menurutku. 
Semuanya berpotensi 
jadi Judas, karena gini 
lo. Pahlawan itu, 
pahlawan dan 
penjahat itu tipis 
bedanya gitu lo. Di 
kehidupan sehari-hari 
itu sangat tipis. Misal 
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gini, aku bisa menjadi 
pahlawan untuk 
keluargaku. Ketika 
istriku sakit dan aku 
tidak punya uang 
terpaksa aku harus 
merampok apotik. 
Bagi istriku dan 
keluargaku aku 
pahlawan, bagi orang 
lain aku kriminal. Jadi 
‘kenapa, kenapa kok 
bisa kenapa semua 
berpotensi menjadi 
Judas?’ karena 
mereka itu menurutku 
namanya ini, eee apa 
namanya, ee 
berkepribadian ganda. 
Mereka hidup sebagai 
manusia normal dan 
sebagai pahlawan, 
mereka itu 
berkepribadian ganda 
menurutku. Apalagi 
yang bertopeng, jelas 

194 Hm, heem heem. 

Kayak Batman 
Iya. ‘Oh iyaya’ ya iya 
itu aja aku mikir-mikir 
jadi kalo… boleh, 
boleh gini lo. Boleh, 
boleh sepakat boleh 
nggak juga. Karena itu 
menurut opiniku 

  

195 Hmm heem, tapi 
kalo untuk konsep 
gitu segala macem 
itu dari Pak RM 
atau? 

Iya dari aku, iya   

196 Dikasih tema aja 
atau pure? 

Nggak, Pak Chris 
Dharmawan itu, itu 
awalnya ketika aku 
jadi board di 
international 
Semarang Sketchwalk 
dulu, aku bilang sama 
Pak Chris, ‘pak itu 
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gedung depan punya 
siapa ya pak?’ ‘emang 
kenapa?’ ‘aku mau 
deh gambar disitu 
mural’ ‘ga usah! 
Punyaku aja 
gambarin’ kayak gitu 
haha ‘oh beneran?’ 
‘iya, udah kamu bikin 

konsep’. Aku ngajuin 
konsep pertama itu 
karyanya siapa? 
Michelangelo yang 
apa… 

197 Oh iya, Creation of 
Adam 

Iya! Iya itu, itu aku 
ganti. Itu aku ganti 
Batman dan 
Superman tapi apa 
namanya, iya jempol 
sama apa ini, batu 
gunting kertas. Batu 
gunting kertas di atas 
gitu. Itu lucu banget 
tapi Pak Chris 
mintanya bahwa, itu 
kan di atas gitu, itu 
mintanya ee bahwa itu 

suasananya Kota 
Lama gitu. Aku susah 
banget, aku 
membutuhkan drone, 
membutuhkan ee 
banyak tur untuk lihat 
dari atas bahwa itu 
bener-bener, nah itu 
kesulitan aku disitu. 
Akhirnya aku ngajuin 
Last Supper itu, 
sebetulnya itu Last 
Supper yang kedua. 
Last Supper yang 
pertama aku sudah 
pernah bikin. Ee 

hampir sama cuman 
beda eee apa 
namanya, ee 

  



248 
 

 
 

namanya gesturnya 
beda 

198 Hmm tapi temanya 
superhero juga? 

Superhero, dan itu 

selalu ‘loh kenapa loh 
kenapa Spiderman 
kok sendirian 
disana?’, kamu ga tau 

Spiderman itu di, di 
superhero itu paling 
muda, itu junior, itu 
selalu dikalahkan, 
dimana-mana itu 
junior selalu hahaha 

  

199 Haha anak bawang  Hahaha anak bawang, 
‘oh gitu ya?’ iya. 
Kayaknya kayak gitu 
hahaha tapi itu rame 
lo itu sampe diulas 
berapa kali gitu. Ya 
menurutku gini lo, 
karya yang 
mengganggu itu karya 
yang berhasil. Kalo ga 
mengganggu buat 
apa? Karya yang 
hanya untuk 
kebutuhan estetika 
ruangan menurutku 
ga ada… 

  

200 Hm, kurang 
sensasinya ya 

Iya, harus ada anu 
lah. Harus ada 
sesuatu. Kalo cuma 
untuk estetika 
ruangan ya di Johar 
juga banyak hahaha 

  

201 Dikomersilkan juga 
banyak haha 

Iya hahaha, di Jalan 
Braga tuh juga banyak 

lukisan bagus-bagus. 
Tapi ya sudah cuma 
gitu doang 

  

202 Berarti kalo untuk 
konsepnya itu dari 
awal sampe akhir 
kira-kira itu takes 
time-nya lama atau 
cepet? 

Uh lama itu aku, aku 
tuh bikinnya lama 
banget itu ee hampir 

setahun itu aku 
ngajuin ya, diskusi 
terus sama Pak Chris 
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ee dan aku ngedit 
sendiri, ngedit… oh 
ada lo disini sebentar 
ya 

203 Oh iya iya boleh 
boleh 

Tapi aku lupa 
naruhnya, soalnya ini 
komputer baru, 
komputerku yang 
lama kemaren sudah 
rusak 

  

204 Oh hahaha datanya 
dipindah semua ya 
pak 

Heeh, kalo ga salah 
ya. Mural mural mural 

  

205 Itu mural ke berapa 
itu pak yang di Art 
Gallery? 

Itu mural ke waduh 
berapa ya, mural ke… 
di Fave Hotel ada 

  

206 Oh Fave Hotel yang 
deket Sakapatat itu?  

Heeh itu ada, itu aku 

gambar Mona Lisa, itu 
Mona Lisa tapi 
belakangnya kebun 
buah-buahan 

  

207 Oh hahaha itu by 
request juga pak? 

Nggak aku yang, itu 
memang dia kolektor, 
yang owner-nya itu 
memang kolektor, 
anaknya kolektor 
cukup besar. Oh ini 
aku bikin video juga 
ini, oh tapi yang jelek. 
Aku video juga bikin 
sendiri 

  

208 Oh Pak RM juga 
bisa ee ngedit 

video? 

Ya bisa, bisa hahaha   

209 Oh iya, Grafika gitu 
loh hahaha 

Hahaha ya bisa lah   

210 Promosi sekalian ini 
haha iya ya aduh 
grafis banget pak. 
Biasanya pake apa 
pak? Premiere Pro? 

Premiere, premiere. 
Tapi lama aku ga 
bikin, jadi ya. Ini 
prosesnya ketika aku 
ngegambar 

  

211 Oh oke, berarti 
Januari Februari itu 
ya bikinnya dua 
bulan? 

Iya hahaha aku bikin 
sketch-nya dulu 

  

212 Oh heeh, Photoshop Photoshop   
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ya pakenya ya 

213 Ee perlu bantuan 
berapa orang itu 
pak? 

Asistenku satu   

214 Oh asistennya cuma 
satu? 

Heem, kalo yang lain 

itu kan staff yang dari 
galeri, bantu masang-
masang 

  

215 Oh heeh heeh Liat prosesnya 
hahaha 

  

216 Tapi untuk sketching 
di temboknya pun 
juga Pak RM 
yang…? 

Iya, iya iya   

217 Jadi asistennya 
bantuin 
pengecatan? 

Iya, ee jadi asistenku 
tuh sudah, udah, udah 
bantu aku udah ada 
sepuluh tahunan jadi 
dia tau persis 

  

218 Pengennya 
gimana… 

Iya, aku bikin, aku 
bikin sketsa aku udah, 

nanti prosesnya 
seperti apa dia udah 
tau 

  

219 Waduh, sampe se-
digitalnya juga di ini 
ya? 

Hahahaha   

220 Superman-nya selfie 
by the way hahaha 

Iya selfie. Aku gambar 
pake ini, Wacomm 

  

221 Oh, pake ini ya, pen 
tab  

Iya hahaha   

222 Wah ini sampe ini 
juga, shading segala 
macem 

Hahaha dan itu, itu 
akurat lo aku bikin 

  

223 Akurat ya? Karena pake grid, aku 
pake grid 

  

224 Oh pake grid ya, iya 
iya 

Jadi aku grid dulu 
kotak-kotak haha 

  

225 Di temboknya juga 
dikasih grid-nya juga 
ya? 

Heeh   

226 Pantes kok tadi 
ngeliat dari… 

Orang taunya, dikira 
aku pake proyektor. 
Ga mungkin lah 
proyektor segede itu, 
terus gimana coba 
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227 Haha ga bisa 

mancar 
Ga bisa, ga mungkin, 
ga mungkin. Aku 
gridding 

  

228 Hm, oh bareng ya 
prosesnya yang 
Spiderman sama 
yang ini 

Iya iya hahaha   

229 Keren keren keren. 
Itu yang sketching-
nya yang lama buat 
konsulnya atau 
sketching pas lagi 
proses sketching-
nya yang lama? 

Apanya?   

230 Ee kan ada yang 

sketching digital, 
nah digital itu lebih 
lama sketching 
digitalnya atau 
konsul sama Pak 
Chris-nya?  

Ee aku bikin sketch 

dulu, Pak Chris 
kayaknya udah 
tertarik nih. Pak Chris 
udah tertarik gitu. 
‘Udah lanjutin’. Nah 
aku lanjutin tapi masih 
hitam putih ya, dia 
langsung oke. ‘Oke 
nih’. Begitu coloring 
udah eksekusi 
langsung gitu. Dan 
aku berarti pertama lo 
seniman Semarang 
yang dikasih project 
sama Gallery 
Semarang haha kan 
belom pernah ada itu 

  

231 Oh iya tadinya 
temboknya juga ga 
rata gitu awalnya ya 

Heeh, jadi ini aku bikin 

riset. Risetnya gini, 
apa namanya ee 
tembok itu kan 
tembok lama, tembok 
lama itu eee kalo mau 
di- kalo mau langsung 
dieksekusi disitu, itu 
terlalu beresiko 

  

232 Hm, ga awet? Ga awet, karena gini. 
Itu tembok kan 
sebelahan dengan 
gedung sebelah. La 
gedung sebelah itu 
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dipake untuk palet. 
Jadi lembab. Jadi 
kekuatan, kekuatan 
catnya ga bisa di- ga 
bisa di apa… ga bisa 
diprediksi dan itu kalo 
mau di- meskipun itu 
sudah di ee 
rekonstruksi ulang ya 
misalnya itu 
temboknya di, dikerok 
semua, diganti tem- 
diganti empat lapis 
baru, itu tetep ga jadi 
jaminan. Empat lapis 
lo tuh tetep, empat 
lapis tuh ga jadi 

jaminan. Aku pake cat 
tembok Jotun yang 
paling bagus, la 
saudaranya Pak 
Chris, iparnya Pak 
Chris itu kerja di ee 
Mowilex. Akhirnya aku 
pake Jotun, karena di 
Mowilex pun ee apa, 
ga berani jamin. 
Akhirnya aku pasang 
board, ‘Pak Chris, 
gimana kalo kita 
pasang board aja?’ 
pake ee board 
dirangka besi abis itu 
dipasang. Soalnya 
Pak Chris minta 
minimal empat tahun 
kuat. Dengan cuaca 
yang kayak gitu, 
dengan tembok itu 
saya ga yakin 

233 Dan dia posisinya 
outdoor haha 

Iya, aku ga yakin. Aku 
pake yang ini, 
nyatanya sampe 

sekarang masih kok. 
Itu berarti sudah satu 
tahun lebih lo, kena 

  



253 
 

 
 

hujan panas hujan 
panas. Dan oke 
memang mungkin 
selisih ya, apa 
namanya, eee pasti 

warnanya berkurang. 
Tapi… 

234 Tapi ga drastis Tapi ga drastis. Dan 
itu aku lama banget 
pemilihan warna itu ee 
aku cenderung ke 
Jotun karena aku 
selalu pake Jotun kalo 
untuk bikin, bikin 
mural aku selalu pake 
Jotun 

  

235 Hm, paling awet 

soalnya ya 
Iya, Jotun yang 
extreme shield itu 
cukup, cukup apa… 

  

236 Hm jam terbang di 
mural-nya juga udah 
banyak sebenernya 
ya hahaha 

Haha sebetulnya 
gampang lo bikin 
mural itu ee orang… 
aku tuh harus tau 

persis bidangnya 
seperti apa, 
maksudnya 
ukurannya jadi nanti 
detailnya ketika 
mbikin desainnya itu 
aku bisa bikin, kan 
gitu. Bisa akurat gitu. 
Kalau ee kebanyakan 
orang kan ee bikin 
mural itu mereka asal-
asalan ya malah 
jadinya ga… 

  

237 Kurang maksimal ya Kurang maksimal, 
kalo aku harus tau 
detailnya dulu. 
Bahkan sampe centi, 
gitu. Jadi nanti ketika 
aku bikin desainnya 
itu pasti, pasti akurat. 
Ga asal-asalan, kalo 
asal-asalan. Oh yang 
satunya di itu, eee 
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hotel apa, Soul 
Kitchen? Yang hotel 
Grand Edge 

238 Oh yang di Grand 
Edge? 

Itu ada dua, itu ada 
dua tuh 

  

239 Oh iya iya, di lantai 
atas itu ya? 

Lantai atas, itu ada 
yang Jimmy Hendrick  

  

240 Heem, oh iya iya 
yang sebelah kanan 
dari eskalator ya 

Iya Jimmy Hendrick itu 
aku yang bikin, Jimmy 
Hendrick itu aku yang 
bikin. Itu cepet kalo 

itu, di dalem, nggak 
panas wah 

  

241 Dingin ladi ada AC-
nya 

Iya emang, itu aku 
bikin cepet banget 
kalo nggak salah… 
sepuluh hari kalo 

nggak salah 

  

242 Hm, sepuluh hari 

cepet ya 
Cepet   

243 Termasuk udah 

keringnya itu? 

Udah, iya udah kering. 
Udah total itu 

  

244 Hm, sepuluh hari 
hahaha 

Sepuluh hari   

245 Itu by request juga 

pak? Atau…? 
Gimana?   

246 Konsepnya 
ditentuin? 

Nggak, aku aku kalo 

konsep ditentuin aku 
nggak mau. Udah cari 
orang lain aja haha 

  

247 Oh gitu hahaha Udah cari orang lain 
aja. Kemaren dapet di 
Novotel Bali, ‘Pak RM 
gini gini, tapi 
gambarnya kayak 
gini’. Ga usah deh, 
cari yang orang lain 
aja. Aku jadi tukang 
gambar itu namanya, 
nggak mau aku. 
Nggak mau, cari 
orang. Tapi ya saya 
tuh ga moto duiten, 
saya tuh nggak… 
uang itu nomor sekian 
lah, penting tapi ketika 
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aku disuruh untuk 
menjadi ee untuk… itu 
cuma jadi operator 
kan aku, aku nggak 
mau pasti. Nggak 
mau, cari orang lain 
aja hahaha. Ini yang, 
yang konsep yang 
pertama yang apa ya, 
mana ya, yang… duh 
aku lali narohnya. Oh 
ini mural yang, yang 
pertama ini. Ini dulu 
baru konsep, terus 
ketika ada festival 
street art di Australi 
aku dapet undangan, 
harusnya tak bikin, tak 
eksekusi disana. Tapi 
aku residen 

248 Yah, kebentrok ya 
waktunya ya? 

Kebentrok, ga 
mungkin. Padahal aku 
udah dapet undangan 

untuk berangkat 
kesana eksekusi 

  

249 Hm, ga bisa di-
pending yang di 
Australi? Hahaha  

Gak bisa, aku harus… 
la ini lucu kan, ee apa 

  

250 Spiderman-nya 
haha 

Spiderman-nya di luar 
hahaha 

  

251 Haha tetep anak 
bawang 

Hahahaha ya gitu 
deh, terus yang mana 
lagi, apa ya, kok 
judulnya lupa aku, 
terlalu banyak desain. 
Tapi ya gitu deh kira-
kira 

  

252 Keren keren. Berarti 
kalo Pak RM sendiri 

punya idealis ‘saya 
gak mau gambar ini, 
saya gak mau 
gambar itu’ atau 
bebas aja pak 
sebenernya? 

Apanya?   

253 Ee membatasi objek Nggak, aku nggak.   
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kalo gak…? Sembarang aku. 
Cuman emang 
kayaknya style ini 
yang cocok buat aku 
sekarang 

254 Hm, kalo ini 
termasuknya lebih 
ke… abstrak ya? 

Art brut, art brut TP Responden 
mengakui aliran 
dalam melukis 
yang dimilikinya 
adalah art brut 

255 Oh art brut ya, itu 
baru ya soalnya? 
Kontemporer? 

Iya, art brut itu kan 
kalo sejarahnya kan… 
ah kamu mesti anak 
psikologi tau, itu kan 
dari orang-orang yang 
dalam tanda kutip 
‘terganggu’  

TP Responden 
mengakui aliran 
dalam melukis 
yang dimilikinya 
adalah art brut 

256 Iya, secara mental 
terganggu 

Iya   

257 Art brut, gerakan 
baru sih 

Iya, la ini kayaknya 
paling cocok padahal 
aku sudah mulai ini, 
sejak tahun 2009. 
Sepuluh tahun aku 
sudah bikin ini, tapi 
artinya coba-coba ya, 
artinya kayaknya 
belum klik gitu, ada 
yang kurang baru ee 

lima tahun 
belakangan udah 
mulai nemu tapi 2009 
aku sudah mulai. 
Cuman lebih dark ya, 
mana ya, lah kayak 
ini. Lebih dark 

TP Responden 
mengakui aliran 
dalam melukis 
yang dimilikinya 
adalah art brut 

258 Itu yang 2009 ya 
pak? 

Yang 2009, itu jadi ee 
apa ya, kacau lah 
pokoknya hahaha 

gambarnya kacau gitu 

  

259 Bentuknya juga 
agak beda dari yang 
sekarang ya. Lebih 
dark iya sih 

Heem, jadi terus eee 

yang sekarang 
kayaknya ee dulu kan 
masih ngegambar 
realis juga aku, realis 
ee naturalis. Sekarang 
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nggak. Kayaknya 
karena aku udah… 
tapi kenyataannya aku 
bisa gambar realis 
gitu 

260 Ada basic-nya ya? Iya, karena nggak 
mungkin orang 
gambar abstrak, kalo 
abstrak ya tapi tanpa 
eee tau dasar-dasar 
seni rupanya bagai- 
eee bukan realis, 
artinya gini lo ee 
teknik menggambar 
yang benar. 
Komposisi terus apa 
namanya, anatomi, itu 
kalo nggak punya itu 
nggak mungkin. La 
gini lah misal, orang 
yang bisa main musik, 
tau teknik musik, dia 
terus bikin eksperimen 
dengan orang yang 
tidak berfungsi, 
kebayang gak? Itu 
kayak gitu. Pasti ga 
enak didenger, 
jeduuutt. Tapi orang 
yang paham, ee 
teknis, itu pasti lebih 
enak didengar 
daripada  

  

261 Hm, yang nggak ada 
basic-nya ya? 

Iya   

262 Berarti ini lebih ke 
Pak RM eksplor 
sendiri? Dari yang 
dulu 2009 sampe 

yang sekarang? 

Iya iya. Iya. Ya anu 
ya, apa. Kadang-
kadang ee kalo orang 
awam pasti ga bisa, 
‘opo to kuwi gambar 
opo?’ mesti gitu 
hahaha memang 
bukan untuk orang 
awam hahaha 

  

263 Hahaha tapi untuk 

orang seni 
Tapi memang saya 
yakin bahwa semua 

AB, 
KA, 

Responden 
mengakui bahwa 
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masuknya karya itu pasti dimulai 
dari bermain-main, 
artinya gini. Kamu 
pernah nggak 
membayangkan 
Rolling Stone, kalo 
lagunya sesuai 
dengan… kan jadinya 
ga mungkin bagus. 
‘Habis A minor itu 
harusnya C’, itu kan 
nggak. ‘Kok ini enak 
ya, oke ya?’ kan gitu 

SE penciptaan suatu 
karya memerlukan 
eksperimen yang 
tidak dibatasi 

264 Hm, eksperimen 
sendiri 

Iya, ga mungkin. Ga 
mungkin, ga mungkin 
mereka kalo gitu nanti 
jadinya ee klasik toh? 

  

265 Klasik ya, terlalu 
mengikuti patokan 
yang ada 

Iya, aturan. Padahal 
ee seperti si ee Bach 
aja sudah nggak 
ngikutin aturan dia to. 
Pada waktu itu dia 
sudah eee menabrak 
ke pakem bermusik 
pada waktu itu 

  

266 Ya eksplor-eksplor 
sendiri, kalo straight 

terus kapan 
majunya hahaha 

Iya hahaha   

267 Terus kalo emm 
berarti sebagian 
besar lukisannya 
Pak RM ini nggak 
terkait sama 
emosinya Pak RM 
ketika itu? 

Yaa emosi pasti ada 
lah, kadang ee pasti 
ada urusan dengan 
hati, itu pasti. Cuman 
aku mengeksekusinya 
dengan… 

TP Responden 
mengakui bahwa 
lukisannya 
mengandung 
ungkapan emosi 
yang dimilikinya 

268 Hm, apa yang terjadi 
di lingkungan ya? 

Iya, iya iya iya   

269 Jadi apa yang 
dicurahkan itu apa 
yang ada di 
sekelilingnya? 

Iya, jadi kadang sedih 
itu gambarnya jadinya 
ya nggak karuan gitu, 
iya. Banyak itu yang 
90, yang 90 karya 
kecil-kecil ini. Ini 
sebetulnya kan 90 
orang yang paling 

TP Responden 
mengakui bahwa 
lukisannya 
mengandung 
dampak dari 
emosi yang 
dimilikinya 
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berpengaruh dalam, 
dalam, dalam apa, ee 
prosesku selama lima 
tahun belakangan. 
Jadi ada 90 orang  

270 Sebanyak itu ya 
pak? 

Iya, 90 orang dalam 
enam tahun, lima 
tahun bahkan. Jadi 
ada yang bikin sedih, 
ada yang nah itu 

  

271 Oh itu juga ikut 
dilukiskan ya 

Iya, 90 orang itu   

272 Ga yang bikin 
seneng doang tapi 
yang bikin sedih 
juga 

Iya iya iya iya   

273 Terus kalo 

kesulitannya selama 
melukis ini apa aja 
sih pak, Pak RM? 

Kesulitannya apa ya? 
Aku ga pernah 
kesulitan. Apa ya? 
Selama ini sih saya 
pikir nggak ada ya 

  

274 Karena langsung aja 
ya? 

Iya, heem, mungkin 
waktu ya 

  

275 Lebih ke waktunya? Iya, waktunya bukan 
secara teknis. Waktu 
terus apa ya, ruangan 
paling tuh udah haha 
artinya bukan 
kesulitan apa, tentang 
medium, tentang 
nggak. Hal-hal kecil 
malahan justru, waktu 
kadang ee ya itu, 

ngebagi dengan 
keluarga. Memang 
yang paling ideal, 
studio itu nggak di 
rumah. Paling ideal itu 
seperti itu. Nggak 
mungkin. Dimana-
mana itu studio itu 
pisah dari rumah, itu 
sih paling enak. 
Studio di rumah kalo 
ga disiplin waduh ga 
mungkin, ga mungkin 
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276 Kalo di studio juga 

mungkin lebih bebas 
nyampur-nyampur 
warnanya ya 

Iya   

277 Mostly akrilik ya? Iya akrilik   

278 Terus kepikir buat 
nyampur sama oil 
pastel, pulpen, itu 
dari mana pak? 

Jadi sama oil pastel 
itu aku suka warnanya 
soalnya, warna-
warnanya tuh kan 
nabrak kalo sama 
apa, kalo sama akrilik. 
Jelas ngaco kan itu 
warnanya, warnanya 
aja jelas ngaco haha 
jelas ngaco. Oh ini. 
Tiba-tiba ada hahaha 
iya 

KA, 
PPU, 
SE 

Responden 
mengkreasikan 
media yang 
digunakannya 
dalam 
menciptakan 
karya seni lukis 

279 Iya ada kuning, itu 
juga ada ungu. Ini 
objeknya apa pak 
sebenernya? 

Ini ee serangga, jadi 
serangga kan 
bermetamorfose, ini 
aku fase ke berapa 
gitu, jadi pada fase ini 
memang aku sudah 
berbeda. Jadi 
prosesku ee fase 
paling ee ketika 
kanak-kanak, terus 
ketika ABG dengan 
menurutku paling ee 
periode paling gelap 
itu, ya ini ee 

simbolnya selalu aku 
pakai serangga 

AB, 
KA, 
TP, 

PPU, 
PS, 
BE, 

PP, K, 
KI 

Responden 
menjelaskan 
keterkaitannya 
dengan 
pengalaman hidup 
yang dimilikinya 
dari salah satu 
karya seni lukis 
yang 
diciptakannya 

280 Buat nunjukin 
peralihannya itu ya? 

Iya, serangga pun kan 
macem-macem, ada 
yang serangga ketika, 
ketika fase ketika dia 
bayi justru dia menjadi 
kanibal. Ada ketika dia 
dewasa dia menjadi 
cantik banget gitu 

  

281 Itu analoginya Pak 
RM ya? 

Iya iya iya iya. Itu 
capung itu ketika dia 
masih hidup di eee 
air, itu kan dia kan ee 
karnivora dia 
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282 Awalnya apa jadi 
apa, jadi cantik gitu 
ya 

Iya iya iya   

283 Tapi semua 
lukisannya ada 
keterkaitannya sama 
Pak RM ya? 

Iya, semua tentang 
aku. Misalnya ini 
kode-kode. Ini 
sebetulnya bisa 
dibaca, kalo aku bisa 
hahaha 

AB, 
KA, 
TP, 
PP 

Responden 
mengakui ada 
keterkaitan 
tertentu antara 
kode yang 
dilukiskannya 
dengan diri 
responden 

284 Dibaca terus nanti 
ada ceritanya gitu ya 

Heeh   

285 Tapi ini kode-
kodenya tuh Pak 

RM bener-bener 
bikin sendiri 
maksudnya nggak 
referensi dari mana 

Iya aku bikin sendiri, 
aku aja yang bisa 
baca. Tapi mungkin 
temen-temenku ada 
yang bisa baca, 
kemaren 

AB, 
KA, 
TP, 
PP 

Responden 
mengakui ada 
hubungan tertentu 
antara kode yang 
dilukiskannya 
dengan diri 
responden 

286 Ada yang bisa 
nebak-nebak 
berarti? 

Ada yang bisa nebak-
nebak karena ee gini, 
dia berkawan aku 
sudah lama jadi dia 
tau jalan pikiran, mau 
kemana tuh dia udah 
tau. ‘Oh ini bacanya 
pasti ini nih’ nebak-
nebak, aku pura-pura 
nggak denger. Aku 
pura-pura nggak 
denger hahahaha 

  

287 Terus kalo lukisan 
yang punya 
keterikatan emosi 
paling kuat sama 
Pak RM itu ada 
nggak? Atau 
semuanya… 

Semuanya… jadi gini, 
lukisan itu kayak 
anakku. Jadi hm 

kadang-kadang aku 
rindu banget gitu ya. 
Terutama yang di luar 
negeri tuh tak 
samperin lo itu. Aku 
udah dua tahun nggak 
liat, tak samperin 
kesana hahahaha 

lucu 

  

288 Oh yang dipajang 
di…? 

Iya, misal di museum, 
ada di apa di gedung 
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perpustakaan yang 
koleksi karyaku, itu 
kalau aku pas jalan itu 
pasti tak samperin. Itu 
ada perasaan apa ya, 
kangen gitu. ‘Waduh 
aku kangen pengen’. 
Apakah disana dia 
baik-baik saja, oh 
baik-baik saja masih 
di-display, bagus. Itu 
kan seneng 

289 Masih dirawat ya Iya, itu kan seneng   

290 Ee kalo di Eropa 
dimana aja pak 
dipajangnya? 

Ee di Jerman, 
Belanda. Wuh kalo 
Lithuania banyak ya, 
di Latvia, Lithuania. 
Kemudian paling 
banyak Lithuania 
soalnya aku lama di 
Lithuania 

  

291 Hm, residennya juga 
di Lithuania ya? 

Residennya di 
Lithuania, kemaren 
tuh dapet beasiswa 
juga tapi aku bilang 
‘mau buat apa?’ ‘ah 
kamu’. Direkturnya itu 
ee maksa, aku nggak 
mau. Emang nggak 
mau, aku udah 
kayaknya aku, 
sekolah meneh nggo 
opo? Dan lagian aku 
tuh nggak bisa eee 
waktu dua atau tiga 
tahun, keluargaku 
terus gimana coba? 
‘bawa kesini’, 
semudah itu hahaha 

ya kecuali aku belum 
punya anak nggak 
apa-apa, kan sudah 
lumayan segitu tiba-
tiba pindah gitu kan. 
Nggak deh, gitu. Dan 
aku ada beasiswa itu, 
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harusnya bisa nerusin 
sampe PhD, kalo 
mau, kalo mau. Aku 
nggak mau. ‘Kamu 
nanti bisa ngajar disini 
sekalian’ maksudnya 
sekalian untuk cari 
uang atau buat apa. 
‘Ah nggak mau’ aku 
udah, capek aku kalo 
kesini dolan aja aku 
mendingan 

292 Jiwa seninya lebih 
memanggil ya 
daripada ini 

Oh iya, aku jadi inget 
kalo ngomongin 
beasiswa. Kalo kamu, 
kamu kalo lulus mau 
nerusin ke Hungaria 
kamu cari aku 

  

293 Really? Boleh Serius, serius. Di 
Hungary itu, aku 
sampe nggak enak lo 

sama Kedutaan itu, 
aku sering ditelpon 
untuk ‘Pak udahlah, 
Pak RM saudaranya 
atau temennya atau’ 
aku nawarin tuh 
nggak ada yang mau, 
‘takut, aku takut’. 
Enaknya di Hungaria, 
satu, sudah pakai 
Bahasa Inggris, jadi 
TOEFL ya, dibanding 
dengan Berlin kalo di 
Jerman, kamu harus 
belajar Bahasa 
Jerman, di Belanda 
juga. Di Hungary 
sudah pake Bahasa 
Inggris dan itu 
beasiswanya full. Jadi 
termasuk asuransi 
selama setahun kamu 
dibayari. Jadi kamu 
nggak keluar uang 
sama sekali 
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294 Art? Art School gitu? Nggak, kamu milih 
apa. Itu jurusannya 
buanyak banget. Nah 
kotanya tentunya 
beda-beda, kalo 

universitas ini nanti 
yang ee apa dan itu 
murah banget. Biaya 
hidup disitu hampir 
kayak di Jakarta. 
Serius, serius. Itu total 
gratis. Sampai S3 
bisa, S3 kamu ee 

biaya hidupnya lebih 
besar apa apa dapet 
uang untukmu lebih 
besar. Kalo S2 kalo 

nggak salah perbulan 
berapa ya, lumayan 
sudah lumayan. Dan 
itu tahun kemarin itu, 
ini ini bulan apa? 

  

295 Ini Maret Oh ini Maret sudah 
tutup, ee biasanya 
pembukaan mulai 
bulan Desember 
sampe Februari. Ee 

pendaftaran. Itu tahun 
kemarin yang dari 50 
kuota, untuk siswa, 
mahasiswa itu, yang 
daftar cuman berapa? 
23 orang, kebayang 
nggak? 

  

296 Lah, keterima 
semua dong? 

Ya nggak tahu, 
harusnya keterima 
semua soalnya itu 
interview-nya cuman 
lewat Skype. Cuman 
kamu harus daftar ke 
Dikti. La daftar ke Dikti 
karena kamu jadi 
kandidat beasiswa di 
luar negeri. Aku tuh 
heran anak-anak sini 
larinya ke Jerman. 
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Kemarin nganter anak 
temenku ke Jerman. 
‘Tolong anterin’ ‘iya 
anterin’ aku sekalian 
oke, anak si Pidi, 
kamu kenal Pidi? 

297 Pidi? Nggak Pidi Baiq?   

298 Oh iya Pidi Baiq tau 
tau 

Aku nganter anaknya   

299 Ooh ya ampun Itu kan temen baikku, 
waktu di Eropa sama 

  

300 Dilan? Hahaha  Dilan heeh, dilanda 
galau. Itu kan temen 
baik sama aku 

  

301 Oh gitu, nganter 
anaknya ya 

Nganter si Timur, 
anaknya. ‘Kamu 
nganter si Timur’ ‘mau 
kemana?’ ‘mau kuliah 
di Berlin’. Ngapain 
kuliah di Berlin. Aku 
nganter kesana, habis 
itu nggak jadi malah si 
Timur tuh sekarang 

kuliah di China 

  

302 Oh, yah kok nggak 
jadi hahaha 

Nggak tau tuh, itu tuh 

bapaknya sama 
anaknya sama aja 
hahaha itu Pidi sama 
aku gini banget. Aku 
tuh Dilan tuh nggak 
mau ikut, Dilan itu 
menurutku karena 
sudah nggak… 
sesuai. Nah makanya 
aku nggak mau. Dilan 
dua aku ikut nanti 
yang… 

  

303 Milea? Hahaha Bukan, Milea aku juga 
nggak, aku pokoknya 
yang trilogi ini aku 
nggak mau. Helen 
dan Sukanta itu lebih, 
itu lebih keren. Nanti 
shooting-nya 
sebagian di 
Amsterdam soalnya 
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aku sudah sudah apa, 
sudah survey ke, ke 
sana. Nanti di 
Haarlem ngambilnya. 
Itu lebih keren 
daripada Dilan, yakin 
karena 70% itu kisah 
nyata. Helen dan 
Sukanta itu. Pidi sama 
aku udah kayak. Ha 
dulu dia sering tidur 
sini. Cuman sekarang 
dia sudah kaya, 
uangnya milyaran 
sekarang haha 

304 Hahaha kenalnya 
dari mana pak? 

Aku ketika tahun 
2000, aku sering ke 
Bandung. Aku pernah 
sudah mau hijrah ke 
Bandung, kayaknya 
nih aku udah nemu 
hidupku, di Bandung 
nih kayaknya nih. Tapi 
waktu itu istriku hamil, 
nggak jadi. Aku sudah 
mau pindah itu, tapi 
berbagai macam 
pertimbangan istriku 
udah hamil tua itu tapi 
terus aku memang 
banyak beraktivitas di 
Bandung. Jadi temen-
temen, banyak dari 
temen-temen ITB, aku 
kenal baik sama 
mereka. Termasuk 
sama Pidi. Pidi tuh 
dulu waktu masih jadi 
vokalinya The 
Panasdalam, The 
Panasdalam itu ee 
aku waktu itu bandku 
masih rekaman di 
Bandung, jadi kenal 
baik, akrab. Dia 
pulang dari Belanda, 
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agak gila juga. Selalu 
gitu, orang pulang dari 
Eropa kalo nggak kuat 
gitu, pasti. Karena 
banyak… nggak tau 

ya aku banyak kayak 
ditampar disana itu, 
tidak sesuai dengan… 
aduh aku balik 
Indonesia kayak, iya 
aku tuh sampe dua 
minggu nggak keluar 
dari kamar sampe 
istriku takut ‘kamu tuh 
mbok ojo angel-
angelan to’. Banyak 
hal, banyak yang 
membuat berubah 
gitu. Pidi tuh justru 
lebih gila lagi tuh, 
semua orang 
ditantangin debat itu, 
ya dia atheis sampe 
berapa lama itu. 
Sampe pendeta 
ditantangin, sampe 
pada takut tuh lo, aku 
dulu sering nganterin. 
Kyai, kyai, Aa Gym 
ditantangin debat. 
Nggak ada yang 
berani, kalo Pidi 
dateng mendingan 
ngomong nggak ada. 
‘Pidi ada?’ ‘bapak 
nggak ada’ gitu. Tapi 
sekarang dia sudah, 
sekarang dia sudah 
sembuh hahaha 

305 Sudah normal 
hahaha 

Sudah normal, 
sekarang dia sudah 
normal dan ya untuk 
ukuran, untuk ukuran 
tertentu dia sudah 
sukses. Apalagi ee 
apa ya namanya, ee 
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meskipun ada yang 
nggak sesuai, kalo 
aku sih. Secara idealis 
nggak sesuai, sesuai 
misalnya seperti Dilan 
tuh nggak. Sejak awal 
Dilan pertama itu aku 
sudah nggak, aku 
debat sama dia itu 
sampe berdarah-
darah, ‘nggak mau 
mas kayak gini’ 
artinya aku orangnya 
detail, kalau Dilan 
mau dibikin seperti ini 
ya harusnya 
menurutku lebih baik 
ke semidokumenter, 
kameranya pake ini, 
terus ee pengambilan. 
Tapi karena dia sudah 
deal dengan… 

306 Production House? Iya, dan Production 
House itu, itu kan juga 
mafia besar di industri 
sinema di Indonesia. 
Itu harus ada 
kompromi-kompromi, 
la dia sudah tidak bisa 
itu. Kompromi misal, 
artisnya siapa? 
Pakenya ini, waduh 
nggak masuk 
menurutku. Aku gitu. 
Tapi itu, kalo tidak 

kompromi, dengan 
XXI artinya kamu 
cuman jatah satu 
sinema. Ga bakalan 
sukses ya. Memang 
harus ada kompromi. 
Tapi oke lah ee 
artinya bahwa secara 
finansial dia sekarang 
sudah, dan sudah 
populer banget. 
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Bukunya aja dia 
sudah royalti sudah 
berapa dia 

307 Itu jangan-jangan 
yang bikin 
ilustrasinya juga Pak 
RM? Hahaha  

Nggak, dia sendiri. 
Ilustrasinya dia 
sendiri. Tapi kalau, 
jadi gini lo. Dilan itu ya 
ini kita aja yang tau 
masalah Dilan. Itu 
cerita-ceritanya kan 
juga dari ngobrol-
ngobrol sama aku 
misal ya yang lucu-
lucu 

  

308 Oh jadi naskahnya 
dari ngobrol-ngobrol 

Iya, jadi aku tau 
rahasianya dia semua 
hahaha jadi dia ndak 

berani lah sama aku, 
‘oh awas kowe’. Tapi 
memang kita ee saling 
menjaga hubungan 
baik dan memang ya 
dia berhasil, aku akui, 
dia udah berhasil. 
Tapi bener kalo kamu 
lulus nanti kalo kamu 
mau beasiswa, kita 
kontak-kontakan. 
Nanti aku, aku kenalin 
sama Kedutaan nanti 
kamu daftar aja 

  

309 Berarti dari 
pemerintah ya? 

Dari pemerintah 
Hungary. Kalo dari 
pemerintah Indonesia 
ada namanya 
Darmasiswa, tapi 
untuk anak-anak 
Eropa yang belajar 
belajar disini setahun 
itu. Kan aku juga jadi 
bapak angkat berapa 
mahasiswa, tapi yang 
dari Lithuania, aku 
kayak jadi Duta Besar 
hahaha jadi anak-
anak Lithuania kalo 
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kesini pasti nyariin 
kesini. Jadi di 
Lithuania itu ada 
namanya, ada 
namanya Vilnius itu, 
Vilnius itu Ibukotanya 
yang mereka punya 
satu distrik namanya 
Užupis, Užupis itu 
kayak negara sendiri 
dan itu negara di 
dalam negara. 
Negaranya itu 
presidennya seniman 
dan semua 
warganegaranya 
seniman. Nah aku tuh 

lama di situ. Nah aku 
diangkat jadi Duta 
Besarnya, ‘kamu jadi 
Duta Besar Užupis 
untuk Indonesia’ ‘oh 
siap’. Jadi anak-anak 
Lithuania kalo kesini 
pasti mampir, ya kan. 
Kontak-kontak cari. 
Jadi itu lucu lo, 
distriknya besar satu 
kecamatan gitu. Itu 
seniman semua. 
Galeri-galeri, 
presidennya seniman, 
tentaranya seniman, 
tapi lucu tapi keren 
banget. Dan itu diakui, 
negara di dalam 
negara 

310 Kota seninya, 
negara seninya 

Iya, jadi dulu itu distrik 
itu distrik ee daerah 

hitam termasuk, 
daerah konflik, artinya 
banyak preman gitu 
lo. Terus yang bisa 
menghidupkan 
kembali tuh para 
seniman, terus 
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akhirnya bikin negara 
sendiri namanya 
Užupis. La aku 
residennya disitu, jadi 
orangnya gila-gila 
semua 

311 Hahaha ke-influence 

sama orangnya ya 
Iya, keren tapi keren 
banget. Tapi di 
Indonesia nggak 
mungkin bisa 

  

312 Hm, masih jauh pak 
dari itu 

Jauh, pusing aku 
kadang 

  

313 Hahaha ya kalo ke 
Hungary tunggu 
saya lulus dulu ya 
pak hahaha 

Iya haha makanya 
cepetan, nanti… 
kayaknya aku nawarin 
banyak orang pada 
nggak, nggak. Kok 
pada takut ya, anak-
anak muda tuh ndeso-
ndeso kamu tuh. Lo 
anak Seni Rupa itu 
Unnes tuh banyak 
yang tak tawarin lo. 
‘Udah kamu ambil S2’ 
‘wedi aku mas’ ‘lah 
kok wedi?’. Aduh. Ya 
keinginan untuk itu 
lemah karena ya di 
Indonesia sistem 
pendidikannya 
memang kurang. 
Terus keinginan anak-
anak, mulai dari anak-
anak itu orang tua 
kadang tidak 
menjembatani misal 
aku kan ‘kamu kenapa 
kuliah ekonomi? 
Kamu kenapa kuliah 
ekonomi?’ ‘koncoku 
do ning ekonomi’. Lah 
apa ya, minat bakat 
dan itu tuh tidak di 

tidak dididik sejak 
mereka kecil. Kasian 
itu. Lah nanti ketika, 
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ketika lulus pada 
bingung toh 

314 Iya, mau jadi apa Mau jadi apa, kan 
kasian. Nggak kalo di 
Eropa beda, karena 
aku perbedaannya di 
Finland, aku hapalnya 
di Finland jauh banget 
eh. Finland paling 
bagus 

  

315 Paling keren Iya paling bagus, 
paling keren 

  

316 Hmm… Apa lagi kok 
ngomongnya jadi 
sampe mana-mana 

ya? 

  

317 Ya ndak apa-apa 
pak hahaha ee 
tetapi secara kurang 
lebih Elsa udah bisa 
nangkep sih 

poinnya, apa 
lukisannya, terus 
kenapa Pak RM 
prefer medianya 
macem-macem. 
Terus ee mungkin 
ada satu pertanyaan 
terakhir, hmm kalo 

lukisan ini bisa 
dikatakan memiliki 
keterkaitan sama 
masa lalunya Pak 
RM nggak sih? 

Oh iya, pasti   

318 Keterkaitannya 
mungkin seperti apa 
mungkin bisa 
diceritain pak? 

Aku untuk 
nyeritainnya nggak 
bisa, tapi itu tadi kalo 
aku ngejelasinnya 
yang ga bisa tapi 
artinya gini, bahwa 
kuratorpun gini, diliat 
dari garis-garismu, 
cara gambarmu tuh 
bahwa kamu tuh 
complicated dan itu 
masa lalumu 

AB, 
KA, 
TP, 

PPU, 
PP, 

PS, K, 
KI 

Responden 
mengakui terdapat 
keterkaitan 
tertentu antara 
dirinya dengan 
lukisan ciptaannya 
dan responden 
mengaku melalui 
lukisan dirinya 
lebih dapat 
mengungkapkan 
hal-hal yang dilalui 
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berpengaruh banget 
gitu. Aku sendiri kan 
aku susah banget 
jelasinnya karena aku 
milih ya udah kayak 

gini gitu. Cuman 
karena kurator lebih 
tau ya 

maupun dirasakan 
oleh dirinya 

319 Lebih tau ya, tapi 
kalo Pak RM 
merasanya saya 
ngegambar ya saya 
seneng 

Iya, seneng. Entah itu 
ee berkaitan dengan 
ee apa namanya, 

masa lalu. Tapi aku 
yakin mungkin iya ya. 
Ee mungkin aku bisa 
ngegambar simple, 

kenapa ngegambar 
simple misal ya. 
Artinya mungkin ini 
simple ya tapi 

sebetulnya rumit, 
meskipun cuma coret-
coretan tapi eee kalo 
kata kuratorku tuh 

bahwa hidupku 
complicated ya 
mungkin, mungkin. Ee 
dari apa, sisa-sisa 
masa lalu, mungkin, 
mungkin ya. Kalo aku 
sih ya pokoknya 
seneng aja 
ngegambar tuh 
hahaha dan aku 
warna ga pernah, 
warna ya harus apa, 
harus nggak, 
pokoknya bebas 

AB, 
KA, 
TP, 

PPU, 
PP, 

PS, K, 
KI 

Responden 
mengakui bahwa 
terdapat kaitan 
antara masa lalu 
dengan hasil 
lukisan yang kini 
diciptakannya 

320 Sama ini based on 
rata-rata 
lingkungannya Pak 
RM sendiri lagi ada 
apa ya? 

Iya iya iya   

321 Ya kurang lebihnya 
itu yang bisa Elsa 
tanyain, makasih 
banyak Pak RM 

Aku yang malah oh 
aku malah nggak 
bikinin apa-apa ini 
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udah mau saya 

wawancarain 
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VERBATIM WAWANCARA TRIANGULASI RESPONDEN 3 

 

Nama : ST 

Usia : 45 tahun 

Selasa, 2 April 2019 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Tentang karya-
karyanya Pak RM, 
terus kira-kira ee kalo 

Pak ST itu sudah 
istilahnya kenal 
berapa lama dengan 
Pak RM? 

Oh, ya memang apa ya, saya tahu RM dari, dari 
tahun 90an ya 

2 Dari tahun 90an? Saya tahu RM dari tahun 90an, pada waktu itu 
demam musik rock. Ya saya mengenal RM dengan 

latar belakang seorang musisi, dengan latar 
belakang genre metal ya pada saat itu dan ee 
kalau untuk berkeseniannya saya pertama kali 
ketemu RM itu justru sangat jauh pascanya dari 
era, dari ketika bermusik gitu. Ya saya kenal dekat, 
saya pertama kali ketemu dengan RM tuh sekitar 
tahun emm ‘99-2000 kayaknya. Saya ketemu dia, 
eh atau bahkan setelah itu, setelah itu, saya 
pertama kali ketemu RM tahun 2007, 2008, 2009 
maksudnya ee ketemu ketika berkegiatan melukis. 
Kalo saya tau RM, itu dari tahun 90an ketika di 
dunia musik, ketika kita sama-sama menyukai 
genre musik dan dia adalah ee musisi metal ya. 
Kalo di berkeseniannya saya ee tahun 2007an, iya. 
Saya pertama kali berpameran atau mengetahui 
atau berkegiatan bareng itu sekitar tahun 2009-
2010. Jadi… 

3 Cukup lama ya pak Cukup lah, untuk, untuk, untuk… membuat 
parameter bagai- bagaimana saya mengenal RM 
ya 19 tahun, eh 19 tahun, sepuluh tahun lah ya, 
saya kira cukup mendukung untuk saya 
mengetahui peran RM karena memang intens 
ketemu RM sering 

4 Sering ya, ee kalo 

menurut Pak ST 
sendiri, Pak RM ini di 

Eee sempet saya sebetulnya apa ya namanya, dari 
segi dari segi ee profesional saya, saya salut 
dengan dia. Artinya dia sangat profesional, dia 
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mata Pak ST seperti 
apa sih sebagai 
seorang seniman? 

sangat tepat waktu, dia sangat, sangat, sangat apa 
ya, ee apa ya, konsentrasi, atau fokus dengan 
project-nya. Dia kalo sedang mempunyai project 
dia tidak, tidak, tidak… dia kalo sedang punya 
project dia pantang untuk menyerah dan untuk 
seorang RM memiliki project, harus jadi. Itu, saya 
saya, saya mengenal RM dari dari sisi positif, ya itu 
adalah profesionalitasnya dia, totalnya dia, 
fokusnya dia dan dia orang yang sangat, menurut 
saya profesional untuk apa namanya, eee sekelas 
seniman di Kota Semarang. Karena memang saya 
belum nemui ya seniman di Semarang yang 
memang seprofesional dia, dalam pengetahuan 
saya 

5 Hm, oke. Kalo Pak 

RM sendiri menurut 
Pak STT itu termasuk 
yang idealis atau 
nggak dalam 
berkarya? 

Kadang kala, kadang kala dia sangat idealis. 
Kadang-kadang dia sangat, sangat permisif. 
Artinya dia juga mempelajari genre-genre lain gitu. 
Apa namanya, artinya dia sangat sangat sangat 
idealis ketika dia memang ee apa namanya 

mengerjakan sesuatu yang menurut dia itu pantas 
untuk dia kerjakan dan dia pantas untuk, pantang 
untuk menyerah, dia ee melakukan dengan ee apa 
yang dia pikir itu benar, jadi ya mungkin dalam 
konteks idealis ada disitu 

6 Konteks idealisnya 
disitu ya, ee kalo 
untuk pendapatnya 
Pak ST sendiri 
tentang lukisannya 
Pak RM nih, yang itu 
kan terkait sama 
aliran art brut ya 

Iya iya 

7 Kalo menurut Pak ST 
sendiri gimana? 

Ee saya melihat beberapa kali Contemplore ya, 
artinya per- perkembangan, bukan pembaharuan-
pembaharuan yang ada di dalam karya karya apa 
namanya, karya seorang RM. Saya pertama kali 
melihat dia iya, dia memilihnya mood-nya selalu, 
dia pada dasarnya melukis dengan senang karena 
dia ingin bersenang-senang dengan apa yang dia 
lukis. Itu, itu itu satu. Saya tidak mengetahui 
apakah yang dimula adalah art brut, yang terakhir 
ini art brut artinya pergeseran-pergeseran genre itu 
eee apakah memang disengaja atau tidak 

disengaja, tapi yang saya yakini adalah RM selalu 
mengerjakan itu dengan senang-senang. Itu 
batasannya, apakah itu nanti dia realis, apakah dia 



277 
 

 
 

ee apa namanya, abstrak, atau dia art brut, atau 

dia melukis apapun tapi pada dasarnya dia… 
karyanya dilatar belakangi dengan senang-senang 
itu 

8 Hm, dengan senang-
senang ya. Apakah 
dengan senang-
senang itu beliau 
artinya bisa dikatakan 
sebagai melukiskan 
citra dirinya pada 
lukisan? 

Citra diri mungkin kalo menurut saya. Tapi kan 
bagaimana pem- pengeta- apa teori apa ya, definisi 
apa namanya, teoritik tentang apa itu citra diri saya 
kurang tau banget karena memang ee apakah 
memang RM itu apa yang dilakukan RM dalam 
konteks berkesenian seperti melukis itu dia 
mencerminkan citra dirinya dia ya memang harus 
ada, harus ada penelitian lebih lanjut haha karena 
memang kita tidak bisa menjustifikasi itu. Tapi yang 
saya yakini adalah seorang RM adalah pelukis 
yang konsisten, artinya konsisten itu dia melukis 
dengan apa yang dia yakini. Tapi apakah itu terjadi 
pergeseran saya yakin itu suatu hal yang, suatu hal 
yang lumrah dalam berproses karena memang… 
tapi banyak orang yang, banyak orang yang 
mengatakan bahwa RM mengalami pergeseran-
pergeseran atau perubahan-perubahan dalam 
konteks, dalam konteks berkesenian tapi saya lihat 
tidak, karena memang dia linear gitu. Cuman 
bentuk visualnya saja berbeda 

9 Hm, berbeda ya. Tapi 

konsepnya masih 
sama ya? 

Konsep, konsep dirinya dan apa konsep yang ada 
dalam benaknya saya pikir sama gitu 

10 Hm begitu, kalo untuk 
pergerakan ee aliran 
art brut-nya sendiri 
berarti itu memang 
pergeserannya Pak 
RM sebagai seorang 
seniman? 

Saya, sebatas saya tau itu, sekitar dia pulang dari 
Eropa itu. Dia mengalami, mengalami mungkin, 
saya nggak ngerti apakah apa yang saya tahu ini 
benar. Saya mengetahui dia art brut sebetulnya 
saya sudah tahu dia menyukai art brut sudah lama 
sekali. Sekitar bahkan sekitar saya ketemu, 
pertama kali karya-karyanya memang ee agak art 
brut cuman dengan visual yang berbeda. Cuman 

ketika dia dari Eropa dia mengalami stagnasi dalam 
berkarya, ya, dan pada saat itu dia mengisi 
waktunya dengan, dengan, dengan apa namanya, 
mencoret-coret ala art brut gitu dan dia ngomong 

sama saya bahwa dia menyukai, dia menikmati, 
dan dia akan meneruskan model seperti ini dan 
saya terakhir mengetahui karyanya sudah 
dipamerkan gitu artinya saya mengikuti terus apa 
yang ee apa yang, yang yang yang dikerjakan oleh 
RM. Minimal sepengetahuan saya sampe dia 
berpameran terakhir 
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11 Hm, untuk dulunya 

apakah Pak RM itu 
sempet, apa 
istilahnya, mengalami 
kerasahan dalam 
memilih dunia 
melukis? 

Saya, saya kalo dalam konteks itu RM itu orang 

yang saya nggak ngerti apa definisinya ekstrover 
atau introver dia kadang-kadang terbuka tapi 
kadang-kadang dia terlalu tertutup. Apalagi dalam 
konteks project-nya dia, ya. Dia selalu membuat, 
selalu ingin membuat surprise surprise ter- dengan 
teman-temannya. Dia selalu meng- dia selalu ingin 
bahwa teman-temannya terkejut ketika dia 
berkarya. Gitu, itu untuk yang saya tau 

12 Hm, jadi ingin surprise 
ke temen-temennya 

Iya, dia inginnya surprising dengan teman-
temannya berkaitan dengan karya ketika dia punya 
project misalkan. Saya tanyakan, rahasia pasti. Ya, 
rahasia itu memang yang ingin dia capai adalah 
bagaimana teman-temannya tuh terkejut dengan 
apa yang dia lakukan 

13 Jadi tidak secara 
gamblang 
menceritakan? 

Ya dia bercerita tapi tidak secara gamblang, dia 
bercerita tentang project-nya dia dimana, apa gitu, 

oke gitu. Tapi dengan beberapa, dengan beberapa 
temen, termasuk saya memang ada bocoran-
bocoran sedikit tetapi secara umum dia tidak 
secara gamblang menjelaskan 

14 Tapi kalo menurut 
Pak ST sendiri Pak 
RM itu typical orang 
yang mudah untuk 
menceritakan hal-hal 
yang ada di 
sekelilingnya atau 
cenderung tertutup 
pak? 

La itu tadi, yang saya jelaskan di awal. Saya 
bingung juga dia termasuk ekstraver atau introver 
karena dia memang, bisa bercerita tapi tidak 
semua 

15 Oke, ada bagian-
bagian yang nggak ya 

Heeh, apalagi yang memang ada beberapa yang 
membuat, ada orang yang ketika dia mengerjakan 
sesuatu dan itu akan membuat surprise dia akan 
keep. Dia simpan untuk dirinya sendiri dan dia akan 
sebarkan ke temen-temennya ketika dia memang 
layak untuk melakukan 

16 Hm oke, berarti 
nunggu momennya 
juga ya 

Heem, heem. Tapi kalo untuk masalah privasi 
jarang dia. Ga pernah. Bahkan dia nggak pernah 
curhat 

17 Ee tapi kalo untuk 
kesulitannya Pak RM 
sendiri dalam melukis 
pernah bercerita 
mungkin sama Pak 
ST? 

Nggak, nggak. Ya mungkin karena bahan, mungkin 
bahan. Hal-hal yang wajar lah. Tapi ketika dalam 
teknis nggak. Tapi ya paling yang sifatnya ya pre-
execution lah, tapi kalo sudah execution dia tidak 
pernah mengalami 

18 Nggak pernah Jarang dia, jarang 
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mengeluh juga 
selama melukis? 

19 Terus ee kira-kira kalo 

untuk sekarang 
Bentar ya, bentar 

20 Oh iya pak. Ee tapi 
kalo untuk Pak RM 
sendiri nggak pernah 
mengeluh dalam 
melukis, itu 
berpengaruh nggak 
sama hasil 
lukisannya? 

Saya pikir nggak, saya pikir nggak. Saya pikir 
begitu 

21 Sama kenapa orang-
orang tuh tertarik 
dengan lukisannya 
Pak RM? Seorang 
RM itu kira-kira 
kenapa pak? 

Ee jadi begini. Sebelum saya menjawab itu, RM 
adalah orang yang menyenangkan, ya. Kamu 
pernah ketemu kan? 

22 Iya, heem Menyenangkan, itu. Alasannya. Bahwa RM adalah 
orang yang memang enak untuk diajak bicara. RM 
juga enak orang yang diajak kerjasama karena dia 
selalu menginginkan teman-temannya untuk A, B, 
C, D, E. Jadi memang dia ada satu sisi leadership 
yang memang harus mengikuti dia ya. Untuk meng- 
ketika melakukan sesuatu, tetapi itu positif sekali. 
Ketika ini ada project, ‘Juli harus selesai ya’, kalo 
nggak dimarahi temen-temen itu. Dan dimarahi 
bener, bukan hanya sekadar temen dalam arti dia 
bisa me- memarahi itu. Tapi di luar itu, di luar itu 
dia sangat luar biasa. Artinya dia orang bener, tapi 
ketika dia sudah masuk dalam ranah profesional, 
profesional ya, dia nggak ada urusan dengan 
temen. Kalo dia ada temen lelet ya ditegur 

langsung, dia nggak pernah, nggak pernah asalkan 
apa yang dia yakini itu bener dan bagi temen-
temen sampe ya beberapa pernah me- beberapa 
project atau… saya pernah keluar negeri tuh gara-

gara saya bangun telat dimarahi sama dia, karena 
dia sudah meng-arrange bahwa bangun harus jam 
segini karena nanti pesawat akan seperti ini, ketika 
itu terjadi dia marah dengan saya walaupun RM itu 
akrab dengan saya, tapi dia bisa marah dengan 
saya. Itu satu sisi positif, tapi menurut saya itu 
positif bagi saya karena memang harus dibedakan 

23 Leadership-nya? Iya, karena leadership-nya dia yang me, meng- 
membuat dia ingin membuat teman-teman itu 
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berhasil dan keberhasilan itu menurut saya 
melewati proses disiplin itu menurut saya. Tapi 
kembali ke jawaban tadi, kenapa temen-temen itu 
seneng lukisannya RM saya pikir lukisan dengan 
latar belakangnya sama-sama menyenangkan, kalo 

menurut saya 

24 Hm, gitu ya Saya cukup bangga dia ee apa namanya, senang, 

bahagia, dan saya salut dengan dia. Saya, saya 
berproses dengan RM itu dari dari, dari konteks 
keluh kesah dalam artian keluh kesah yang tidak 
private ya. Dari keluh kesah dengan kondisi kita, 

kita hadapi, apa yang kita jalani dan ternyata dia 
bisa atau mampu membuat pameran tunggal saya 
pikir itu sebuah keberhasilan bagi kami dan bagi 
diri Pak RM. Karena dulu memang kami apa 
namanya, membuat satu komunitas ya. Buat 
komunitas yang ber-genre beda karena kami, kami 
mengatasnamakan outsider. Outsider adalah kami 
memiliki misi bahwa ini yang kami kerjakan tanpa 
bantuan orang lain. Kita akan tetep berwara-wiri 
dalam konteks apa namanya eee operasionalnya. 
Tapi ya semakin kesini semakin kesini kita semakin 
dewasa, kita semakin menghargai apa namanya, 
kinerja kita, menghargai waktu kita, walaupun juga, 
walaupun kita sudah tidak bersatu lagi dalam satu 
wadah komunitas karena komunitasnya sendiri 
nggak bubar juga tapi vakum gitu, tapi individu-
individunya kami masih bisa bertemu, masih tetep. 
Nah ketika RM itu kenapa disukai semua orang 
wah banyak sekali faktor, mana mungkin ee apa 
namanya menurut saya adalah ee ‘faktor 

selebritinya’ dia dalam tanda kutip karena dia suka 
bermain musik dan sejak dulu saya kecil, saya 
muda sampe saya tua dia dianuti oleh beberapa 
orang dalam genre-nya kan. Selain itu dia juga 

punya, punya punya punya pergaulan yang di luar 
genre itu juga. Saya pikir ee sama, apa namanya, 
tanggapannya RM orang menyenangkan bla bla 
bla saya pikir sama dan saya juga kesini ke ke ke 
komunitas-komunitas baru juga tanggapannya 
sama, artinya bahwa menyimpulkan bahwa RM 
adalah orang yang menyenangkan gitu 

25 Berarti secara nggak 
langsung ada 
karakter, 
kepribadiannya Pak 

Iya, saya yakin walaupun dengan warna yang 
colorful, saya pikir ada satu, ada satu apa 
namanya, satu perjalanan yang hadir di dalam 
lukisannya saya yakin  
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RM yang muncul di 
lukisannya beliau juga 
ya? 

26 Kalo untuk masa lalu 
Pak RM sendiri 
apakah ada kaitannya 
juga mungkin dengan 
lukisannya Pak RM 
yang sekarang? 

Maksudnya? 

27 Jadi ee beliau sempat 
mengatakan kalo 
misalnya keluarganya 
itu keluarga tentara 
dan beliau kurang 
disetujui istilahnya 

Ya itu kan sebetulnya saya dengar ketika di dalam 
pembukaannya dia, tapi saya kurang mengenal 
dengan baik atau mengerti baik atau mengerti 
sekali latar belakang keluarganya juga. Apakah 
memang keluarganya itu bisa memengaruhi 
karyanya. Saya nggak ngerti, yang tau kan RM. 
Karena saya nggak tau, maksudnya saya tau anak 
militer tapi saya nggak tau bagaimana atau 

seberapa besar kemiliteran dari latar belakang 
keluarganya tadi memengaruhi, saya gak bisa 
ngomong itu. Tetapi yang jelas RM telah, telah 
menghadirkan ee apa namanya, eee lebih saya, 

saya, saya ya, lebih lebih… lebih menghadirkan 
keceriaannya dia, istilahnya kebahagiaannya dia, 
atau rasa bersenang-senang, keinginan 
bersenang-senangnya dia, di dalam karyanya kalo 
menurut saya. Tapi ada beberapa temen-temen 
yang memang menilai ‘ini ini ini’ tapi saya tidak 
melihat itu, yang saya lihat adalah bagaimana dia 
ee menghadirkan apa namanya, rasa syukurnya 

dia, bersenang-senangnya dia di dalam karya-
karyanya itu, sampe disitu saya tidak pernah 
memandang sad disitu, ya kan? Saya tidak, tidak 
tidak ada sad disitu jadi saya tidak bisa menggaris, 

membuat garis, membuat benang merah bahwa ini 
linear dengan apa yang ada di dalam latar 
belakang keluarganya. Itu kalo menurut saya, tapi 
sih saya, saya mengetahui entah saya membaca 
ketika RM menghadirkan kebahagiaan dalam 
karyanya. Itu kalo saya 

28 Berarti apakah 
inspirasi Pak RM 
dalam melukis pun itu 
kebahagiaan dan 
keceriaan? 

Iya, justru karena memang dia orang yang selalu 
menghadirkan kebahagiaan ya. Artinya dia 
sanggup dalam itu gitu lo. Dia tidak, dia orang yang 
sanggup menciptakan kebahagiaan, tidak 
menunggu kebahagiaan itu hadir gitu. Iya  

29 Membawa 
kebahagiaan itu ya 

Iya. Dia selalu membuat kebahagiaan di dalam 
temennya, itu dia selalu ya saya nggak ngerti jenis 
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apa, jenis jenis psikologi apa dia itu saya nggak 
ngerti apakah itu, saya sampe sekarang juga, tapi 
RM ketika temen itu RM ada, lebih menarik, lebih 
hidup, lebih asyik, lebih ketawa-ketawa. La artinya 
dia sanggup untuk membawa itu dan saya yakin itu 
linear dengan apa yang dia sajikan di dalam karya 
seni rupa visualnya dia 

30 Hm, begitu ya pak. Ee 
kalo boleh ini ee Elsa 
boleh minta 
pendapatnya Pak ST 
tentang lukisannya 
Pak RM mungkin 
pandangan 
profesionalnya? 

Saya mema- saya memandang lukisannya saya 
suka soalnya. Itu itu itu yang penilaian pertama, 
saya suka dengan lukisan gaya itu alesannya pun 
sama karena dia bahagia hadir disitu, bersenang-
senang hadir disitu, ya mungkin saya dipengaruhi 
oleh sering berdiskusi sama RM ya. Sehingga 
mungkin tidak bisa, tidak bisa subjek- opo, objektif 
ya. Karena memang kita satu diskusi, setiap 
harinya juga sama gitu mungkin untuk kevalidan 
narasumber saya nggak ngerti saya ini hahaha 
valid atau tidak 

31 Haha nggak apa-apa 
pak 

Tapi yang jelas saya tau RM dan saya mengerti, 
saya tau apa yang dia, saya bahkan tau apa yang 
dia tidak inginkan dan yang dia inginkan tuh saya 
tau sebagai temen 

32 Oh oke, yang tidak 
diinginkan 
maksudnya? 

Ya maksudnya dia tidak tidak tidak inginkan tuh dia 

tidak ingin orang tidak tepat waktu, tidak 
profesional, dan dia saya tau RM akan senang kalo 
dengan temannya tuh dengan spirit yang sama, ya 
bergerak yang sama, mempunyai cita-cita, memiliki 
satu visi dan misi yang memang membuat kita 
untuk maju 

33 Begitu ya pak? Ya positif lah auranya dia tuh positif sekali tidak 
ada negatifnya menurut saya 

34 Termasuk lukisannya 
juga ya pak? 

Iya, mungkin banyak orang yang mungkin menilai 
berbeda tapi saya memiliki penilaian terhadap 
karya RM adalah saya selalu mengedepankan 
pada saya selalu ngomong sama temen-temen 
adalah ketika RM ngomongin sebuah perjalanan 
atau semua ngumpul, tapi saya mengenal RM 
sepengetahuan saya itu linear sebetulnya 

35 Hm, ada 
kesinambungannya 
ya? 

Heeh, saya pikir garisnya juga linear, cuman sih 
sama visualnya agak berbeda karena lebih, lebih 
colorful. Mungkin di dalam perspektif seni rupa 
mungkin berbeda dari, dari, dari sketch, dari apa 
dan terus tiba-tiba menjadi art brut mungkin orang 
membacanya agak, agak lompat-lompat tetapi kalo 
menurut saya, saya justru berpikir sebaliknya atau 
berpen- berpendapat sebaliknya kalo saya, kalo 
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saya justru lukisan dia adalah linear karena dia 
tidak juga tidak pernah berubah kalo konteks ee 
sikap, sifat, maupun latar belakang psikologisnya 
saya pikir tidak ada yang berbeda sebetulnya. RM 
tidak ada perbedaan dari pertama yang saya tau 

sampe terakhir sampe, sampe tadi dia nelpon 
sama saya masih tetep sama gitu. Masih ‘kowe ki 
rak nggenah, aku neng omahmu bla bla bla’ tapi 
saya tau gaya itu bukan, bukan gaya marah tetapi 

memang ya gayanya dia itu 

36 Hahaha 

kepribadiannya ya? 

Heeh, semangat gitu. Ya gitu lah dia 

37 Pribadi yang ceria 
berarti ya? 

Jadi kami tidak pernah untuk berusaha untuk 
tersinggung untuk apa yang dia lakukan tapi saya 
anggap tuh justru malah sebaliknya, dia 
mendukung kami, dia men-support kami, untuk 
sama-sama lebih maju 

38 Hm begitu ya, bagus 
banget. Ee kiranya itu 
yang bisa Elsa tanya-
tanyain  

Oke oke oke, nanti bisa lagi 

39 Heeh, terima kasih 
pak atas waktunya 

Heem, oke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



284 
 

 
 

 

 


