
 

 

OPEN CALL: Esai Pengantar Untuk Performance Art Di JAKarta ke-5 (PADJAK #5). 

 

 

Melepas Lelah di Taman Ayodya. 

Singgah di sebuah taman yang bernama Ayodya, disitu Performance Art Di JAKarta ke-5 (PADJAK 
#5) akan berlangsung, di hari Sabtu tanggal 12 April 2014. Taman ini terletak di dalam kota Jakarta, 
tepatnya di Jakarta Selatan, daerah Bulungan. Di sekitar taman ber-layout oval tersebut merupakan 
kawasan yang cukup ramai dan sibuk, apalagi di akhir pekan. Area taman dekat atau dikelilingi oleh 
deretan café, restoran, hotel, gereja, perkantoran, sekolah, pertokoan, pasar burung barito, dan juga 
pemukiman penduduk. Banyak pohon-pohon besar yang cukup rimbun, membuat suasananya lebih 
adem dan nyaman. 

Di dalam area taman terdapat beberapa spot yang bisa digunakan sebagai lahan atau titik tolak 
seniman-seniman performance untuk menghadirkan-melakukan aksinya. Di spot-spot tersebut 
mengandung “kemungkinan-kemungkinan” yang bisa diserap, diolah, direspon dan digarap sebagai 
bahan atau materi oleh seniman untuk mengeksekusi karya performancenya. Spot-spot tersebut 



seperti: kolam air, jalan setapak, semacam “stage” oval diatas kolam (amphitheater sederhana), 
“stage” di area-area pintu masuk taman, beberapa gazebo, jalur hijau, rumput, pohon-pohon besar, 
perdu, gundukan anak tangga, tiang-tiang lampu taman, bangku-bangku panjang taman dengan 
shelternya dan beberapa area trotoar pinggiran jalan yang cukup lebar untuk performance space. 

Dalam keseharian taman tersebut didatangi orang-orang atau keluarga yang ingin melepas penat, 
berfoto, ngobrol-berdiskusi, nongkrong ngumpul-ngumpul, atau komunitas-komunitas tertentu 
melakukan pertemuan. Beberapa orang juga datang kesitu sekedar untuk istirahat sejenak mencari 
udara segar dan suasana yang berbeda, ataupun untuk menghabiskan waktu senggang. Intinya 
Taman Ayodya adalah salah satu tempat, kawasan atau lokasi untuk orang-orang bertemu-
berkumpul. Ada atmosfer “kebebasan” yang sepertinya menghuni taman ini, namun tetap kebebasan 
yang memiliki kadar: tanggung jawab, menghargai dan menghormati keutuhan apa yang sudah 
tersedia di taman ini. Seniman performance dapat merespon spot-spot yang telah disebutkan diatas, 
namun sebagai ruang publik yang adalah milik bersama tentunya tetap memiliki batasan-batasan 
dalam memanfaatkannya, yaitu: tidak diperbolehkan merusak, menghancurkan, mencederai dan 
mengotori apa yang sudah tersedia di area taman tersebut. Kondisi spot dikembalikan seperti semula 
setelah performance art telah selesai dilakukan di spot tertentu. Ini merupakan sketsa singkat tentang 
suasana Taman Ayodia, tempat akan diselenggarakannya PADJAK #5. 

 

“Instant” : Jalan Pintas. 

Tema dari PADJAK #5 adalah: “Instant”, sebagai sebuah gerakan yang merespon suasana hari-hari 
belakangan ini di Indonesia. Dimana di Jakarta dan kota-kota lainnya di seluruh wilayah Indonesia 
akan berlangsung “Pesta Demokrasi” yaitu pemilihan umum (pemilu). Ada fenomena menarik yang 
melandasi pemilihan tema ini di seputar suasana pemilu sekarang ini, yaitu banyak orang-orang yang 
tiba-tiba saja dengan “instant” wajah-wajahnya muncul di publik dengan maksud menyodorkan diri 
menjadi calon legislatif (caleg). Mungkin juga untuk mencapai ambisi ini, mereka membutuhkan 
embel-embel gelar pendidikan tertentu, yang bisa jadi memperolehnya juga dengan cara-cara yang 
“instant”, tidak melalui jalur prosedur resmi. Ada yang “instant” ingin cepat ngetop, diketahui, dikenal, 
dan dipilih publik, walaupun entah apakah mereka memiliki kapasitas kemampuan yang dapat 
dipercaya dan diandalkan publik sebagai caleg yang dapat mewakili, membawa, dan 
memperjuangkan suara-suara rakyat. Bahkan ada juga yang dengan “instant” menyodorkan dirinya, 
karena merasa dan menganggap dirinya mampu menjadi presiden atau wakil presiden. Ada yang 
dengan “instant” ingin memiliki massa atau pendukung untuk semakin melengangkan langkah jalan 
menuju posisi penguasa di negeri ini. Hingga ada juga yang bisa nantinya tiba-tiba melakukan koalisi 
bersama-sama untuk mendapatkan kursi atau kecipratan jatah-jatah keuntungan tertentu, padahal 
sebelumnya mereka sepertinya saling bersaing dan bermusuhan. Pada dasarnya kondisi-kondisi ini 
adalah “instant” untuk meraih atau menempati posisi tertentu yang diinginkan, untuk selanjutnya bila 
jadi meraih posisi itu, mungkin akan memiliki kuasa yang lebih. 

Dengan melihat dan mengamati fenomena berulang atas suasana ini setiap lima tahunan, PADJAK 
#5 memberi ruang bagi seniman-seniman performance untuk membuat karya lalu menampilkan 
aksinya sebagai bentuk respon terhadap fenomena dan suasana di Indonesia yang menjadi serba 
“instant” ini. Tema “Instant” ini bersifat terbuka, untuk mewadahi multi tafsir yang mungkin saja bisa 
muncul dalam benak pemikiran seniman-seniman atas tema ini, dengan selanjutnya digarap-
dieksekusi melalui medium performance art. “Instant” bisa berkaitan dengan suasana pemilu atau 
politik lainnya, atau “instant” yang memiliki wujudnya berdiri sendiri, dimana mungkin saja bisa lepas 
dari konteks isu-isu tertentu, namun menghadirkan wujud kemungkinan “instant” yang khusus dan lain 
di luar pemikiran umum yang sudah ada sebelumnya. 

 



Situs Netral : Seakan Peperangan Tidak Terjadi. 

Sebuah situasi yang rumit melakukan performance di bulan April ini dimana konteks pemilu sudah 
menjadi wawasan dasar yang sangat berat bagi persepsi publik. PADJAK #5 ingin mendekati kondisi 
ini melalui jalan yang berbau netral tanpa menghilangkan sisi kritikalnya. Pertemuan kali ini ingin 
mencari jalan “instant” tetapi relevan.  

Asal-usul Taman Ayodya mungkin memang sudah sulit jika ditelusuri secara historik. Menariknya, 
pencarian informasi secara cepat di area online, mendapati bahwa dari sisi etimologi, kata Ayodya 
berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “Yang tidak terkalahkan” atau “Tempat perang tidak 
terjadi” dimana Rama, pahlawan dari cerita Ramayana lahir. Kata Ayodya yang berasal dari Ayodhyā 
dapat menjadi sebuah doa keinginan para masyarakat yang tentunya bertolak belakang dengan minat 
para penguasa.  

Tema “Instant” pun memberikan peluang yang lebih besar jika dikaitkan dengan situs. Dibalik sisi 
politik yang sedang merajalela, kawasan Bulungan pun terkenal dengan wisata kuliner local seperti 
berbagai pedagang kaki lima, Gultik (gulai tikungan), Ayam Asap Gathari yang namanya tidak asing 
lagi maupun Wapres (Warung Apresiasi) tempat dimana para seniman sering kongkow. Konteks 
kuliner yang begitu padat mungkin dapat diolah menjadi sebuah wacana bagi seniman performance 
untuk menitikberatkan iklim neutralisasi atas karya mereka. Mungkin hanya sekedar merebus mie 
instant dapat menjadi sebuah keanehan yang mencetus minat para penonton.  

Masih banyak hal lain yang dapat disalurkan sebagai sisi netral dari situs Taman Ayodya serta tema 
yang sudah disiapkan. Fisik-fisik situs dapat disimak kembali di paragraph sebelumnya serta 
eksplorisasi pribadi mengenai arti kata dan sebagainya. Ada pula pendekatan yang mempertanyakan 
apabila sisi netral itu diperlukan atau seberapa pentingkah pendirian yang tidak berpihak tersebut di 
dalam seni performance. Semoga “kebebasan” yang secara situs dan tema mungkin berkonflik 
dengan atmosfer politik setempat dapat menjadi inspirasi yang bermanfaat.  

Taman Ayodya dan ketegangan ditawarkan kepada seniman-seniman performance sebagai materi 
awal (pemicu) untuk memberi wujud terhadap “Instant” melalui seni performance. Dan PADJAK #5 
yang akan datang kiranya bisa menjadi wadah atau ruang presentasi untuk hasil karya-karya 
performance seniman yang ingin ikut ambil bagian dalam aksi merespon dan mengolah neutralisasi 
sambil bermain secara bebas. Selamat berkarya dan ditunggu proposal karyanya. (DAK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taman Ayodya 

Jalan Barito 
Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan 

 

PADJAK #5 Instant 

Sabtu, 12 April 2014 
18.00-selesai 

 
Site-recce: Sabtu, 5 April 2014: 18:00 

 


