
Pamor: Kekuatan dari Alam

Sudah sejak puluhan tahun lalu Toni Kanwa Adikusumah mengalami 
keresahan, tersebab oleh kegelisahannya sendiri dalam mencari
ketenangan jiwa. Hal itu juga yang membuatnya se mpat mencari
kesaktian dari berbagai sumber kepercayaan dan keagamaan.
Pencarian demi pencarian itu tak membuatnya menemukan kedamaian 
yang ia cari. Kegelisahannya makin menjadi.

Secara kebetulan Kanwa masuk ke Departemen Seni Rupa,
Institut Teknologi Bandung. Ini membuatnya bertemu dengan
beberapa orang akademisi sekaligus pelaku seni rupa yang banyak
mengerti dan memahami bentuk-bentuk seni akar tradisi.
Sebuah medium perantara yang membuat manusia memahami
keberadaan dirinya di tengah alam semesta. Beragam bentuk
pengondisian itu membuat masyarakat suku tradisional Indonesia
memiliki kepekaan luar biasa dalam menghadapi alam. Mereka berlaku 
hormat kepada alam. Mereka meyakini alam semesta memberi dampak 
kepada makhluk dan segala pengisinya, termasuk manusia.
Bukan sebaliknya.

Kanwa kemudian memutuskan untuk menjelajahi pelosok-pelosok
Nusantara untuk memahami nilai seni dan spiritualitas dan menemukan 
dirinya sendiri. Kanwa juga mempelajari bagaimana seni-seni itu
tercipta dan hadir dalam kehidupan suku-suku Nusantara itu.
Maka dari itu seluruh patung-patung Kanwa bergaya primitif yang khas 
dimiliki oleh suku-suku tersebut. Kanwa kemudian memahami bahwa
berkesenian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan
spiritual dan kehidupan duniawi masyarakat suku tradisi.

Kanwa memahami bahwa benda-benda seni dalam masyarakat suku atau akar tradisi 
hadir dalam bentuk-bentuk yang sederhana dan sarat akan abstraksi
(penyederhanaan) bentuk makhluk hidup, terutama manusia. Ia menyadari bahwa 
benda seni bukan dinilai dari keindahan bentuknya, melainkan dari fungsinya
dalam menghadirkan tenaga spiritual yang transenden. Seni kemudian menjadi
sarana penyatuan manusia dengan daya-daya kosmik alam semesta.
Maka kita bisa mafhum kenapa benda-benda seperti patung, keris, dan lain-lain 
dinilai sebagai pusaka atau benda-benda keramat. Mereka tidak boleh diperlakukan 
secara sembarangan.

Kanwa pun meneladani penciptaan benda-benda seni ritual dalam kekaryaannya, 
yang tidak hanya hadir dalam bentuk-bentuk primitif pada patungnya.
Ia pun menstimulasi dirinya dalam proses penyatuan dengan kosmik.
Kanwa melakukan serangkaian ritual demi mempersiapkan diri untuk berkarya.
Ia memilih sebuah istilah yakni “latihan kejiwaan”. Dan latihan itu menuntunnya
kepada sebuah kedamaian. Ia kerapkali menyebutnya sebagai sebuah tahapan yang 
“enjoy, di mana akal dan hati bersatu”. Latihan kejiwaan Kanwa biasanya dilakukan
dengan metode yang terbuka dan fleksibel. Dengan hadir dan berdiri di tengah alam 
Toni bisanya merentangkan tangan, menengadahkan muka dan memejamkan mata. 
Lama berdiam dengan posisi seperti itu Kanwa biasanya mencapai tahapan fokus
namun jauh dari hasrat dan keinginan. Posisi fokus ini berbeda posisi trans saat
seseorang mengalami ketidaksadaran. Saat itu seluruh indera Kanwa bekerja lebih 
peka dari biasanya. Dan saat itulah biasanya Toni mulai berkarya. Kekaryaan seni 
Toni merupakan wahana ataupun konsekuensi dari pengambilan sikap itu.
Dari posisi itu ia dapat menciptakan sejumlah patung-patung yang
secara memukau berukuran amat kecil, meskipun terdapat juga beberapa
karya yang berukuran besar.



Patung-patung manusia berukuran kecil Kanwa kebanyakan berbahan kayu.
Sebagai bahan pembutaan patung, penanganan artistik pada kayu cenderung 
lebih sederhana dibandingkan logam. Dengan “hanya” memahat dan mengukir 
sebatang kayuseorang seniman dapat langsung menjadikannya sebuah patung. 
Pada kasus penciptaan karya Kanwa, penggunaan bahan kayu juga membuat 
sang seniman pengalaman yang lebih taktil yang makin menjembatani proses 
spiritual. 

Meskipun masih menampilkan patung-patung berbahan kayu, pameran ini
ingin menggarisbawahi penggunaan material meteorit pada patung-patung 
Kanwa. Material meteorit sudah cukup lama Kanwa jelajahi, terlebih ia
mengetahui penggunaan meteorit dalam pembuatan bilah pusaka seperti 
kujang dan keris. Penciptaan patung-patung meteorit—dicampur dengan besi 
dan baja—itu menggunakan teknik pembuatan keris, yakni teknik tempa.
Pamor kemudian hadir sebagai berkas atau guratan pada bilah yang muncul 
akibat pencampuran dua material logam yang berbeda. Pola dan corak
pamor inilah yang kemudian menandai nilai estetik pada bilah keris sebagai 
jejak kesenimanan seorang empu. Pamor pada patung-patung Kanwa hadir
dalam garis-garis tipis keabuan yang mengingatkan kita pada pola guratan 
pada kayu. 

Dalam dunia perkerisan pamor menjadi salah satu elemen estetik yang
utama. Keistimewaan pamor menandai kekhasan teknik tempa, yang
mungkin hanya hadir di Nusantara. Pamor hadir bukan karena diukir dan 
dipahat ataupun menambahkan (menempel/melapis) dengan logam lain pada 
bilah utama. Motif pamor memang bisa diniatkan oleh seorang empu, namun 
hasil akhir pamor tidak pernah bisa benar-benar ditentukan. Proses
penempaan ibarat segala keinginan manusia yang harus berpasrah pada 
kerja-kerja alam semesta.

Keistimewaan berikutnya dari pamor—karena menyatu dengan bilah—hadir 
karena aspek estetik mendukung atau tak terpisahkan dari aspek fungsi dari 
sebuah keris atau kujang sebagai senjata.

Kanwa menyadari posisi seniman sebagai empu dalam budaya akar tradisi. 
Seorang empu biasanya menyadari posisinya sebagai bagian dari alam dan
terlatih mendengarkan suara-suaranya. Seorang empu sebagai seniman 
pra-modern juga melakukan metode-metode spiritualnya. Ia berpuasa,
berpantang, kungkum, berdoa, mengucapkan mantra-mantra, bersesajen 
dan menghindari tabu-tabu tertentu sampai yang berdaya transenden
memasuki kesadarannya.i 

Seorang empu juga memiliki kepekaan mumpuni terhadap bahan. Ini terbukti 
pula pada keris. Material meteorit (watu lintang) sudah sejak lama dipakai 
untuk pamor keris. Dan kemudian ditemukan bahwa material utama meteorit 
tersebut mengandung unsur titanium. Titanium memiliki tingkat
kekerasan yang lebih tinggi dari besi dan baja namun bobotnya justru lebih 
ringan. Pada zaman modern titanium banyak digunakan untuk
pembuatan alutsista dan pesawat luar angkasa.ii

Sesuatu yang paling kentara dari patung-patung manusia Kanwa adalah 
berbentuk vertikal, entah dalam posisi berdiri ataupun duduk. Arah vertikal 
ini menghubungkan bumi dengan langit. Masyarakat suku tradisi menyadari 
kehidupan di bumi juga bergantung kepada langit, misalnya saat mereka 
mempertimbangkan posisi bintang untuk menentukan musim tanam.
Hal itu berlaku juga seperti empu menyadari keistimewaan meteorit—sebagai 
benda langit—untuk bahan pembuatan keris. 

Karena kehidupan di bumi bergantung kepada langit, manusia senantiasa
berhubungan dengan langit agar hidupnya di dunia selamat, berkecukupan,
sehat dan berkembang biak. Kelangsungan hidup manusia tergantung dari 
langit yang kosong itu. Patung yang berwujud vertikal, sama seperti
gunungan, menghubungkan manusia dengan kekosongan langit yang penuh 
daya-daya transenden. Perilaku masyarakat akar tradisi dalam berlaku spiritual 
juga berorientasi kepada langit dengan merentangkan tangan dan menenga-
dahkan muka ke atas.iii

Kanwa tidak pernah meniatkan karya-karyanya menjadi materi pemujaan. 
Karya-karya patungnya lebih sebagai artefak yang menandai sebuah sikap atau 
posisi spiritual, bagaimana seorang manusia memasrahkan diri kepada
kekuatan alam semesta sembari bertakzim kepada bumi yang dipijak. Selain 
itu, Kanwa juga meneladani perilaku kaum “intelektual” pra-modern yang 
diberi amanat untuk berkarya memberi manfaat kepada masyarakatnya.
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Toni Kanwa Adikusumah lahir pada 1959 di
Tasikmalaya. Pada 1979 ia belajar di Fakultas Seni 
Rupa dan Desain di Institut Teknologi
Bandung, Indonesia. Sejak masa mudanya,
ia menjelajahi seluruh Nusantara untuk
mempelajari pengetahuan dan praktik tentang seni 
dan ritual berbagai budaya-budaya asli Kaliman-
tan, Sumbawa, Papua, Nias dan daerah lain. Pen-
galaman ini memberinya pemahaman mendalam 
tentang budaya tradisional asli dan menghasilkan 
tatanan fisik dan batin yang membentuk praktik 
berkeseniannya. Sejak 2000 ia berkeliling dunia 
memperdalam karakter universal dari praktik seni 
dan pengetahuannya. Dia telah mempresentasikan 
karya-karya dan pertunjukan-pertunjukannya di 
Indonesia, Belgia, Prancis, Amerika Serikat dan 
Singapura.

Ucapan Terima Kasih:
Bernadette Van de Maele
Deden Sambas
Kang Maman
Yadi
Yana Romanda
Agnes Nila Permata
Sunaryo
Seluruh staff Selasar Sunaryo Art Space yang bertugas


