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Part I

Despite the encroachments of globalisation, the idea that one’s 

identity might be contingent upon an ongoing connection to a 

certain place remains strong across many cultures. A great deal 

of history continues to be written to legitimise (or sometimes de-

legitimise) the natural possession of particular lands by certain 

groups. However, our larger human history has always been 

one, for better or worse, of movement. Throughout the constant 

ebb and flow of humanity across the globe, more readily mobile 

people have at times prospered but also suffered as they sought 

to make their lives in the ‘homelands’ of more fixed populations. 

History sometimes records these movements as mutually 

beneficial and part of the general advancement of humanity. 

Sometimes it sees them as the wellspring of endless tragedy.

Generally, history flattens and obscures the very real human 

implications of these shifts and movements in populations. 

By abstracting the fundamental human experience of change 

towards an essentialised description of whole peoples, history 

written at a distance frequently ignores the much more granular 
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and spiritual content driving or disrupting human attachments 

in changing times. Consequently, although art is never a 

substitute for well-assembled facts and reasoned argument, it 

often benefits us by colouring in the private and the personal 

dimensions of larger changes in the way different people 

experience their lives.

The story of Tionghoa Indonesians is an example of where 

straightforward academic exegesis never seems able to quite do 

justice to the magnitude of what these people have experienced 

over centuries in the archipelago.  This is understandable, in 

part, because of the sheer diversity of that population. Arriving 

in waves across centuries, speaking diverse dialects, sometimes 

already wealthy, sometimes incredibly poor, sometimes only 

staying temporarily, often wishing to turn their back on their 

homeland entirely, ethnic Chinese people have engaged with 

every level and sphere of life in pre-modern, modern, and now 

contemporary Indonesia.

Thanks in part to the role ethnic Chinese intermediaries played in 

the extractive economics of the United East India Company, the 

Dutch colonial state, and Suharto’s New Order regime, the relative 

wealth and success of some Tionghoa people has often been 

used to create and sustain a widespread trope casting ‘Orang 

Cina’ as being loyal only to material success in contrast to pribumi 

or  ‘indigenous Indonesians’ loyalty to each other and to the very 
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soil of their Tanah Air or homeland.  As has happened in many 

times and many places throughout history, this othering of one 

ethnic group has been politically expedient in Indonesia to those 

willing to make race and indigeneity the core of national identity.  

Part II

In some ways the artist Jayanto Tan is an exemplary 

representative of a ‘Chinese Indonesian’, although he would 

certainly not wish to be cast in such a stereotyped role. Emerging 

from both humble and tragic beginnings, he has through both 

effort and opportunity managed to transcend the physically, 

structurally, and symbolically violent circumstances that 

continually haunt Tionghoa Indonesians while nonetheless 

acknowledging their role in shaping his life to this day. Like many, 

he fled Indonesia following the political turmoil and race riots that 

followed the fall of Suharto in 1998. In doing so he found himself 

relocated to Australia within a diaspora in which he was neither 

fully Chinese nor completely Indonesian. 

In his exhibition “Ritual: My Beautiful Curse (Cap Go Meh)” 

Jayanto uses the beauty and potential of food to pull together the 

disparate strings of his unsettled life and reflect optimistically on 

how they have shaped the person he has become in Australia. 

Tinkering with the much-reproduced Chinese ornamental design 
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‘double happiness’ (囍), Jayanto re-frames a common sentiment 

with gentle irony to consider his ‘double dislocation’ as a twice-

over member of a migrant family. First, as part of a very mixed-

ancestry Chinese family in Indonesia and then solo in Australia as 

part of a diasporic family spread from Germany to Taiwan. 

Having travelled to Australia alone and in pursuit of love and 

safety, Jayanto’s artistic practice has always drawn on themes 

related to familiarity and hospitality. Initially exposed to art while 

working in the café of the Art Gallery of New South Wales, he was 

encouraged by new Australian friends to give expression to what 

they saw as his innate creativity through study at the National Art 

School where he completed both a Bachelor (2017) and Master 

(2019) degree. Working primarily as a ceramicist and producing 

highly formalistic works in multiple series, Jayanto sees art and 

food as indivisible in that they are both central to reproducing the 

only partially remembered familial sociality that was torn from 

him in his early life. 

Influenced aesthetically by the queer Cuban artist Felix Gonzalez-

Torres, though eschewing his kind of cultural activism, Jayanto’s 

work is highly autobiographical. He describes it as cathartic in 

both its production and its representation in the gallery. Jayanto 

lays out a personal journey of loss, longing, and recovery that 

pays homage to the essential welcoming and accepting culture 

of Sydney. In doing so he celebrates his artistic practice, and art 
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more generally, as an optimistic opportunity to create new kinds 

of sociality capable of ameliorating the fracturing of many social 

bonds he endured during his youth in Sumatra. Relentlessly 

positive and always hopeful, Jayanto takes a clear-eyed look at 

the way the fragmentation of his family over many years shaped 

his understanding of his own dispositions, inclinations, and 

potentialities as a social person. 

Jayanto’s exhibition is best appreciated in a linear way and in 

two parts. It represents his journey from childhood to adulthood, 

from dependence to independence, from confusion to resilience, 

from fear to optimism, and from Sumatra to Sydney. Beginning 

in Sumatra, where he was born the youngest child of 13 (one of 

whom died)  in a family merging new anti-communist arrivals 

from China on his father’s side with generations of Peranakan 

syncretism with Malay, Batak and Minang cultures on his mother’s 

side, Jayanto reveals how the mysterious and never discussed 

death of his father and the subsequent loss of his many elder 

siblings into the Indonesian and global Chinese diaspora left his 

5-year-old self increasingly cut off from the warmth of a large and 

loving family. 

Equating familiarity with the ritualistic consumption of food in a 

way that Indonesians of all ethnic backgrounds would understand, 
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the young Jayanto sees his future fortunes obscured by the 

weight of paternal loss and the narrowing of his larger supporting 

structures of kinship to that of his smallholder mother eking out a 

living selling produce in the local market. As his family splintered 

at such a young age and as he was forced to move from place to 

place without explanation, Jayanto’s family members began to 

take on the character of ghosts. Always present in both Chinese 

and Indonesian cultures these spectral figures never made 

themselves fully known to him and intensified his feelings of 

dislocation and being caught between different worlds. 

As Jayanto tells the story, being a Peranakan child in the Suharto 

era he was comforted by his mother’s preparation of food and the 

low-key celebration of Chinese festivals. The most memorable 

of this for him has always been that of Cap Go Meh, the Spring 

Lantern Festival held on the 15th day of the Lunar New Year. 

However, at the same time he was aware of social and cultural 

constraints that prevented him from fully embracing the kind of 

all-encompassing ethnic identities that are everywhere evident 

across Indonesia in the celebration of rituals that invariably 

focus on the preparation and consumption of food. In Suharto’s 

Indonesia, to be Chinese was always to be contingent and 

questioned. 

In his mid-teens Jayanto was old enough to follow the diasporic 

paths of his elder siblings. This path took him through multiple 
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careers in Jakarta and Bali where he sought both sustenance and 

love in ultimately unsatisfactory ways before making his circuitous 

way to Sydney. It was only in Sydney that he found the kinds of 

freedom he had suspected were possible. The most important of 

these were the freedom to explore, shape, and present his sexual, 

creative, and intellectual identities in a manner still unthinkable in 

much of Indonesia.  

However, it would be wrong to imagine that Sydney in the early 

21st century offered an endless Mardi Gras-like context for 

a young gay migrant to find his footings. For his first decade 

Jayanto’s experience was one of survival and merely scraping 

by. In those days, as is still the case, he did not find particular 

support in either the queer or Indonesian communities in Sydney. 

Rather he began to increasingly find respect in the city’s larger 

multi-ethnic artistic community where he was inspired by the 

experience of other Indonesians who had successfully become 

Australian-Indonesian artists including Jumaadi and Leyla 

Stephens. 

Asked what he has learned from this journey, Jayanto is adamant 

that seeking solace in one-dimensional identities, whether they 

be sexual or racial, is a fraught endeavour for the dislocated 

individual. To be wholly one thing only is to potentially deny 

oneself meaningful connections into larger and richer worlds. 



For Jayanto, the beauty of art and food is that they both have the 

potential to create social contexts that bridge differences that in 

other situations might force people apart or condemn individuals 

to solitude. Participating in art brings us together as much as 

breaking bread, sharing salt, eating rice, opening a cask, raising 

glasses, or any of the multitudinous rituals in which different 

cultures use food to connect people to one another.   

About the writer: Greg Doyle is a final year PhD student at Sydney 

University where he specialises in Indonesian contemporary art. 

Instagram @senigreg 

Facebook @ Seni Greg. 
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Bagian IBagian I

Sekalipun berada di tengah invasi globalisasi, tetap banyak Sekalipun berada di tengah invasi globalisasi, tetap banyak 

kebudayaan yang berpandangan bahwa identitas seseorang kebudayaan yang berpandangan bahwa identitas seseorang 

bergantung pada kelangsungan hubungan manusia dengan bergantung pada kelangsungan hubungan manusia dengan 

tempat tertentu. Banyak peristiwa sejarah yang terus ditulis tempat tertentu. Banyak peristiwa sejarah yang terus ditulis 

untuk melegitimasi (atau terkadang mendelegitimasi) untuk melegitimasi (atau terkadang mendelegitimasi) 

kepemilikan alamiah suatu lahan oleh kelompok-kelompok kepemilikan alamiah suatu lahan oleh kelompok-kelompok 

tertentu. Meski begitu, jika dilihat lebih jauh, mau tak mau, tertentu. Meski begitu, jika dilihat lebih jauh, mau tak mau, 

sejarah umat manusia merupakan gambaran pergerakan. sejarah umat manusia merupakan gambaran pergerakan. 

Melalui pasang surut arus umat manusia di seluruh dunia, Melalui pasang surut arus umat manusia di seluruh dunia, 

kaum yang lebih dimudahkan untuk melakukan perpindahan kaum yang lebih dimudahkan untuk melakukan perpindahan 

telah menjadi makmur, namun juga menderita, saat mencoba telah menjadi makmur, namun juga menderita, saat mencoba 

mencari penghidupan di ‘tanah air’ dengan populasi yang lebih mencari penghidupan di ‘tanah air’ dengan populasi yang lebih 

permanen. Sejarah terkadang mencatat pergerakan ini memiliki permanen. Sejarah terkadang mencatat pergerakan ini memiliki 

sifat yang saling menguntungkan dan merupakan bagian dari sifat yang saling menguntungkan dan merupakan bagian dari 

kemajuan umat manusia secara umum. Terkadang, hal ini juga kemajuan umat manusia secara umum. Terkadang, hal ini juga 

tampak bagaikan mata air tragedi tak berkesudahan.tampak bagaikan mata air tragedi tak berkesudahan.

Secara garis besar, sejarah meratakan dan mengaburkan Secara garis besar, sejarah meratakan dan mengaburkan 

implikasi-implikasi nyata dari peristiwa pergeseran dan implikasi-implikasi nyata dari peristiwa pergeseran dan 
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pergerakan populasi yang sesungguhnya bersifat sangat pergerakan populasi yang sesungguhnya bersifat sangat 

manusiawi ini. Melalui pengabstrakan pengalaman manusia manusiawi ini. Melalui pengabstrakan pengalaman manusia 

mengenai perubahan yang sesungguhnya begitu mendasar, mengenai perubahan yang sesungguhnya begitu mendasar, 

dan lebih mengarah pada intisari penggambaran keseluruhan dan lebih mengarah pada intisari penggambaran keseluruhan 

masyarakat, sejarah ditulis secara berjarak dan acapkali masyarakat, sejarah ditulis secara berjarak dan acapkali 

mengacuhkan isi yang diwarnai unsur emosional dan spiritual mengacuhkan isi yang diwarnai unsur emosional dan spiritual 

dan tampak yang lebih dalam dan befokus yang mengarahkan dan tampak yang lebih dalam dan befokus yang mengarahkan 

atau mengganggu keterikatan manusia di masa yang terus atau mengganggu keterikatan manusia di masa yang terus 

berubah. Konsekuensinya, sekalipun seni tak pernah dapat berubah. Konsekuensinya, sekalipun seni tak pernah dapat 

menggantikan fakta-fakta yang terangkai dengan baik dan menggantikan fakta-fakta yang terangkai dengan baik dan 

argumentasi logis, seringkali kehadirannya menguntungkan argumentasi logis, seringkali kehadirannya menguntungkan 

bagi kita karena turut mewarnai dimensi-dimensi privat dan bagi kita karena turut mewarnai dimensi-dimensi privat dan 

personal terkait perubahan besar yang dialami masyarakat personal terkait perubahan besar yang dialami masyarakat 

dalam kehidupannya.dalam kehidupannya.

Kisah mengenai masyarakat Tionghoa di Indonesia merupakan Kisah mengenai masyarakat Tionghoa di Indonesia merupakan 

contoh nyata bagaimana penjelasan ilmiah dunia akademik contoh nyata bagaimana penjelasan ilmiah dunia akademik 

tidak akan pernah sanggup menggambarkan magnitudo tidak akan pernah sanggup menggambarkan magnitudo 

dari apa yang telah dialami masyarakat Nusantara ini dari apa yang telah dialami masyarakat Nusantara ini 

selama berabad-abad.  Hal ini dapat dipahami mengingat, selama berabad-abad.  Hal ini dapat dipahami mengingat, 

sebagiannya, disebabkan oleh begitu beragamnya populasi sebagiannya, disebabkan oleh begitu beragamnya populasi 

mereka. Kedatangan mereka secara bergelombang melintasi mereka. Kedatangan mereka secara bergelombang melintasi 

lautan, berbicara dengan dialek beragam, terkadang memang lautan, berbicara dengan dialek beragam, terkadang memang 

sudah makmur, terkadang luar biasa miskin, terkadang hanya sudah makmur, terkadang luar biasa miskin, terkadang hanya 

menetap sementara, seringkali berharap bisa memalingkan menetap sementara, seringkali berharap bisa memalingkan 

punggung sepenuhnya dari tanah air mereka, masyarakat punggung sepenuhnya dari tanah air mereka, masyarakat 



Verge Gallery
+61 (02) 9563 6218
verge-gallery.net

beretnis Tionghoa telah masuk di setiap tingkatan dan ranah di beretnis Tionghoa telah masuk di setiap tingkatan dan ranah di 

kehidupan Indonesia pra-modern, modern, dan kontemporer.kehidupan Indonesia pra-modern, modern, dan kontemporer.

Sebagiannya disebabkan oleh peran-peran etnis Tionghoa Sebagiannya disebabkan oleh peran-peran etnis Tionghoa 

sebagai perantara dalam kegiatan ekonomi ekstraktif yang sebagai perantara dalam kegiatan ekonomi ekstraktif yang 

dijalankan oleh VOC, pemerintah kolonial Belanda, dan rezim dijalankan oleh VOC, pemerintah kolonial Belanda, dan rezim 

Orde Baru, beberapa masyarakat Tionghoa yang dianggap Orde Baru, beberapa masyarakat Tionghoa yang dianggap 

makmur dan sukses seringkali digunakan untuk menciptakan dan makmur dan sukses seringkali digunakan untuk menciptakan dan 

melanggengkan penyebaran kiasan tentang anggapan ‘Orang melanggengkan penyebaran kiasan tentang anggapan ‘Orang 

Cina’ yang loyal hanya pada kesuksesan materi, sebagai lawan Cina’ yang loyal hanya pada kesuksesan materi, sebagai lawan 

dari karakter pribumi Indonesia yang loyal terhadap satu sama dari karakter pribumi Indonesia yang loyal terhadap satu sama 

lain dan Tanah Air.  Sebagaimana terjadi di banyak tempat dan lain dan Tanah Air.  Sebagaimana terjadi di banyak tempat dan 

berulang sepanjang sejarah, peliyanan kelompok etnis semacam berulang sepanjang sejarah, peliyanan kelompok etnis semacam 

ini dipandang bijaksana dalam politik Indonesia, terutama bagi ini dipandang bijaksana dalam politik Indonesia, terutama bagi 

mereka yang menganggap ras dan kepribumian sebagai inti dari mereka yang menganggap ras dan kepribumian sebagai inti dari 

identitas nasional. identitas nasional. 

Bagian IIBagian II

Pada beberapa bagian, sang seniman, Jayanto Tan, merupakan Pada beberapa bagian, sang seniman, Jayanto Tan, merupakan 

contoh representatif terhadap ‘Tionghoa Indonesia’, sekalipun contoh representatif terhadap ‘Tionghoa Indonesia’, sekalipun 

ia tentu tidak akan bersedia untuk dikotak-kotakkan ke ia tentu tidak akan bersedia untuk dikotak-kotakkan ke 

dalam stereotipe semacam itu. Ia tumbuh melalui awal yang dalam stereotipe semacam itu. Ia tumbuh melalui awal yang 

tragis dan sederhana, melalui usaha dan kesempatan yang tragis dan sederhana, melalui usaha dan kesempatan yang 

memungkinkannya untuk melalui kekerasan secara fisik, memungkinkannya untuk melalui kekerasan secara fisik, 
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struktural, maupun simbolis, yang terus menghantui masyarakat struktural, maupun simbolis, yang terus menghantui masyarakat 

Tionghoa Indonesia sekaligus tetap mengakui kontribusi mereka Tionghoa Indonesia sekaligus tetap mengakui kontribusi mereka 

di tengah masyarakat saat ini. Seperti banyak orang Indonesia di tengah masyarakat saat ini. Seperti banyak orang Indonesia 

lainnya, ia melarikan diri dari Indonesia menyusul gonjang-ganjing lainnya, ia melarikan diri dari Indonesia menyusul gonjang-ganjing 

politik dan kerusuhan berbau SARA yang mengiringi kejatuhan politik dan kerusuhan berbau SARA yang mengiringi kejatuhan 

Suharto di tahun 1998. Pada saat itu, ia memutuskan untuk Suharto di tahun 1998. Pada saat itu, ia memutuskan untuk 

pindah ke Australia bersama diaspora yang bukan sepenuhnya pindah ke Australia bersama diaspora yang bukan sepenuhnya 

orang China, bukan pula Indonesia. orang China, bukan pula Indonesia. 

Di dalam pameran bertajuk Ritual: My Beautiful Curse (Cap Go Di dalam pameran bertajuk Ritual: My Beautiful Curse (Cap Go 

Meh) Jayanto menggunakan kecantikan dan potensi pangan Meh) Jayanto menggunakan kecantikan dan potensi pangan 

untuk menarik tali-temali semrawut dari kehidupannya yang untuk menarik tali-temali semrawut dari kehidupannya yang 

terus berpindah dan bercermin melalui mata seorang optimis terus berpindah dan bercermin melalui mata seorang optimis 

tentang bagaimana peristiwa-peristiwa ini telah turut membentuk tentang bagaimana peristiwa-peristiwa ini telah turut membentuk 

sosoknya saat ini di Australia. Dengan cara mengutak-atik sosoknya saat ini di Australia. Dengan cara mengutak-atik 

desain ornamen ‘kebahagiaan berganda’ (囍) yang banyak sekali desain ornamen ‘kebahagiaan berganda’ (囍) yang banyak sekali 

direporduksi, Jayanto membingkai ulang sentimen umum dengan direporduksi, Jayanto membingkai ulang sentimen umum dengan 

ironi lembut untuk menggambarkan peristiwa ‘perpindahan ironi lembut untuk menggambarkan peristiwa ‘perpindahan 

lokasi ganda’ yang dialaminya sebagai ‘anggota keluarga migran lokasi ganda’ yang dialaminya sebagai ‘anggota keluarga migran 

dikali dua.’ Pertama, sebagai bagian dari keluarga dengan garis dikali dua.’ Pertama, sebagai bagian dari keluarga dengan garis 

keturunan Tionghoa campuran di Indonesia, dan sendirian keturunan Tionghoa campuran di Indonesia, dan sendirian 

di Australia sebagai bagian dari diaspora keluarganya yang di Australia sebagai bagian dari diaspora keluarganya yang 

menyebar dari Jerman hingga Taiwan. menyebar dari Jerman hingga Taiwan. 

Bepergian ke Australia seorang diri mencari cinta dan keamanan, Bepergian ke Australia seorang diri mencari cinta dan keamanan, 

praktik artistik Jayanto selalu berkisar pada tema-tema terkait praktik artistik Jayanto selalu berkisar pada tema-tema terkait 
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keakraban dan keramah-tamahan. Ia pertama kali terpapar keakraban dan keramah-tamahan. Ia pertama kali terpapar 

dengan kesenian pada saat bekerja di café Art Gallery of New dengan kesenian pada saat bekerja di café Art Gallery of New 

South Wales, kemudian didorong oleh teman-teman barunya South Wales, kemudian didorong oleh teman-teman barunya 

di Australia untuk mengekspresikan apa yang mereka lihat di Australia untuk mengekspresikan apa yang mereka lihat 

sebagai kreativitas bawaannya untuk lebih jauh menimba sebagai kreativitas bawaannya untuk lebih jauh menimba 

ilmu di the National Art School, di mana ia menamatkan gelar ilmu di the National Art School, di mana ia menamatkan gelar 

Sarjana (2017) dan Masternya (2019). Sebelumnya ia bekerja Sarjana (2017) dan Masternya (2019). Sebelumnya ia bekerja 

sebagai tukang keramik dan memproduksi karya-karya sangat sebagai tukang keramik dan memproduksi karya-karya sangat 

formalistik dalam format serial, Jayanto menganggap seni dan formalistik dalam format serial, Jayanto menganggap seni dan 

panganan tak terpisahkan, mengingat keduanya adalah pusat panganan tak terpisahkan, mengingat keduanya adalah pusat 

proses reproduksi lingkaran sosial keluarga yang direnggut dari proses reproduksi lingkaran sosial keluarga yang direnggut dari 

kehidupannya saat ia masih belia dan hanya setengah diingatnya kehidupannya saat ia masih belia dan hanya setengah diingatnya 

kini.kini.

Secara estetik ia dipengaruhi oleh seniman queer asal Kuba, Felix Secara estetik ia dipengaruhi oleh seniman queer asal Kuba, Felix 

Gonzalez-Torres, sekalipun menghindari pendekatan aktivisme Gonzalez-Torres, sekalipun menghindari pendekatan aktivisme 

budaya yang diusungnya. Karya Jayanto sangatlah otobiografis, budaya yang diusungnya. Karya Jayanto sangatlah otobiografis, 

dan baik dari segi produksi dan representasinya di dalam galeri dan baik dari segi produksi dan representasinya di dalam galeri 

diutarakannya sebagai katarsis. Jayanto meletakkan perjalanan diutarakannya sebagai katarsis. Jayanto meletakkan perjalanan 

personalnya terkait kehilangan, kerinduan, dan pemulihan yang personalnya terkait kehilangan, kerinduan, dan pemulihan yang 

memberikan penghormatan pada budaya Sydney yang ramah memberikan penghormatan pada budaya Sydney yang ramah 

dan penuh penerimaan. Pada saat melakukan hal ini, ia turut dan penuh penerimaan. Pada saat melakukan hal ini, ia turut 

merayakan praktik artistiknya, dan kesenian pada umumnya, merayakan praktik artistiknya, dan kesenian pada umumnya, 

sebagai kesempatan penuh optimisme untuk menciptakan sebagai kesempatan penuh optimisme untuk menciptakan 
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sosialitas jenis baru yang mampu memperbaiki retakan-retakan sosialitas jenis baru yang mampu memperbaiki retakan-retakan 

ikatan sosial yang dialaminya saat remaja di Sumatera. Sebagai ikatan sosial yang dialaminya saat remaja di Sumatera. Sebagai 

seorang yang selalu positif dan penuh harap, Jayanto melihat seorang yang selalu positif dan penuh harap, Jayanto melihat 

fragmentasi bertahun-tahun di dalam keluarganya melalui mata fragmentasi bertahun-tahun di dalam keluarganya melalui mata 

beningnya yang turut membentuk pemahamannya mengenai beningnya yang turut membentuk pemahamannya mengenai 

disposisinya, kecenderungannya, serta potensinya sebagai disposisinya, kecenderungannya, serta potensinya sebagai 

makhluk sosial.makhluk sosial.

Pameran Jayanto terasa lebih enak diapresiasi jika dilakukan Pameran Jayanto terasa lebih enak diapresiasi jika dilakukan 

secara linear dan dibagi ke dalam dua bagian. Cara ini dapat secara linear dan dibagi ke dalam dua bagian. Cara ini dapat 

mewakili perjalanannya dari masa kanak-kanak menuju remaja, mewakili perjalanannya dari masa kanak-kanak menuju remaja, 

dari tergantung menjadi independen, dari kebingungan menuju dari tergantung menjadi independen, dari kebingungan menuju 

ketangguhan, dari takut menjadi optimis, dari Sumatera ke ketangguhan, dari takut menjadi optimis, dari Sumatera ke 

Sydney. Saat lahir sebagai anak termuda dari 13 anak (satu Sydney. Saat lahir sebagai anak termuda dari 13 anak (satu 

meninggal) di satu keluarga Sumatra yang terbentuk karena meninggal) di satu keluarga Sumatra yang terbentuk karena 

Gerakan anti-komunis baru di China dari sisi ayahnya, dengan Gerakan anti-komunis baru di China dari sisi ayahnya, dengan 

sinkretisme generasi Peranakan antara budaya Melayu, Batak sinkretisme generasi Peranakan antara budaya Melayu, Batak 

dan Minang dari sisi ibunya, Jayanto menyingkap bagaimana dan Minang dari sisi ibunya, Jayanto menyingkap bagaimana 

kematian ayah yang diikuti banyak kakaknya diselimuti kematian ayah yang diikuti banyak kakaknya diselimuti 

banyak misteri dan tak pernah terungkap ditengah perjalanan banyak misteri dan tak pernah terungkap ditengah perjalanan 

diaspora Jayanto menjadi warga Indonesia dan China global, diaspora Jayanto menjadi warga Indonesia dan China global, 

dan membuatnya yang masih berusia 5 tahun terputus dari dan membuatnya yang masih berusia 5 tahun terputus dari 

kehangatan dan cinta keluarga besarnya. kehangatan dan cinta keluarga besarnya. 

Menyamaratakan keramahan dengan konsumsi ritualistik Menyamaratakan keramahan dengan konsumsi ritualistik 

seperti halnya orang Indonesia dari latar belakang etnis seperti halnya orang Indonesia dari latar belakang etnis 
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manapun pahami, Jayanto muda melihat peruntungannya ke manapun pahami, Jayanto muda melihat peruntungannya ke 

depan dikaburkan dengan beratnya rasa kehilangan ayah dan depan dikaburkan dengan beratnya rasa kehilangan ayah dan 

mengerucutnya struktur pendukung berbasis kekerabatan mengerucutnya struktur pendukung berbasis kekerabatan 

sehingga ibunya yang seorang petani kecil mencari nafkah sehingga ibunya yang seorang petani kecil mencari nafkah 

dari hasil penjualan hasil menanamnya di pasar setempat. dari hasil penjualan hasil menanamnya di pasar setempat. 

Karena keluarganya terpecah saat ia masih sangat muda dan Karena keluarganya terpecah saat ia masih sangat muda dan 

ia dipaksa untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain ia dipaksa untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain 

tanpa penjelasan, keluarga Jayanto menjelma sosok-sosok tanpa penjelasan, keluarga Jayanto menjelma sosok-sosok 

hantu. Mereka tidak pernah menampakkan diri sepenuhnya di hantu. Mereka tidak pernah menampakkan diri sepenuhnya di 

hadapan Jayanto, baik dalam budaya China maupun Indonesia, hadapan Jayanto, baik dalam budaya China maupun Indonesia, 

dan ini memperkuat perasaannya terhadap perpindahan lokasi dan ini memperkuat perasaannya terhadap perpindahan lokasi 

(dislokasi) dan terjebak di antara dunia yang berbeda.(dislokasi) dan terjebak di antara dunia yang berbeda.

Sebagaimana diungkapkan Jayanto, menjadi seorang Peranakan Sebagaimana diungkapkan Jayanto, menjadi seorang Peranakan 

di era Soeharto ia selalu dihibur dengan segala macam makanan di era Soeharto ia selalu dihibur dengan segala macam makanan 

yang disiapkan Ibunya dan perayaan Imlek sederhana. Ingatan yang disiapkan Ibunya dan perayaan Imlek sederhana. Ingatan 

yang paling berkesan untuknya adalah perayaan Cap Go Meh, yang paling berkesan untuknya adalah perayaan Cap Go Meh, 

Festival Lampion (Spring Lantern Festival) yang diadakan pada Festival Lampion (Spring Lantern Festival) yang diadakan pada 

hari ke-15 selepas Hari Raya Imlek. Pada saat bersamaan, hari ke-15 selepas Hari Raya Imlek. Pada saat bersamaan, 

ia menyadari bagaimana tegangan sosial dan budaya yang ia menyadari bagaimana tegangan sosial dan budaya yang 

menghalang-halanginya untuk sepenuhnya merangkul identitas menghalang-halanginya untuk sepenuhnya merangkul identitas 

etnis secara menyeluruh, padahal sudah begitu jelas di seluruh etnis secara menyeluruh, padahal sudah begitu jelas di seluruh 

Indonesia nyata-nyatanya perayaan ritual rutin terjadi di saat itu Indonesia nyata-nyatanya perayaan ritual rutin terjadi di saat itu 

dan fokus pada persiapan konsumsi makanan. Menjadi orang dan fokus pada persiapan konsumsi makanan. Menjadi orang 



Tionghoa di era Soeharto berarti identitasnya kurang tetap dan Tionghoa di era Soeharto berarti identitasnya kurang tetap dan 

sering dipertanyakan.sering dipertanyakan.

Pada usia pertengahan remajanya Jayanto sudah cukup tua Pada usia pertengahan remajanya Jayanto sudah cukup tua 

untuk mengikuti jalur diasporis  kakak-kakaknya. Jalan ini untuk mengikuti jalur diasporis  kakak-kakaknya. Jalan ini 

membuatnya melalui beragam jenis karir di Jakarta dan Bali membuatnya melalui beragam jenis karir di Jakarta dan Bali 

untuk mencari makan dan cinta namun hasilnya selalu kurang untuk mencari makan dan cinta namun hasilnya selalu kurang 

memuaskan hingga akhirnya ia memutuskan untuk menempuh memuaskan hingga akhirnya ia memutuskan untuk menempuh 

perjalan yang berbelit-belit hingga sampai ke Sydney. Hanya di perjalan yang berbelit-belit hingga sampai ke Sydney. Hanya di 

Sydney ia dapat menemukan kebebasan yang ia idam-idamkan Sydney ia dapat menemukan kebebasan yang ia idam-idamkan 

sejak lama. Yang paling penting dari ini semua adalah kebebasan sejak lama. Yang paling penting dari ini semua adalah kebebasan 

untuk mengeksplorasi, membentuk, dan menampilkan identitas untuk mengeksplorasi, membentuk, dan menampilkan identitas 

seksual, kreatif, dan intelektualnya melalui cara-cara yang belum seksual, kreatif, dan intelektualnya melalui cara-cara yang belum 

banyak dipikirkan di Indonesia.banyak dipikirkan di Indonesia.

Meski begitu, sungguh keliru jika membayangkan Sydney di Meski begitu, sungguh keliru jika membayangkan Sydney di 

awal abad ke-21 laksana Mardi Gras tak berkesudahan bagi awal abad ke-21 laksana Mardi Gras tak berkesudahan bagi 

seorang migran gay untuk menemukan pijakannya. Pada dekade seorang migran gay untuk menemukan pijakannya. Pada dekade 

pertamanya, pengalaman Jayanto diwarnai upaya bertahan pertamanya, pengalaman Jayanto diwarnai upaya bertahan 

hidup dan mengais-ngais rezeki. Di hari-hari gelap itu, bahkan hidup dan mengais-ngais rezeki. Di hari-hari gelap itu, bahkan 

sampai sekarang, ia tidak menemukan dukungan dari komunitas sampai sekarang, ia tidak menemukan dukungan dari komunitas 

queer atau orang Indonesia di Sydney. Alih-alih, rasa hormatnya queer atau orang Indonesia di Sydney. Alih-alih, rasa hormatnya 

perlahan muncul pada komunitas artistik multi-etnis di kota, di perlahan muncul pada komunitas artistik multi-etnis di kota, di 

mana ia turut terinspirasi oleh seniman Indonesia lain yang telah mana ia turut terinspirasi oleh seniman Indonesia lain yang telah 

sukses menjadi seniman Australia-Indonesia antara lain seperti sukses menjadi seniman Australia-Indonesia antara lain seperti 
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Jumaadi dan Leyla Stephens. Jumaadi dan Leyla Stephens. 

Saat bertanya padanya perihal pembelajaran yang ia ambil Saat bertanya padanya perihal pembelajaran yang ia ambil 

dari seluruh perjalanan ini, Jayanto bersikeras bahwa jalan dari seluruh perjalanan ini, Jayanto bersikeras bahwa jalan 

mencari penghiburan melalui identitas satu-dimensi, entah mencari penghiburan melalui identitas satu-dimensi, entah 

itu secara seksual atau rasial, merupakan jalanan penuh aral itu secara seksual atau rasial, merupakan jalanan penuh aral 

melintang bagi individu yang mengalami perpindahan lokasi. melintang bagi individu yang mengalami perpindahan lokasi. 

Untuk menjadi sosok dengan identitas tunggal  juga berarti Untuk menjadi sosok dengan identitas tunggal  juga berarti 

berpotensi menyangkal banyak koneksi penuh arti lainnya ke berpotensi menyangkal banyak koneksi penuh arti lainnya ke 

dalam dunia yang lebih luas dan kaya. Bagi Jayanto, indahnya dalam dunia yang lebih luas dan kaya. Bagi Jayanto, indahnya 

seni dan makanan adalah keduanya berpotensi menciptakan seni dan makanan adalah keduanya berpotensi menciptakan 

konteks sosial yang dapat menjembatani perbedaan-konteks sosial yang dapat menjembatani perbedaan-

perbedaan yang pada situasi berbeda dapat memaksa perbedaan yang pada situasi berbeda dapat memaksa 

masyarakat menjadi tercerai-berai atau mengutuk individu ke masyarakat menjadi tercerai-berai atau mengutuk individu ke 

dalam kesendirian. Berpartisipasi dalam aktivitas seni dapat dalam kesendirian. Berpartisipasi dalam aktivitas seni dapat 

menyatukan kita sebagaimana berbagi separuh roti, berbagi menyatukan kita sebagaimana berbagi separuh roti, berbagi 

garam, makan nasi, membuka tong, saling mengangkat gelas, garam, makan nasi, membuka tong, saling mengangkat gelas, 

dan banyak sekali ritual yang digunakan beragam budaya lain dan banyak sekali ritual yang digunakan beragam budaya lain 

untuk menghubungkan satu dan lainnya melalui makanan. untuk menghubungkan satu dan lainnya melalui makanan. 

Mengenai penulis: Greg Doyle adalah mahasiswa PhD Mengenai penulis: Greg Doyle adalah mahasiswa PhD 

tingkat akhir di Sydney University dengan spesialisasi seni tingkat akhir di Sydney University dengan spesialisasi seni 

kontemporer Indonesia. Anda dapat menghubunginya melalui kontemporer Indonesia. Anda dapat menghubunginya melalui 

Instagram @senigreg atau Facebook @ Seni Greg. Instagram @senigreg atau Facebook @ Seni Greg. 
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