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Abstract 
This paper is focused on the practice of collecting and investing paintings, and its 
correlation with motivation and orientation, as well as the position s of pure collector 
in Indonesia’s art world.  The subject of this research is DR. Oei Hong Djien (OHD), a 
great pure collector of paintings located in Magelang.  The practice of collecting and 
investing is a whole activity that involves a lot of components in the art world : artist, 
curator, critic, and the public.  Currently collecting and investing cannot be separated, 
it always has relations.  This paper aims to explore practice of collecting and investing  
paintings by OHD, describes the motivation and orientation, and  identify his point of 
views about paintings,  furthermore is to describe the role of OHD in Indonesia’s art 
world, which is embodied in his museum infrastructure.  As a pure collector, OHD is 
more appreciative on art values, than on economic values in investing paintings. 
Key words: pure collector, collecting, investing, art world 
 
Pendahuluan 

Art world adalah sebuah istilah yang digunakan untuk  menandai 
aktivitas antar individu atau institusi yang memiliki kepentingan yang 
sama dalam kegiatan seni.  Merujuk pendapat Becker, bahwa dunia seni 
adalah sebuah kegiatan bersama, yang berkembang tidak hanya 
diproduksinya sebuah karya seni, tapi juga didukung oleh berbagai pihak 
yang terlibat di dalamnya.  Becker memperlihatkan bahwa perkembangan 
dunia seni didukung pula oleh pemikiran yang muncul baik dari pernyataan 
seniman, kritikus, maupun pengamat. Dunia seni melibatkan publik seni 
yang kemudian terkait dengan komodifikasi dan distribusi yang dilakukan 
oleh museum dan galeri.  Becker membahas bagaimana fenomena dunia 
seni itu terbentuk secara institusional dalam masyarakat yang akibatnya 
mensyaratkan adanya kesepakatan dan kerjasama pihak-pihak yang 
terlibat di dalamnya (Becker, 1982 : ix-xi). Paparan ini menunjukkan bahwa 
medan seni dapat dilihat sebagai aktivitas kelompok dalam masyarakat, 
dan keberadaannya menjadi sebuah medan sosial yang di dalamnya 
terdapat interaksi antara unsur-unsurnya, yakni:  seniman, institusi seni, 
yaitu galeri, art dealers, kurator, kritikus, dan publik seni atau audiens. 
Interaksi setiap unsur dalam Art word atau medan sosial seni mirip dengan 
sistem roda berjalan, yaitu tiap-tiap unsur seni tersebut saling berinteraksi 
dalam hubungan yang sinambung satu dengan lainnya.  

Dalam paparan ini penulis fokus pada bahasan mengenai 
keberadaan kolektor lukisan murni yang merupakan bagian dari art world. 
Kolektor lukisan murni (yang kemudian akan diringkas menjadi : kolektor 
murni-pen) tidak memiliki tujuan spekulatif dalam mengoleksi lukisan.  
Kolektor murni membeli lukisan sebagaimana mengkonsumsi barang 
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lainnya.  Selera mereka sangat subjektif, karena mengoleksi ialah kegiatan 
personal yang sulit untuk diintervensi oleh orang luar atau pasar. Jumlah 
mereka paling sedikit diantara jenis kolektor lainnya, namun mereka 
berasal dari kalangan atas.   Umumnya  mereka memperlakukan koleksi 
lukisannya secara benar, dalam arti mementingkan mutu dan kualitas 
estetika, membeli apapun karya lukisan yang mereka sukai dan tidak 
terpengaruh trend pasar seperti halnya spekulan atau pedagang. Namun 
realitanya tidak semua kolektor memiliki wawasan dan pengetahuan 
tentang seni.  Kondisi seperti inilah yang sering dimanfaatkan oleh para 
spekulan, dengan memberikan intepretasi sesuai dengan selera pasar. Hal 
itu dapat merubah orientasi bagi yang semula kolektor murni yang hanya 
ingin memiliki koleksi lukisan berkualitas, akhirnya tergiring untuk 
menginvestasikan koleksinya untuk menjadi aset dan bernilai ekonomi di 
suatu hari.  

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, 
dengan pendekatan sosial-budaya.  Dalam hal ini kebudayaan dipandang 
sebagai objek kajian, atau sebagai suatu fenomena, yang terdiri dari unsur-
unsur yang saling terkait secara hierarkis dan fungsional dalam satu 
sistem.  Secara hierarkis dalam konsep kebudayaan tercakup unsur nilai-
nilai budaya, pranata-pranata sosial, perilaku dan pola prilaku individu 
warga masyarakat (Rohidi, 2000 : 6). Berbicara mengenai kebudayaan 
dalam hal ini, dikaitkan dengan keberadaan individu di dunia seni yang 
melakukan praktek pengoleksian dan penginvestasian lukisan, yang 
memiliki seperangkat nilai, dan merujuk pada cita-cita tertentu.  Perilaku 
tersebut menimbulkan cara pandang yang khas dalam medan social seni 
yang berkaitan dengan keberadaan nilai-nilai lukisan. 

Tulisan ini akan diawali dengan  pandangan mengenai relasi antara 
seni lukis dan keberadaan kolektor di Indonesia. Kegiatan analisa akan 
dikaji sejauh mana motivasi dan orientasi kolektor murni dalam mengoleksi 
dan menginvestasi lukisan yang dimilikinya. Sebagai objek penelitian 
penulis akan fokus pada narasumber sekaligus seorang kolektor murni 
yaitu Dr. Oei Hong Djien (OHD) dari Magelang, yang memiliki ribuan 
lukisan dan telah mengoleksi lukisan sejak dari 25 tahun yang lalu.   
 
Dr. Oei Hong Djien, Kolektor Murni di Indonesia 

Salah satu kolektor ternama di Indonesia berasal dari Magelang 
adalah Dr. Oei Hong Djien (OHD), seorang pengusaha tembakau, yang 
mulai mengkolektosi lukisan sejak dari 25 tahun yang lalu (gambar 1). 
Namanya mulai diperbincangkan sejak tahun 1990-an, dijuluki sebagai “the 
guru of Indonesia’s collector’s” (Susanto, 2004 :41). Ia menularkan hobinya 
untuk mengoleksi lukisan pada para koleganya sesama pengusaha di 
Magelang. OHD yang lulus dari kuliah kedokteran tahun 1965-an ini 
mendanai koleksi lukisannya dari bisnis tembakau.  Kecintaannya pada 
seni tumbuh seiring dengan masa kecil yang selalu dikelilingi oleh lukisan 
koleksi keluarganya.   
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Ia banyak belajar mengenai seni dengan sering mengunjungi 
pameran-pameran  dan museum-museum di dalam dan luar negeri, juga 
berkonsultasi.  Selain itu ia banyak berdiskusi mengenai lukisan untuk 
menambah pengetahuan baik dari ahli seni, rekan-rekannya, dan terutama 
para seniman.  Terutama Affandi dan Widayat ketika mereka masih hidup.  
Selain dikenal sebagai patron kolektor, ia pun banyak membantu para 
seniman muda tanpa pamrih, dengan cara menyokong kegiatan kesenian 
mereka dan membeli karyanya. OHD tidak menjual lukisan untuk 
keuntungan ekonomi, namun bila ia menjual kembali lukisan yang telah ia 
beli, bisa dipastikan harganya lebih tinggi dibandingkan sewaktu ia 
membelinya dulu.  Seluruh koleksi lukisan yang dimilikinya dipajang 
dengan cara bergilir di museum pribadinya di Magelang, yang telah dibuka 
sekitar tahun 1997. 

 
Gambar 1. Dr. Oei Hong Djien , salah satu kolektor murni Indonesia 
(sumber : www.firman budi.wordpress) 

 
Alasan utama OHD kegiatan dalam melakukan perburuan untuk 

mengkoleksi lukisan adalah ia ingin membangun museum yang 
menempatkan koleksi lukisannya, karena itulah ia merasa perlu untuk 
terus melengkapi koleksinya, walau tidak semua lukisan yang dibeli adalah 
ia sukai secara kualitas visual.  OHD juga mencermati keberadaan nilai 
sejarah, dan keberadaan si seniman itu pada periodenya. Sebagai contoh ia 
memiliki karya pelukis Wijaya dan Basoeki Abdoellah, namun jumlah 
lukisan tersebut tidak sebanyak lukisan karya seniman favoritnya yaitu 
Affandi, Sudjojono, Widayat, dan Rusli.  OHD juga mengkoleksi karya-karya 
seniman masa kini ia seperti lukisan Ivan Sagito, Nyoman Sukari, 
Nashirun, dan Yuswantoro Adi.  Dalam kegiatan mengoleksi, OHD tidak 
terikat pada corak, ragam atau trend tertentu, baginya yang lebih penting 
adalah sebuah karya yang bermutu tinggi.  

Selain nilai sejarah, latar belakang OHD dalam mengoleksi lebih 
pada ketertarikan akan nilai-nilai budaya pada karya yang dikoleksinya. 
Untuk merealisasikan keinginannya, maka ia mendirikan pula museum  
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pribadi yang memungkinkan khalayak untuk turut menikmati keragaman 
budaya yang dihadirkan lewat karya rupa. Selain faktor tersebut, nilai 
estetika yang terkait dengan teknik, skill dan corak lukisan menjadi salah 
satu motivasi dalam kegiatan pemilihan lukisan yang akan dikoleksi, hal ini 
sekaligus mempengaruhi pula selera OHD, sekaligus landasan untuk 
mengapresiasi karya dalam bentuk diskusi maupun dalam bentuk 
membelinya.   

 
Relasi Seni Lukis dan Kolektor dalam  Medan Sosial Seni 

Seni lukis adalah cabang seni rupa yang paling dinamis dalam 
perkembangannya dibandingkan dengan cabang seni rupa lainnya.  Hal ini 
dipengaruhi oleh hegemoni budaya Barat yang dengan cepat menyebar ke 
negara-negara non-Barat. Sejarah mencatat masa awal pengkomoditian 
seni lukis modern berlangsung sekitar abad-17 oleh para kaum borjuis di 
Belanda, diawali dari revolusi industri di Inggris awal abad-19, dimana 
sistem dan pola masyarakat  berubah menjadi industristrialis baik dalam 
aspek pembangunan maupun pola-pola kepranataannya.   

Pola hidup masyarakat industrialis membawa dampak pula pada 
bidang seni dan cabang lainnya, dimana terjadi pengutamaan terhadap seni 
lukis dibandingkan cabang seni rupa lainnya yang sebenarnya telah 
terbentuk sejak masa renesans.  Kondisi ini tetap berlangsung hingga saat 
ini, dimana seni lukis tetap menjadi primadona dalam hal pengoleksian dan 
penginvestasian (Yustiono dalam makalah “Pelukis Indonesia dan 
Tantangan Berkarya Masa Kini”, Bienalle Seni Lukis Jakarta X, 21 
November 1996). 

Berkembangnya pasar seni lukis saat ini akibat adanya kegiatan 
sejumlah orang yang berperan sebagai kolektor, yang untuk mengoleksi 
lukisan, yang kini identik dengan kegiatan investasi.  Mengoleksi berbeda 
dengan berinvestasi, mengoleksi lukisan adalah sebuah kegiatan atau 
proses mengumpulkan lukisan, tanpa ada maksud untuk menjual kembali 
atau mendapatkan keuntungan finansial dari lukisan tersebut. Sedangkan 
investasi, berarti pemodal yang menanamkan uangnya pada lukisan 
tersebut untuk mendapatkan nilai keuntungan dari lukisan tersebut.  

Kolektor seni menempati porsi yang penting dalam medan sosial 
seni, dan  menempati bagian dari publik seni.  Dalam medan sosial seni, 
publik adalah sekelompok orang yang menanggapi seni, dan berusaha 
memahami seni dengan sudut pandang atau persepsi masing-masing 
tergantung latar belakang sosial budaya, pengalaman, dan pendidikannya.  
Publik senilah yang  memutuskan apakah sebuah karya seniman dianggap 
karya seni atau bukan.   

Kolektor sebagai bagian dari publik seni memiliki latar belakang 
menilai karya seni yang berbeda-beda.  Kolektor masuk dalam wilayah 
pengapresiasian karya seni, yang memiliki kapasitas menukar karya seni 
dengan jumlah nominal tertentu dan kemudian menyimpannya.  Dalam hal 
ini, karya seni adalah sebuah komoditi yang dapat memberi nilai ekonomis 
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padanya pada diri mereka dan kelompoknya, dan sebagai komoditi, 
peredaran seni didorong oleh mesin kapitalis hingga sampai ke tangan 
konsumennya, yaitu kolektor.   
 
Relasi Koleksi dan Investasi Lukisan dalam Medan Sosial Seni 

Seni dapat dilihat sebagai aktivitas kelompok masyarakat.  Cara 
pandang inilah yang kemudian memunculkan konsep artworld atau medan 
sosial seni. Dalam tataran ini kegiatan seni menjadi wilayah yang otonomi 
seperti halnya kegiatan lainnya.  Menurut Ian Heywood, “’Autonomy’ meant 
the attainment of some degree of freedom from direct economic, political or 
religious control for the art world within the wider society” (Heywood, 1997 : 
46).  Salah satu tujuan konsep medan sosial seni adalah memahami 
kompleksitas seni dalam kehidupan masyarakat, yang menjadi kajian 
adalah peran individu dalam lembaga masyarakat, kemunculan otoritas, 
perkembangan identitas personal dan kelompok, serta pengetahuan dan 
ideologi. 

Dalam medan sosial seni, seni adalah produk masyarakat, yaitu 
bagaimana karya seni tercipta sebagai hasil interaksi seniman dan 
masyarakatnya, dan bagaimana karya seni memiliki pengaruh terhadap 
masyarakat (Hauser,1982:89).  Hauser pun menekankan fungsi seni pada 
masyarakat, bagaimana objek seni memiliki potensi, baik kritik maupun 
nilai estetik (ibid. hal: 94 dan 308). 

Istilah art world kemudian dipergunakan oleh George Dickie untuk 
mengembangkan the institutional theories of art atau teori institusi seni.  
Istilah medan sosial seni memiliki dua pengertian, yaitu secara filosofis dan 
umum.  Secara filosofis, dipergunakan sebagai perangkat untuk 
menganalisa seni dan estetika. Sementara yang lainnya, medan sosial seni 
adalah kelompok yang berinteraksi mempengaruhi penilaian terhadap 
karya seni (Ichsan, 2002:19). Dalam teori institusi seni, kolektor adalah 
bagian dari publik yang mengapresiasi seni, yang berkaitan dengan 
seniman, karya seni, medan sosial seni dan sistem roda berjalannya. 

Dalam penelitian ini medan sosial seni dipergunakan sebagai sudut 
pandang kajian, dimana kedudukan Oei Hong Djien (OHD) berperan 
sebagai kolektor sekaligus investor lukisan, bagaimana penilaian estetika 
terhadap lukisan yang dikoleksi dan diinvestasinya. Selain itu bagaimana 
peran atau kedudukan OHD dalam medan sosial seni di Indonesia 

Kedudukan kolektor dalam medan sosial seni adalah sebagai publik 
seni, dalam kaitannya dengan konteks seni, publik seni ialah sekelompok 
orang yang secara intelektual memahami seni.  Pandangan ini dilontarkan 
oleh Hauser, 1982:449, yang menyatakan bahwa:  

Dalam rentang sejarah, seni tidak pernah unified (satu jenis-pen), 
karena publiknya pun tak pernah unified, dan karena perkembangan 
kondisi yang berbeda dari tiap kelompok publik, mengkondisikan 
pandangan berbeda pula dalam seni berdasarkan ideologi mereka, 
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dan tidak dapat disatukan dalam satu pemahaman dan nilai, 
kekomplekan dan seluk-beluknya. 
Kolektor adalah bagian dari publik seni yang memiliki cukup 

kapasitas untuk memahami dan memiliki pengetahuan tentang seni, dalam 
publik seni pada umumnya. Chanin berpendapat bahwa kolektor adalah 
penyokong kegiatan seni dengan bantuan dananya, dengan begitu kegiatan 
seni dan budaya dapat terus berlanjut (Chanin,1990: 67).  Menurut Hauser, 
kolektor muncul dari lahirnya perdagangan seni, setelah kolapsnya sistem 
patronisasi masa lalu (ibid. hal:459).  Peran para kolektor pun berpengaruh 
pada medan sosial seni ketika lukisan mulai menjadi komoditi besar-
besaran sekitar tahun 1980-an.  Walaupun seniman, art dealer, dan para 
ahli seni senantiasa dapat mempengaruhi para kolektor, dan segelintir dari 
mereka menyediakan waktu untuk mendengarkan kata-kata dari para ahli 
seni dalam memilih lukisan, namun kolektor lebih banyak mendengar apa 
yang dikatakan para kolektor lainnya mengenai karya seni.  Sebagai 
akibatnya mereka membangun pengaruh di pasar seni, dan mendominasi 
konsensus dalam medan sosial seni (Sandler, 1996 : 433). 

Medan sosial seni sangatlah luas cakupannya, dalam wilayah nilai 
seni rupa ia mencakup wilayah nilai wacana dan nilai pasar.  Nilai wacana 
dan pasar seakan berseberangan namun seperti dua sisi mata uang yang 
sama karena sebagai esensi, ia mencakup nilai ekstrisik dan intrisik 
lukisan, yang memiliki tata nilai yang berbeda.   Pada wilayah wacana, nilai 
lukisan lebih berkutat pada wilayah nilai budaya, nilai sosial, nilai sejarah, 
nilai pengetahuan, nilai ekonomi, dan nilai prestisi. Wilayah ini lebih 
banyak berkutat di wilayah akademisi, tataran diskusi seni rupa, pengantar 
kuratorial pameran, dan museum, dimana lukisan "hanya" disimpan, tidak 
diperjualbelikan lagi, yang sepertinya "steril" pasar. Sedangkan pada 
wilayah pasar tata nilainya lebih condong pada citra, issue, trend, dan 
harga.  Tata nilai ini lebih banyak berkutat pada wilayah pendistribusian 
seni secara komersil, seperti balai lelang, galeri, art shop, antar pedagang 
seni, atau pedagang dan seniman. Namun kedua dikotomi tersebut sangat 
memungkinkan untuk saling berhubungan dan mempengaruhi.  Karena 
pasar pun adalah bagian dari medan sosial seni itu sendiri. 

Kolektor lukisan bergerak dalam kedua wilayah tersebut.  Kolektor 
murni, yaitu OHD lebih  "peduli" dengan dunia wacana, dengan tentunya 
mempedulikan pula skill, kualitas teknis, dan media lukisan.  Dapat 
dikatakan nilai sebuah lukisan lebih dari sekedar nilai ekonomi dan harga 
belaka, namun ia bergerak pada wilayah nilai yang mungkin tak dapat 
terukur dengan nominal.  Perhitungan dan penilaian investasi lukisan tak 
dapat disamakan dengan sarana investasi lainnya.  Selain nilai ekonomi, 
lukisan pun memiliki nilai-nilai lainnya seperti nilai intrinsik dan 
ekstrinsik seni.  Menurut Sumardjo, nilai intrinsik seni dibentuk oleh 
material seni seperti cat dan kanvas, nilai ekstrinsik yaitu gagasan, pikiran, 
dan perasaan seniman (Sumardjo, 2000:19).  
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Motivasi dan Orientasi Kolektor 
Saat ini kegiatan mengoleksi tak dapat lepas dari kegiatan 

berinvestasi, apapun motivasi dan orientasinya, kegiatan ini dipercaya lebih 
menguntungkan karena sekaligus dapat menyalurkan hobby.   Pemicu 
kegiatan mengoleksi sedikit berbeda dengan berinvestasi.  Mengoleksi lebih 
pada kesenangan, dan kepuasan pribadi.  Sedangkan  kegiatan berinvestasi 
yang dilandasi oleh kesadaran orang bahwa nilai karya seni yang bermutu 
tak akan pernah turun nilainya.  Menanamkan modal pada karya seni rupa, 
apabila dijual kembali akan mendapat keuntungan, terutama bila karya 
masterpiece. Hal itu  karena barang yang tersedia sangatlah sedikit, 
sedangkan jumlah permintaan banyak (Chanin, 1990 : 81).   

Namun motivasi dan orientasi tetap menjadi rambu-rambu yang 
menentukan apa alasan para kolektor dalam mengoleksi dan menginvestasi 
lukisan. Sebagai ilustrasi, apabila seorang kolektor besar hendak menjual 
koleksi lukisannya, masyarakat tidak dapat mengeneralisir bahwa bahwa 
orang tersebut adalah pedagang seni yang  hanya mencari keuntungan 
nominal dari koleksi yang dimilikinya, mungkin saja orang tersebut  
menjual lukisan karena faktor ingin menukarnya dengan lukisan yang lebih 
berkualitas.  Dalam arti, ia berinvestasi sebuah karya seni bukan 
berlandaskan nilai investasi dan ekonomi, melainkan untuk mendapatkan 
kualitas koleksi yang lebih baik dari koleksi  yang sebelumnya. 

Berdasarkan riset penulis, berdasarkan motivasi dan orientasinya 
kolektor lukisan dibagi menjadi tiga jenis.  Pertama, kolektor murni, yaitu  
mengoleksi lukisan tanpa tujuan mencari keuntungan secara ekonomi, dan 
mengoleksi lebih pada kepuasan pribadi. Kedua, kolektor-art dealer, 
kolektor yang mengoleksi dengan mencari keuntungan secara ekonomi, 
namun ia tetap mementingkan nilai-nilai dalam seni rupa selain kepuasan 
pribadi.  Terakhir yaitu kolektor pedagang, yang lebih berkonsentrasi dalam 
mengolah nilai ekonomi dibanding nilai seni rupa.  Pengkategorian ini sulit 
bila berdasarkan rentang waktu mereka dalam mengoleksi lukisan.  Dengan 
sudut pandang motivasi dan orientasi sebagai latar belakang, maka mereka 
telah memposisikan diri sebagai bagian dari jenis kolektor di atas, atau 
gabungan. 

Munculnya perbedaan jenis kolektor satu dengan yang lainnya 
tentunya ada kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam mengoleksi dan 
berinvestasi lukisan.  Keragaman para kolektor dalam mengumpulkan 
lukisan berangkat dari motivasi dan orientasi yang kadang dapat bersaling 
silang.  Hal ini menjadi faktor yang melatarbelakangi sikap kolektor dalam 
praktek mengoleksian dan penginvestasian, dan pula menjadi "rambu-
rambu" untuk kriteria dalam pemilihan lukisan tertentu, selain selera yang 
juga banyak berperan. 

Kolektor memiliki berbagai alasan untuk mengoleksi karya seni 
tergantung motivasi dan orientasinya.  Motivasi dan orientasi menjadi 
“rambu-rambu” untuk kriteria pemilihan lukisan yang dikoleksi, dan 
menjadi pembeda kriteria jenis kolektor satu dengan lainnya.   Definisi 
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motivasi menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu ; 1. 
Dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak untuk 
melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, 2. Usaha-usaha yang 
dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak 
melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya 
atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya ; bawah sadar : dorongan 
untuk bertindak yang pada hakikatnya terselubung bagi yang 
bersangkutan, tetapi yang dapat ditelusuri melalui perilakunya.  Definisi 
orientasi menurut penjelasan buku yang sama yaitu ; peninjauan untuk 
menentukan sikap (arah, tempat, dan sebagainya) yang tepat dan benar. 

Mengoleksi dan berinvestasi lukisan secara ekonomi berangkat dari 
lingkup nilai yang berbeda, seperti yang telah disingung di atas.  Wilayah 
investasi yang bersifat lebih terbuka karena bersinggungan dengan pasar, 
nilai lukisan lebih diobjektifikasi untuk kepentingan ekonomi, baik itu 
selera (karena mengikuti trend pasar) dan harga. Berbeda halnya dengan 
mengoleksi secara murni, ia bergerak lebih pada lingkup nilai-nilai seni dan 
wacana di luar wilayah pasar.  Walaupun seorang kolektor murni tetap 
harus menukarkan sejumlah nominal tertentu untuk mendapat lukisan, 
namun wilayah tersebut lebih bersifat tertutup (personal), sangat subjektif, 
dan dinikmati sendiri atau kalangan terbatas.  

Dikutip dari hasil wawancara dengan kurator dan pengamat seni 
rupa, Amir Sidharta, jumlah kolektor murni paling sedikit diantara jenis 
kolektor lainnya, namun mereka adalah golongan yang paling kaya raya.  
Rata-rata mereka "benar" dalam mengoleksi, dalam arti mementingkan 
mutu dan kualitas estetika, tidak terpengaruh trend pasar seperti halnya 
spekulan atau pedagang.  Dalam makalah yang ditulis oleh kurator dan 
pengamat seni rupa Adi Witjaksono, kolektor murni  dapat "melahap" 
lukisan apapun yang mereka sukai, hanya saja bila mereka tidak memiliki 
pengetahuan mengenai seni, akan menjadi sasaran empuk para spekulan 
(pedagang seni, pen) yang dapat "memaksakan" acuan mereka (Adi 
Witjaksono, Makalah Diskusi Pameran Tunggal Widodo ke-8, “Seni Rupa 
“Gorengan”, Spekulan dan Pahala Akal Bulus).  Tidak menutup 
kemungkinan bagi mereka untuk menginvestasikan assetnya bila hal itu 
dapat digunakan untuk menambah kualitas koleksi mereka, atau bila ada 
kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak.   

Secara umum para kolektor memiliki kekuatan ekonomi, dalam arti 
mapan secara finansial. Kolektor lukisan rata-rata telah mapan secara 
ekonomi, dimana seluruh  kebutuhan primer, sekunder, dan tersier telah 
terpenuhi.  Mengoleksi lukisan adalah gaya hidup, seperti halnya pemilihan 
furniture, barang elektronik, mobil dan pakaian, yang menunjukkan cita 
rasa atau selera kelompoknya.  Mengoleksi lukisan lebih bersifat subjektif, 
"hak" perorangan. berdasarkan pengalaman, kepentingan pribadi, dan 
selera. 
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Telaah Motivasi dan Orientasi Pengoleksian lukisan 
Pemilihan lukisan bagi OHD sebagai kolektor murni adalah sangat 

subjektif, kriterianya berdasarkan pengalaman, kepentingan, dan selera 
pribadi, tanpa terpengaruh intervensi pihak luar seperti ahli seni atau 
selera pasar. Motivasi dan orientasi OHD dalam mengoleksi lebih pada 
ketertarikan akan perangkat nilai yang melatari sebuah lukisan diluar nilai 
ekonomi.  Menurut Jacob Sumardjo, nilai dapat diartikan esensi, pokok 
yang mendasar, yang akhirnya dapat menjadi dasar-dasar normatif. Jacob 
melanjutkan, nilai sebagai esensi ini, dalam seni, dapat masuk dalam aspek 
intrinsik seni, yaitu struktur bentuk seni.  Tetapi juga dapat masuk dalam 
aspek ekstrinsiknya berupa nilai agama, moral, sosial, psikologi, politik 
(Sumardjo, 2000 : 142).   

Nilai budaya dapat dimasukkan dalam nilai ekstrinsik lukisan, yang 
menjadi motivasi  OHD dalam mengoleksi lukisan. Seperti yang telah 
disinggung di atas, konsep kebudayaan tercakup unsur nilai budaya, 
pranata-pranata sosial, perilaku, dan pola prilaku individu warga 
masyarakat. Maka diperlukan pengalaman dan pengetahuan mengenai 
budaya tertentu bagi para penikmat lukisan yang ingin menelaah koleksi 
OHD. Misalnya lukisan karya Donald Friend berjudul “The Fighting 
Cocked” (gambar 2), yang dibukukan dalam “Exploring Modern Indonesian 
Art”, berisi kumpulan karya seni yang dikoleksi OHD. Lukisan ini 
menggambarkan tradisi adu ayam atau tajen dalam salah satu upacara 
masyarakat Hindu di Bali. Nilai budaya disini tentunya berdasarkan “versi” 
dan kepentingan OHD, untuk mengisi museum pribadinya.  Dengan begitu 
OHD memiliki orientasi sebagai kontributor budaya, dengan 
memperbolehkan khalayak umum untuk turut menikmati koleksinya. Agar 
mereka dapat menilmati keragaman budaya lewat karya rupa.   

 

            
Gambar.2.Donald Friend, “The Fighting Cocked” 1970, 79x135,5 cm  
(sumber : Exploring Modern Indonesian Art) 
 

Selain nilai budaya, OHD pun ingin mengetengahkan nilai-nilai 
sejarah, lewat koleksinya yang bisa diakses lewat buku dan museum.  
Terlepas dari segala kritik yang ditujukkan padanya, buku ini mencoba 
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membuat sistematika sejarah seni rupa menurut versi OHD, yang dibantu 
oleh ahli seni.  OHD akan puas bila bila dapat menghadirkan periode-
periode penting sejarah seni rupa Indonesia dan periode penting perjalanan 
sejarah karir seorang perupa pada publik seni secara luas. Biografi dan 
riwayat perjalanan karir seniman penting untuk menandai periodesasi 
perkembangan sejarah seni rupa di Indonesia.  Pemilihan lukisan dengan 
kriteria nilai sejarah menjadi pertimbangan penting karena akan disimpan 
di museum pribadi, dan diharapkan akan menjadi warisan berharga 
generasi berikutnya.   

OHD dapat bebas memilih koleksinya, dan tidak terpengaruh selera 
pasar.  Ketertarikannya pada sejarah seni berkaitan dengan kredibilitas 
seniman dan karyanya, layak atau tidakkah karya tersebut dipajangkan di 
museumnya.  Hal tersebut dapat dilihat dari buku hasil tulisan Helena 
Spanjaard “Eksploring Modern Indonesian Art, The Collections of Dr. Oei 
Hong Djien”, yang memuat pencantuman asal-usul dimana lukisan tersebut 
pernah dipamerkan dan dimuat disebuah katalog.  Dengan identitas 
tersebut diharapkan dapat menaikkan reputasi karya, menaikan 
kredibilitas senimannya, sekaligus memaparkan sejarah karya tersebut. 
Contohnya lukisan Hendra Gunawan yang berjudul “Three Prostitutes” 
(gambar 3), yang pernah ada dalam catalog “Modern Indonesian Art, Three 
Generation of Tradition and Change, 1945-1990”, dan catalog “Soul, Spirit, 
and Mountain.  Preoccupation of Contemporary Indonesian Painters, 1993” 
(Spanjaard, 2004 : 51).  Contoh lain yaitu karya Yuswantoro Adi berjudul 
“Masterpieces of Indonesia” (gambar 4), yang pernah dimuat di catalog 
“Yayasan Seni Rupa Indonesia, Philip Morris Art Award 1997”, dipamerkan 
di “Agung Rai Museum of Art, Bali, 11-15 Juli 1997”, lukisan tersebut 
meraih penghargaan pemenang Grand Prize dalam kompetisi Philip Morris 
Asean Art Award di manila (Ibid. Hal: 91). 

 

                       
Gambar 3. Hendra Gunawan, ”Three Prostitues” 1978, 146x200cm (sumber: 
Exploring Modern Indonesian Art) 
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Gambar 4. Yuswantoro Adi, “Masterpieces of Indonesia” 1996-1997, 150x150 cm  
(sumber : Exploring Modern Indonesian Art) 
 

Sejarah dan biografi seniman adalah dua hal terkait dalam reputasi 
dan kredibilitas seniman, terutama menjadi syarat untuk memasuki sebuah 
museum, walaupun itu museum pribadi.  OHD tidak membatasi diri dengan 
corak, gaya, dan seniman tertentu, namun jumlah lukisan karya old master 
dan established cenderung lebih banyak jumlahnya dibandingkan karya 
seniman muda dalam buku koleksinya.  Seniman terkenal, apalagi ia adalah 
tokoh penting yang turut menorehkan sejarah dalam seni rupa Indonesia, 
adalah jaminan kredibilitas yang merupakan akses bagi karyanya untuk 
memasuki museum.  Hal ini didukung pula oleh selera OHD yang 
cenderung memfavoritkan seniman yang telah almarhum seperti Hendra 
Gunawan,  S.Sudjojono, Affandi, dan Widayat.  Dimana reputasinya telah 
dikenal dalam sejarah perkembangan seni rupa di Indonesia. 

Affandi dan Hendra Gunawan adalah dua tokoh seni rupa Indonesia 
yang menjadi wakil representasi sejarah seni rupa, lukisan-lukisannya 
dipajang di museum pribadi OHD .  Sepanjang karir kesenimanan Affandi 
(1907-1990) ditandai oleh sederet pameran, dan penghargaan terhadap 
pengabdiannya pada dunia seni rupa.  Sehingga ia dikokohkan sebagai 
maestro seni rupa Indonesia.  Ia dianggap sebagai pelopor dan pembuka 
cakrawala baru bagi kemajuan seni lukis saat karirnya menanjak dengan 
corak ekspresionismenya.  Hendra Gunawan (1918-1983), seperti halnya 
Affandi tergabung dalam kelompok PERSAGI sepanjang tahun 1938-1950.  
Ia banyak menggambarkan tema perjuangan pada lukisannya, disamping 
tema-tema kerakyatan. Perjalanan karirnya ditandai dengan bergabungnya 
ia dalam “Pelukis Front’ yang bertugas membuat poster-poster perjuangan 
pada tahun 1945, pada tahun 1946 ia bergabung dalam SIM (Seniman 
Indonesia Muda), menjadi pendiri organisasi “Pelukis Rakyat” yang 
serumpun dengan “Lembaga Kebudayaan Rakyat” (Lekra), dan menjadi 
salah satu dosen pertama di STSRI-ASRI Yogyakarta. 
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Keterlibatan Hendra Gunawan dalam perjuangan perebutan 
kemerdekaan Indonesia adalah periode penting bagi sejarah karirnya.  
Maka tema seperti itu menjadi penting pula untuk dijadikan koleksi 
museum OHD, karena menggambarkan pula sejarah bangsa Indonesia.  
Selain itu sikap dan kejujuran seniman dalam berkarya menjadi tolok ukur 
dalam criteria pengoleksian  OHD, penilaian tersebut diiringi oleh intesitas 
dialog yang kerap dilakukan oleh OHD dan Affandi. Sikap Affandi dalam 
berkarya serta konsep yang melatarinya menandai periode kreativitasnya, 
yang tentunya berelasi dengan biografi perjalanan karir Affandi.  

Nilai estetika yang terkait dengan teknik, skill, dan corak lukisan 
menjadi motivasi dalam pemilihan lukisan, yang dapat mempengaruhi 
selera OHD. Nilai estetika menjadi dasar terciptanya apresiasi, berupa 
bentuk respon intelektual dan emosional.  Membeli lukisan adalah salah 
satu wujud emosional kolektor untuk memiliki, namun fungsi lukisan bagi 
OHD bukan sebagai benda mati belaka, baginya lukisan adalah medium 
pembelajaran dan diskusi.  Kreativitas seniman dalam menuangkan 
gagasan menjadi motivasi OHD untuk mengoleksinya, berkaitan dengan 
orientasi OHD untuk memunculkan wacana yang dapat berkembang 
melalui dialog dengan seniman, ahli seni, atau diri sendiri. 
 
Telaah Penginvestasian Lukisan 

OHD mengoleksi lukisan secara murni dan tidak berniat untuk 
menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan finansial.  Melihat 
perannya yang cukup penting dalam “dunia pengoleksian”, khususnya di 
Magelang dan sekitarnya, posisi tersebut dapat dibilang netral 
dibandingkan dengnan art dealer atau pedagang seni. Publik seni dapat 
melihat kebebasan OHD dalam memilih lukisan, tanpa pertimbangan selera 
pasar yang acap kali menciptakan spekulasi dalam berinvestasi. Terlepas 
dari selera OHD yang subjektif, dan menfavoritkan beberapa seniman, 
publik yang tertarik dalam mengoleksi dan membutuhkan acuan dapat 
menengok koleksi OHD yang dibukukan, atau menikmatinya langsung di 
museum pribadi, tanpa khawatir ada intervensi dari corong pasar yang 
melatarinya. 

Pemicu pengoleksian dan penginvestasian bagi OHD lebih pada 
nilai sejarah dan budaya, selain adanya kepentingan pribadi, misalnya 
kepuasan yang diraih bila memperoleh lukisan bermutu.  Pengaruh 
lingkungan OHD yang mencintai seni, sedari dini telah mempengaruhi 
hobby OHD untuk mengoleksi lukisan.  Hal ini membangun anggapan 
bahwa mengoleksi lukisan cukup penting dan erat kaitannya dengan gaya 
hidup yang ditularkan secara turun-temurun dilingkungannya.  Mengoleksi 
lukisan dapat memunculkan nilai psikologis seperti perasaan prestisius 
atau bangga dengan memajangkan lukisan tertentu. Namun lukisan bukan 
sekedar pajangan, lukisan memiliki seperangkat nilai wacana untuk 
didiskusikan.  Dalam hal ini faktor pendorong OHD dalam mengoleksi 
adalah nilai guna lukisan sebagai media diskusi. 
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Dengan ketertarikan yang lebih pada nilai sejarah dan budaya, 
maka jenis investasi yang dipraktekkan oleh OHD ialah investasi diluar 
nilai ekonomi.  Walaupun ia dapat menjual kembali koleksinya, bukan 
dalam konteks mencari keuntungan selisih harga, namun lebih pada 
investasi nilai.  Yaitu menjual atau menukar lukisan demi mendapatkan 
lukisan lain yang lebih tinggi mutu nilainya dari segi tema atau estetika. 
Nilai karya seni bermutu tidak akan tereduksi oleh waktu, apalagi bila 
karya tersebut sarat akan nilai sejarah dan budaya.  Pandangan ini 
terutama yang melandasi visi dan misi OHD dalam mendirikan museum 
pribadi.  Penilaian lukisan didukung oleh para ahli seni yang 
berkepentingan untuk mengenalkan nilai-nilai seni pada publik lebih luas.  
Wacana yang dilemparkan seniman lewat karya dapat lebih berkembang 
bila publik dapat mengapresiasinya dengan bantuan para ahli seni seperti 
kritikus dan kurator.  Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk 
penulisan buku yang mengupas lukisan koleksi OHD, dan keterlibatan para 
ahli seni sebagai konsultan museum. 

Walaupun bukan pelaku pasar, namun OHD memiliki kontribusi di 
wilayah pasar.  Ia memiliki pengaruh dalam praktek pengoleksian dan 
penginvestasian yang dipraktekkan oleh para kolektor pengikutnya.  Para 
pemain pasar yang kurang acuan, mengacu pada selera OHD, dan tidak 
sedikit dari mereka membeli dalam sistem borongan.  Hal itu terjadi pada 
lukisan karya perupa Nashirun yang tiba-tiba “digandrungi” pasar, padahal 
saat itu OHD hanya memiliki satu buah saja (Witjaksono, 2003 : 177).  
Pilihan favorit OHD bisa sebagai legitimasi yang lebih “sakti” daripada 
pilihan ahli seni rupa manapun di wilayah pasar. 

Pada saat selera OHD banyak diikuti, secara langsung atau tidak 
terbangun opini publik bahwa jenis lukisan yang dikoleksi OHD memiliki 
nilai ekonomi, yang secara otomatis dapat menjadi asset investasi. Opini itu 
belum tentu benar karena lebih didasari spekulasi.  Ada kemungkinan 
bahwa tidak seluruh jenis lukisan yang dimiliki para “pengekor” ini dapat 
mempengaruhi selera pasar secara umum. 

Walaupun saat ini selera OHD tidak mengakomodir lagi selera 
pasar karena sudah banyaknya balai lelang, dan tidak seluruh pilihan OHD 
“diapresiasi” pasar, namun julukan trend setter memang layak 
disandangkan pada OHD.  Setidaknya ketika  banyak kolektor yang “ikut-
ikutan” seleranya.  Kalaupun tidak, pilihan OHD bisa sebagai pembanding 
dalam pemilihan karya yang jauh lebih modern coraknya dibandingkan 
buku koleksi Soekarno yang sudah terlalu kuno untuk para kolektor baru.  
Kriteria trend setter tersebut karena OHD adalah kolektor murni yang 
tergolong besar di Indonesia, dengan cita rasa yang cukup baik, didukung 
oleh sumber dana besar, dan memiliki banyak jejaring, memungkinkan 
dirinya untuk menjadi tokoh panutan dalam medan sosial seni. 

OHD dianggap lebih dekat dengan lingkungan para kolektor, jadi 
penilaian lukisan dapat lebih “masuk” dalam alam pikiran art dealer dan 
pedagang seni yang cenderung praktis dalam menilai. Dibandingkan 



Jurnal Universitas Paramadina Vol. 7 No. 4, Desember 2010: 287-303 
 

300 
 

bertanya nilai seni pada para pakar seni yang cenderung memberikan 
pernyataan yang “ngejelimet”, bertanya pada OHD adalah alternatif lain 
yang lebih dapat diterima.  Maka dari itu sebetulnya OHD memiliki 
tanggung jawab yang cukup besar dalam lingkungannya dunia seninya. 

Melihat reputasi OHD yang dapat secara langsung atau tidak dapat 
mempromosikan karya seorang seniman, bila tidak dibarengi 
pertanggungjawaban diwilayah nilai-nilai, hal ini akan membuat salah 
kaprah para pengikut yang kurang memiliki pengetahuan. Kolektor yang 
kurang memiliki pengetahuan dan gamang akan issue trend akan 
menganggap bahwa koleksi OHD adalah yang mewakili selera kolektor 
pada umumnya.  Sehingga perupa yang karyanya tidak dimiliki oleh OHD 
adalah kurang bermutu dan tidak layak dikoleksi.  Padahal mengoleksi 
adalah hak perorangan kolektor, terlepas dari trend yang ada di pasaran. 
Posisi OHD membangun citra dan reputasi seorang perupa, yang 
membutuhkan pengakuan dari public seni OHD.  Reputasi itu dapat 
dibangun dari OHD sendiri, atau dibentuk dari “lingkaran” koleganya yang 
banyak bergelut di pasar. 
 
Museum, Wujud Peran OHD dalam Medan Sosial Seni yang 
berkaitan dengan Pengoleksian dan Penginvestasian Lukisan 

Motivasi dan orientasi OHD dalam mengoleksi adalah lebih pada 
kepentingan memelihara nilai sejarah dan budaya yang terdapat dalam 
karya seni.  Visi dan misi tersebut memperoleh wujud dengan pembangunan 
infrastruktur museum pribadinya. Dengan keinginan mengetengahkan 
perkembangan seni rupa di Indonesia, maka aspek sejarah adalah benang  
merah yang merangkai tiap periode penting dari seniman dan karyanya.  
Investasi yang dipraktekkan OHD dilandasi oleh tata nilai budaya dan 
sejarah, kriteria penyeleksian lukisan selain aspek sejarah ialah kualitas isi 
atau tema lukisan. 

Museum tempat penyimpanan terakhir karya seni setelah beredar 
di jalur distribusi, dengan kriteria OHD sebagai kolektor murni maka karya 
seni yang berada di museum bisa dikatakan tak akan berpindah tangan 
lagi.  Diperkenankannya publik untuk turut menikmati karya di museum 
membuat posisi OHD sebagai distributor penghantar nilai seni pada 
publiknya.  Museum yang berlokasi di jalan Diponegoro 74 Magelang itu 
adalah sarana untuk meningkatkan apresiasi terhadap seni, mengenalkan 
seniman sekaligus karyanya pada publik sehingga lukisan yang dimiliki 
OHD memiliki nilai sosial (gambar 4).  Walaupun pada awalnya selera 
pribadi menjadi faktor yang determinan disini, namun OHD memiliki 
“sedikit” toleransi pada seleranya, dengan mengoleksi pula lukisan dari 
seniman bukan kategori favorit, demi kelengkapan periodesasi sejarah 
koleksinya. 
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Gambar 5. Ruang pamer di Museum Pribadi OHD (sumber: http://ohd-
artmuseum.blogspot.com/) 

 
Praktek pengoleksian bersifat terbuka, OHD memperkenankan 

siapapun untuk menikmatinya di museum dan bukunya, sehingga menjadi 
saranan yang mendidik publik untuk mengetahui perkembangan seni rupa 
Indonesia. Sehingga koleksi OHD memiliki nilai pengetahuan.  OHD 
membangun medan sosial seni yang berawal dari lingkaran pergaulannya, 
ia dapat memotivasi para kolektor lain untuk turut mengoleksi lukisan.  
Walaupun tidak memiliki kelompok kolektor resmi, kegiatan pengoleksian 
oleh lingkungannya memiliki efek yang dapat bergulir ke wilayah lebih 
luas, selain di wilayah ekonomi juga ke wilayah perniagaan.  Di wilayah 
tata nilai pergulirannya didukung oleh para ahli seni dengan membuat 
sistem yang dapat diakses publik, tidak hanya di wilayah Magelang dan 
sekitarnya, namun  berskala lintas negara.  Di sisi lain dengan melihat 
reputasinya, ia menjadi acuan selera bagi para kolektor di wilayah ekonomi, 
sekaligus ia bisa menjadi promotor bagi seniman yang karyanya dikoleksi. 
OHD menciptakan citra yang menguntungkan bagi seniman tersebut. 

Keberadaan museum membuat OHD ditantang untuk selalu 
mengoleksi yang terbaik karena memiliki tanggung jawab pada publik.  
Mengingat bahwa ia memiliki reputasi di bidang pengoleksian, ia harus 
mempertahankan citranya tersebut di medan sosial seninya.  Terdapat 
relasi antara OHD dengan para ahli seni dan seniman dalam mekanisme 
pengoleksian dan penginvestasian.  Namun peran para ahli seni tersebut 
tak sepenuhnya berpengaruh terhadap keputusan OHD memilih karya.  
Peran seniman adalah penghasil wacana dan mitra dialog, namun kriteria 
lukisan yang dipilih tetaplah yang memiliki gugusan nilai yang dapat 
diapresiasi oleh OHD.  Untuk menghayati nilai karya seni, OHD harus 
berusaha memahami budaya senimannya, agar konteks nilai seni yang ada 
tidak tereduksi. 
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Penutup 
Kolektor murni mengoleksi lukisan untuk diri pribadi, dan tidak 

berniat untuk menjual kembali demi mendapatkan keuntungan nominal.  
Ketertarikan dalam mengoleksi karena terdorong oleh nilai-nilai yang ada 
dalam lukisan, dan kepuasan pribadi.  Motivasi OHD dalam mengoleksi 
ialah nilai budaya yang ada dalam lukisan, orientasi dalam konteks ini 
ialah keinginan untuk menjadi kontributor yang diwujudkan melalui 
pembangunan museum pribadi, dan penerbitan buku koleksinya.  

Ketertarikan OHD pada sejarah seni rupa memunculkan orientasi 
sebagai kontributor sejarah, yang diwujudkan melalui pembangunan 
museum pribadi, dan penerbitan buku koleksinya. Dalam kaitannya dengan 
sejarah, biografi seniman penting untuk menandai periodesasi 
perkembangan sejarah seni rupa di Indonesia.  Termotivasi dengan biografi 
seniman, OHD memiliki orientasi menciptakan kredibilitas seniman pada 
publiknya.  Kualitas estetika terkait dengan teknik, skill, dan corak lukisan 
menjadi motivasi dalam pemilihan lukisan, yang terkait dengan orientasi 
mengapresiasi nilai.  Pengungkapan bentuk kreativitas dan tema lebih 
banyak di wilayah wacana, yang membuat sebuah lukisan memiliki nilai isi. 

Peran OHD dalam medan sosial seni lebih cenderung untuk 
mengoleksi pribadi dan berinvestasi sejarah-budaya.  OHD 
menginstitusikan praktek ini dalam wujud museum pribadi, yang 
melibatkan peran partisipan seni, yaitu kurator, kritikus, dan seniman 
untuk pengolahan nilai.  OHD lebih mementingkan nilai sejarah, budaya, 
dan wacana.  Selain isi tema, nilai estetika kerap menjadi pertimbangan.  
OHD tidak melulu memandang lukisan sebagai objek bernilai ekonomi, 
namun dengan banyaknya kolektor pengikut, lukisan koleksi OHD menjadi 
bernilai ekonomi, menjadi acuan pasar. 

Melalui museum pribadi dan penerbitan buku, OHD berupaya 
untuk menawarkan nilai pengetahuan pada publik lebih luas, nilai budaya, 
nilai sejarah, nilai sosial, dan nilai prestise.  Munculnya nilai ekonomi yang 
mengikuti keberadaan sebuah lukisan membuat OHD menjadi acuan bagi 
para “pengikutnya”, atau pasar yang memiliki kaitan dengan “pengikutnya” 
tersebut.  Dalam hal ini OHD menjadi acuan trend, citra, dan standar 
harga. 

Kolektor murni adalah jenis kolektor ideal, karena selera mereka 
tidak terpengaruh trend pasar, dan memandang bahwa lukisan bukan 
sebagai komoditi belaka, tapi memiliki nilai-nilai lain selain nilai nominal. 
Saat ini sangat sulit untuk menemukan kolektor lukisan yang betul-betul 
murni mengoleksi di Indonesia, rata-rata mereka memiliki orientasi 
berinvestasi. Menjadi kolektor murni memerlukan proses dan pengalaman 
dalam memilih dan mengapresiasi karya. Mungkin pada awalnya motivasi 
kolektor dalam mengumpulkan lukisan adalah berinvestasi secara nominal, 
namun seiring berjalannya waktu motivasi mereka cenderung pada 
investasi nilai seni itu sendiri. 
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