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PENDAHULUAN
Menelusuri jalan, terutama ruas-ruas jalan
tol di luar Jakarta, baik kearah Barat,
Timur, maupu ke arah Selatan, sering kita
temui kendaraan, khusunya truk, yang
pada bidang bagian
belakangnya digambari dan disertai
katakata atau kalimat-kalimat yang unik,
seringkali kalimat dan gambarnya
mengusik kita. Truk yang melintas di
jalanan sebagian besar kota di Indonesia
ini memiliki keunikan,yang muncul
dengan melukis pada bagian belakang
kendaraan itu, yang sarat dengan nilai
”hiburan” tersendiri. Pada umumnya
“Beratnya
rindumu,
tak
seberat
muatanku”, “Korawa, Korban Rayuan
Wanita”, “Biar ompong kuat nyedot”,
“Dua anak cukup, Dua istri bangkrut”.

seperti lebih bernada mentertawakan diri
sendiri menenterawakan kita semua.

1992:43).

Bentuk bentuk visual yang tampil di
belakang kendaraan itu, pada umumnya
dapat dikatakan bergaya naturalis,
pemandangan itu memuat gambar dan
kalimat yang mampu mengusik kita, mau
tidak mau, untuk tidak berpaling dan
kemudian membuat kita tersenyum.
Senyum lucu, atau bahkan senyum getir.
Gambar yang diserta tulisan itu umumnya
dengan tema-tema yang aktual atau yang
sedang
digandrungi
saat
ini,
mengekspresikan
gambar-gambar
tersebut secara parodi atau disertai
plesetan
kata.
Beberapa
bahkan
berkonotasi penuh harapan, sekitar
kejenakaan di dunia sex, ungkapan sinis
terhadap keadaan, atau bahkan gambaran
keputusasaan. Pada umumnya itu semua

Kekuatan gambar dan kata itu, pada
umumnya mengajak kita untuk melakukan
interpretasi. Kekuatan gambar dan kata,
disertai penekanan kata yang dibedakan
dengan ukuran dan atau bentuk huruf,
serta warna, yang melahirkan interperatasi
yang kuat bagi si pembaca/ pengamat.
Jalanan kota menjadi bermakna sebagai
etalase, ketika hilir-mudik di atasnya
melata segala jenis kendaraan dari
berbagai status sosial, dalam berbagai
kepentingan. Jalanan juga tidak lagi
dipandang sebagai ekses „menuju‟ atau
ekses „dari-ke‟kini
jalanan telah
mendukung adanya kehidupan sosial yang
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diisi manusia sebagai aktor yang kreatif
dalam realitas sosialnya (Ritzer, dengan
bentuk-bentuk anatomi yang terdistorsi.
Bentuk nilai seni keseluruhan terkesan
sangat bersahaja. Namun kadang tampil
layaknya sebagi gaya visual yang
sepertinya mengacu kepada efek–efek
yang ada dalam program efek pada
software komputer. Visualvisualnya
banyak melahirkan macam gaya,
demikian
juga
dalam
teknik
pewarnaannya. Dengan, keterbatasan
skill, keterbatasan media, itulah justru
melahirkan tekstur, karakter warna dan
efek komposisi, yang spesifik, sehingga
visual secara keseluruhan menjadi
menarik. Visual khas gaya-gaya orang
jalanan. Gejala, ini kalau tidak dikatakan
gerakan seni, adalah sebagai media
ekspresi yang tumbuh di perkotaan. dan
tumbuh menjadi seni jalanan itulah
ungkapan dan ekspresi yang khas
masyarakat yang masih ketal dengan
kemiskinan. Namun demikian ekspresi
visual dan kata tersebut bertransformasi
dan menjadi salah satu pendorong
lahirnya bentuk baru seni yang disebut
Urban Art atau Seni Kota. Dalam
perwujudannya kemudian, seni urban
menjelma menjadi tren fashion, street art
(mural dan graffiti), trans art (lukisan di
becak dan lukisan di bak truk) kemudian
bentuk perwujudan lain yang menjadikan
kota sebagai backdrop dari segala aksi
tersebut. Seni urban bukanlah hal yang
baru dalam konteksnya sebagai istilah
dalam memaknai bentuk bentuk ekspresi
seni yang ada dan dipengaruhi oleh
kebudayaan kota. Namun keberadaannya
telah menjadi ranah kebudayaan dalam
persoalan-persoalan yang menyangkut
kota sebagai sebuah ruang.
Penampilan serupa ini telah lama
menggejala dan mengisi di ruang-ruang
public, dan pada masa sebelumnya media
ekspresi
ini
memang
banyak
menggunakan kendaraan umum. Jauh

sebelumnya, banyak ditemui pada
kendaraan angkut roda tiga (becak), dan
juga kreasi dan ekspresi ini tertoreh pada
sejumlah dinding-dinding kota. Seni
jalanan, menurut Jochen Küpper, salah
seorang organisator festival seni jalanan di
Berlin (2011) menuturkan, "Seni jalanan
adalah salah satu gerakan seni yang
terbesar di sepanjang sejarahnya. Bentuk
seni ini berlangsung di tempat terbuka
yang bisa dilihat oleh setiap orang.
Banyak orang yang menyukai seni
jalanan, karena di dalamnya terdapat
kekuatan fantasi yang besar. Tidak saja
bagi para pemerhati, melainkan juga bagi
para seniman."
Kebutuhan
manusia
untuk
mengungkapkan perasaan keindahan
tampaknya berlaku secara universal dan
berlangsung sudah sejak lama. Tidak ada
kebudayaan, yang pernah kita kenal, yang
di dalamnya tidak menampung bentukbentuk ekspresi estetik. Ini menunjukan
bahwa
betapapaun
sederhananya
kehidupan
manusia,
di
sela-sela
memenuhi kebutuhan primernya, mereka
senatiasa
mencari
peluang untuk
memenuhi
hasratnya
dalam
mengungkapkan dan memanfaatkan
keindahan (Badcock 1983:141; Boas
1955; Budihartono 1990;
Budhisantoso 1981:231; Read
1967:1970:14)
Kebutuhan estetika dalam kehidupan
budaya
Setiap masyarakat, baik secara sadar
maupun tidak sadar, mengembangkan
kesenian
sebagai
ungkapan
dan
pernyataan
rasa
estetik
yang
merangsangnya
sejalan
dengan
pandangan, aspirasi, kebutuhan dan
gagasan-gagasan yang mendominasinya.
Cara-cara pemuasan terhadap kebutuhan
estetik ini ditentukan secara budaya
(seperti aspek-aspek kebudayaan lainnya)
serta terintegarasi dengan aspekaspek
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kebudayaan lainnya. Proses kebutuhan
estetika berlangsung dan diatur oleh
seperangkat nilai dan asas yang berlaku
dalam masyarakat, dan oleh karena itu
cenderung
untuk
direalisasi
dan
diwariskan pada generasi berikutnya.
Lazimnya nilai-nilai dan asas-asas ini
jarang bisa berubah kecuali jika perangkat
nilai dan asas tersebut tidak lagi berfungsi
secara selaras atau diterima akal para
pendukung di masanya.
Secara tidak langsung di dalam
symbolsimbol seni terkandung adanya
ajakan kepada para penikmat atau
pemanfaatan atau penamanfaatnya untuk
menikmati nilai-nilai keindahan yang
diekspresikan oleh si pencipta atau pelaku
seni. Komunikasi yang dihasilkan adalah
munculnya pesona, yaitu suatu kadar
perasaan karena tersentuhnya dimensi
estetik manusia yang terlibat di dalamnya.
Kesenian orang yang terpinggirkan, yang
dijadikan pedoman untuk memenuhi
kebutuhan estetik dalam menghadapi
lingkungan dengan sumberdaya yang
terbatas, diselimuti oleh cara pandang
yang khas dari orang orang-orang yang
terpinggirkan, yang berorientasi kepada:
premis fungsional, yaitu hal-hal yang
memberi guna dan manfaat langsung yang
terkait dengan pemenuhan kebutuhan
primer. Premis komersial yaitu sesuatu
yang memberi keuntungan materi secara
nyata dan segera dapat dinikmati hasilnya,
Sedangkan ekspresi seni semacam ini,
adalah berupa
premis social, yaitu
kebersamaan dalam taraf
”ekonomi rendah” tetapi mengekalkan
dan mengukuhkan identitas dan integritas
pada sesama orang miskin. (Cecep, 2000).
Mungkin hal ini disebabkan oleh karena
hidup dalam dunia metropolitan yang
keras, penuh dengan intrik dan kompetisi,
sehingga
seringkali
nilai-nilai
kekeluargaan,
gotong-royong,
serta
simpati dan empati positif itu terkesan
menguap begitu saja. Karena itu

dibutuhkan suatu media kesadaran yang
kokoh, karena pentingnya suatu nilai
kaharmonisan hidup, suatu keselarasan
yang berintegritas. Penciptaan karya seni
digerakkan
oleh
sesuatu
adanya
kesenjangan kalau tidak dikatakan
“kekurangan pada diri si seniman”. Yang
disebut “kurang” dalam diri seniman ialah
penderitaan batin, penderitaan jiwa. Inilah
yang menjadi pendorong terbesar bagi
kehidupan kreatifnya. Rasa sakit yang
bukan disebabkan gangguan kesehatan,
namun sebuah perasaan yang tidak
bahagia dan hampa yang yang muncul
disebabkan
oleh
keadaan
hidup
disekelilingnya. (Nietzsche)
Kelakuan atau pola-pola dari kelakuan dan
hasil kelakuan dari orang-orang yang
mempunyai cara pandang seperti ini
tampak dalam kegiatan berkreasi (dalam
memanipulasi) dan berapresiasi dalam
ekspresi (manifestasi fisik) seni yang
bercirikan kesahajan pada gagasan, bahan,
teknik, dan ungkapan bentuk karya seni.
Suatu kesahajaan yang berkaitan dengan
lingkungan sumberdaya yang terbatas
yang dapat dimanfaatkan oleh orangorang yang terpinggirkan ini, yang
kemapuan utuk memanfaatkannya pun
terbatas.
Hal ini semata-mata adalah gambaran,
bukan hanya agar seseorang dapat
mengarungi hidupnya dengan baik,
namun juga sedikit demi sedikit sebagai
keinginan untuk mengubah paradigma
lingkungan sekitarnya mulai dari skala
yang terkecil sampai yang terbesar, skala
dalam kehidupan berbudaya.
Awal lahirnya pengakuan
Sebelum ada panggung dan ruangan
khusus, manusia berkegiatan seni di alam
terbuka: di lapangan, di jalanan. Namun
setelah adanya seni pertunjukan dan
kegiatan seni yang dilakukan di dalam
ruang tertutup mulai naik daun, maka seni
yang berlangsung di luar tersisihkan dan
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dianggap sebagai seni ekspresi kelas dua
dan dibatasi hanya sebagai kesenian
rakyat miskin semata.
Kemudian,
seputar
tahun
70-an
pandangan itu bergeser lagi. Karena
semakin padatnya penduduk kota, maka
membuat keberadaan ruang publik
kemudian menjadi isu penting. Seni
jalanan yang sempat dianggap liar,
kemudian mendapat tempat dan fungsi
baru dalam masyarakat. Emess (2011),
seniman asal Jerman, berpendapat, "Seni
jalanan adalah suatu kegiatan di tempat
terbuka tanpa ada pihak khusus yang
membiayainya, yang direalisasikan ke
dalam bentuk seni. Seni ini sangat
spesifik, karena berfokus kepada visual
dan kata atau teks disamping gaya dan
warna. Dalam karya Interpretasi Budaya
(1973), Geertz menjelas kan bahwa
budaya sebagai "suatu sistem konsepsi
yang diwariskan disajikan dalam bentuk
simbolik dengan cara di mana orang
berkomunikasi,
melestarikan,
dan
mengembangkan pengetahuan mereka
tentang dan sikap terhadap kehidupan"
(1973:89) . Juga diakatakan bahwa Negara
bangsa yang dibentuk eleh teks disebut
“skriptualistik” yang bersifat kaku.
Bahkan langkah ini dalam beberapa hal
bagi suatu bangsa merupakan bagian dari
dari politik identitas dalam rangka
melawan kolonialisme.
Lain halnya dengan jejaring sosial yang
berbasis terhadap teks yan bersifat
skriptualistik, adalah sebuah jejaring
sosial dengan keadaan yang dibentuk oleh
dunia maya. Dunia maya yang
menghadirkan citra, tanda, gambar juga
menghadirkan teks.
Karakteristik masyarakat saat ini terasa
lebih longgar dibandingkan pola-pola
masayarakat lama yang lebih formalistik
dan cenderung fanatik. Masyarakat
sekarang lebih tebuka lebih transparan,
lebih egaliter, lebih spontan. Spontanitas
masyarakat ini bukan hasil rekayasa social

secara besar-besaran yang di buat oleh
pemerintah ataupun elit teknokrat, tetapi
lebih kepada hasil produk praktik kultural
sehari-hari seperti kata Marshall Mc
Luhan bahwa the medium is message
dalam bukunya Understanding Media:
The extentions of Man, medium sendiri
itulah sebagai pesan. Sehingga perubahan
semakin nyata bergulir dalam masyarakat
menjadi platform baru yang muncul lewat
berbagai media ekspresi. Aksi seperti
menggambar di ranah publik (public area)
ini, tidak lagi dilihat sebagai vandalisme
atau anarkis. Kini menggambar di ranah
public itu telah menjadi alat ekspresi seni
murni atau alat ekspresi bahkan telah
menjadi media untuk merespon situasi
sosial. Uniknya seni ini malah kemudian
menjadi inspirasi bentuk-bentuk seni
lainnya, bahkan sampai ke bidang desain
termasuk mode bahkan merambah ke
dalam seni tigadimensional, arsitektur.
Seni berekspresi di area public ini
kemudian dikenal sebagai Urban Art,
yang tak hanya mengimplementasi
coretan dinding ke dalam seni coret di
dalam ruangan, melainkan juga ke dalam
bentuk seni lainnya, misalnya gambar
pada kendaraan, dalam dunia fotografi
bahkan pada seni ukir. Urban art adalah
seni yang berkisaran di jalanan, bisa jadi
grafiti, trans art, bisa menjadi seni
jalanan, ilustrasi dan lain sebagainya
pendeknya adalah seni yang banyak
berhubungan dengan hal-hal atau
bendabenda yang berada di perkotaan.
Sampai kini, banyak aksi serupa ini yang
dianggap ilegal. Tapi tidak begitu dengan
Urban Artis Yves Suty yang menjelaskan
bahwa , "Aspek ilegal adalah akar dari
seni jalanan. Tapi bukan hal ilegal itu yang
kami tampilkan, melainkan apa yang
terjadi jika seni ini bergerak mengambil
sebuah langkah yang legal. Kami ingin
menginformasikan kepada masyarakat
bahwa seni ini, kini bergerak ke arah
Urban Art. “
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Seni Urban ini kemudian telah menjadi
jendela menuju kekayaan budaya dan
dinamisme dunia seni. Seni melahirkan
kehidupan yang seimbang, adalah suatu
hukum, suatu ketetapan agar manusia
dapat terus bertahan hidup dan menjalani
hidupnya dengan lebih baik dan
menyenangkan.
Hal
ini
akan
membuahkan rasa damai, makmur dan
sejahtera. Perjuangan untuk meraih hal
tersebut menjadi perjuangan manusia
sejak dahulu kala, dari zaman ke zaman.
Seorang Albert Einstein pernah bekata
“Life is like riding a bicycle. To keep your
balance you must keep moving”. Walau
sederhana namun pernyataan tersebut
kaya akan makna dibaliknya. Tanpa
keseimbanga mustahil bisa mengendarai
sepeda. Yang ada Anda akan terjatuh,
intinya; keseimbangan akan membuat
suatu
perbedaan
dalam
hidup,
keseimbangan akan membawa seseorang
kepada suatu bentuk kondisi yang belum
pernah ada atau “tersentuh” sebelumnya.
Keseimbangan adalah suatu kondisi yang
stabil, ada sensasi harmonisasi.
Seni grafiti jalanan, yang kerap dianggap
kejahatan, tapi belakangan ini seni ini
telah masuk ke galeri-galeri bergengsi,
memasuki tahap baru untuk memapankan
dirinya sebagai seni yang legal. Beberapa
saat yang lalu telah di Negara lain,
diluncurkan Urban Art Foundation yang
persisnya di New York, Amerika Serikat,
menawarkan dukungan keuangan dan
bantuan hukum untuk orang-orang yang
ditahan karena mengungkapkan ekspresi
visualnya di ruang publik kota. Mereka
juga berharap untuk mendapatkan status
landmark bagi beberapa karya cantik yang
dibikin secara diam-diam di New York
dan mempromosikan jenis kesenian ini di
sekolah- sekolah negeri.
Ekspresi dalam kesahajaan
Kesenian seperti ini, sangat dipengaruhi
oleh kemiskinan, sebagai pedoman system

simbolik dan strategi adaptif bagi para
pendukungnya dalam rangka memenuhi
kebutuhan estetiknya ketika dihadapkan
pada lingkungan yang serba terbatas.
Dalam arti kelakuan pola berekspersi seni
dengan menggunakan symbol simbol
estetik. Tercermin dalam kegiatan
berkreasi dan berekspresi seni dengan
menggunakan symbol-simbol estetika
yang digunakan atau dihayati bersama
oleh orang-rang yang terpinggirkan dalam
kerangka kebudayaan yang didukungnya.
Simbol dengan ciri-ciri ekspresi seni yang
tercermin dalam corak dan bentuk karya
yang diwujudkan atau dimanfaatkannya.
Secara empirik terwujud dalam dalam
corak berkesenian, kegiatan berkreasi
(manipulasi) dan berapresiasi orang
miskin dan dalam fisik seni yang mereka
ciptakan atau manfaatkan yang bercirikan
kesahajaan dalam gagasan, bahan, teknil
dan bentuk. Kesahajan yang berkaitan
dengan lingkungan sumberdaya yang
terbatas yang dapat diberdayakan oleh
mereka. (Cecep, 2000).
Manusia selamanya berada dalam
penderitaan disebabkan oleh idea dan
kehendak buta. Membebaskan diri dari
kungkungan kehendak buta berarti
melepaskan diri dari penderitaan. Untuk
mencapainya ada dua cara : Pertama
melalui seni, kedua, dengan cara askese
atau penginkaran diri. Tetapi yang terbaik
adalah melalui seni. Inilah yang
menyebabkan
sangat
banyak
mempengaruhi para penyair, komponis
dan orang-orang jalanan. (Abdul Hadi
WM, 2011)
Bentuk kesenian yang didukungnya
menyiratkan premis fungsional, komersial
dan social dan mampu mengingatkan
orang miskin secara sosial dengan mereka
yang
sama-sama
orang
yang
terpinggirkan, adalah cirri-ciri dibalik
perwujudan kesenian yang hidup
dikalangan mereka.
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Kebutuhan
manusia
untuk
mengungkapkan perasaan keindahan
tampaknya berlaku secara universal dan
berlangsung sudah sejak lama. Tidak ada
kebudayaan, yang pernah kita kenal, yang
di dalamnya tidak menampung bentukbentuk ekspresi estetik. Ini menunjukan
bahwa
betapapaun
sederhananya
kehidupan
manusia,
di
sela-sela
memenuhi kebutuhan primernya, mereka
senatiasa
mencari
peluang untuk
memenuhi
hasratnya
dalam
mengungkapkan dan memanfaatkan
keindahan (Badcock 1983:141; Boas
1955; Budihartono 1990;
Budhisantoso 1981:231; Read
1967:1970:14)
Secara tidak langsung di dalam
simbolsimbol seni terkandung adanya
ajakan kepada para penikmat atau
pemanfaatan untuk menikmati nilai-nilai
keindahan yang diekspresikan oleh si
pencipta atau pelaku seni. Komunikasi
yang dihasilkan adalah munculnya
pesona, yaitu suatu kadar perasaan karena
tersentuhnya dimensi estetik manusia
yang terlibat di dalamnya.
Dalam kondisi ketertekanan ekonomi
masyarakat
memenuhi
kebutuhankebutuhannya,
termasuk
kebutuhan estetika. Karena mereka seharihari hidup dalam kondisi yang serba
terbatas, maka ekspresi seni yang muncul
mempunyai cirri-ciri yang khas, yang
dikerangkai oleh cara pandang orangorang
yang terpinggirkan yang dipedomani oleh
budaya kemiskinan. Bentuk kesenian
yang didukungnya menyiratkan premis
fungsiona dan soisal. Ekspresi yang lahir
bertitik tolak dari ekspresi dirinya sebagai
mahluk yang bermoral, berakal pikiran,
dan
bercitarasa,
dilihat
dari
premispremisnya tentang kehidupan, yang
terintegrasi secara struktural dan kejiwaan
dalam kebudayaan kemiskinan yang
didukungnya. Dengan kata lain, ekspresi
seni mereka, sesungguhnya merupakan

adaptasi simbolik dari masyarakat miskin
terhadap
kemiskinan
yang
menyelimutinya.
Karena
menurut
F.Nietzsche : “Kebudayaan itu diatas
segalanya, kebudayaan adalah kepaduan
dan kesatuan dari gaya artistik dalam
semua ekspresi kehidupan dari suatu
masyarakat”.

KESIMPULAN
Kebutuhan
manusia
untuk
mengungkapkan perasaan keindahan telah
berlangsung sejak lama, dan bersifat
universal . Ungkapan itu sarat dengan
bentuk-bentuk ekspresi yang penuh
estetis. Salah satu pendorong kenapa
manusia melakukan hal itu, karena mereka
hidup dalam dunia metropolitan yang
keras, penuh dengan intrik dan kompetisi,
dan hilangnya sejumlah nilai-nilai dan
empati. Itulah sebabnya manusia
membutuhkan suatu media kesadaran,
guna terciptanya nilai kaharmonisan
hidup, dan keselarasan keselarasan yang
berkesinambungan.
Penciptaan
termotivasi karena adanya kesenjangan
sosial maupun pribadi seniman yang
bersangkutan. Kurang dalam arti adanya
penderitaan yang bersifat batiniah,
kemudian Inilah yang menjadi pendorong
terbesar bagi kehidupan kreatifnya.
Betapapaun sederhananya kehidupan
manusia, di dalam memenuhi kebutuhan
utamanya, manusia senatiasa mencari
peluang untuk memenuhi hasratnya dalam
mengungkapkan dan memanfaatkan
keindahan. Keberadaan ekspresi inilah lah
yang melahirkan kebudayaan dalam kota
sebagai sebuah ruang. Proses kebutuhan
estetika berlangsung dan diatur oleh
seperangkat nilai dan asas yang berlaku
dalam masyarakat, dan oleh karena itu
cenderung
untuk
direalisasi
dan
diwariskan pada generasi berikutnya.
Kesenian mereka yang terpinggirkan,
dalam memenuhi kebutuhan estetik untuk
menghadapi
lingkungan
dengan
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sumberdaya yang terbatas, diselimuti oleh
cara pandang yang khas dari orang orangorang
yang
terpinggirkan,
yang
berorientasi kepada hal-hal yang memberi
guna dan manfaat langsung. Itu semua
adalah gambaran, bukan hanya agar
seseorang dapat mengarungi hidupnya
dengan baik, namun juga sedikit demi
sedikit sebagai keinginan untuk mengubah
paradigma skala dalam kehidupan
berbudaya. Masyarakat sekarang lebih
tebuka lebih transparan, lebih egaliter,
lebih spontan. Spontanitas masyarakat ini
lebih kepada hasil produk praktik kultural
sehari-hari dan medium sendiri itulah
sebagai pesan. Sehingga perubahan
semakin nyata bergulir dalam masyarakat
menjadi platform baru yang muncul lewat
berbagai media ekspresi.

Daftar Pustaka
Komunikasi yang dihasilkan adalah
munculnya pesona, yaitu suatu kadar
perasaan karena tersentuhnya dimensi
estetik manusia yang terlibat di dalamnya.
Itulah yang mengisi urban art yang lahir
belakngan ini dalam kehidupan perkotaan.
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