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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Komunikasi adalah proses sosial yang tak dapat dihilangkan dalam kehidupan 

manusia, setiap orang selalu berkeinginan untuk menjalin hubungan antar makhluk 

sosial lainya guna mempertahankan kehidupan sosialnya terhadap lingkungan. Maka 

dibutuhkan sesuatu yang dinamakan komunikasi.Komunikasi berlangsung untuk 

menjalin hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok 

dengan kelompok. Komunikasi menurut Deddy Mulyana adalah proses penukaran 

pesan antar individu ataupun kelompok, baik searah maupun dua arah(Mulyana 

2001: 23). 

 Lasswell membagi komunikasi menjadi 5 elemen, yaitu : 1. Source (Pemberi 

pesan), 2.Message (Pesan), 3.Channel (Media Penyampai Pesan), 4.Receiver 

(Penerima Pesan) 5.Effect (Efek/Dampak).Source atau pemberi pesan memiliki 

peranan penting dalam proses tersampainya suatu pesan, begitu juga media yang 

digunakan agar penerima pesan dapat mengerti apa yang pemberi pesan ingin 

sampaikan. Sebagai contoh yang digunakan adalah seni mencoret tembok atau yang 

lebih dikenal dengan Grafiti.Seni rupa ini merupakan seni melukis yang berkembang 

di dunia barat dan populer di kalangan kaum vandalism dalam melemparkan kritik 

sosial sesuai dengan gaya dan karakter mereka. Grafitipun juga merupakan seni 

yang diadopsi dan berkembang di Indonesia menjadi salah satu seni yang identik 

dan mempunyai kekhasannya sendiri. Menurut Susanto, Grafiti berasal dari kata 

Italia “Graffito” yang berarti goresan atau guratan. Arthur Danto dalam Susanto 

menyebutnya sebagai demotic art, memberi fungsi pada pemanfaatan aksi corat-

coret. Pada dasarnya aksi ini dibuat atas dasar anti-estetik dan chaostic (bersifat 

merusak, baik dari segi fisik maupun non-fisik).  

 Grafiti adalah kegiatan seni rupa yang menggunakan komposisi warna, garis, 

bentuk dan volume untuk menuliskan kalimat tertentu di atas dinding. Alat yang 

digunakan biasanya cat semprot kaleng, terkadang juga menggunakan kompressor 

air brush. Walaupun dengan skill dan peralatan yang masih sederhana, konsep 

tulisan dan dinding menjadi media paling aman untuk mengekspresikan pendapat 

secara diam-diam pada saat itu. Grafiti merupakan ekspresi dari seniman yang 
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membuatnya di media tembok beton atau media dinding kayu yang dapat dilukis 

dalam bentuk huruf atau gambar. Mempunyai makna tertentu sebagai curahan hati 

yang membuatnya. Pada sejarah seni penggunaan kata grafiti mengacu pada 

pembuatan karya seni yang dihasilkan dengan menggoreskan/mengguratkan desain 

pada suatu permukaan. Yaitu suatu cara membuat desain dengan menggores melalui 

satu lapisan dari suatu warna/pigmen untuk memperlihatkan lapisan yang ada 

dibawahnya. Para pembuat grafiti pada zaman dulu menggoreskan karya mereka 

pada tembok-tembok sebelum adanya cat semprot, seperti yang kita lihat pada 

mural-mural atau fresko. Fresko merupakan lukisan pada dinding. Orang-orang 

Mesir menyukai lukisan dinding dan selama Abad Pertengahan dan Renaisans, 

fresko adalah bentuk dekorasi yang paling digemari di Eropa. Seniman fresko 

menggambar di atas semen putih yang masih basah, jadi mereka harus bekerja 

dengan cepat. Mereka mulai dengan membuat sketsa, yaitu membuat rancangan 

gambar pada semen putih, dan kemudian mengecatnya dengan pewarna. Saat semen 

putih mengering  dan mengeras, pewarna akan melekat pada dinding (Aniyatul 

2015). 

 Grafiti dalam perkembangannya di Indonesia, bisa dikatakan sudah meluas 

sampai kedaerah-daerah di negara ini, seperti di Jawa Tengah danYogyakarta, 

Grafiti dan mural merupakan seni rupa yang sangat berkembang dan sangat 

terorganisasi, bisa kita lihat di sepanjang jalan di Yogyakarta tidak akan lepas dari 

grafiti yang menghiasi tembok-tembok. Adanya pemikiran yang linier antara 

pemerintah dan pelaku seni, membuat Yogya, menjadi kota budaya yang sangat 

berkembang. Adapun di kota lain yang sebagian masyarakatnya melakukan dan 

menekuni bidang seni Grafiti  adalah Surabaya, disini grafiti dianggap sebagai 

kesenian yang menyimpang. Bahkan Pemerintah kota Surabaya mempunyai 

peraturan dilarangnya aktifitas Grafiti, peraturan tersebut tertuang dalam peraturan 

daerah kota Surabaya tahun 2013 tentang penyelenggaran ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat pada bab V dari Perda tersebut, khusunya pasal 21 ayat (1) 

poin a menyatakan “Setiap orang dan/atau badan dilarang: mencoret-coret, menulis, 

melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan 

penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum 

lainnya”.1 

																																																								
1Perda	Surabaya	Tahun	2013	
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Sedangkan di Salatiga, grafiti sudah mengakar dan mulai dilakukan di Salatiga 

pada tahun 2005, namun pada awal kemunculunnya tetap meresahkan warga karena 

mengotori lingkungan. Maka banyak tembok di daerah Salatiga yang dilarang untuk 

dicoret-coret.Dengan adanya komunitas Sinner, perkembangan seni Grafiti di 

Salatiga mulai diapresiasi dan diikuti oleh masyarakat khususnya anak muda yang 

ingin berekspresi dan menuangkan idenya sesuai dengan kaidah dari Grafiti yang 

terkenal dengan street dan tersembunyi.Kegiatan Grafiti di Salatiga mulai 

menemukan keterbukaanya berawal dari perijinan dari pemerintah dan lambat laun 

masyarakat umum menikmati hasil karya mereka dan diberikan ruang tembok 

tertentu di setiap sudut kota untuk dijadikan media gambar mereka. keterbukaan ini 

tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu akibat dari perkembangan seni dan 

media informasi dan komunikasi, sehingga membuat kreatifitas Grafiti mendapatkan 

tempat untuk bereksistensi.2 

 Bomber sebutaan akrab para pelaku seni grafiti, selalu menampilkan karakter 

dan juga kekhasaan dari coretan yang mereka hasilkan. Nama-nama bomber yang 

mulai menghiasi dan bisa dibilang popular di Salatiga antara lain ada Adhi 

Utomo(@DhiApe23),Cristian Widiyanto (@IanRane), Mahendra Andisona 

(@MSTCHelpricapismo). Meskipun banyak bomber yang lain yang ada di Salatiga, 

tetapi meraka merupakan bomber dengan pengalaman dan jam terbang yang cukup 

lama dan berkembang di Salatiga. Salah satu bomber yang masih bertahan hingga 

saat ini adalah Mahendra Andisona atau yang lebih dikenal dengan MSTCH.Ia 

adalah seorang bomber yang menjadikan Seni Grafiti menjadi sebuah 

profesi.Dimulai dari tahun 2007 yang diperkenalkan salah seorang temannya. Dari 

situlah Andis sapaan akrabnya mulai menekuni seni grafiti, ia mulai mencari tahu 

lebih dalam tentang jenis, cara membuat pengaplikasian, dsb,dan karena hobi ini 

memerlukan banyak dana untuk membeli cat kaleng, maka ia mulai mencari cara 

untuk mencari uang agar hobinya tetap tersalurkan, kebetulan ada yang suka dengan 

karyanya. Pada tahun yang sama ia mendapat orderan pertamanya, hasil dari 

Grafitinya digunakan lagi untuk membeli cat kaleng. Pada tahun 2011 ia mulai 

mendapat banyak orderan. Saat ini, ia sudah melanglang buana kebeberapa daerah di 

Indonesia, hasil karyanya sudah menghiasi beberapa tempat di Indonesia, seperti di 

Bali, Klaten, Semarang dan tentunya di Salatiga. Karyanya juga digunakan para 

																																																								
2Hasil	wawancara	dengan	MSTCH	Pada	Tanggal	25	Juni	2018	Pukul	20.00	WIB	
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pemilik restoran di salatiga untuk menghias restoran mereka. Seperti contoh  

ENAK.ID, Fish n Co, dll. Untuk harga per Grafiti sudah mencapa 7 juta Rupiah3 

 Mahendra Andisona ini memiliki gaya grafiti yang biasa disebut 

bubble.Menurut Agus Naim, dalam jurnal Yuniar (2017) yang berjudul “Grafiti 

Sebagai Media Komunikasi Politik Kaum Urban”Bubble sendiri merupakan seni 

grafiti yang mempunyai ciri khas pada bulatan dan garis yang tebal. Selain itu 

karyanya mudah dimengerti dan dapat mengikuti keinginan konsumennya dan masih 

terus berkembang sampai sekarang. Maka dari itu, dalam penelitian ini, penulis 

ingin melihat bagaimana strategi komunikasi yang dibangun oleh Mahendra 

Andisono atau MSTCH ini dalam mengembangkan Grafitti sebagai seni yang 

memiliki nilai jual. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

 Bagaimana strategi komunikasi MSTCH dalam upayanya mengembangkan 

seni grafiti menjadi seni yang mempunyai nilai jual. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

menggambarkan strategi komunikasi MSTCH dalam upayanya mengembangkan 

seni grafitimenjadi seni yang mempunyai nilai jual.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah:  

 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan didalam 

bidang ilmu Komunikasi, khususnya dalam Kajian Strategi Komunikasi dan 

Media Massa. Penulis juga berharap penelitian ini dapat membantu dalam 

pengembangan ilmu tentang budaya atau seni untuk lebih memperkenalkan 

budaya populer terhadap masyarakat luas khususnya kepada para generasi 

																																																								
3Hasil	wawancara		dengan	MSTCH	Pada	Tanggal	25	Juni	2018	Pukul	20.00	WIB)	
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muda di daerah Jawa Tengah, agar terus berinovasi dan berkreasi dan tidak 

merasa asing terhadap seni Grafiti. 

2. Manfaat Praktis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana upaya 

MSTCH berupaya untuk mengenalkan Seni Grafitti menjadi Seni yang 

mempunyai nilai jual. Dan agar generasi muda saat ini tidak perlu merasa 

asing lagi terhadap budaya populer. Sehingga Grafiti menjadi salah satu wujud 

seni rupa yang patut diberikan ruang berekspresi dengan tujuan  dapat 

dinikmati oleh siapa saja dan dari kalangan apa saja. 

 

1.5  Konsep yang Digunakan 

- Strategi Komunikasi 

Strategi Komunikasi adalah strategi yang dilakukan komunikator pada 

khalayak sasaran, dengan berbagai tindakan yang dilakukan, mengatakan 

bagaimana khalayak sasaran memperoleh manfaat berdasarkan sudut 

pandangnya, dan bagaimana khalayak sasaran yang lebih besar dapat 

dijangkau secara lebih efektif. 

Dalam penelitian ini peneliti melihat bagaimana strategi komunikasi 

yang dilakukan oleh MSTCH dalam mencapai tujuannya dalam dunia grafiti 

yaitu menjadikan grafiti memiliki nilai jual. 

- MSTCH 

MSTCH adalah seorang bomber asli dari salatiga yang dapat 

mengembangkan grafiti menjadi seni yang mempunyai nilai 

jual.MSTCHdigunakan sebagai objek penelitian.Peneliti melihat bagaimana 

strategi komunikasi yang digunakan oleh MSTCH dalam mengembangkan 

grafiti menjadi seni yang memiliki nilai jual. 

- Seni Grafiti 

Grafiti adalah sebuah seni mencoret tembok yang mulai trend di 

Indonesia pada tahun 2000an. Grafiti ini digunakan MSTCH menjadi karya 

yang dapat dijadikan sumber penghasilan. Grafiti juga sebagai objek untuk 

mengkaji strategi komunikasi MSTCH. 

- Nilai Jual 
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Nilai jual dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai penghasilan 

MSTCH yang didapat dari profesinya menjadi bomber yang digunakan oleh 

konsumen. 

 

1.6 Batasan Penelitian 

 Batasan penelitian adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari 

masalah penelitian yang diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk 

mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup 

masalah penelitian (Purnomo, 1996 : 23).dengan semakin diapresiasinya seni di 

Indonesia baik seni yang bersifat lokal dan seni yang berasal dari luar membuat 

banyak pihak pelaku seni yang mencoba mempromosikan hasil karyanya sesuai 

dengan kapasitas dan juga keunggulannya masing-masing. Di era digital ini 

peranan media sosial sangat penting dalam improvisasi di dunia seni dan budaya 

di indonesia.   

 Penulis melakukan penelitian dengan menempatkan MSTCH sebagai obyek 

penelitian dan juga bagaimana MSTCH sebagai bomber melakukan kegiatannya 

dan menunjukkan eksistensinya dalam mengembangkangrafiti di Salatiga, serta 

menggambarkan sistem dan proses strategi komunikasi dengan upaya 

mengembangkan seni Grafiti menjadi seni yang mempunyai nilai jual dengan 

inovasi dan memanfaatkan perkembangan media, sehingga dikenal banyak 

masyarakat dan bisa menjadi pekerjaan yang menghasilkan keuntungan dari seni 

Grafiti tersebut. 

	


