
 
 

BENTUK MODAL SOSIAL STREET ART NGACO DALAM 

MEMPERTAHANKAN EKSISTENSINYA 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi 

pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama Sosiologi Pembangunan 

 

Disusun Oleh: 

MUHAMMAD ATHO’ ILLAH 

NIM. 115120107111024 

 

 

 

 

  JURUSAN SOSIOLOGI 

  FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

  UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 MALANG 

2018



 
 

 



 
 

 



 
 

 

PERNYATAAN ORIGINALITAS 

 

 

NAMA : MUHAMMAD ATHO’ ILLAH 

NIM     : 115120107111024 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “BENTUK 

MODAL SOSIAL STREET ART NGACO DALAM MEMPERTAHANKAN 

EKSISTENSINYA” adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya 

saya dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar 

pustaka. 

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya 

akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar 

yang saya peroleh dari skripsi tersebut. 

 

 

 

Malang, 

 

 

                Muhammad Atho‟ Illah 

               NIM. 115120107111024 



 
 

Ucapan Terima Kasih 

Sembah sujud serta syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta‟ala yang 

Maha Pengasih dan Penyayang atas ridhomu yang selalu membekali kekuatan 

dalam mencari ilmu dan pengerjaan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu 

terlimpahkan kehadiran Nabi Besar Muhammad Shallallahu „Alaihi Wa Sallam. 

Sebagai rasa hormat terima kasih yang sangat besar dan tak terhingga kepada 

Abah Mohamad Yusuf dan Ibu Masruroh. Serta saudara-saudaraku Ahmad 

Dzafiqhi Ulinnuha, Najwa Salma Fitria, Nabila Jauharoh Nafisah, yang telah 

memberikan banyak dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Untuk Ibu Nike Kusumawanti, MA selaku dosen pembimbing akademik terima 

kasih banyak atas pengertiannya, perhatiannya, dan kesabarannya, selalu 

memberikan dukungan sejak awal semester sampai sekarang ini. 

Selaku dosen pembimbing skripsi Ibu Ucca Arawindha, MA dan Ibu Titi 

Fitrianita, MA terima kasih banyak telah menjadi pembimbing terbaik selama 

proses pengerjaan skripsi ini. 

Ibu Ayu Kusumastuti, M.Sc dan Bapak Indhar Wahyu Wira Harjo, MA selaku 

dosen penguji skripsi komprehensif terima kasih atas masukan-masukannya. Serta 

terima kasih banyak untuk seluruh dosen-dosen Sosiologi yang telah banyak 

memberikan ilmu dan pengalamannya. 

Terima kasih banyak kepada keluarga besar Sosiologi 2011 semuanya. 

Selaku teman-teman kontrakan Joy O Grand Blok i/1 nomer 15 terima kasih 

banyak atas dukungannya selama ini. 

Untuk Komunitas Street Art Ngaco Kota Malang terima kasih banyak membantu 

membuat karya ini. 



 
 

KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah 

Subhanahu Wa Ta‟ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi yang berjudul: “BENTUK MODAL 

SOSIAL STREET ART NGACO DALAM MEMPERTAHANKAN 

EKSISTENSINYA”. Penyusunan skripsi ini untuk melengkapi persyaratan dalam 

memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Brawijaya Malang. 

Selama proses penulisan skripsi ini, tentunya penulis mengalami beberapa 

hambatan maupun kesulitan. Namun adanya doa, restu dan dorongan dari 

beberapa pihak, telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan selesainya 

penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-

pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan. Semoga bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak di atas mendapat balasan yang lebih baik dari Allah 

Subhanahu Wa Ta‟ala. 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memiliki banyak 

kekurangan. Penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

semua pihak. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan memberikan 

manfaat bagi yang membacanya. 

 

        Malang, 

 

 

             Penulis 



 
 

i 
 

ABSTRAK 

 

Muhammad Atho‟ Illah. 2018. Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Brawijaya, Malang. Bentuk modal sosial Komunitas street art ngaco 

dalam mempertahankan eksistensinya. Pembimbing : Ucca Arawindha, M.A & 

Titi Fitrianita, M.A. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modal sosial Komunitas street 

art Ngaco dalam Mempertahankan eksistensinya. Menurut Putnam, modal sosial 

adalah hal yang mendorong untuk melakukan tindakan secara lebih efektif untuk 

mencapai tujuan dari kehidupan sosial yang terkait jaringan, norma dan 

kepercayaan (Field, 2010). Yang dimaksud dalam modal sosial di sini adalah 

sistem nilai yang dianut secara bersama serta aturan mengenai perilaku sosial 

didalam masyarakat yang didalamnya meliputi kepercayaan dan tanggung jawab. 

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan teori modal sosial Putnam sebagai alat 

untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam komunitas street art Ngaco 

di Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa komunitas street 

art Ngaco dalam menjaga eksistensinya dengan beberapa modal sosial yang 

dimiliki, yaitu dalam bentuk norma yang ada di komunitas street art Ngaco. 

Dimana setiap anggota saling mendukung dan saling melengkapi antar anggota. 

Seperti saling menghargai setiap karya-karya yang dituangkan oleh anggota 

komunitas street art Ngaco. Memberikan pengetahuan tentang seni graffiti 

terhadap anggota baru atau orang yang ingin belajar graffiti. Hal ini dimaksudkan 

untuk memperkuat solidaritas komunitas street art Ngaco. Bentuk norma di luar 

komunitas street art Ngaco adalah dengan cara memberikan kesan terbaik kepada 

komunitas street art yang ada diluar Kota Malang. Hal ini dilakukan dengan cara 

selalu menghadiri undangan yang ada, serta menyiapkan tempat menggambar 

untuk komunitas street art yang datang ke Kota Malang. Hal ini bertujuan untuk 

saling menghargai karya-karya yang dimiliki.  
 

Kata Kunci : Modal sosial, Street Art, Eksistensi  
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ABSTRACT 

 

Muhammad Atho‟ Illah. 2018. Sociology. Faculty of social and Political Science, 

University of Brawijaya, Malang. The Form of Social Capital in Street Art Ngaco 

Community in Defending its Existence. Advisor : Ucca Arawindha, M.A & Titi 

Fitriana, M.A. 

  

This research aims to know the social capital in Street Art Ngaco 

Community in defending its existence. Putnam said that capital social is 

something that induce to commit the act effectively to reach the goals of society 

which related by the network, norms and trust (Field, 2010). The meaning of 

capital social is the system that hold together and also the rules about social 

behaviour inside the society which includes trust and responsibility. Furthermore, 

this research used Putnam‟s capital social theory as the instrument to analyze the 

problem that happen in street art ngaco community on Malang. The method that 

used in this research is Qualitative Deskriptive. The Technique to collect datas are 

used interview, observation and documentation. 

 The result of this research showed that Street art ngaco community in 

defending its existence with a few capital social which had by community, in its 

form of norms. The norms is every members of street art ngaco support and 

complete each other. It is like give an appreciation on every creations which is 

made by street art ngaco community. Giving the new konwledge about grafitti art 

to the new member or the person who wants to learn grafitti. This is intended to 

strengthen the solidarty of street art ngaco community. The form of the norms 

outside street art ngaco community are giving the best impression to  every street 

art community which is outside Malang. This is achieved by attending every 

invitation which given, and also prepared the place to draw for every street art 

community who come in Malang. This is aims to appreciating every creations 

which is made or had. 

 

Keywords : Social Capital, Street Art, Existence 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan jaman yang semakin pesat seperti sekarang ini, 

bentuk interaksi di dalam masyarakat tidak terbatas secara verbal saja, melainkan 

secara visual. Interaksi secara visual tersebut tampak kian dapat dijadikan sebagai 

alat untuk berinteraksi, bahkan komunikasi, di dalam keseharian kita. Dari gambar 

yang ditemui di internet, baliho jalanan, pamflet, dan sejenisnya adalah sekian 

contoh dari komunikasi visual. Komunikasi secara visual tersebut juga terdapat 

pada seni dinding yang ada diperkotaan, salah satunya adalah seni jalanan atau 

yang disebut sebagai street art seperti graffiti dan mural. 

Street art adalah istilah yang menunjuk pada setiap seni yang 

dikembangkan di ruang publik seperti di jalanan (Barry, 2008). Kegiatan seni 

jalanan dilakukan oleh sekelompok komunitas atau sendirian. Salah satu dari seni 

yang dapat disebut sebagai street art ialah graffiti, yang memiliki fokus kepada 

seni gambar jalanan. Kegiatan tersebut dilakukan di tembok-tembok, dinding 

jalanan, atau bangunan yang belum jadi. 

Mereka melakukan kegiatan tersebut, selain untuk menuangkan ide-ide 

kreatif dan hanya sekedar menggambar bebas atau dalam bentuk tulisan, 

seringkali juga mengisi muatan karyanya sebagai kritik sosial atau dukungan. 

Namun, kegiatan graffiti yang dilakukan kerap dianggap vandalisme  (kental 

dengan menggambar secara ilegal). Hal ini, karena selain kegiatan ini seringkali 
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dilakukan dengan tanpa izin, sehingga bisa dikatakan dapat mengotori dinding-

dinding rumah atau properti orang lain sekaligus dianggap sebagai bentuk 

pelanggaran kebijakan pemerintah tentang tata keindahan kota. 

Masyarakat menyebut dengan istilah graffiti sebagai salah satu bentuk 

street art yang mengandung pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh para seni 

jalanan. Pesan bisa muncul secara tersembunyi atau secara jelas. Graffiti berasal 

dari bahasa Italia “graffito-grafiti” (bentuk prural/jamak) yang didefinisikan 

sebagai coretan atau gambar yang digoreskan pada dinding atau permukaan apa 

saja, graffiti umumnya merupakan bentuk coretan, semprotan, atau lukisan 

berbentuk deformasi huruf-huruf dengan menggunakan komposisi garis, bentuk, 

dan volume yang sering kita jumpai di jalanan. Terkadang juga merepresentasikan 

inisial nama personal, nama kelompok, protes terhadap pemerintah, dan pesan-

pesan atau imbauan. Awal mula graffiti dan mural secara mendasar merupakan 4 

elemen budaya hip-hop, breakdance, disc jokey, raap, dan graffiti. Budaya ini 

berasal dari kultur ras kulit hitam di New York yang tujuannya adalah untuk 

menunjukan eksistensi diri, menandai kawasan menggunakan nickname (Barry, 

2008). 

Graffiti yang sering dihubungkan dengan seni mural, meski sebenarnya 

dua hal tersebut berbeda. Jika seni mural berbentuk lukisan dengan media dinding 

yang lebih mengedepankan visual, estetika, dan pesan di dalamnya, maka graffiti 

lebih ke pengembangan font atau huruf dari mulai tagging yang hanya menuliskan 

nama inisial. Secara teknis pengerjaan kedua jenis ini berbeda. Graffiti 
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menggunakan cat semprot, sedangkan mural lebih melukis dinding dengan kuas, 

terkadang juga mengkombinasikan cat semprot dan cat kaleng. 

Graffiti diawali oleh anak-anak muda yang gatal ingin menuangkan ide-ide 

kreatifnya untuk menunjukkan eksistensi dan ekspresi diri walaupun 

menggunakan cara-cara yang kerap dianggap melanggar aturan atau norma, 

karena yang dilakukan hanya sekedar menggambar bebas yang dikenal dengan 

vandalisme. Graffiti yang awalnya sekadar coretan dinding yang berhubungan 

dengan kelompok atau geng tertentu (tagging), kemudian menemukan gaya baru 

yang mengarah pada artistic graffiti sehingga muncul seni mural yang banyak 

menyajikan kritik sosial (Barry, 2008). Di sini tembok jalanan menjadi tempat 

atau medium alternatif bagi seni jalanan, guna mengekspresikan segala hal yang 

mereka rasa dan pikirkan. Selain itu, cara ini juga dapat digunakan dalam 

memenuhi wujud kebutuhan dari eksistensi dari komunitas tersebut. Dengan 

menggunakan nama jalanan dan ideologinya masing-masing, setiap writer 

(pembuat graffiti) menumpahkan ekspresinya melalui penampakan warna, objek, 

dan kata-kata dalam graffiti. 

Perkembangan graffiti ini semakin merambah kota-kota besar Indonesia, 

tidak terkecuali Kota Malang. Saat observasi awal, Dols
1
 sebagai anggota Ngaco 

mengatakan, graffiti mulai masuk Kota Malang pada tahun 2004, yang diawali 

oleh Enot dan Abe. Mereka melakukan kegiatan yang masih berbentuk tagging 

dan terkenal dengan vandal, kegiatan tersebut yang masih terkesan asal-asalan 

coret-coret dinding kota, yang terdapat di daerah Sigura-gura. Karena gambaran 

                                                           
1
 Observasi wawancara, Dols (anggota Ngaco), 28 Februari 2017. 
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tersebut masih bentuk sebagai pengenalan diri dan eksistensi diri. Kegiatan yang 

dilakukan Enot dan Abe tidak lepas dengan modal sosial yang mereka jalin 

dengan para seni jalanan yang ada di luar Kota Malang, seperti jaringan yang 

mereka bangun dengan komunitas street art Surabaya, yang melahirkan ide untuk 

membuat komunitas street art Ngaco yang ada di Kota Malang. 

Dols juga menjelaskan, pada tahun 2005 muncul nama-nama baru seperti 

Dols, Njr, PD Monster, Saiba. Mereka yang juga mengisi dinding kota, daerah 

Jalan Sokarno Hatta dan MT. Haryono Gang 12. Adanya modal sosial yang di 

miliki anggota para seni jalanan membuat mereka secara tidak langsung saling 

menjalin hubungan komunikasi yang baik untuk perkembangan street art Kota 

Malang, karena Kota Malang pada waktu itu yang masih sepi dengan seni jalanan. 

Semakin kuatnya untuk saling mengisi ruang publik dinding kota dan bersaing 

keras melawan iklan atau poster sembarangan ditembok yang terlihat kumuh. 

Lebih baik mereka memperindah suasana kota dengan graffiti, walau pun masih 

dipandang sebelah mata oleh masyarakat mereka tetap eksis untuk memperindah 

dinding kota dengan graffiti. Karena Kota Malang yang selalu dikunjungi para 

wisata dan para pelajar, untuk menarik para pengunjung. 

Pada tahun 2006 terbentuklah komunitas Ngaco Fams, (Ngalam Aerosol 

Community)  merupakan komunitas graffiti yang pertama dan yang dikenal pada 

tahun itu hingga sekarang. Yang beranggota Saiba, PD Monster, Sleeck, Njr, Abe 

One, Dols, Bakero. Terbentuknya Ngalam Aerosol Community (Ngaco) tersebut 

semakin membuat ramai pelaku bomber (graffiti) di tembok-tembok Kota Malang 

pada masa itu. 
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Kegiatan seni jalanan komunitas street art Ngaco yang fokus pada seni 

graffiti mulai dikenal oleh masyarakat baik dari segi positif maupun negatif. 

Event-event graffiti pun mulai diadakan baik live perform maupun kompetisi. 

Akan tetapi seiring berjalannya waktu mulai muncul beberapa masalah pada 

komunitas street art Ngaco, diantaranya adalah adanya peringatan dari 

masyarakat yang merasa kegiatan street art Ngaco dianggap vandal. Selain itu 

juga pernah anggota street art Ngaco dikejar sama pihak berwajib.  

Sedangkan Baks
2
 yaitu salah satu anggota Ngaco memiliki pandangan 

positif  bagi aktivitas street art Ngaco. Street art dapat dipandang pada segi untuk 

mengutamakan visual dengan tujuan memperindah, bukan merusak. Hal ini 

berdampak positif baik bagi masyarakat maupun bomber yang lain. Sedangkan 

pandangan negatif muncul dari graffiti yang lebih ke arah vandalisme, sekedar 

menulis nama tanpa memberi visualisasi yang indah. Hal inilah yang membuat 

pandangan negatif terhadap graffiti yang juga merugikan bagi para pelaku graffiti 

yang lain karena akan mempersulit ketika mereka akan berkarya dimana aktivitas 

mereka dianggap negatif. 

Sementara itu Dols juga menyatakan pergerakan komunitas street art 

Ngaco juga sempat menurun pada tahun 2010 sampai tahun 2011, dikarenakan 

anggota Ngaco juga memiliki kesibukan di luar komunitas, tetapi menurunnya 

kegiatan komunitas street art Ngaco bukan berarti menyurutkan para pelaku seni 

jalanan. Tetapi malah bermunculan baru seperti komunitas Joy O Klan, Urban 

Free Art, Vas Krew, Artist Vandal. Adanya komunitas street art baru di Kota 

                                                           
2
 Observasi wawancara, Baks (anggota Ngaco), 28 Februari 2017. 
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Malang tersebut untuk membangkitkan semangat kembali menuangkan ide-ide 

kreatif seni jalanan komunitas Ngaco yang sempat meredup dan pandangan dari 

komunitas street art baru apabila komunitas Ngaco meredup, seni jalanan tersebut 

akan sepi. Karena jalinan anggota komunitas street art Ngaco dengan anggota 

komunitas street art baru Kota Malang sudah terbentuk sebelum mendirikan 

komunitas. Kemunculan komunitas baru semakin membuat maraknya dinding-

dinding Kota Malang dengan graffiti pada waktu itu. Semakin banyaknya 

komunitas yang muncul semakin banyaknya pula graffiti yang ada di dinding 

jalanan. 

Semakin banyaknya graffiti di dinding jalanan, juga tak luput dari pro dan 

kontra terhadap masyarakat, karena kegiatan yang sifatnya masih ilegal. Tetapi 

mereka yang memiliki konsep dan tema, sebagai bentuk yang mengutamakan 

visual dengan tujuan memperindah suasana kota, bukan merusak. Dalam 

perkembangan yang semakin cepat diiringi dengan bermunculan komunitas baru 

street art di Kota Malang, dilihat pada segi perkembangan street art yang ada di 

Kota Malang mengalami perkembangan yang pesat terbukti dengan banyaknya 

kemunculan komunitas-komunitas baru selain komunitas street art Ngaco.  

Akan tetapi pada sisi lain, dengan lahirnya komunitas baru street art di 

Kota Malang dapat mengakibatkan adanya persaingan. Persaingan tersebut 

tentunya mengarah pada segi kualitas gambar yang dihasilkan oleh para street art, 

persaingan pada segi tempat menggambar di dinding, hingga masalah tumpuk-

menumpuk gambar. Dari persaingan aktifitas tersebut tentunya membawa efek 
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pada jumlah anggota, dimana anggota street art yang banyak tentunya akan 

dipandang memiliki nilai lebih dari pada anggota yang sedikit.  

Sampai disini peneliti mengkaji pergerakan komunitas street art Ngaco 

dimana seperti yang diketahui komunitas tersebut  mengisi dinding jalanan selama 

4 tahun, akan tetapi sampai saat ini komunitas tersebut juga masih dikenal 

keberadaanya. Apabila komunitas street art Ngaco tidak melakukan karya seni 

jalanan maka akan mengurangi seni graffiti di Kota Malang disisi lain komunitas 

street art Ngaco sendiri di jadikan komunitas yang pertama dan komunitas yang 

menginspirasi lahirnya komunitas baru street art Kota Malang. Peneliti juga 

melihat fenomena ini adalah hal yang unik sehingga perlu penelitian secara 

mendalam dikarenakan komunitas street art Ngaco merupakan komunitas yang 

pertama pada wilayah Kota Malang, seiring perkembangan zaman komunitas 

street art Ngaco mengalami beberapa tantangan dan para anggotanya juga 

berupaya mempertahankan komunitas street art Ngaco. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan di atas, maka 

permasalahan pokok yang akan di bahas lebih dalam penelitian dapat di rumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Modal Sosial Street Art Ngaco dalam Mempertahankan 

Eksistensinya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan 

dan pemahaman tentang : 

1. Menganalisis Modal Sosial Street Art Ngaco dalam Mempertahankan 

Eksistensinya? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi penting kepada 

berbagai pihak yang dapat digolongkan menjadi dua manfaat besar penelitian, 

yaitu :  

1.4.1 Manfaat Praktis 

Hasil Penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai sumber referensi 

maupun pembelajaran dalam analisis tentang eksistensi komunitas. Bagi peneliti 

selanjutnya, temuan penelitian ini sebagai masukan untuk mengidentifikasi 

eksistensi street art Ngaco dan  street art dalam menanggapi perubahan sosial 

fisik Kota Malang. 

1.4.2  Secara Akademis 

Sedangkan manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan bagi pengembangan ilmu Sosiologi khususnya dalam mengkaji 

eksistensi komunitas street art yang menjadi bidang kajian Sosiologi yang sangat 

erat hubungannya dengan interaksi sosial di ruang publik melalui bahasa visual.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu  

2.1.1  Street Art : Representasi Identitas dan Kritik Sosial  

Penelitian terkait street art bukan penelitian yang pertama kali. Untuk 

itulah peneliti mengambil beberapa penelitian terkait street art yang pernah 

dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Penelitian terdahulu yang pertama 

adalah skripsi milik Ghofuur Eka Ferianto pada tahun 2015 dengan lokasi 

penelitian Kota Malang. Judul skripsi saudara Ghofuur Eka Ferianto adalah  street 

art : Representasi Identitas dan Kritik Sosial. 

Fokus dari penelitian saudara Ghofuur Eka Ferianto adalah menganalisis 

representasi Joy O Klan sebagai generasi baru yang ada di Kota Malang serta 

menganalisis kritik sosial Joy O Klan dalam menanggapi perubahan sosial fisik 

Kota Malang. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kualitataif 

dengan pendekatan studi kasus. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Ghofuur Eka Ferianto adalah 

street art Joy O Klan merupakan generasi baru street art Kota Malang yang 

memiliki sistem Klan. Dimana Joy O Klan juga memiliki bahasa kesatuan melalui 

simbol tagging bertuliskan JOK. Simbol tersebut yang membedakan dengan 

kelompok street art lain dalam pembentukan identitas kelompok tersebut telah 

merepresentasikan tentang penguasaan identitas dalam aspek graffiti di Kota 

Malang. Selain itu kritik sosial dalam Joy O Klan bersifat propaganda yaitu kritik 

terkait makna tersirat. Mereka mengkritik dua aspek yaitu aspek pembangunan 
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rumah ruko yang tidak terkontrol dan memerangi belantara visual yang 

mendominasi ruang publik.  

Jika fokus penelitian saudara Ghofuur Eka Ferianto terletak pada 

menganalisis representasi Joy O Klan sebagai generasi baru yang ada di Kota 

Malang serta menganalisis kritik sosial Joy O Klan dalam menanggapi perubahan 

sosial fisik Kota Malang. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

lebih fokus pada aspek komunitas street art Ngaco dalam mempertahankan 

eksistensinya melalui modal sosial. Sebagaimana diketahui bahwa komunitas 

street art Ngaco merupakan komunitas pertama yang bergerak dalam seni jalanan 

khususnya graffiti yang ada di Kota Malang sehingga peneliti lebih terfokus 

melihat aspek komunitas yang diteliti secara mendalam.  

2.1.2 Fenomena Komunikasi Anggota Komunitas Graffiti di Kota Medan 

(studi Fenomenologi pada anggota komunitas ME &ART) 

Penelitian selanjutnya adalah milik Nova Yohana di Kota Medan, dengan 

judul Fenomena Komunikasi Anggota Komunitas Graffiti di Kota Medan (studi 

fenomenologi pada anggota komunitas MIE&ART). Fokus penelitian Nova 

Yohana adalah pada aspek komunikasi anggota graffiti MIE&ART. Pada 

penelitian ini menggunakan metode kualitafif dengan pendekatan fenomenologi.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nova Yohana adalah motif anggota 

komunitas graffiti MIE&ART dalam mengekspresikan seni graffiti terbagi 

menjadi dua yaitu motif masa lalu dan motif masa datang. Motif masa lalu erat 

kaitanya dengan hobi yang sudah ada sejak dahulu. Sedangkan motif masa 

mendatang erat kaitanya dengan graffiti sebagai wadah kritik sosial, graffiti 
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sebagai wadah untuk mendapatkan uang dan untuk mengubah pemikiran 

masyarakat.  

Makna simbol dari seni graffiti yang di buat oleh MIE&ART adalah 

sebuah ide penyampaian kreatif dengan maksud penyampaian pesan kritis. 

Sedangkan perilaku komunikasi anggota komunitas MIE&ART ada dua yaitu 

komunikasi Verbal dan Non Verbal. Jika penelitian yang dilakukan oleh Nova 

Yohana terfokus pada aspek komunikasi yang terjadi pada komunitas MIE&ART 

maka tentunya akan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Peneliti lebih memfokuskan pada aspek bagaimana komunitas mempertahankan 

eksistensi melalui modal sosial. Tentunya penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

tidak hanya melihat pada aspek komunikasi saja tetapi ada beberapa aspek dalam 

melihat bagaimana modal sosial yang terbangun pada komunitas street art Ngaco 

Kota Malang sehingga penelitian ini lebih mendalam. Pada dua penelitian 

terdahulu yang telah dijelaskan di atas tentunya memiliki persamaan dan 

perbedaan. 

Adapun persamaan penelitian dari Ghofur dan Nova dengan penelitian 

yang peneliti lakukan adalah secara garis besar kedua penelitian tersebut 

mengangkat fenomena street art. Sedangkan perbedaannya pada penelitian yang 

peneliti susun memiliki fokus dan subjek penelitian pada aspek bagaimana 

komunitas street art Ngaco mempertahankan eksistensi melalui modal sosial. 

Tentunya fokus tersebut berbeda dengan penelitian milik Ghofur dengan fokus 

menganalisis representasi Joy O Klan sebagai generasi baru yang ada di Kota 

Malang serta menganalisis kritik sosial Joy O Klan dalam menanggapi perubahan 
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sosial fisik Kota Malang dan Nova Yohana terfokus pada aspek komunikasi yang 

terjadi pada komunitas MIE&ART.  

Tentunya dari penelitian terdahulu tersebut peneliti berharap penelitian 

yang diteliti lebih memberikan hasil yang mendalam tidak hanya pada aspek 

representasi atau komunikasi saja tetapi melihat aspek komunitas street art secara 

kompleks dalam mempertahankan eksistensinya. Sementara itu untuk melihat 

lebih mudah perbedaan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Ghofur Eka 

Ferianto 

Street Art : 

Representasi 

Identitas dan 

Kritik Sosial. 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan 

Studi Kasus. 

Stuart Hall 

dan  

Representasi 

Identitas dan 

Kritik Sosial. 

Fokus dari penelitian saudara 

Ghofuur Eka Ferianto adalah 

menganalisis representasi Joy 

O Klan sebagai generasi baru 

yang ada di Kota Malang 

serta menganalisis kritik 

sosial Joy O Klan dalam 

menanggapi perubahan sosial 

fisik Kota Malang. 

1. Joy O klan merupakan generasi baru street  art  yang 

memiliki sistem klan. 

2. Dalam membentuk identitas mereka telah 

merepresentasikan tentang penguasaan identitas dalam 

aspek graffiti.  

3. Kritik sosial dalam pergerakan Joy O Klan bersifat 

propaganda  yaitu kritik akan makna tersirat. 

Nova 

Yohana 

Fenomena 

Komunikasi 

Anggota 

Komunitas 

Graffiti di Kota 

Medan (studi 

fenomenologi 

pada anggota 

komunitas ME 

&ART). 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan 

Fenomenologi. 

George 

Herbet Mead 

dan  

Fenomena 

Komunikasi 

Anggota 

Komunitas 

Graffiti di 

Kota Medan. 

Fokus penelitian Nova 

Yohana adalah pada aspek 

komunikasi anggota graffiti 

MIE & ART. 

1. Graffiti yang dibuat oleh MIE & ART merupakan ide 

kreatif.  

2. Motif anggota MIE & ART dalam mengekspresikan seni 

grafiti ada dua yaitu masa lalu dan masa datang.  

3. Perilaku komunikasi ada dua yaitu komunikasi verbal dan 

nonverbal. 

M. Atho’ 

Illah  

Bentuk Modal 

Sosial Street Art 

Ngaco dalam 

Memepertahank

an 

Eksistensinya. 

Kualitatif 

Deskriptif. 

Robert David 

Putnam dan 

komunitas 

Ngaco dalam 

Memepertaha

nkan 

Eksistensinya

.   

Menganalisis bentuk modal 

sosial Street Art Ngaco 

dalam Mempertahankan 

Eksistensinya. 

1. Dengan modal sosial yang di miliki komunitas street art 

Ngaco ini memberikan kembali identitas komunitas street 

art Ngaco sebagai komunitas pertama di Kota Malang 

yang bergerak pada seni graffiti serta mampu 

mengembalikan eksistensi graffiti di Kota Malang. 
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2.2 Definisi Konseptual  

2.2.1 Konsep Komunitas 

Komunitas berasal dari bahasa latin communitas yang berarti "kesamaan", 

kemudian dapat diturunkan dari communis yang berarti "sama, publik, dibagi oleh 

semua atau banyak". Komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa 

organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat 

yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat 

memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan 

sejumlah kondisi lain yang serupa. (Soenarno, 2002), definisi komunitas adalah 

sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi 

kebutuhan fungsional.   

Pengertian komunitas menurut (Kertajaya, 2008), adalah sekelompok 

orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam 

sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas 

tersebut karena adanya kesamaan interest atau values. (Loren O. Osbarn dan 

Martin H. Neumeyer 1984) “Pada dasarnya setiap orang itu lahir dalam suatu 

keluarga, dan pada mulanya dia tidak mengetahui bahwa ia merupakan anggota 

dari suatu ketetanggaan. Akan tetapi, apabila dia mulai dapat berjalan serta 

bermain, maka dia akan bermain dengan anak-anak tetangga atau beberapa dari 

antara mereka. Dalam perkembangan selanjutnya, dia akan mengetahui bahwa ia 

tinggal dalam suatu kampung atau suatu desa atau juga dalam suatu kota. Pada 

tahap selanjutnya dia akan mengetahui pula bahwa dia merupakan anggota suatu 

bangsa atau suatu negara”.  
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Deskripsi tersebut di atas menunjukkan bahwa seseorang itu dapat 

merupakan anggota dari beberapa kelompok dan kecuali keluarga (sebagai 

primary group) kesemuanya mungkin dapat dikategorikan sebagai community atau 

komunitas. (Loren O. Osbarn dan Martin H. Neumeyer 1984) menyatakan bahwa 

komunitas adalah Sekelompok orang yang hidup berdekatan, memiliki minat dan 

aktivitas pusat umum, dan memiliki pemikiran yang sama.” 

Dengan demikian suatu komunitas merupakan suatu kelompok sosial yang 

dapat dinyatakan sebagai “masyarakat setempat”, suatu kelompok yang bertempat 

tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu pula, dimana 

kelompok itu dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dilingkupi oleh perasaan 

kelompok serta interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya.  

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang 

berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. 

Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki 

maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah 

kondisi lain yang serupa (Wenger, 2002).  

Menurut Crow dan Allan, komunitas dapat terbagi menjadi 2 komponen:                                                                                                                                                          

1. Berdasarkan lokasi atau tempat wilayah atau tempat sebuah komunitas 

dapat dilihat sebagai tempat dimana sekumpulan orang mempunyai 

sesuatu yang sama secara geografis. 

2. Berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu 

komunitas karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, 
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misalnya agama, pekerjaan, suku, ras,  maupun berdasarkan kelainan 

seksual.   

Proses pembentukannya bersifat horisontal karena dilakukan oleh 

individu-individu yang kedudukannya setara. Komunitas adalah sebuah 

identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi 

kebutuhan fungsional (Soenarno, 2002). Kekuatan pengikat suatu komunitas, 

terutama, adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan 

sosialnya yang biasanya, didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, 

ideologi, sosial-ekonomi. Disamping itu secara fisik suatu komunitas biasanya 

diikat oleh batas lokasi atau wilayah geografis. Masing-masing komunitas akan 

memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi 

keterbatasan yang dihadapainya serta mengembangkan kemampuan 

kelompoknya.  

Menurut Vanina Delobelle, definisi suatu komunitas adalah group 

beberapa orang yang berbagi minat yang sama, yang terbentuk oleh 4 faktor, 

yaitu: 

1. Komunikasi dan keinginan berbagi: Para anggota saling menolong satu 

sama lain. 

2. Tempat yang disepakati bersama untuk bertemu. 

3. Ritual dan kebiasaan: Orang-orang datang secara teratur dan periode. 

4. Influencer Influencer merintis sesuatu hal dan para anggota selanjutnya.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang komunitas yang 

menjadi obyek penelitian adalah komunitas street art Ngaco Kota Malang. 

Dimana secara historis komunitas street art Ngaco berdiri berdasarkan kesaman 

hobi. Yang berdiri pada tahun 2006 kemudian hingga saat ini perkembangan 
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komunitas street art Kota Malang semakin pesat. Untuk itulah peneliti melihat 

secara mendalam eksistensi komunitas street art Ngaco Kota Malang.  

2.2.2 Eksistensi   

Ketika dilihat dari etimologi, eksistensialisme berasal dari bahasa inggris, 

yaitu excitence atau existere dari bahasa latin yang berarti muncul. Dari kosakata 

ex berarti keluar sedangkan sistere berarti muncul. Sedangkan eksistensialisme 

merupakan suatu gerakan filsafat yang menloak esensialisme yang memiliki fokus 

manusia (Bagus, 2005). Sehingga bisa dikatakan bahwa eksistensialisme adalah 

bentuk perlawanan yang keluar dengan muncul sebagai penolak esensialisme. 

Banyak pendapat tentang defisnisi dari eksistensi itu sendiri, tetapi secara 

garis besar eksistensi merupakan cara manusia itu menunjukan keberadaannya. 

Secara umum eksistensi memiliki arti keberadaan, namun pada kalangan fisafat 

mengartikan eksitensialisme sebagai cara manusia itu bisa dikatakan ada atau 

pembuktian keberadaan manusia. Sehingga ketika dikaitkan dengan eksistensi 

komunitas street art Ngaco maka dimana Ngaco ini sebagai komunitas yang 

membuktikan keberadaan bahwa di Kota Malang ini terdapat komunitas street art. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menggunakan 

eksistensi, yang menjadi obyek penelitian adalah mempertahankan eksistensi 

street art Ngaco Kota Malang. Karena street art mengalami perkembangan 

semakin pesat dan banyak komunitas street art bermunculan maka peneliti 

melihat secara mendalam eksistensi atau keberadaan street art Ngaco melalui 

modal sosial yang dimiliki. 
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2.3 Kajian Teori  

Modal sosial atau social capital menjadi sebuah terminologi baru dalam 

tataran ilmu sosial tidak terlepas dari usaha para pemikir sosial seperti James S. 

Coleman, Robert Putnam dan Pierre Bourdieu. Ketiga ilmuan tersebut, adalah 

pakar yang sering dirujuk dalam pembahasan yang mencakup tentang kapita 

sosial. Untuk memahami lebih mendalam tentang modal sosial, berikut beberapa 

definisi modal sosial menurut beberapa ahli : 

Pertama, Pierre Bourdieu. Ilmuan asal Prancis ini memberikan sebuah 

definisi tentang modal sosial sebagai berikut:  

“Modal sosial adalah jumlah sumber daya yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok yang digunakan dalam membangun hubungan timbal balik  

yang melahirkan pengakuan secara terinstitusionalkan dari hasil hubungan 

tersebut.”(Bourdieu dan Wacquant,1992 dalam Field, 2010). 

 

Kajian awal Bourdieu terkait dengan modal, berawal dari adanya 

ketimpangan akses terhadap sumber daya dan dipertahankannya kekuasaan oleh 

seorang individu. Bourdieu memperkenalkan modal yaitu modal ekonomi, modal 

budaya dan modal sosial. Dalam pandangannya mengenai hubungan sosial, ia 

melihat bahwa nilai ikatan yang dijalin oleh seorang individu tergantung pada 

jumlah koneksi yang dapat mereka mobilisasi dan jumlah modal (ekonomi, 

budaya dan sosial) yang dimiliki oleh masing-masing individu (Field, 2010). 

Selain Bourdieu, James Coleman juga membahas tentang modal sosial. 

Namun berbeda dari Bourdieu yang fokus pada modal ekonomi, modal budaya 

dan modal sosial, titik awal pembahasan James Coleman dalam upayanya untuk 

memberikan sebuah definisi modal sosial adalah gagasannya tentang individu 

yang bertindak melalui sejumlah pertimbangan rasional untuk dapat memperoleh 
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apa yang ia inginkan (Field, 2010). Tegasnya, Coleman dalam memberikan 

definisi tentang sebuah modal sosial dapat dilihat seperti pada kutipan berikut: 

“Dasar dari pembahasan modal sosial Coleman adalah bahwa relasi 

yang terbangun antar individu ketika melakukan interaksi sebenarnya 

merupakan sebuah aset yang bernilai. Bagi Coleman, modal sosial 

merupakan representasi dari sebuah sumber daya karena dalam hubungan 

individunya melibatkan jaringan yang luas dan diatur oleh adanya 

kepercayaan serta nilai-nilai yang disepakati bersama” ( Field, 2010). 

 

Coleman dalam memberikan pengertian mengenai modal sosial, ia 

mencoba untuk menempatkan konsepsi pilihan rasional sebagai dasar mengapa 

individu berusaha untuk menjalin sebuah relasi dengan individu lain. Pilihan 

rasional milik Coleman menempatkan individu sebagai pelaku yang berusaha 

untuk mengejar kepentingannya, sehingga interaksi sosial yang terbangun dengan 

individu lain sebenarnya merupakan usaha dirinya untuk mencapai tujuan 

tersebut. Hal ini dikarenakan modal sosial yang terbangun dalam sebuah jaringan, 

merupakan aset yang dapat digunakan oleh individu rasional untuk mencapai 

tujuannya. 

Penelitian ini menggunakan teori modal sosial yang dikemukakan oleh 

Robert David Putnam, pemilihan teori ini sebagai pendukung analisis dalam 

penelitian karena keterkaitannya dengan kajian isu permasalahan yang diteliti 

menggunakan konsep modal sosial untuk lebih banyak menerangkan perbedaan-

perbedaan dalam keterlibatan yang dilakukan warga. Ia baru mendefinisikan 

istilah ini setelah menyajikan diskusi terperinci tentang bukti kinerja institusional 

relatif dan level-level keterlibatan warga (Field, 2010). 

Menurut Putnam modal sosial adalah hal yang mendorong untuk 

melakukan tindakan secara lebih efektif untuk mencapai tujuan dari kehidupan 
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sosial yang terkait jaringan, norma dan kepercayaan (Field, 2010). Yang 

dimaksud dalam modal sosial disini adalah sistem nilai yang dianut secara 

bersama serta aturan mengenai prilaku sosial didalam masyarakat yang 

didalamnya meliputi kepercayaan dan tanggung jawab. Gagasan inti dari modal 

sosial adalah bahwa jaringan sosial memiliki nilai, kontak sosial mempengaruhi 

produktivitas individu dan kelompok (Field, 2010). Membangun jaringan serta 

adanya pemahaman yang bersama merupakan salah satu hal yang ditekankan 

dalam modal sosial ini. Singkatnya, sesuai yang dikatakan Putnam, 

“...kepercayaan, norma dan jaringan ini dapat meingkatkan kinerja 

masyarakat dalam tindakan yang terkoordinasi merupakan bagian 

dari organisasi sosial” ( Putnam, 1993). 

 

Teori tentang modal sosial dari Putnam didasarkan pada kenyataan bahwa 

“jaringan antara manusia” adalah bagian terpenting dari sebuah kelompok. 

Jaringan ini sama pentingnya dengan alat kerja (disebut juga modal fisik atau 

physical capital) atau pendidikan (disebut juga human capital). Secara bersama-

sama, berbagai modal ini akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas 

tindakan bersama (Putnam R, 2000). Komunikasi dan interaksi lahir dari jaringan 

yang melahirkan rasa kepercayaam dan untuk memperkuat kerjasama. Jaringan 

mendorong agar orang melakukan kerjasama untuk mendapatkan manfaat atau 

timbal balik dari jaringan yang mereka lakukan (Field, 2010). Kerjasama terjadi 

dari hubungan interaksi yang melahirkan jaringan, pertukaran sosial sehingga 

mereka saling mempercayai untuk melakukan kerjasama selanjutnya.  

Norma-norma sosial merupakan seperangkat aturan tertulis dan tidak 

tertulis yang disepakati oleh anggota-anggota suatu komunitas untuk mengontrol 
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tingkah laku semua anggota dalam komunitas tersebut. Norma yang terdiri dari 

pemahaman, nilai, harapan dan tujuan yang diyakini sekelompok orang. Norma 

ini lahir dari sejarah kerjasama yang pernah mereka lakukan sebelumnya untuk 

mendukung kerjasama selanjutnya (Putnam R, 2000). 

Kepercayaan merupakan sikap percaya yang terjalin dimasyarakat untuk 

menyatukan satu dengan yang lain serta memberikan kontribusi dalam 

peningkatan modal sosial (Putnam R, 2000). Kepercayaan dapat diartikan untuk 

saling bersatu dengan yang lain dalam masyarakat untuk memberikan kontribusi  

pada peningkatan modal sosial. Fukuyama berpendapat bahwa kepercayaan 

adalah harapan yang muncul dalam suatu komunitas yang normal, jujur dan 

kooperatif yang didasari oleh norma yang dimiliki bersama (Z Syahputra, 2011). 

Adanya jaminan tentang kejujuran dalam komunitas dapat memperkuat rasa 

solidaritas dan sifat kooperatif dalam komunitas. 

Teori modal sosial dari Putnam yang digunakan menganalisis komunitas 

street art Ngaco Kota Malang. Terkait masalah kepercayaan, norma, dan jaringan, 

adanya suatu komunitas yang timbul dari kesamaan hobi yang memperkuat suatu 

kepercayaan antar individu untuk kerjasama membangun komunitas tersebut, 

karena berperilaku normal, jujur dan kooperatif dapat memperkuat rasa solidaritas 

dan sifat kooperatif dalam komunitas. Sedangkan dalam jaringan sebagai wadah 

lahirnya komunikasi  dan interaksi antara orang yang belum di kenal dan mereka 

yang sudah kenal, untuk memperkuat rasa solidaritas. Di dalam norma yang 

mengontrol tingkah laku semua anggota dalam komunitas untuk menjaga nama 

baik komunitas tersebut. 
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Sedangkan bain dan haicks (dikutip dalam krisna dan shradder) 

mengajukan dua dimensi modal sosial sebagai bentuk pengukur keberadaan 

modal sosial. Adapun dimensi yang diajukan adalah pertama dimensi kognitif 

yaitu dimensi yang berkaitan dengan nilai-nilai, sikap kepercayaan, solidaritas dan 

resiprositas yang mendorong kearah terbentuknya kerjasama demi terwujutnya 

cita-cita bersama. Sedangkan kedua dimensi struktural merupakan susunan ruang 

lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal yang 

mewadahi dan mendorong terciptanya kegiatan bersama yang dianggap 

bermanfaat. 

Pada nilai-nilai budaya yang dimiliki kelompok masyarakat yang pertama 

secara tradisional terdapat keseimbangan antara modal sosial yang mengatur 

keharmonisan dan solidaritas hubungan internal sesama anggota kelompok, yang 

disebut dengan istilah bonding social capital atau modal sosial pengikat, dengan 

modal sosial yang memungkinkan terciptanya kerjasama dan hubungan yang 

saling menguntungkan dengan warga dari kelompok etnik lain, yang disebut 

dengan istilah bridging social capital atau modal sosial jembatan (Hasbullah, 

2006).  

Disebut modal sosial jembatan karena menjembatani perbedaan-perbedaan 

yang terdapat antara kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya yang 

berbeda, dengan lebih mengutamakan persamaan yang terdapat pada kedua pihak. 

Kelompok masyarakat yang secara tradisional kurang memiliki nilai-nilai budaya 

yang merupakan modal sosial jembatan ini cenderung lebih mementingkan 

kelompok sendiri, bersifat eksploitatif dan mudah terlibat dalam konflik dengan 
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kelompok lain. Konflik akan lebih mudah lagi terjadi kedua pihak sama-sama 

tidak memiliki modal sosial jembatan. 

2.4 Alur Pemikiran  

Alur pemikiran merupakan suatu kerangka penelitian yang dibuat oleh 

peneliti untuk menggambarkan proses penelitian. Pada dasarnya komunitas street 

art yang terbentuk di Kota Malang adalah komunitas street art Ngaco. Sehingga 

komunitas street art Ngaco sebagai komunitas street art yang dituakan di Kota 

Malang bediri pada tahun 2006 sampai sekarang ini. Peneliti memulai membentuk 

alur pikir dengan membahas komunitas street art Ngaco Kota Malang dalam 

mempertahankan eksitensinya. Kegiatan yang dilakukan memiliki fokus dan tema 

dimana kegiatan tersebut fokus pada graffiti dan mural. 

Berjalannya komunitas street art Ngaco selama 10 tahun ini tak lepas dari 

masalah yang ada di dalam komunitas terdapat di bagian internal dan eksternal. 

Masalah dalam internal terdapat pada anggota komunitas stret art Ngaco yang 

memiliki kesibukan kerja, sedangkan masalah yang terdapat pada eksternal yaitu 

bersaingnya tempat untuk menggambar dinding jalanan. Jadi komunitas street art 

Ngaco sempat mengalami kemunduran dalam mengisi dinding jalanan Kota 

Malang. 

Peneliti tentunya tertarik melihat fenomena tersebut, menganalisis 

fenomena tersebut peneliti menggunakan teori Putnam yaitu terkait modal sosial. 

Putnam menjelaskan bahwa dalam suatu komunitas dibutuhkan jaringan, 

kepercayaan dan norma. Hal tersebut tentu dapat dilihat dari adanya komunitas 

disebabkan dari kesamaan hobi artinya pada awalnya memang ada kepercayaan 

antar individu untuk kerjasama dalam membangun komunitas, sedangkan untuk 
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jaringan yang memudahkan terjadinya komunikasi dan interaksi, yang terakhir 

adalah norma untuk mengontrol tingkah laku semua anggota dalam komunitas 

untuk menjaga nama baik komunitas. Adanya modal sosial yang membentuk 

komunitas street art tersebut tentunya akan mengalami perkembangan. Karena 

perkembangan zaman yang semakin maju selain itu juga munculnya komunitas 

street art baru yang dalam hal ini peneliti menyebutkan permasalahan internal dan 

eksternal. Sehingga dari beberapa hal di atas peneliti melihat bagaimana bentuk 

modal sosial street art Ngaco dalam mempertahankan eksistensinya.  
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2.5 Skema Alur Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian   

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kualitatif 

deskriptif merupakan metode dalam penelitian untuk memahami fenomena yang 

dialami oleh subyek yang diteliti, sperti perilaku, pandagan, motivasi, tindakan 

dan lain-lain dengan cari dideskripsikan dalam bentuk kalimat (Moleong, 2006). 

Sedangkan (Salim, 2002) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif lebih mengarah 

pada sebuah proses dan tidak harus diteliti secara terukur selain itu juga penelitian 

kualitatif dilihat pada aspek kualitas, intensitas dan frekuensi penelitian kualitatif 

lebih menekankan pada sifat realita yang dibangun secara sosial serta hubungan 

yang mendalam antara peneliti dan yang diteliti.   

Sebagaimana penjelasan penelitian kualitatif deskriptif di atas. Maka pada 

penelitian ini peneliti berupaya mengamati, mendeskripsikan dan memahami 

fenomena yang terjadi pada komunitas street art Ngaco di Kota Malang. Sehingga 

pada penelitian kualitatif deskriptif ini menghasilkan data berupa kata-kata yang 

dijadikan kalimat yang didapatkan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dari 

subyek orang yang menjadi obyek penelitian. Penelitian kualitatif juga berusaha 

untuk memahami dan menafsirkan fenomena sosial dengan latar belakang ilmiah. 

3.2 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan hal yang penting pada penelitian ini. Adapun 

tujuan dari fokus penelitian adalah memberikan batasan terhadap permasalahan 
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yang ada, untuk mencegah terjadinya pembiasan obyek penelitian serta penelitian 

yang dilakukan lebih terarah, tidak meluas serta relevan dengan obyek penelitian 

dan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Adapun fokus 

penelitian ini adalah bagaimana komunitas street art Ngaco mempertahankan 

eksistensinya melalui modal sosial. 

3.3 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dalam penelitian ini berada di Kota Malang. Alasan 

penelitian ini dilakukan di Kota Malang adalah secara perkembangan street art 

peneliti melihat bahwa Malang mengalami perkembangan yang cukup pesat, 

selain itu peneliti juga melihat bahwa Malang sebagai kota pelajar dimana setiap 

tahunnya ribuan mahasiswa baru menempati Malang. Hal tersebut menjadi alasan 

peneliti memilih Kota Malang sebagai lokasi penelitian tepatnya pada komunitas 

street art Ngaco. 

3.4 Teknik Penentuan Informan   

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan informan dengan cara 

snowball sampling. Bentuk informan tersebut adalah memilih key informan atau 

informan kunci yang dianggap paling tau tentang objek penelitian dan nanti 

didukung oleh informan lain ketika muncul fakta baru sehingga memunculkan 

fakta baru sampai dapat digunakan sebagai hasil penelitian.  Tujuan menggunakan 

metode ini yaitu untuk memperoleh informan yang bisa menghasilkan data yang 

relevan sesuai dengan tema penelitian ini (Yin, 2013). Orang yang mengerti dan 

memenuhi ciri-ciri yang mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini 

yang dijadikan informan. Informan adalah orang yang dianggap bisa memahami 

permasalahan yang diangkat, informan yang dipilih juga tidak sembarangan. 
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Sedangkan (Marvasti, 2004) menjelaskan informan adalah orang dalam 

atau responden yang bekerja secara dekat dengan peneliti dan menjadi pemandu 

etnografer, ahli, atau rekan di lapangan. Informan adalah orang yang dianggap 

bisa memahami permasalahan yang diangkat, informan yang dipilih juga tidak 

sembarangan. Informan pada penelitian ada tiga jenis yaitu :   

1. Informan kunci merupakan informan yang mengetahui dan memiliki 

berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 

 2. Informan utama merupakan informan yang terlibat langsung dalam 

interaksi sosial yang diteliti. 

 3. Informan tambahan adalah informan yang mengetahui permasalahan 

yang sedang terjadi tanpa harus terlibat dalam permasalahan itu.   

Berdasarkan jenis informan maka informan pada penelitian ini dapat dilihat di 

bawah ini. 

 Tabel Informan 

No Informan Posisi di Penelitian 

1 Dols  Informan Utama 

2 Njr Informan Utama 

3 Jeje Informan Utama 

4 Pang  Informan Tambahan 

5 Bedum Informan Tambahan 

 

 Peneliti memilih Dols, Njr dan Jeje sebagai informan utama dikarenakan 

mereka sebagai anggota komunitas street art Ngaco. Sebagaimana penjelasan 

informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi pada 
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fenomena. Tentunya saudara Dols, Njr dan Jeje dapat memberi data terkait 

penelitian. 

 Kemudian peneliti memilih Pang dan Bedum sebagai informan tambahan 

dikarenakan mereka teman dari Dols, Njr dan Jeje. Pang dan Bedum tidak 

menjadi anggota street art Ngaco, akan tetapi peneliti menilai bahwa Pang dan 

Bedum tentunya mengetahui terkait street art kususnya street art Ngaco karena 

mereka berdua merupakan teman dari Dols, Njr dan Jeje.   

3. 5 Jenis Data  

Pada penelitian ini data dikelompokan menjadi dua, yaitu data primer dan 

data skunder, adapun penjelasan tentang jenis data tersebut sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Data primer diambil melalui wawancara langsung dengan anggota 

komunitas street art Ngaco baik melalui observasi, interview atau 

wawancara. Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil 

wawancara yang dilakukan (Yin, 2011). 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan yang didapatkan dari dokumen tertulis, 

foto, dan dokumen resmi lainnya (Yin, 2011). Dokumen tertulis yaitu 

berupa catatan atau tulisan hasil dari wawancara. Dalam hal ini data 

sekunder dapat berupa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh komunitas 

street art Ngaco baik berupa sejarah aturan tertulis dan lain sebagainya.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah cara peneliti mendapatkan data. Pengumpulan 

data juga langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena data yang 
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dihasilkan dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Ketika tidak sesuai 

dengan teknik dalam pengumpulan data maka data tersebut bisa tidak sesuai 

dengan standar data (Sugiyono, 2008). Sehingga dibutuhkan teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun 

cara peneliti dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara 

sebagai berikut. 

Observasi merupakan cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan 

mengamati secara langsung maupun tidak langsung atau melakukan pengamatan 

terbuka dan melihat dari dekat obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan observasi secara langsung. Pada dasarnya observasi dapat dilakuakan 

pada saat awal peneliti merumuskan permasalahan setelah itu pada saat turun 

lapang. Pada observasi turun lapang ini peneliti menggunakan cara observasi 

langsung artinya peneliti langsung ikut meneliti di lapangan agar peneliti 

mengetahui keadaan sebenarnya selain itu agar peneliti memperoleh data yang 

sesuai (Suyanto dan Sutinah, 2007). Sehingga dengan observasi langsung 

diharapkan dapat memberikan fakta keseluruhan apa yang menjadi tujuan penulis, 

yaitu untuk memperoleh informasi tentang komunitas street art Ngaco dalam 

mempertahankan eksistensinya. Observasi yang dilakukan peneliti dengan 

langsung turun ke lokasi komunitas street art Ngaco yang diteliti dan melihat 

serta mengamati situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, peneliti melihat 

aktifitas street art Ngaco sedang mengisi dinding jodipan. 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan sesi 

tanya jawab dengan informan yang sudah ditentukan ketika turun lapang. 
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Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara terbuka dan 

tidak terstruktur. Adapun wawancara terbuka, yaitu subyek tahu bahwa ia sedang 

diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dari wawancara tersebut. 

Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan mengajukan 

suatu pertanyaan secara lebih bebas dan santai akan tetapi masih mengacu pada 

fokus penelitian, pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak 

terstruktur dengan tujuan agar peneliti mudah memperoleh data terkait fokus 

penelitian, disamping itu informan juga dalam memberikan data juga tidak kaku. 

Sehingga peneliti menilai wawancara tidak terstruktur lebih cocok digunakan 

dalam wawancara peneliti juga menggunakan beberapa alat bantu seperti buku 

catatan dan perekam. Data wawancara yang digali secara mendalam tentunya 

terkait bagaimana komunitas street art Ngaco mempertahankan eksistensinya 

melalui modal sosial yang dimiliki. 

Dokumentasi ini adalah salah satu metode pengumpulan data lewat 

catatan, jurnal, trasnskip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini data-data tersebut merupakan data 

yang bersifat tulisan. Adapun data dokumentasi yang dapat dijadikan data 

pendukung atau penguat pada penelitian ini seperti foto saat wawancara, beberapa 

catatan atau dokumentasi milik komunitas street art Ngaco. 

3.7 Teknik Analisis Data  

Tahap analisis data sebenarnya terdiri dari upaya-upaya meringkaskan 

data, memilih data, menerjemahkan, dan mengorganisasian data. Pada penelitian 

ini teknik analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman 

(1992) mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus 
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menerus sampai selasai sehingga menghasilkan data jenuh, hal dalam melakukan 

analisis data, yaitu: 

1. Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi data merupakan data yang diperoleh dilapangan dengan 

jumlah banyak yang harus dicatat secara rinci dan teliti, untuk itu perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Data yang telah direduksi akan 

memunculkan gambaran yang jelas untuk peneliti dalam menentukan titik 

fokusnya serta mengetahui data yang kurang atau tidak penting. Sehingga 

mereduksi data adalah merangkum hal yang penting serta menjaga 

kefokusan pada penelitian, dan membuang yang tidak perlu. Setelah 

peneliti terjun lapangan, melakukan observasi non-partisipan dan 

melakukan wawancara mendalam, peneliti mereduksi data dengan 

memilah-milah mana data yang membantu menjawab rumusan masalah 

peneliti mana yang tidak.  

2. Penyajian Data (display data) 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. 

Menyajikan data dalam kualitatif dapat dilakukan dengan cara 

menguraikan, bagan, hubungan antara chart dan sebagainya. Selesai 

melakukan reduksi data, peneliti melakukan penggolongan data. Peneliti 

meninjau ulang mana data-data yang dianggap kurang menjawab rumusan 

masalah. Ketika dirasa kurang, peneliti turun lapang lagi untuk mencari 

kekurangan data tersebut. Begitu seterusnya hingga data dikatakan jenuh.  
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3. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Setelah mendispaly data barulah menarik kesimpulan dan 

memverifikasi. Kesimpulan awal yang bersifat sementara dapat berubah 

bila tidak memiliki bukti yang kuat dalam mendukung kesimpulan 

tersebut. Namun bila kesimpulan telah didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

3.8  Keabsahan Data  

Tahap terakhir yang tidak kalah penting adalah keabsahan data. (Moleong, 

2012) melihat keabsahan data sebagai keadaan dimana data tersebut bisa 

dikatakan benar-benar valid yang akan dijadikan kesimpulan akhir yang bersifat 

netral pada data yang didapatkan. 

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi merupakan teknik keabsahan data yang menggunakan 

sesuatu yang ada diluar data tersebut sebagai  data pembanding terhadap data 

yang dimiliki (Moleong, 2012). Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan 

ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 

Cara memeriksa dengan teknik triangulasi sumber adalah peneliti akan 

memeriksa data yang telah diperoleh dari satu sumber data dengan beberapa 

sumber lain. Data yang dimaksud adalah data dari informan yang akan diperiksa 

melalui informan lainnya. Melalui triangulasi teknik pengumpulan data, data yang 

diperoleh peneliti dari hasil wawancara terhadap informan akan dicek melalui 

observasi dan dokumentasi. 
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BAB IV  

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Sejarah Street Art Dunia Hingga Masuk ke Indonesia 

Dulu sebelum masa peradaban orang-orang kuno memiliki kebiasaan 

menggambar dinding gua untuk mengkomunikasikan bahwa sebagai tanda 

pemburuhan atau sebagai sarana mistis yang memiliki tujuan semangat hidup. 

Menggambar di dinding sebagai tolak ukur perkembangan seni pada masa 

peradaban yang awalnya berbentuk gambar relief Pharaoh pada dinding piramida 

mesir kuno yang bertujuan untuk pemujaan terhadap para dewa. Menggambar di 

dinding pada massa peradaban sebagai salah satu bagian seni rupa yang disebut 

mural atau graffiti. Graffiti merupakan bentuk ketidak puasan adanya lukisan 

sindiran terhadap pemerintah pada dinding reruntuhan kota Pompeii. 

 Tulisan yang ada di dinding difungsikan sebagai sarana komunikasi dan 

menggambarkan bentuk mistisme dan spiritual manusia pada masa itu. Permukaan 

dinding yang luas dan datar menjadi salah satu alasan tujuan satu media utama 

bagi para seniman graffiti. Pada masa kuno memiliki alasan yang berbeda kenapa 

dinding digunakan sebagai media karena kulit dan kain lebih sering digunakan 

sebagai pelindung dari pada di coret-coret. Materi yang digunakan saat itu lebih 

sederhana seperti arang, kapur, atau batu dengan menggambar objek binatang atau 

perburuan (Muttaqin, 2009). 

Orang kota biasanya menyebut dengan graffiti sebagai salah satu bentuk 

street art yang mengandung pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh para seni 

jalanan. Dari graffiti tersebut bisa memiliki makna atau pesan yang tersembunyi 
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atau bisa juga secara jelas. Graffiti yang berasal bahasa Italia “graffito-grafiti” 

berbentuk prulal atau jamak yang di paparkan sebagai coretan atau gambar di 

goreskan pada permukaan dinding, umumnya graffiti merupakan bentuk coretan, 

semprotan atau lukisan berbentuk deformasi huruf-huruf dengan menggunakan 

komposisi garis, bentuk dan volume yang sering di jumpai di jalanan. Saat ini 

menggambar graffiti di dinding sering ditemukan di jalanan yang bersifat publik 

sehingga dikatakan seni jalanan atau street art, selain mural. 

Pada masyarakat urban di Amerika tahun 1970an seni graffiti dianggap 

seni baru. Graffiti sendiri tidak dapat dipisahkan dari budaya hip-hop, master of 

ceremony (MC), disc jocky (DJ) dan breakdance. Selain wujud ekspresi visual 

graffiti merupakan simbol anti kemapanan oleh kelompok aliran punk. Pada tahun 

1971-an seni graffiti di Amerika mengalami peningkatan di buktikan dengan 

tulisan artikel berjudul Spawns Pen Pals yang di muat surat kabar New York 

Times, orang dengan inisial Taki 183 membuat graffiti sepanjang jalan New 

York. Dimana inisial 183 merupakan alamat rumah sedangkan nama Taki diambil 

dari potongan nama aslinya Demeritius Demetraki. Sebenarnya Demeritius bukan 

seniman graffiti yang pertama tetapi dia dibicarakan oleh lingkungan di luar 

lingkar budaya hip-hop, yang dikenal sebagai seniman graffiti pertama. Kemudian 

Dalam dunia graffiti inisial Taki digunakan menjadi istilah tag yang berarti 

singkatan nama atau inisial, yang biasa disebut dengan istilah tagging, yang 

kemudian graffiti menjadi fenomenal dikalangan anak-anak muda (Barry, 2008). 

Gambar graffiti di Indonesia yang tertua ditemukan pada dinding gua Patte 

Kere, Maros Sulawesi Selatan (kebudayaan Toala, Mesolitikum, 4000 tahun yang 
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lalu). Gambar yang terdapat pada gua tersebut berbeda dengan hiasan dinding 

buatan zaman purba, yang biasanya bertujuan untuk memperindah tempat tinggal 

manusia tetapi gambaran tersebut yang memiliki makna lebih dalam yang 

mengandung pesan pengharapan (wishful painting). Dari cara atau teknik 

membuat gambar pada gua tersebut terlepas dari tujuan pembuatannya, sudah 

dapat dikategorikan dalam graffiti. Goresan yang terdapat pada dinding gua Jati 

Jajar, Gombong Jawa Tengah itu berbentuk tulisan yang sudah berusia cukup tua 

dan masih dapat terbaca jelas. Angka tahun tertua pada goresan tersebut tertulis 

pada tahun 1926 dan yang paling baru pada tahun 1981. Goresan tersebut 

sebagian coretan nama orang yang pernah singgah ke gua itu. Tulisan di gua Jati 

Jajar setelah di amati tersebut bahwa maksud dari orang pertama yang membuat 

goresan, bertujuan keberadaannya pernah berkunjung di tempat itu diketahui. 

Tetapi tanpa disadari goresan itu bertambah menular dan ditiru oleh orang-orang 

yang berkunjung sesudahnya, dengan menuliskan nama mereka yang terdahulu. 

Semakin banyaknya goresan tersebut tidak disadari oleh pembuat pertama, 

kejadian itu berlangsung begitu saja sama halnya perkembangan graffiti pada 

masa sekarang. 
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Gambar: Graffiti pada dinding Gua Jati Jajar, Gombong, Jawa Tengah. 

Sumber: (Barry, 2008). 

 

Perkembangan graffiti di Indonesia pernah terjadi secara masal. Hal ini 

dikarenakan graffiti dahulu tidak sebagai seni jalanan saja, tetapi graffiti sebagai 

pemompa semangat juang rakyat dalam mengusir belanda pada waktu era 

kemerdekaan. Seni graffiti pada waktu itu berkembang sangat pesat dan hampir di 

seluruh wilayah di Indonesia, muncul pesan-pesan yang mengobarkan semangat 

juang dalam bentuk graffiti. Dengan perkembangan itu muncul banyak seniman 

jalanan yang tergabung dalam Persatuan Ahli Gambar Indonesia (Persagi) 

melakukan kerja sama dalam melawan penjajah. Begitu juga yang terjadi di era 

pemerintahannya presiden Soeharto pada masa orde baru graffiti sering terlihat 

diruang publik sebagai komunikasi secara visual yang di tetapkan oleh pemerintah 

untuk propaganda politik pada rakyat dan cenderung efektif karena pesan yang 

disampaikan lebih mudah menarik perhatian umum. 
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Gambar: Graffiti pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia 1945. 

Sumber: (Barry, 2008). 

Perkembangan graffiti di Indonesia bersamaan dengan populernya tarian 

breakdance dan gank pada anak muda. Selain itu pada tahun 1980 an berkembang 

budaya hip-hop, disc jokey, raap dengan dukungan teknologi yang semakin baik 

sehingga graffiti semakin membudaya dan menarik perhatian khususnya anak 

muda yang ingin menuangkan ide-ide kreatif diri sebagai bentuk mengikuti 

budaya terhadap perkembanga dunia. Oleh karena itu, Semakin maraknya seni 

jalanan yang biasa disebut dengan graffiti. Tidak terkecuali di Kota Malang 

dengan merebaknya seni jalanan khususnya graffiti yang di pengaruhi dari 

perkembangan teknologi yang semakin pesat. Selain itu Kota Malang yang 

terkenal dengan kota pendidikan sehingga dengan ilmu pengetahuan yang 

semakin tinggi membuat perkembangan graffiti di Kota Malang semakin ramai 

dan tidak terlihat sebagai coretan sampah tetapi mengandung makna dan nilai 

yang ingin mereka sampaikan. Kegiatan seni jalanan yang dilakukan oleh 

komunitas atau sendirian tersebut dilakukan di tembok-tembok, dinding jalanan, 

atau bangunan yang belum jadi di Kota Malang. Mereka melakukan kegiatan 
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tersebut bertujuan untuk menuangkan ide-ide kreatif yang mereka miliki lewat 

graffiti atau hanya sekedar menggambar bebas yang berbentuk tulisan, mereka 

juga seringkali mengisi muatan karyanya sebagai wadah penyampain kritik sosial 

atau dukungan terhadap pemerintah. Sehingga graffiti disini digunakan sebagai 

wadah penyaluran ide-ide kreatif yang bersifat mengkritisi atau mendukung 

pemerintah. 

4.2 Perkembangan Street Art Kota Malang 

Seperti halnya yang telah diketahui street art adalah istilah yang menunjuk 

pada setiap seni yang dikembangkan di ruang publik seperti di jalanan (Barry, 

2008). Pada awalnya street art mulai ada di Kota Malang pada tahun 2004, pada 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pada tahun 2004 terdapat 

seorang yang bernama Rascal melakukan kegiatan menggambar pada bangunan-

bangunan yang belum jadi, akan tetapi keberadaan Rascal sendiri belum begitu 

dikenal banyak orang, orang-orang hanya mengetahui Rascal itu sebatas orang 

yang pernah menggambar pada tembok pada tahun 2004 (Wawancara Jeje, 

anggota Ngaco, 15-09-2017).  

Komunitas street art yang pertama kali terbentuk di Kota Malang adalah 

street art Ngaco. Namun, kegiatannya berawal dari sekedar mengunggah karya 

seni graffiti lewat website yang bernama tembokbomber.com. Dari postingan 

tersebut terbangunlah komunikasi antar pelaku street art Kota Malang yang 

berjumlah tujuh orang, yaitu Saiba, PD Monster, Sleeck, Njr, Abe One, Dols, 

Bakero, yang pada akhirnya melaksanakan pertemuan awal di warung pujasera 

Universitas Negeri Malang. Ketujuh orang tersebut sebelumnya berjalan sendiri-

sendiri, setelah adanya pertemuan maka lahirlah komunitas street art Ngaco Kota 
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Malang. Komunitas street art Ngaco yang memiliki tujuan memperindah suasana 

Kota Malang dengan karya seni graffiti. Warung Pujasera Universitas Negeri 

Malang yang dulunya sebagai tempat kumpul komunitas Ngaco sebelum memiliki 

basecamp, namun sejak 2010 Ngaco sudah memiliki basecamp sendiri di daerah 

Merjosari, setelah itu berhubung tempat yang disewa sudah habis masa, mereka 

pindah basecamp di daerah Sudimoro tahun 2017. Basecamp yang berfungsi 

memfasilitasi para pelaku street art Kota Malang, seperti menjual peralatan 

seperti caps, cat semprot, marker dan sebagai tempat sharing dengan komunitas 

street art yang lain di Kota Malang. 

Perkembangan street art di Kota Malang semakin pesat pada tahun 2006, 

dimana pada tahun 2006 komunitas street art mulai terbentuk yaitu komunitas 

street art Ngaco (Ngalam Aerosol Community). Pada awal terbentuknya 

komunitas street art Ngaco mayoritas kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini 

masih bersifat vandalisme, kegiatan yang dilakukan hanya menggambar bebas 

tanpa memberikan visualisasi yang indah. Akan tetapi pandangan vandalisme 

tersebut tidak selamanya ada pada street art Ngaco Kota Malang, dengan seiring 

perkembangan zaman banyak kegiatan-kegiatan street art yang dipandang sebagai 

sesuatu yang indah.  

Setelah terbentuknya komunitas street art Ngaco pada tahun 2006, 

kemudian pada tahun-tahun berikutnya muncul beberapa komunitas street art lain 

seperti komunitas Joy O Klan, Urban Free Art, Vas Krew, Artist Vandal 

kemunculan komunitas tersebut merupakan tanggapan dari perkembangan graffiti 

di kota-kota lain yang semakin pesat seperti Kota Surabaya, Jogjakarta dan 
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Jakarta, ditambah dengan mudahnya memperoleh alat-alat graffiti. Dimana 

komunitas tersebut juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti halnya yang 

dilakukan pada street art Ngaco. 

4.3 Street Art Ngaco Kota Malang 

Street art Ngaco merupakan komunitas yang terbentuk pada tahun 2006 di 

Kota Malang, pada awalnya komunitas street art Ngaco terbentuk atas dasar 

kesamaan hobi dari para anggota street art Ngaco. Atas dasar kesamaan hobi 

tersebutlah melahirkan komunitas street art Ngaco. Pada awal terbentuknya 

komunitas street art Ngaco jumlah anggota komunitas ini hanya ada tujuh orang 

yaitu, Saiba, PD Monster, Sleeck, Njr, Abe One, Dols, Bakero. Dalam komunitas 

street art Ngaco hal yang terpenting adalah adanya saling kepercayaan antar 

anggota. 

Dalam suatu komunitas tentunya ada suatu visi misi yang hendak dicapai, 

adapun visi misi dari komunitas street art Ngaco yang pernah diungkapkan pada 

peneliti adalah „melestarikan street art dan mengembangkan generasi muda agar 

dalam berkarya tidak asal-asalan‟. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dols, anggota 

Ngaco:  

“Membuat graffiti di Malang tetep ada, trus biar anak-anak yang baru 

mau mulai graffiti itu tidak sekedar asal-asalan” (Wawancara, Dols, 

05;09;17). 

 

Jika kita meninjau di negara New York tujuannya adanya street art adalah 

untuk menunjukan eksistensi diri, menandai kawasan menggunakan nickname 

(Barry, 2008). Maka, secara umum street art Ngaco Kota Malang dapat di 

pandang lebih sebagai eksistensi, terutama keberadaan mereka yang berawal dari 
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kesamaan hobi dan pada akhirnya membentuk suatu komunitas yang memiliki visi 

dan misi yang jelas. Visi misi ini dituangkan dalam karya-karya graffiti mereka di 

tembok-tembok Kota Malang. 

 Gambar di bawah ini adalah salah satu kegiatan komunitas street art 

Ngaco yang mengikuti event yang di adakan oleh Gardu house di Jakarta, Gardu 

house yang awalnya tempat tongkrongan para seni jalanan tetapi sekarang 

menjadi banyak melahirkan street artist graffiti. Event yang di selenggarkan oleh 

Gardu house tersebut bernama street dealin X, acara street dealin X yang di gelar 

setiap akhir tahun sekali di Jakarta, sejak tahun 2011. Acara tersebut tidak hanya 

mengundang di dalam negeri saja, melainkan para street artist mancanegara juga. 

Event street delain X digelar tersebut menunjukan sebagai kultur eksistensi dalam 

graffiti. 

 

Gambar: Kompetisi street dealin X, Jakarta. 

Sumber: dokumentasi pribadi. 

Sedangkan kegiatan di dalam komunitas street art Ngaco terdapat pada 

event sunday sketch jamming yang di selenggarakan di Setunggal coffee, dengan 

mengundang para komunitas street art Kota Malang. Selain itu saat memperingati 
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ulang tahun Ngaco setahun sekali dengan agenda menggambar bersama dengan 

komunitas street art Kota Malang dan komunitas street art luar kota. Pertemuan 

antar komunitas street art Kota Malang dan luar kota tersebut membuat 

komunitas street art Ngaco menjadi lebih intens dalam menjaga eksistensi kultur 

graffiti. Misalnya, melalui pertemuan-pertemuan yang lebih santai di clan store 

Sudimoro yang melibatkan beberapa komunitas street art dalam Kota Malang, 

seperti anggota komunitas street art Ait Nine, Ard, Ari Art, Dabs, Dns, Dumps, 

Dwight, Ese, Eskate, Hallucanbe, Heis, Luds, Minks, Naps, Nowar, Papbob, 

Racon.  

Maupun anggota komunitas street art luar Kota Malang, seperti Bogor-

Yope, Jogja-Nick23, Oaker, Trash, Solo-Ivorychiko, Tuban-Coesart, Sickgraff, 

Surabaya-Able One, Crez, Daske, Hanre, Sleepy, Jember-Bangsart, Ficks. 

Sedangkan kegiatan saat tidak menggambar komunitas street art Ngaco memiliki 

clan store di daerah Sudimoro, tempat tersebut selain di buat tempat jualan 

peralatan graffiti juga menerima tamu yang ingin belajar tentang seni 

menggambar, sharing pengalaman atau tempat sebagai berkumpulnya para 

komunitas street art Kota Malang. 

Dalam suatu komunitas tentunya ada suatu kegiatan atau agenda yang 

menjadikan komunitas tersebut dipandang berbeda dengan komunitas lain. 

Adapun kegiatan yang ada pada komunitas street art Ngaco lebih bersifat bebas 

atau fleksibel. Artinya kegiatan pada komunitas street art Ngaco tidak 

mengharuskan untuk setiap hari kumpul, tetapi biasanya hanya ketika ada event 

atau ada tamu dari luar kota. 
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4.3.1  Style Street Art Ngaco 

 Komunitas street art Ngaco yang memiliki fokus pada seni graffiti 

terdapat sebuah gaya atau biasa dibilang dengan style, nama-nama dalam graffiti 

yaitu: 

1. Tagging 

Menulis nama jalanan atau nama kelompok dengan pengembangan 

tipografi yang identik dengan huruf-huruf dalam graffiti, menyerupai 

kaligrafi dengan variasi yang membentuk suatu komposisi yang baik. 

Tagging nama yang dibuat dengan huruf baku dan terlalu mudah dibaca 

lebih mengarah ke pencarian popularitas, kerap dianggap negatif oleh 

masyarakat karena mengotori fasilitas umum seperti halnya iklan yang 

menempel liar di jalanan. Untuk itu di dalam graffiti terdapat istilah 

handstyle¸ yaitu kemampuan seorang pelaku graffiti dalam mengontrol 

gerakan tangan, tekanan jari, dan jarak semprotan ketika melakukan 

tagging sehingga membentuk susunan huruf yang membentuk komposisi 

yang baik. 

 

Gambar: contoh tagging. 

Sumber: dokumentasi pribadi. 
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2. Character  

Gaya melukis graffiti dengan membuat suatu objek atau karakter, 

bisa berupa manusia, binatang, atau yang dibuat sama sesuai dengan si-

pembuat graffiti tersebut. Gaya ini mendekati mural, namun graffiti 

character tidak terlalu fokus terhadap pesan, tapi banyaknya karya yang 

dibuat dengan tujuan mengembangkan dan mempopulerkan karya 

pembuat graffiti. 

 

Gambar: jenis character dalam graffiti, Batu Jamming, Kota Batu. 

Sumber: dokumentasi pribadi. 

3. Wild style  

Gaya menulis graffiti dengan mengembangkan tipografi serumit 

mungkin. Kebanyakan gaya ini menggunakan bentuk anak panah dengan 

berbagai arah agar semakin terlihat kompleks. Wild style masih 

representasi dari nama jalanan pembuat graffiti, namun mengedepankan 

kerapihan garis dan keindahan dari pengembangan setiap huruf. 



 

46 
 

 

Gambar: wild style di sebelah apartement Soekarno Hatta, Malang. 

Sumber: dokumentasi pribadi. 

 

4. 3D 

 Merupakan graffiti tiga dimensi, menggunakan visualisasi yang 

menonjolkan volum, bayangan, gradasi dan pencahayaan yang dapat 

menimbulkan kesan timbul dan memiliki dimensi. 

 

Gambar: jenis 3D dalam graffiti, kickfest, Kota Malang. 

Sumber: dokumentasi pribadi. 
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5. Stencil  

Bentuk graffiti yang menggunakan stensil yang terbuat dari 

kertas, karton, atau media lain untuk membuat suatu gambar atau teks 

yang mudah direproduksi. Desain yang diinginkan dipotong atau cut 

out dari media yang dipilih, kemudian gambar ditransfer ke permukaan 

tembok menggunakan cat semprot atau roll on cat. 

 

Gambar: jenis stencil dalam graffiti, tribute to Munir, Kota Batu. 

Sumber: dokumentasi pribadi. 

6. Realism 

Seperti dalam seni lukis, realism graffiti juga mengangkat objek 

yang nyata seperti apa yang dilihat mata, dengan proporsi objek 

sebagaimana aslinya, dan pewarnaan dan pencahayaan yang realistis. 

Sebagaian besar pelukis graffiti dengan aliran realisme membuat 

karakteristik yang berbeda, walaupun sama-sama beraliran realis. Bisa 

dari objek yang di angkat, dari highlight atau pencahayaan, dari tekstur 

semprotan. 
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Gambar: jenis realism, graffitude - 10 years Ngacofams. Kota Malang. 

           Sumber: dokumentasi pribadi 

 

 

4.3.2 Relasi Street Art Ngaco dan Komunitas Street Art di Kota Malang 

 Suatu pola terbentuk dari hubungan sosial yang terjalin lama yang disebut 

sebagai relasi sosial (Spradley dan McCurdy, 1975 dalam Ramadhan, 2009:11). 

Relasi sosial juga disebut hubungan sosial yang terdapat dari hasil interaksi yang 

sistematik antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan hubungan 

interelasi antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling 

mempengaruhi. Suatu relasi sosial atau hubungan sosial akan ada jika tiap-tiap 

orang dapat meramalkan secara tepat macam tindakan yang akan datang dari 

pihak lain terhadap dirinya. Dikatakan sistematik karena terjadinya secara teratur 

dan berulang kali dengan pola yang sama. Secara umum, komunitas street art 

Ngaco Kota Malang terbentuk melalui relasi sosial dari sejumlah individu yang 

tergabung dalam sebuah komunitas, dalam komunitas tersebut yang memiliki 

kesamaan hobi yaitu street art. Relasi terjadi karena berawal dari individu-
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individu yang menjalin dalam suatu bentuk hubungan, misalnya dalam hubungan 

perkembangan street art Ngaco Kota Malang. 

 Menjaga atau menjalin hubungan sosial antar anggota komunitas street art 

Ngaco dapat dilakukan dengan cara berkumpul di clan store Ngaco yang 

bertempat di Sudimoro, salah satu kegiatan yang dilakukan biasanya mengobrol 

atau sharing tentang street art Kota Malang. Selain itu biasanya mengadakan 

acara sketch jamming, yang dilakukan hanya untuk para anggota street art Kota 

Malang, yang tujuannya untuk memperkuat hubungan sosial dengan komunitas-

komunitas street art lain yang ada di Kota Malang. 

4.4 Gambaran Umum Informan Penelitian 

 Dari beberapa nama informan dalam penelitian ini terdapat sedikit 

banyaknya nama yang disamarkan untuk menjaga privasi informan. Dalam kaitan 

dengan penelitian ini, terdapat informan sebagai data pendukung dalam penelitian 

ini, diantaranya: 

4.4.1 Informan Utama  

1. Dols  

Merupakan anggota street art Ngaco pertama kali di Kota Malang 

sejak tahun 2006. Ketertarikan pada graffiti pada waktu sekolah 

menengah atas (SMA) sering iseng coret-coret ditembok, selain itu 

seni jalanan khusunya graffiti di Kota Malang masih sepi. Mas Dols 

yang berasal dari Kota Malang merupakan lulusan S1 jurusan Desain 

Komunikasi Visual Universitas Negeri Malang, yang berumur 27 

tahun. Mas Dols mengisi dinding-dinding jalanan dengan karya benda 

hidup atau yang biasa disebut character, yang masih aktif dalam 

pergerakannya hingga sekarang. Mas Dols layak dijadikan informan 
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utama dengan alasan bahwa Mas Dols merupakan anggota dari street 

art Ngaco. Tentunya Mas Dols dapat memberikan informasi terkait 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti.   

2. Njr  

Mas Njr yang berasal dari Kota Malang merupakan lulusan S1 jurusan 

Teknik Sipil Universitas Brawijaya, yang berumur 28 tahun. 

Ketertarikan pada graffiti saat waktu masih sekolah menengah atas 

(SMA), karena pada waktu itu sering ikut-ikutan sama Dols coret-coret 

yang tidak jelas akirnya terjun sekalian, seni jalanan khususnya graffiti 

di Kota Malang tidak mati karena sifatnya seni jalanan itu mudah 

hilang begitu saja. Peneliti memilih sodara Njr sebagai informan utama 

dengan alasan Njr merupakan salah satu anggota street art komunitas 

Ngaco, peneliti menganggap bahwa sodara Njr layak dijadikan 

informan utama karena beliau secara langsung berada di komunitas 

tersebut tentunya dapat memberikan informasi sebagai mana terkait 

tema penelitian. 

3. Jeje 

Mas Jeje yang berasal dari Kota Malang merupkan lulusan SMKN 5 

Kota Malang, yang berumur 34 tahun. Ketertarikan pada graffiti 

karena awalnya suka musik hip-hop dan sebagai wadah berkreasi anak 

muda yang suka coret-coret tembok khusunya Kota Malang. Peneliti 

memilih sodara Jeje sebagai informan utama dengan alasan Jeje 

merupakan salah satu anggota street art komunitas Ngaco, peneliti 
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menganggap bahwa sodara Jeje layak dijadikan informan utama karena 

beliau secara langsung berada di komunitas tersebut tentunya dapat 

memberikan informasi sebagai mana terkait tema penelitian. 

4.4.2 Informan Tambahan  

1. Peneliti memilih sodara Mas Bedum sebagai informan tambahan 

dengan alasan meskipun tidak terjun langsung dalam komunitas street 

art Ngaco akan tetapi sodara mengetahui sedikit banyak tentang street 

art Ngaco, untuk itulah peneliti memilih sodara Mas Bedum sebagai 

informan tambahan dengan harapan mampu memberikan informasi 

terkait tema penelitian. 

2. Peneliti memilih sodara Mas Pang sebagai informan tambahan 

dengan alasan meskipun tidak terjun langsung dalam komunitas street 

art Ngaco akan tetapi sodara mengetahui sedikit banyak tentang street 

art Ngaco, untuk itulah peneliti memilih sodara Mas Pang sebagai 

informan tambahan dengan harapan mampu memberikan informasi 

terkait tema penelitian. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Pembentukan dan Perkembangan Komunitas Street Art Ngaco 

 Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Komunitas merupakan suatu kelompok sosial yang dapat dinyatakan 

sebagai “masyarakat setempat”, suatu kelompok yang bertempat tinggal dalam 

suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu pula, dimana kelompok itu 

dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dilingkupi oleh perasaan kelompok serta 

interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya. Komunitas adalah sebuah 

kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya 

memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, 

individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber 

daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa 

(Wenger, 2002). 

Komunitas yang diawali dari kesamaan hobi berdiri pada tahun 2006, saat 

ini perkembangan semakin pesat yaitu komunitas street art Ngaco Kota Malang. 

Keberadaan street art Kota Malang sebenarnya kurang tau tetapi mulai tahun 

2004 sudah ada gambaran graffiti yang masih tersisa di tembok-tembok Stadion 

Gajayana, yang bernama Rascal.  

Awal ada street art di Malang kurang tau keberadaannya tetapi sudah 

ada di area Stadion Gajayana, jadi gambarannya masih nyisa-nyisa dikit 

gitu mas, namanya Rascal, tahun 2004 itu sudah ada. (Wawancara, Jeje, 

15-09-2017, Clan Store Sudimoro, 17:03). 
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Pembentukan komunitas street art Ngaco yang diawali dari para graffiti writer 

yang saling sama-sama menggambarnya di tembok jalanan untuk menjadikan kota 

yang semakin hidup atau keberadaan street art tetap ada, karena Kota Malang 

pada waktu itu yang masih sepi dengan seni jalanan. Semakin kuatnya untuk 

saling mengisi ruang publik dinding kota dan bersaing keras melawan iklan atau 

poster sembarangan ditembok yang terlihat kumuh. Lebih baik mereka 

memperindah suasana kota dengan graffiti, walau pun masih dipandang sebelah 

mata oleh masyarakat mereka tetap eksis untuk memperindah dinding kota dengan 

graffiti. Karena dalam pandangan street art yang memiliki tema dan konsep yang 

mengutamakan segi visual memperindah, bukan merusak. 

Saat merintis pembentukan komunitas street art Ngaco sering 

menggunggah gambaran mereka di website tembokbomber.com, dari website 

tersebut dapat respon dari komunitas street art Surabaya yang ingin juga 

menggambar di Kota Malang. Dan dimulai dari itulah kemudian mereka 

berkumpul, sharing pengalaman dan menggambar bersama di Jalan Bunga 

Coklat, individu satu dengan individu yang lain mulai mengenal satu sama lain 

sesama street art Kota Malang dan komunitas street art Surabaya.  

Komunitas berdiri pada tahun 2006, saat itu alat komunikasi tidak 

seperti sekarang, susah untuk ditemui juga, karena semua bukan temen 

dekat, kalau mencari tidak malam hari susah ditemui karena gambarnya 

saat malam hari/dini hari. (Wawancara, Dols, 05-09-2017, Clan Store 

Sudimoro, 19:49). 

Berdiri pada tahun 2006, ngumpul, sharing pengalaman dan gambar 

bareng mas, waktu itu rame-ramenya produk anak surabaya ingin 

menggambar di Malang, awal terbentuk Ngaco juga menggambar di 

Jalan Bunga Coklat. (Wawancara, Jeje, 15-09-2017, Clan Store 

Sudimoro, 17:03). 



54 
 

Bertemunya graffiti writer atau biasa disebut dengan pelaku seniman graffiti, 

street art Kota Malang dengan komunitas street art Surabaya melahirkan alasan 

untuk bentuk komunitas street art Ngaco, karena pada waktu itu Kota Malang 

yang masih sepi dengan komunitas street art khususnya graffiti. Terbentuknya 

komunitas street art Ngaco yang terdiri Saiba, PD Monster, Sleeck, Njr, Abe One, 

Dols, Bakero. Komunitas street art Ngaco yang memiliki satu tujuan yang sama, 

yaitu ingin memperlihatkan bahwa Kota Malang memiliki komunitas street art 

sebagai wadah berkreasi anak muda yang fokus pada seni graffiti, dengan tujuan 

yang sama tersebut maka lahirlah komunitas street art Ngaco itu sendiri. 

Pada waktu itu belom ada komunitas graffiti, jadi graffiti writer (pelaku 

seniman graffiti) berkumpul dan mendirikan Ngaco itu. Yang 

beranggota 7 orang yaitu Saiba, PD Monster, Sleeck, Njr, Abe One, 

Dols, Bakero. (Wawancara, Dols, 05-09-2017, Clan Store Sudimoro, 

19:49). 

Kalau awalnya semua ingin membuat komunitas karena awalnya semua 

suka graffiti, biar bisa sharing/tukar pengalaman. Lebih baik kita bikin 

komunitas saja. (Wawancara, Njr, 15-09-2017, Clan Store Sudimoro, 

16:39). 

 

Dalam pembentukan komunitas street art Ngaco tidak ada persyaratan yang 

mengikat dan modal awal pembentukan juga tidak ada, tetapi yang penting bisa 

menggambar karena tujuan awal street art Kota Malang itu ada sebagai wadah 

berkreasi anak muda yang sesama hobi berkarya lewat seni graffiti, sedangkan 

modal dalam pembentukan hanya cat semprot saja yang tiap individu sudah 

memiliki sendiri.  

Berdirinya komunitas street art Ngaco sendiri memiliki beberapa tujuan, 

yaitu sebagai wadah graffiti writer street art Kota Malang yang baru, komunitas 



55 
 

street art yang baru dalam menggambar biar tidak asal-asalan selain itu juga 

mengurangi vandal. Untuk menjadi anggota komunitas street art Ngaco sendiri 

tidak memiliki syarat tertentu, tetapi lebih baik membuat komunitas yang baru 

dengan alasan komunitas street art Kota Malang kelihat banyak, tidak hanya 

komunitas street art Ngaco saja yang menggambar, biar terlihat banyak dan 

kompak. Hal ini dikarenakan komunitas street art Ngaco ingin terus 

mengembangkan street art di Kota Malang tanpa harus ada batasan karena syarat-

syarat tertentu karena sifatnya seni jalanan yang mudah hilang begitu saja dengan 

adanya bangunan-bangunan baru. 

Komunitas street art Ngaco sendiri sebagai wadah orang yang mau belajar 

graffiti serta sebagai tempat pemuda untuk mengkreasikan graffiti sesuai dengan 

makna yang ingin mereka sampaikan. Komunitas street art Ngaco juga bertujuan 

membuktikan bahwa Kota Malang sendiri memiliki komunitas street art dengan 

cara menggambar graffiti ditembok-tembok Kota Malang agar orang yang datang 

ke Kota Malang tahu bahwa Kota Malang sendiri memiliki komunitas street art. 

Selain dari itu komunitas street art Ngaco sendiri juga sering membuat pameran 

graffiti untuk mempromosikan bahwa Kota Malang itu memiliki komunitas street 

art. 

Dalam membentuk suatu komunitas street art Ngaco tentunya tidak 

mudah, banyak kendala yang dialami diantaranya adalah susahnya mencari para 

anggota kalau tidak malam hari tidak ketemu karena malam hari waktu yang tepat 

buat nge-bomber, untuk menghindari amukan dari warga karena yang sifatnya 

masih vandal. Komunitas street art Ngaco juga mengalami susahnya dalam 
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berinteraksi sesama anggota karena pada awal berdirinya komunitas masih 

terbatas alat komunikasi, selain itu anggota bukanlah teman dekat melainkan 

mereka kenal dari media sosial bernama tembokbomber.com.  

Latar belakang pendidikan mereka juga berbeda-beda ada yang kuliah di 

universitas dan ada juga yang tidak kuliah. Selain kesulitan dalam berinteraksi 

antar anggota pada awal berdiri komunitas street art Ngaco juga mengalami 

beberapa kesusahan diantaranya dalam mempersiapkan peralatan-peralatan untuk 

menggambar tetapi adanya website tembokbomber.com banyak respon baik dari 

komunitas luar kota yang membantu, misalnya pada waktu itu komunitas street 

art Ngaco sedang menulis di “website we need caps”, beberapa hari kemudian 

dapat balasan “we have caps”. Dari hal itu mulailah komunitas street art Ngaco 

merasa mudah dalam melakukan kegiatan seperti menggambar dinding-dinding 

tembok dan lain sebagaiannya. Tidak hanya itu kemudian untuk mencukupi 

kebutuhan komunitas, street art Ngaco membuka usaha berupa peralatan cat 

semprot, caps atau peralatan lainnya khususnya graffiti, tentunya mereka yang 

suka menggambar akan membeli peralatan tersebut. Komunitas street art Ngaco 

dulu juga pernah kena razia dan sangsi dari satuan polisi pamong praja ketika 

menggambar graffiti di playground dan Jalan Kahuripan. Sanksi dari satuan polisi 

pamong praja ketika kena razia adalah meminta kartu tanda penduduk atau 

anggota disuruh ngecat ulang tembok yang sudah di gambar graffiti tersebut. 

Pernah kena satuan polisi pamong praja di playground, Jalan 

Kahuripan, sangsinya adalah suruh mengecat seperti semula. 

(Wawancara, Jeje, 15-09-2017, Clan Store Sudimoro, 17:03). 
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Pernah sih dulu sama satuan polisi pamong praja, ada yang suruh 

ngecet ulang lagi, biasanya juga diminta kartu tanda penduduk, pernah 

dulu diminta kartu tanda penduduk di playground, kuburan Jalan 

Bandung, di depan pasar Blimbing, kadang juga alasan kalau buat tugas 

kuliah. (Wawancara, Njr, 15-09-2017, Clan Store Sudimoro, 16:39). 

 

Pada tahun 2010 sampai tahun 2011 komunitas street art Ngaco 

mengalami kendala terdapat di bagian internal dan eksternal. Masalah dalam 

internal terdapat pada anggota komunitas street art Ngaco yang memiliki 

kesibukan kerja, sedangkan masalah yang terdapat pada eksternal yaitu 

bersaingnya tempat untuk menggambar dinding jalanan. Tetapi bukan 

menyurutkan pelaku bomber malah bermunculan komunitas baru street art seperti 

Joy O Klan, Urban Free Art, Vas Krew, Artist Vandal pada tahun 2012. 

Kemunculan komunitas baru semakin membuat maraknya dinding-dinding Kota 

Malang dengan graffiti pada waktu itu. Semakin banyaknya komunitas yang 

muncul semakin banyaknya pula graffiti yang ada di dinding jalanan. 

Jadi kalau sekarang problemnya pada anggota yang udah banyak yang 

sibuk kerja masing-masing dan sebagian ada diluar kota. (Wawancara, 

Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

Pada waktu itu banyak bermunculan pelaku graffiti baru dan belum 

kenal, gambarannya cuma sekedar tagging kita jadi bingung mau 

menggambar. Pernah juga di daerah Ijen disitu udah ada tulisan “glory 

arema” kita mencoba ngisi didinding sebelahnya yang masih kosong, 

ternyata dinding tersebut sudah dikuasai oleh suporter arema. 

(Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

 

Komunitas street art pertama di Kota Malang adalah komunitas street art 

Ngaco sehingga komunitas street art Ngaco sendiri dijadikan komunitas tertua di 

Kota Malang. Kemunculan komunitas yang baru seperti Joy O Klan, Urban Free 

Art, Vas Krew, Artist Vandal membuat komunitas street art Ngaco sendiri 
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terinspirasi untuk bangkit kembali mengisi dinding jalanan sampai sekarang. 

Daerah merjosari menjadi tempat berkumpul, sharing dan menggambar para 

komunitas street art yang baru. Dari hal tersebut komunitas street art yang 

dituakan sering membuat agenda menggambar bersama dengan komunitas street 

art yang ada di Kota Malang, seperti sketch jamming yang diagendakan tiap 

malam minggu, sedangkan kalau menggambar di dinding jalanan seminggu 

sekali, yang bertujuan untuk belajar bareng, sharing pengalaman, dan juga 

mengenal komunitas street art yang baru. Selain itu komunitas street art Ngaco 

yang juga sempat mengikuti event dalam Kreative Independent Clothing 

Community yang biasa disebut kick fast, kegiatan yang sebagian besar terinspirasi 

oleh kehidupan kaum muda di jalanan kota besar mencakup komunitas seni 

jalanan, komunitas musik, komunitas permainan dan olahraga jalanan serta 

berbagai komunitas yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kegiatan lainnya 

ialah Pameran Visual Jalanan Ngalam yang bertempat di Taman Krida, juga 

November art yakni pergelaran kreatifitas yang diselenggarakan mahasiswa 

Jurusan Seni dan Desain Universitas Negeri Malang sebagai wadah 

memperkenalkan dan memamerkan karya-karya mahasiswa. Street dealin yang di 

selenggarakan di Jakarta setiap akir tahun, merupakan tempat berkreasi bersama 

bagi kalangan seniman graffiti se-asia, dan penjual barang-barang kebutuhan 

seniman graffiti serta ajang untuk merayakan eksistensi kultur graffiti juga salah 

satu dari kegiatan yang diikuti komunitas street art Ngaco. 
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5.2  Modal Sosial Putnam dan Komunitas Street Art Ngaco 

Menurut Putnam modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial 

(jaringan, norma dan kepercayaan) yang mendorong partisipan bertindak bersama 

secara efektif untuk mencapai tujuan bersama (Field, 2010). Disini modal sosial 

yang dimaksud adalah sistem nilai yang dianut bersama dan aturan tentang 

perilaku sosial masyarakat yang di dalamnya sudah meliputi kepercayaan dan 

tanggung jawab sosial. Gagasan inti dari modal sosial adalah bahwa jaringan 

sosial memiliki nilai, kontak sosial mempengaruhi produktivitas individu dan 

kelompok (Field, 2010). Penekanan pada modal sosial adalah membentuk 

jaringan dan adanya pemahaman norma bersama. Singkatnya, sesuai yang 

dikatakan Putnam, “...modal sosial merujuk pada bagian dari organisasi sosial, 

seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat meningkatkan efisiensi 

masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan terkordinasi” ( Putnam, 

1993). 

Melalui konsep dan teori modal sosial Putnam inilah, eksistensi dari 

komunitas street art Ngaco sebagai komunitas graffiti di Kota Malang akan 

dijelaskan. Penjelasn tersebut, selengkapnya sebagai berikut: 

5.2.1 Norma Komunitas Street Art Ngaco  

Norma-norma sosial merupakan seperangkat aturan tertulis dan tidak 

tertulis yang disepakati oleh anggota-anggota suatu komunitas untuk mengontrol 

tingkah laku semua anggota dalam komunitas tersebut. Norma-norma terdiri dari 

pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang di 

yakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dibangun 
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dan berkembang berdasarkan sejarah kerjasama di masa lalu dan diterapkan untuk 

mendukung iklim kerjasama (Putnam R, 2000).  

Dalam komunitas street art Ngaco sendiri terdapat norma yang tidak 

tertulis, dimana setiap anggota harus menjaga komunikasi dengan seniman graffiti 

yang lain untuk menjaga solidaritas antar komunitas graffiti maupun 

berkomunikasi dengan anggota komunitas street art Ngaco yang ada diluar kota. 

Tujuannya untuk memperkuat solidaritas antar komunitas atau pun antar anggota 

komunitas street art Ngaco itu sendiri. Hal tersebut untuk saling mendukung 

setiap karya yang mereka miliki. 

Terdapat aturan-aturan dalam komunitas street art Ngaco, yaitu aturan 

dalam menggambar, prinsip antar anggota dan aturan dalam berhubungan dengan 

kelompok lain. Komunitas street art Ngaco dalam menggambar sendiri memiliki 

aturan tertentu. Sebelum menggambar komunitas street art Ngaco sendiri 

meminta izin kepada pemilik tembok untuk digambar apabila tidak diizinkan 

maka komunitas street art Ngaco tidak akan menggambar, dan apabila diizinkan 

baru komunitas street art Ngaco menggambar. Hal tesebebut membuktikan 

komunitas street art Ngaco tidak akan menggambar sembarangan tanpa mendapat 

izin dari pemilik tembok, untuk saling menjaga komunitas street art Ngaco 

dengan sang pemiliki tembok. Dalam menggambar tersebut juga ada aturan 

tertentu untuk tidak melahirkan kesan vandal. Tempat menggambar juga 

diusahakan bisa terlihat oleh pengguna jalan pada umumnya bertujuan untuk 

membuktikan tujuan dari komunitas street art Ngaco. 
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Ijin terlebih dahulu kepada pemilik tembok, jika tidak diperbolehkan 

kita tidak akan membuat gambar disitu. (Wawancara, Dols, Clan Store 

Sudimoro, 05-09-2017, 19:49 ). 

Semisal tembok itu tidak boleh digambar anggota juga tidak 

menggambar disitu ,kalau enggak gitu biasanya anggota mencari yang 

punya tembok untuk ijin menggambar. (Wawancara, Dols, Clan Store 

Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

Kalo awal anggota masih banyak yang menggambar sendiri-sendiri dan 

vandal tetapi kalo sekarang sudah pada tau aturan masing-masing. 

(Wawancara, Jeje, Clan Store Sudimoro, 15-09-2017, 17:03). 

Sebenarnya tidak ada tetapi yang terpenting itu jalanan yang banyak di 

lewati orang, tembok bangunan yang belom jadi atau tembok yang 

nganggur. (spot) (Wawancara, Njr, Clan Store Sudimoro, 15-09-2017, 

16:39). 

Prinsip komunitas street art Ngaco dalam menjaga kekompakan antara 

anggota juga terikat aturan meski aturan tersebut tidak tertulis seperti itu, 

meskipun setiap anggota memiliki kesibukan masing-masing tetapi mereka harus 

meluangkan waktu berkumpul untuk menggambar dengan tujuan agar komunitas 

street art Ngaco itu sendiri tetap ada. Setiap anggota juga harus mengerti mana 

yang harus di gambar dan mana yang tidak harus digambar sehingga terdapat 

etika dalam menggambar juga. 

Sebelum atau sesudah mengikuti komunitas pasti sudah memiliki etika 

sendiri, lebih tau mana yang harus untuk digambar, pasti ada 

perbedaannya yang dimulai dari jaringan. (Wawancara, Dols, Clan 

Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

Sebener e etika itu dasar dari graffiti, sebelum ada Ngaco ataupun 

sudah, itu etika harus ada untuk para plaku seniman graffiti. 

(Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49 ). 

Karena sekarang sudah mulai sibuk dengan sendiri-sendiri tetapi 

anggota Ngaco tetep menyempatkan waktu untuk menggambar 

bersama. (Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 
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Ketika ada komunitas street art dari luar kota yang berkunjung ke 

komunitas street art Ngaco, maka dari pihak komunitas street art Ngaco sendiri 

mencari tempat untuk menggambar bersama sekaligus berbagi pengalaman. 

Dalam melihat karya setiap komunitas juga harus adanya rasa menghargai karya 

yang dimiliki masing-masing komunitas untuk tetap menjaga hubungan yang 

mereka jalin, saling mendukung antar karya yang dimiliki. Hal tersebut 

merupakan norma yang tersirat di dalam komunitas street art Ngaco itu sendiri. 

Selain itu untuk menjaga keberadaan komunitas street art Ngaco tetap ada, 

komunitas tidak mengharuskan dalam menggambar harus selalu bersama, tetapi 

dimana pun anda berada silahkan untuk menggambar. 

Selain menggambar iya ngumpul dan sharing pengalaman, kecuali 

kalau ada tamu dari luar kota kita pasti mencarikan tempat untuk 

menggambar bersama. (Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-

2017, 19:49). 

Selalu menghargai karya karyanya, menghadiri pameran lukisan, dulu 

perah dari temen-temen pena hitam (batu) drawing (hitam putih) karena 

dari teman-temen ada yang kenal akirnya kita menggmbar bareng. 

(Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

Jadi beda dulu dengan sekarang kalo dulu cuma satu crew yang 

menggambar tetapi kalo sekarang bisa siapa aja yang ingin 

menggambar enggak harus terikat sama crew. (Wawancara, Jeje, Clan 

Store Sudimoro, 15-09-2017, 17:03). 

Tetap selalu mendukung karya seni yang lainnya karena kita bisa dapat 

ilmu dari mereka. (Wawancara, Jeje, Clan Store Sudimoro, 15-09-2017, 

17:03). 

Nilai yang terkandung dalam norma komunitas street art Ngaco sendiri 

adalah untuk menjaga etika para seniman graffiti komunitas street art Ngaco. 

Etika berkomunikasi dalam anggota maupun etika dalam menyampaikan karya 

seni graffiti. Dalam menyampaikan karya seni, komunitas street art Ngaco sudah 
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tidak melakukan vandalisme tetapi komunitas street art Ngaco juga melakukan 

perizinan tempat terhadap pemilik tembok. Hal ini bertujuan untuk menjaga nama 

baik dari komunitas street art Ngaco itu sendiri. 

5.2.2 Kepercayaan Komunitas Street Art Ngaco 

Kepercayaan adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang 

memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan 

memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Kepercayaan sosial pada 

dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik, adanya modal sosial 

yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh sehingga 

modal sosial melahirkan kehidupan sosial yang harmonis (Putnam, 1995). 

Komunitas street art Ngaco lahir atas dasar adanya kepercayaan yang kuat 

antar graffiti writer street art yang ada di Kota Malang. Sebelumnya para graffiti 

writer street art berjalan sendiri-sendiri sehingga belum adanya komunitas street 

art di Kota Malang, sehingga dengan hal tersebut para graffiti writer street art ini 

memiliki inisiatif untuk membangun komunitas street art, untuk sebagai wadah 

perkumpulan para graffiti writer street art Kota Malang yang semakin banyak dan 

kompak. Kepercayaan yang sudah terbangun dan terbentuk oleh para graffiti 

writer street art Kota Malang tersebut melahirkan komunitas street art Ngaco, 

yang bertujuan sebagai wadah berkreasi dan belajar anak muda yang suka 

menggambar. 

Pada waktu itu belom ada komunitas graffiti, jadi graffiti writer (plaku 

seniman graffiti) berkumpul dan mendirikan Ngaco itu. Yang beranggota 

7 orang Saiba, PD Monster, Sleeck, Njr, Abe One, Dols, Bakero. Tujuan 

utama graffiti di Malang itu tetep ada dan ingin menyatukan seniman 

graffiti di Malang itu biar jadi satu. (Wawancara, Dols, Clan Store 

Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 
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Komunitas street art Ngaco Kota Malang yang sudah berdiri selama 11 tahun. 

Berjalan selama 11 tahun komunitas street art Ngaco sendiri memiliki suatu 

kepercayaan yang kuat antar anggota komunitas street art Ngaco, selain 

kepercayaan dari warga juga mendapatkan respon positif dari pemerintah Kota 

Malang. Kepercayaan yang terjalin antar anggota komunitas street art Ngaco itu 

terlihat awal mula terbentuknya komunitas street art Ngaco itu sendiri, yang 

dimana dengan tujuh anggota Saiba, PD Monster, Sleeck, Njr, Abe One, Dols, 

Bakero merupakan pelaku street art Kota Malang itu saling percaya untuk 

membentuk komunitas street art Ngaco sebagai komunitas street art Kota 

Malang.  

Awal mula terbentuknya komunitas street art Ngaco dari tujuh anggota 

yang merupakan seni jalanan Kota Malang yaitu Saiba, PD Monster, Sleeck, Njr, 

Abe One, Dols, Bakero. Dengan berjalannya waktu kepercayaan antar anggota 

adanya inisiatif dari para seni jalanan itu untuk membentuk komunitas street art 

Ngaco dari kepercayaan yang mereka miliki. Beberapa permasalahan internal 

dalam keanggotaan komunitas street art Ngaco yaitu mulai jarangnya berkumpul 

karena anggota komunitas street art Ngaco sendiri memiliki kesibukan masing-

masing seperti ada yang bekerja dan sudah menikah. Sehingga dengan 

permasalahan yang ada dalam komunitas street art Ngaco sempat meredup, dari 

sini mulai terlihat turunnya eksistensi komunitas street art Ngaco saat itu. Tetapi 

kondisi saat ini komunitas street art Ngaco kembali bangkit dengan para anggota 

yang menyempatkan diri selalu berkumpul menggambar bareng untuk komunitas 
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street art Ngaco kembali eksis. Selain itu juga ada dorongan dari komunitas street 

art Kota Malang yang baru, untuk mengembalikan eksistensi tersebut karena 

komunitas street art Ngaco dijadikan komunitas tertua di Kota Malang oleh 

komunitas street art yang lainnya. Dibuktikan dengan banyak anggota komunitas 

street art yang baru ingin belajar dan tukar pengalaman dengan anggota 

komunitas street art Ngaco.  

Kepercayaan komunitas street art Ngaco dari warga sendiri terbukti 

dengan warga mulai terbuka tentang street art Kota Malang itu sendiri. 

Keterbukaan warga untuk komunitas street art Ngaco ketika hendak mau 

menggambar pada tembok warga, komunitas street art Ngaco selalu adakan 

negosiasi tempat dan memperlihatkan konsep gambar yang akan mereka lakukan. 

Komunitas street art Ngaco yang memiliki tema dan konsep visualilasi yang 

indah, untuk memperindah suasana kota dengan seni graffiti. Sehingga dengan hal 

tersebut warga mulai terbuka dan mengerti bahwa seni graffiti tidak sekedar asal 

coret-coretan. Adanya kepercayaan yang diperoleh komunitas street art Ngaco 

dari warga sendiri ini salah satu faktor pendorong tujuan awal, dimana komunitas 

street art Ngaco sendiri ingin memperjungkan seni jalanan yang ada di Kota 

Malang tetap eksis di tengah perubahan yang ada.  

Bahwa komunitas street art Ngaco mempercayai gambaran graffiti yang 

ada di Kota Malang itu akan memperindah Kota Malang itu sendiri bukan 

sebaliknya. Oleh sebab itu anggota street art Ngaco sendiri ingin membuat 

komunitas ini kembali eksis karena lewat komunitas ini mereka membuktikan 

bahwa graffiti bukanlah vandalisme. Sedangkan dari pemerintah Kota Malang 
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sendiri, komunitas street art Ngaco mendapatkan respon yang baik dibuktikan 

dengan bekerja sama dalam kwj (kampung wisata jodipan) yang saat ini sangat 

ramai di perbincangkan. Kampung wisata jodipan ini berawal dari gagasan 

beberapa mahasiswa jurusan komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 

yang bekerjasama dengan corporate social responsibilities perusahaan cat 

decofresh untuk mewujudkan kampung wisata jodipan. Sebelum menjadi kawasan 

jodipan merupakan kawasan kumuh sehingga dengan alasan ini mahasiswa 

tersebut memiliki ide cemerlang untuk mengubah kawasan kumuh menjadi 

kampung wisata warna-warni. Kampung ini terletak di bantaran sungai berantas 

yang saat ini menjadi kawasan wisata baru di Kota Malang. Komunitas street art 

Ngaco sendiri juga ikut berperan aktif mewujudkan kampung kumuh menjadi 

kampung wisata warna-warni karena komunitas street art Ngaco merupakan aktor 

dalam mengubah kampung tersebut dengan cara menggambar. Hal ini terlihat 

bahwa adanya peran kerjasama yang terjalin antara beberapa pihak yaitu 

mahasiswa komunikasi sebagai penggagas PT Indana Paint sebagai sepongsor 

serta komunitas street art Ngaco dipercayai sebagai aktor dalam menggambar dan 

menghias gagasan dari mahasiswa tersebut. Konsep dari kwj itu sendiri tidak 

lepas dari seni graffiti, dari kwj sendiri bisa terlihat bahwa graffiti tidak hanya 

sekedar asal coret-coretan melainkan suatu seni yang indah. Hal tersebut sesuai 

ungkapan Dols: 

Di izinkan kok, warga mulai terbuka tentang street art, apalagi ketika 

proses negosiasi kita menunjukan portofolio dari gambar-gambar yang 

sudah pernah kita bikin. Jadi sudah tau kita cuma asal coret-coret atau 

membuat sebuah gambar yang terkonsep. (Wawancara, Dols, Clan 

Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 
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Untuk saat ini pemerintah Kota Malang mulai menanggapi kegiatan 

street art secara positif, yang berada di jodipan. (Wawancara, Dols, 

Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

 

Karena kepercayaan suatu aspek paling mendasar dalam kehidupan sehari-

hari, dimana individu memiliki peranan penting dalam melakukan interaksi sosial. 

Individu secara berlanjut akan memberikan definisi dirinya kepada orang lain, bila 

orang lain tidak dapat menerima definisi individu maka ia tidak akan melakukan 

interaksi atas dasar batasan yang diberikan dan situasi yang menunjukkan tidak 

adanya kepercayaan. 

5.2.3 Jaringan Komunitas Street Art Ngaco 

Pada dasarnya komunitas yang berkembang semakin pesat didasari dengan 

kepercayaan antar anggota, untuk memperkuat hubungan individu dengan 

individu yang lainnya dibutuhkan juga suatu jaringan sosial. Karena dalam suatu 

jaringan sosial timbul kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya dan 

terbentuknya nilai dan norma dalam hubungan interaksi tersebut (Putnam, 1995). 

Dalam pola jaringan memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi antara 

anggota street art Ngaco dan komunitas street art lainnya yang ada di Kota 

Malang. 

 Komunitas street art yang pertama kali terbentuk di Kota Malang adalah 

street art Ngaco. Namun, kegiatannya berawal dari sekedar mengunggah karya 

seni graffiti lewat website yang bernama tembokbomber.com, selain itu komunitas 

street art Ngaco juga menjalin hubungan dengan komunitas lainnya yang ada di 

luar Kota Malang, seperti dengan komunitas street art Surabaya. Awal mula 

terbentuknya komunitas street art Ngaco sendiri sudah terlihat adanya jaringan 
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yang mereka bentuk, komunitas street art Ngaco membentuk relasi lewat jaringan 

website yang mereka bangun. Komunitas street art Ngaco sendiri memiliki 

jaringan dengan komunitas graffiti luar Kota Malang, dengan lembaga atau 

institusi Kota Malang sendiri. Komunitas street art Ngaco sendiri membentuk 

jaringan lewat sosial media serta diperkuat dengan jaringan dalam anggota 

komunitas street art Ngaco itu sendiri. 

Dari website sana kita hubungan maneh, setelah kita hubungan lagi kita 

rembok maneh gimana graffiti jawa timur bisa terkenal di indonesia 

tros si eo inikan channel e sama anak Surabaya “yopo lek gambar 

bareng ae” tros ada beberapa waktu itu nama produknya prodaksen, tros 

akir e oke diawali di blakang ruko suhat. (Wawancara, Njr, Clan Store 

Sudimoro, 15-09-2017, 16:39). 

 

Jaringan komunitas street art Ngaco dengan komunitas street art diluar 

Kota Malang sendiri terbentuk sejak awal berdirinya komunitas street art Ngaco. 

Salah satunya dengan komunitas street art Surabaya dimana dulunya komunitas 

Surabaya ini datang ke Kota Malang untuk menggambar sehingga salah satu 

faktor pendukung lahirnya komunitas street art Ngaco. Jaringan dengan 

komunitas graffiti lainnya juga terbentuk dengan adanya jaringan yang saling 

mereka bentuk, dimana ketika ada acara atau event graffiti setiap komunitas saling 

undang sehingga dari sanalah terbentuk jaringan yang baru. Contohnya dulu 

komunitas street art Ngaco sempat merayakan hari jadinya dan juga mengundang 

komunitas graffiti yang lain. Untuk menjalin jaringan yang baik komunitas street 

art Ngaco yang selalu terbuka dengan graffiti writer street art baru dan 

sebaliknya, untuk menghindari banyaknya vandal atau asal coret-coret dinding 

jalanan. 
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Tetap komunikasi, suport komunitas lain. Dalam satu tahun biasanya 

mengadakan acara ulang tahun Ngaco dan mengundang komunitas lain. 

(Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

Komunikasi, tetep respek dan menghormati yang lain, sebagai anak 

baru pasti bingung untuk menentukan mana yang boleh untuk 

digambar. Untuk menghindari perselisihan dengan yang lain mereka 

pasti berkomunikasi dulu. (wawancara, Dols, Clan store Sudimoro, 05-

09-2017, 19:49). 

Harus terbuka terhadap anak baru dan anak lama biar saling kenal. 

(Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49 ). 

 

Komunitas street art Ngaco juga membangun jaringan dengan lembaga 

atau institusi yang mendukung seni graffiti seperti dengan telkomsel. Dari 

program telkomsel itu sendiri membuat arena untuk wadah pemuda dan salah 

satunya skate park, dalam arena skate park tersebut terdapat karya dari komunitas 

street art Ngaco. Kampung wisata jodipan adalah bukti nyata respon positif dari 

pemerintah Kota Malang ke komunitas street art Ngaco. Dari graffiti yang 

terdapat di jodipan yang menjadi ikon kampung wisata tersebut adalah salah satu 

bukti nyata komunitas street art Ngaco membuktikan bahwa graffiti tidak hanya 

sekedar coret-coretan. 

Kebetulan itu program telkomsel, yang ingin membuat sebuah arena 

yang bisa menjadi wadah untuk anak muda (youth culture). Salah 

satunya graffiti, akirnya mereka menghubungi Ngaco untuk 

menggambar skate park yang sudah dibangun. (Wawancara, Dols, Clan 

Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

Untuk saat ini pemerintah menanggapi positif street art Kota Malang, 

jodipan. (Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

 

Sosial media seperti pada website juga digunakan komunitas street art 

Ngaco sebagai wadah dalam membentuk jaringan seperti gambar yang mereka 
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buat sering mereka unggah ke halaman tembokbomber.com. Selain untuk 

membangun jaringan juga sebagai bentuk nyata bahwa komunitas street art 

Ngaco itu sendiri ingin membuktikan kepada masyarakat luas lewat sosial media 

bahwa Kota Malang memiliki komunitas yang bergerak dalam steert art yang 

fokus pada seni graffiti yaitu komunitas street art Ngaco. Sebelum membentuk 

jaringan ke luar kota, dari komunitas street art Ngaco itu mereka memperkuat 

jaringan pada anggota komunitas street art Ngaco itu sendiri. Meskipun anggota 

komunitas street art Ngaco sedang berada diluar Kota Malang dikarenakan karena 

faktor pekerjaan tetapi komunikasi tetap mereka jalin dengan mengagendakan 

waktu untuk menggambar bersama dengan tujuan komunikasi dalam komunitas 

street art Ngaco sendiri harus kuat, sebelum memperluas jaringan dengan 

komunitas yang lain. Dalam komunitas street art Ngaco itu sendiri sering 

membuat event-event kecil dengan tujuan agar anggota komunitas street art 

Ngaco mampu berkembang dan berkomunikasi dengan anggota komunitas street 

art yang lain.  

Tetap berkomunikasi dengan baik walaupun anggota ada yang di luar 

kota, kalau ada acara tetep kita undang, dalam berbentuk event, 

jamming, sketch jamming. (Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 

05-09-2017, 19:49). 

Sering mengadakan kumpul-kumpul, sharing pengalaman. Dan 

sekarang sudah ada grub di jejaring sosial untuk graffiti Malang. 

(Wawancara, Jeje, Clan Store Sudimoro, 15-09-2017, 17:03). 

 

Teori modal sosial dari Putnam didasarkan pada kenyataan bahwa 

“jaringan antara manusia” adalah bagian terpenting dari sebuah kelompok. 

Jaringan ini sama pentingnya dengan alat kerja (disebut juga modal fisik atau 
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physical capital) atau pendidikan (disebut juga human capital). Secara bersama-

sama, berbagai modal ini akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas 

tindakan bersama (Putnam R, 2000).  

Jaringan memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, yang 

kemudian menumbuhkan rasa kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Jaringan 

memberikan dasar bagi kohesi (tarik-menarik) sosial karena mendorong orang 

bekerja satu sama lain dan tidak sekedar dengan orang yang mereka kenal secara 

langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik (Field, 2010). Kerjasama yang 

terjalin tercipta ketika telah terjadi hubungan interaksi sosial sehingga 

menghasilkan jaringan kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya dan 

terbentuknya nilai dan norma dalam hubungan interaksi tersebut. 

Kerjasama yang dibentuk oleh komunitas street art Ngaco akan 

menghasilkan relasi yang begitu kuat dan adanya pertukaran pengalaman 

pembelajaran antar komunitas street art di luar Kota Malang. Setelah menjalin 

kerjasama antar komunitas akan terbentuk saling percaya dan nilai serta norma 

secara tersirat. Nilai antar komunitas yang mereka jalin dimana dibuktikan adanya 

solidaritas antar komunitas dalam bentuk saling mendukung karya satu sama lain. 

Sedangkan norma yang ada di dalam kerjasama yang mereka jalin adalah tidak 

adanya saling menjatuhkan karya antar komunitas karena mereka saling 

mendukung dan melengkapi karya-karya yang mereka buat. Hal tersebut 

membuktikan bahwa dari komunitas street art Ngaco sendiri membangun 

interaksi sosial dengan komunitas lain untuk saling melengkapi atau mendukung.  
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5.3 Pembentukan Norma, Kepercayaan dan Jaringan Melalui Bonding Sosial 

Capital Komunitas Street Art Ngaco 

Modal sosial merupakan kemampuan masyarakat dalam suatu kelompok 

untuk berkerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai suatu tujuan 

bersama. Setiap komunitas memiliki sumber dan potensi modal sosial yang dapat 

diakses dan dimanfaatkan oleh anggotanya. Suatu komunitas atau masyarakat 

merupakan suatu potensi modal sosial, dimana komunitas atau masyarakat 

tersebut memberi kesadaran serta batas terhadap warga termasuk berkontribusi 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama. Bahkan kekuatan modal 

sosial dapat menjadi pelumas yang memperlancar hubungan dan kerjasama, 

sehingga harapan-harapan individu dapat tercapai secara efisien dan efektif. 

Modal sosial yang merupakan infrastruktur dinamis yang berwujud interaksi satu 

sama lain atau yang membangun kerjasama komunitas dengan mudah (Abdullah, 

2013). Komunitas street art Ngaco yang memiliki kemampuan besar untuk saling 

kerjasama antar anggota, selain itu solidaritas dan partisipasi dalam kerterkaitan 

sesama individu yang diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma saling percaya 

dalam membangun jaringan untuk mencapai suatu tujuan bersama di dalam 

berbagai kelompok atau komunitas. Potensi tersebut merupakan bentuk modal 

sosial, yang diartikan sebagai sumber daya yang timbul dari hasil interaksi, seperti 

terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan diantara mereka. 

 Proses kerja kolaborasi modal sosial menjadi energi dan kekuatan 

komunitas, disandarkan pada sifat dan substansi yang dimilikinya yakni 

kepercayaan, norma dan jaringan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hasil 

kerja kolaborasi modal sosial menghasilkan energi positif seperti rasa tanggung 
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jawab, kepedulian, kejujuran, kerjasama, inklusif, mutual trust, solidaritas, 

transfaransi, perasaan aman dan nyaman bahkan etos kerja positif. Keseluruhan 

sumber kekuatan sebagai potensi sumber daya yang dimiliki oleh komunitas dapat 

diakses oleh setiap individu dalam meraih sejumlah harapan, kepentingan dan 

kebutuhan bersama (Abdullah, 2013).  

Oleh karena itu menurut Hasbullah (2006), dimensi inti telaah dari modal 

sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat untuk bekerjasama 

membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut 

diwarnai oleh suatu pola inter relasi yang timbal balik dan saling menguntungkan 

serta dibangun diatas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-

nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung 

oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan diatas prinsip-prinsip sikap 

yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan 

menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-

norma yang mendukungnya. Modal sosial bonding ini menjadi perekat dan 

pengikat anggota komunitas street art Ngaco karena adanya kesamaan 

kepentingan untuk mempertahankan eksistensi dalam komunitas. Kekuatan ini 

memberi manfaat bagi setiap anggota komunitas street art Ngaco untuk 

mengutarakan berbagai permasalahannya, dimana permasalahan individu anggota 

menjadi bagian dari masalah kelompok, anggota merasa terayomi, terfasilitasi dan 

memberi rasa aman dan nyaman. Komunitas street art Ngaco dengan modal 

bonding sosial untuk mengkontrol kelompok sangat kuat, kepedulian sangat 

tinggi, namun juga stratifikasi sosial sangat rendah dalam arti simbol-simbol 



74 
 

pelapisan tidak terlalu nampak. Dan ciri lain dipersifikasi dan diferensiasi sosial 

biasanya rendah oleh karena itu kehidupannya lebih bersahaja. 

Tujuan dari berdirinya komunitas street art Ngaco adalah untuk sebagai 

wadah berkreasi anak muda yang suka coret-coret dinding jalanan, dari modal 

sosial yang dimiliki komunitas street art Ngaco sendiri bertujuan untuk menjaga 

keharmonisan dan solidaritas anggota komunitas street art Ngaco itu sendiri atau 

sebagai modal sosial pengikat atau bonding sosial. Bentuk bonding dari 

komunitas street art Ngaco tersebut adalah dimana para anggota menjalin 

komunikasi secara personal yaitu tetap menjaga komunikasi antar anggota, baik 

anggota di Kota Malang sendiri maupun anggota di luar Kota Malang, dengan 

cara berkumpul dan menggambar bareng setiap minggunya. Bentuk dari bonding 

sosial yang lain di komunitas street art Ngaco juga dengan adanya prinsip anggota 

komunitas street art Ngaco untuk menjaga solidaritas dalam komunitas street art 

Ngaco itu sendiri. Disisi lain juga para anggota komunitas street art Ngaco saling 

mengisi kekurangan, apabila dari anggota komunitas street art Ngaco sendiri yang 

masih belajar menggambar dengan cara saling mengajari dengan yang lainnya. 

Kebiasaan ini meningkatkan solidaritas sosial dan juga sebagai wahana pertukaran 

informasi antar mereka sehingga terjadi distribusi pengetahuan dan ketrampilan di 

dalam komunitas. 

Bonding dalam jaringan komunitas street art Ngaco tersebut dibuktikan di 

dalam anggota selalu ada komunikasi yang terjalin baik anggota maupun yang ada 

diluar kota. Komunikasi juga terjalin ketika komunikasi itu terlihat di dalam 

anggota komunitas street art Ngaco yang akan menentukan tempat untuk 
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menggambar atau di perbolehkan atau tidak, komunikasi selanjutnya adanya 

saling terbukanya anggota lama dengan anggota baru yang masih bingung 

menentukan mana yang boleh untuk digambar atau tidak, hal ini bertujuan untuk 

mengindari perselisihan antar anggota dan tidak adanya hal yang ditutupi antar 

anggota. Di dalam komunitas street art Ngaco sendiri membuat komunikasi lewat 

jaringan sosial untuk mempermudah komunikasi antar anggota bila sewaktu-

waktu ada tamu dari luar kota atau dalam mengundang saat ada event biar mudah. 

Untuk memeperkuat antar solidaritas komunitas street art Ngaco sendiri sering 

melakukan atau mengadakan sharing pengalaman atau menggambar bareng. Hal 

ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Dols: 

Semisal disitu udah ada gambar, pasti kita komunikasi dulu dengan 

kelompok lain. (Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 

19:49). 

Saling berkomunikasi, suport komunitas lain. Dalam satu tahun 

biasanya mengadakan acara ulang tahun Ngaco dan mengundang 

komunitas lain. (Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 

19:49). 

Njr, juga menguatkan pernyataan Dols sebagai berikut: 

Jadi kan kita tidak menuntut kemungkinan Ngaco tros mlaku dewe, kita 

iya ngrangkul komunitas lain. (Wawancara, Njr, Clan Store Sudimoro, 

15-09-2017, 16:39). 

 

Lebih jauh, komunikasi antar anggota dan antar komunitas lain ini juga 

mempererat masing-masing individu maupun kelompok. Tidak hanya 

mempererat, komunikasi tersebut juga merupakan bentuk informasi atau strategi 

untuk mengehindari perselisihan. Ini, sesuai yang dinyatakan oleh Dols dan Jeje: 

Aktif ikut kegiatan graffiti, berkomunikasi dengan penggiat graffiti 

diluar Malang juga. (Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-

2017, 19:49). 
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Komunikasi, tetep respek dan menghormati yang lain, sebagai anak 

baru pasti bingung untuk menentukan mana yang boleh untuk 

digambar. Untuk menghindari perselisihan dengan yang lain mereka 

pasti berkomunikasi dulu. (Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-

09-2017, 19:49). 

Tetap berkomunikasi dengan baik walaupun anggota ada yang di luar 

kota, kalau ada acara tetep kita undang, dalam berbentuk event, 

jamming, sketch jamming. (Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 

05-09-2017, 19:49). 

Harus terbuka terhadap anak baru dan anak lama biar saling kenal. 

(Wawancara, Jeje, Clan Store Sudimoro, 15-09-2017, 17:03). 

Sering mengadakan kumpul-kumpul, sharing pengalaman. Dan 

sekarang sudah ada grub di jejaring sosial untuk graffiti Malang. 

(Wawancara, Jeje, Clan Store Sudimoro, 15-09-2017, 17:03). 

Pernah tapi tidak tentu mungkin selama satu sahun 3x, kalau perbulan 

dan perminggu biasanya event kecil-kecilan. (Wawancara, Dols, Clan 

Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

 

Ketika kita melihat bonding sosial kepercayaan dalam komunitas street art 

Ngaco ini di lakukan oleh tujuh anggota pelaku seniman graffiti Kota Malang atau 

pelopor lahirnya komunitas street art Ngaco tersebut. Kepercayaan yang muncul 

dari jaringan yang telah di bangun sebelumnya terbentuknya komunitas street art 

Ngaco lewat wibsite tembokbomber.com. Individu satu dengan individu lainnya 

yang memiliki tujuan bersama untuk menyatukan seniman graffiti di Kota Malang 

untuk menjadi satu dalam komunitas street art Ngaco.  

Pada waktu itu belom ada komunitas graffiti, jadi graffiti writer (plaku 

seniman graffiti ) berkumpul dan mendirikan Ngaco itu. Yang 

beranggota 7 orang. Tujuan utama graffiti di Malang itu tetep ada dan 

ingin menyatukan seniman graffiti di Malang itu biar jadi satu. 

(Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 
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Bonding sosial dalam norma komunitas street art Ngaco yaitu adanya 

etika dasar graffiti yang dimiliki oleh seniman graffiti atau anggota komunitas 

street art Ngaco tersebut. Etika tersebut berbentuk pada hal tempat yang harus 

digambar. Meskipun para anggota komunitas street art Ngaco memiliki kesibukan 

masing-masing tetapi mereka tetap menyempatkan waktu untuk bersama. Dalam 

komunitas street art Ngaco sendiri tidak ada ikatan, juga tidak ada management 

tetapi ketika ada job saling berbagi. Di dalam komunitas street art Ngaco sendiri 

tidak ada iyuran wajib tiap minggu hal ini bertujuan tidak memberatkan para 

anggota komunitas street art Ngaco. 

Sebener e etika itu dasar dari graffiti, sebelum ada Ngaco ataupun 

sudah, itu etika harus ada untuk para plaku seniman graffiti. 

(Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

Sebelum atau sesudah mengikuti komunitas pasti sudah memiliki etika 

sendiri, lebih tau mana yang harus untuk digambar, pasti ada 

perbedaannya yang dimulai dari jaringan. (Wawancara, Dols, Clan 

Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

Karena sekarang sudah mulai sibuk dengan sendiri-sendiri tetapi 

anggota Ngaco tetep menyempatkan waktu untuk menggambar 

bersama. (Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

Ngumpul-ngumpul aja, tukar pengalaman hal-hal baru. (Wawancara, 

Jeje, 15-09-2017, 17:03). 

Gak ada ikatan, kita pun gak ada menagement, jadi asal aja, misal ada 

job itu kita dibagi. (Wawancara, Njr, Clan Store Sudimoro, 15-09-2017, 

16:39). 

Gak ada, iki komunitas gak mengikat gak koyok harus ada iyuran gak 

harus tiap minggu ngumpul jadi iyo santai ae kumpul gak kumpul tetep 

ada. (Wawancara, Njr, Clan Store Sudimoro, 15-09-2017, 16:39). 

Sehingga setelah adanya solidaritas yang kuat dalam komunitas street art 

Ngaco itu sendiri, modal sosial bonding tersebut untuk kontribusi individu dan 

komunitas dapat membuka peluang awal untuk mengakses potensi modal lainnya, 
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juga dapat memperkuat serta mengembangkan relasi-relasi antar kelompok yang 

lain. Relasi antar komunitas lain yang di maksud adalah komunitas yang ada di 

luar Kota Malang. Kerjasama yang berhubungan disebut sebagai bridging social 

capital. 

5.4 Pembentukan Norma, Kepercayaan dan Jaringan pada Bridging Sosial 

Capital Komunitas Street Art Ngaco. 

Suatu komunitas tidak bisa hanya mengandalkan potensi internalnya, oleh 

karena itu perlu membangun relasi keluar. Di samping untuk mengoptimalkan 

potensinya juga untuk membuka peluang potensi yang ada diluar komunitasnya. 

Modal sosial yang bersifat bridging inilah yang menjadi kekuatan yang relevan 

untuk dikembangkan. Bridging social capital bukan hanya merefleksikan 

kemampuan suatu perkumpulan atau assosiasi sosial tertentu melainkan juga suatu 

kelompok masyarakat secara luas. Bridging social capital dapat menggerakkan 

identitas yang lebih luas dan reciprocity yang lebih variatif dan akulturasi ide 

yang lebih memungkinkan untuk berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip 

pembangunan yang lebih di terima secara universal. Orientainya adalah memberi 

tekanan pada dimensi berjuang yakni mengarah pada pencarian jawaban bersama 

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh suatu kelompok. Modal sosial 

ini biasanya mampu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kemajuan 

dan kekuatan masyarakat (Abdullah, 2013). 

Kelompok yang memiliki sikap outward looking memungkinkan untuk 

menjalin koneksi dan jaringan kerja yang saling menguntungkan dengan assosiasi 

atau kelompok diluar kelompoknya. Hal ini akan akan mendorong kemajuan dan 

pengembangan individu dalam suatu kelompok. Dalam masa modern sekarang ini 
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individu dan kelompok maju sangat ditentukan oleh kemampuan untuk 

beradaptasi terhadap lingkungan yang diluarnya dalam perubahan serta dinamika 

yang terjadi secara internal (Abdullah, 2013). Modal sosial yang menjembatani 

jejaring sosial bridging social capital yang dibangun oleh komunitas street art 

Ngaco, yaitu pada saat pembentukan komunitas street art Ngaco tidak lain adanya 

komunitas street art dari Surabaya yang saat itu ingin menggambar di Kota 

Malang, dimulai dari situ komunitas street art Ngaco terbentuk.  

Karakteristik yang muncul sebagai konsekuensi dari prinsip bridging 

social capital adalah keanggotaan kelompok biasanya heterogen dari berbagai 

latar belakang sosial budaya. Heterogenitas bukan hanya muncul dari 

keanggotaannya tapi juga kompleksitas relasi yang terbangun. Relasi yang 

terbangun didasarkan pada kepentingan untuk saling menguntungkan karena 

perbedaan dan variasi potensi yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. 

Durkheim dalam konsep solidaritasnya dikenal dengan solidaritas sosial yang 

bersifat organic. Artinya solidaritas, rasa tanggungjawab, harapan, kewajiban 

moral muncul karena keterikatan pada perbedaan. Dalam membangun organisasi 

yang modern sekarang ini dibutuhkan beberapa potensi dan variasi  keahlian yang 

saling bersinergi, sehingga suatu organisasi memiliki daya tahan dan adaptif. 

Ketika dilihat dalam kontekstual komunitas street art Ngaco mereka bentuk relasi 

sesama komunitas street art yang ada di luar Kota Malang, sebagai bentuk rasa 

solidaritas. 

Bentuk bridging sosial yang dimiliki komunitas street art Ngaco itu 

sendiri dari jaringan kepercayaan dan norma. Dari jaringan komunitas street art 



80 
 

Ngaco tersebut membentuk bridging sosial kepada komunitas graffiti diluar Kota 

Malang dan lembaga yang mendukung karya-karya seni graffiti. Menjalin 

komunikasi dengan komunitas graffiti yang ada di Kota Malang maupun diluar 

Kota Malang, dengan cara saling mendukung event yang mereka selenggarakan. 

Berbagai sharing pengalaman tentang seni graffiti dan saling menghormati hasil 

karya-karya seni graffiti dari komunitas street art yang lain. Sedangkan dengan 

lembaga yang mendukung komunitas street art Ngaco adalah bekerjasama dalam 

program telkomsel yang ingin membuat arena skate park yang bisa menjadi 

wadah anak muda tidak terkecuali seni graffiti, komunitas street art Ngaco dalam 

hal ini menjalin komunikasi atau jaringan dengan telkomsel. Selain itu bentuk 

jaringan dengan pemerintah Kota Malang komunitas street art Ngaco sendiri di 

percayai untuk menggambar kawasan wisata Jodipan. 

Kebetulan itu program telkomsel, yang ingin membuat sebuah arena 

yang bisa menjadi wadah untuk anak muda (youth culture). Salah 

satunya graffiti, akirnya mereka menghubungi Ngaco untuk 

menggambar skate park yang sudah dibangun. (Wawancara, Dols, Clan 

Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

Pastinya, tetap menghormati komunitas lain dan mensuport dalam 

karya-karya atau even.t (Wawancara, Njr, Clan Store Sudimoro, 15-09-

2017, 16:39). 

Hubungannya sudah sama perusahaan, sudah mengarah komersil. 

(Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

Pemerintah mulai menanggapi positif street art Kota Malang, Jodipan. 

(Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

 

Sedangkan bridging modal sosial kepercayaan membangun dengan warga 

dan pemerintah Kota Malang. Bentuk kepercayaan dari warga dimana komunitas 

street art Ngaco sendiri sudah mulai mendapat izin dari warga untuk menggambar 
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di tembok, sehingga warga mulai mengerti komunitas steet art Ngaco tidak hanya 

membuat vandalis. hal seperti itu komunitas street art Ngaco sendiri mendapatkan 

respon positif dari pemerintah Kota Malang, yang pernah mengisi didinding 

kawasan wisata Jodipan.  

Di izinkan kok, warga mulai terbuka tentang street art, apalagi ketika 

proses negosiasi kita menunjukan portofolio dari gambar-gambar yang 

sudah pernah kita bikin. Jadi sudah tau kita cuma asal coret-coret atau 

membuat sebuah gambar yang terkonsep. (Wawancara, Dols, Clan 

Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

Untuk saat ini pemerintah Kota Malang mulai menanggapi kegiatan 

street art secara positif, jodipan mas. (Wawancara, Dols, Clan Store 

Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

 

Komunitas street art Ngaco memiliki bridging sosial norma tersendiri 

dalam menjalin hubungan dengan komunitas graffiti lainnya yaitu ketika ada 

komunitas graffiti datang ke Kota Malang, dari komunitas street art Ngaco itu 

sendiri mencarikan tempat untuk menggambar bersama. Saling mendukung dan 

menghargai karya-karya seni dari komunitas street art yang lain. Selain itu juga 

menghadiri undangan ketika ada pameran lukisan seperti di November art 

Universitas Negeri Malang dan street dealin X yang di selenggarakan di Jakarta, 

kegiatan tersebut yang mulai rutin setiap setahun sekali.  

Selain menggambar iya ngumpul dan sharing pengalaman, kecuali 

kalau ada tamu dari luar kota kita pasti mencarikan tempat untuk 

menggambar bersama. (Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-

2017, 19:49). 

 

Selalu menghargai karya-karyanya, menghadiri pameran lukisan, dulu 

perah dari temen-temen pena hitam (batu) drawing (hitam putih) karena 

dari teman-teman ada yang kenal akirnya kita menggambar bareng. 

Selain itu event di kampus Universitas Negeri Malang NovArt, setelah 

itu Street Dealin X pada akir tahun di Jakarta. (Wawancara, Dols, Clan 

Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 
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Tetap selalu mendukung karya-karya seni yang lainnya karena kita bisa 

dapat ilmu dari mereka. (Wawancara, Jeje, Clan Store Sudimoro, 15-

09-2017, 17:03). 

 

Komunitas street art Ngaco menjadikan modal sosial yang dimiliki 

sebagai bridging social dengan kelompok lain. Kerjasama dengan komunitas yang 

lain adalah sama-sama bergerak dalam seni graffiti meskipun dalam persamaan 

mereka memiliki perbedaan juga. Perbedan tersebut bisa tentang tempat atau 

konsep dalam graffiti tersebut. Dalam membangun bridging social komunitas 

street art Ngaco dengan komunitas street art diluar Kota Malang sendiri tidak 

terdapat konflik karena mereka sama-sama memiliki modal sosial yang sama 

untuk membangun komunitas masing-masing. 

5.5 Eksistensi dalam Komunitas Street Art Ngaco  

Secara umum eksistensi berarti keberadaan. Akan tetapi eksistensi dalam 

kalangan filsafat eksistensialisme memiliki arti sebagai cara berada manusia, 

bukan lagi apa yang ada, tapi, apa yang memiliki aktualisasi (ada). Cara manusia 

berada di dunia berbeda dengan cara benda-benda. Benda-benda tidak sadar akan 

keberadaannya, tak ada hubungan antara benda yang satu dengan benda yang 

lainnya, meskipun mereka saling berdampingan. 

Memahami eksistensialisme memang bukan hal yang mudah. Banyak 

pendapat perihal definisi dari eksistensi. Tapi secara garis besar dapat ditarik 

benang merah, diantara beberapa perbedaan devinisi tersebut. Bahwa para 

eksistensialis dalam mendefinisikan eksistensialisme merujuk pada sentral 

kajiannya yaitu cara wujud manusia. 
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Keberadaan manusia di antara benda-benda itulah yang membuat manusia 

berarti. Cara berada benda-benda berbeda dengan cara berada manusia. Dalam 

filsafat eksistensialisme, bahwa benda hanya sebatas “berada”, sedangkan 

manusia lebih apa yang dikatakan “berada”, bukan sebatas ada, tetapi 

“bereksistensi”. Hal inilah yang menunjukan bahwa manusia sadar akan 

keberadaanya di dunia,  berada di dunia, dan mengalami keberadaanya berada di 

dunia. Manusia menghadapi dunia, mengerti apa yang dihadapinya, dan mengerti 

akan arti hidupnya. Artinya, manusia adalah subjek, yang menyadari, yang sadar 

akan keberadaan dirinya. Dan barang-barang atau benda yang disadarinya adalah 

objek (Ahmad Tafsir, 2006). Manusia mancari makna keberadaan di dunia bukan 

pada hakikat manusia sendiri, melainkan pada sesuatu yang berhubungan dengan 

dirinya. 

Eksistensi yang diartikan sebagai keberadaan juga dapat dilihat pada 

keberadaan komunitas street art Ngaco Kota Malang. Hal ini dapat dibuktikan 

melalui Kota Malang sendiri yang memiliki komunitas yang bergerak dalam seni 

graffiti. Graffiti terdapat pada dinding-dinding jalanan yang memiliki banyak jenis 

style graffiti, yaitu tagging, character, wildstyle, 3D, stencil, realism. Semua style 

graffiti pernah di tuangkan komunitas street art Ngaco pada beberapa tempat, 

yaitu Jalan Bunga Coklat Sukarno Hatta, depan pasar blimbing, tembok sebelah 

natasha Sukarno Hatta, tembok depan careffour blimbing.  

Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk ide-ide kreatifnya anak 

muda yang ingin diakui keberadaannya dalam sebuah seni jalanan. Tembok 

jalanan menjadi tempat atau medium alternatif bagi seniman guna 
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mengekspresikan segala hal yang mereka rasa dan pikirkan. Selain itu, cara ini 

juga dapat digunakan sebagai wujud pemenuhan kebutuhan akan eksistensi diri 

maupun komunitas. Dengan menggunakan nama jalanan dan ideologinya masing-

masing, setiap pembuat graffiti menumpahkan ekspresinya melalui penampakan 

warna, objek, dan kata-kata dalam graffiti.  

Tanggapan masyarakat ada yang pro dan kontra terhadap karya-karya seni 

graffiti yang dihasilkan oleh komunitas street art Ngaco. Tanggapan masyarakat 

yang pro terhadap graffiti ditunjukkan dari dukungan yang mereka sampaikan 

lewat memberi izin untuk menggambar di temboknya. Sedangkan masyarakat 

yang kontra terhadap graffiti melihat bahwa graffiti itu terkesan asal-asalan, hanya 

menulis nama, dan terkesan kotor. Dengan tanggapan dari masyarakat terhadap 

komunitas street art Ngaco, ini membuat komunitas street art Ngaco ingin 

membuktikan bahwa seni graffiti sendiri memiliki konsep visualisasi yang indah 

dengan tujuan memperindah suasana kota dengan graffiti bukan mengotori.  

Komunitas street art Ngaco menjaga eksistensi bertujuan untuk 

memperlihatkan bahwa Kota Malang memiliki komunitas street art yang fokus 

pada seni graffiti, dan membuktikan bahwa komunitas street art Ngaco sendiri 

masih aktif dalam melakukan kegiatan graffiti sampai sekarang. Sekaligus sebagai 

komunitas street art yang menjadi kiblat para pelaku seniman graffiti baru di Kota 

Malang. Keinginan komunitas street art Ngaco juga memiliki tujuan mampu 

hidup dari graffiti, serta terus mengidupkan karya-karya seni graffiti yang ada di 

Kota Malang. Maksudnya adalah komunitas street art Ngaco ini menjadikan 
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graffiti sebagai sumber penghasilan, serta komunitas street art Ngaco juga ingin 

karya-karya seni graffiti di Kota Malang tetap terus berkembang. 

Kalau awalnya semua ingin membuat komunitas karena awalnya semua 

suka graffiti, biar bisa sharing/tukar pengalaman. Lebih baik kita bikin 

komunitas saja. (Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 

19:49). 

Sangat mensuport dengan membentuk komunitas karena graffiti di 

Malang saat itu masih sepi. (Wawancara, Dols, Clan Store Sudimoro, 

05-09-2017, 19:49). 

Membuat graffiti di Malang tetep ada trus biar anak-anak yang baru 

mau mulai graffiti itu tidak sekedar asal-asalan. (Wawancara, Dols, 

Clan Store Sudimoro, 05-09-2017, 19:49). 

Untuk wadah berkreasi arek-arek Malang khusunya graffiti. 

(Wawancara, Jeje, Clan Store Sudimoro, 15-09-2017, 17:03). 

Sangat mensuport karena pada saat masih sepi komunitas graffiti. 

(Wawancara, Jeje, Clan Store Sudimoro, 15-09-2017, 17:03). 

Pengene iku hidup dari graffiti dan dihidupi dari graffiti. (Wawancara, 

Njr, Clan Store Sudimoro, 15-09-2017, 16:39). 

 

Dalam menumbuhkan eksistensi komunitas street art Ngaco itu terbentuk 

dari modal sosial yang mereka miliki, baik dari modal sosial kepercayaan, 

jaringan dan norma. Modal sosial yang dibentuk oleh komunitas street art Ngaco 

sudah terdapat pada komunitas Ngaco itu sendiri dan diluar komunitas street art 

Ngaco. Bentuk modal sosial di dalam komunitas street art Ngaco sendiri, dimana 

antar anggota memiliki kepercayaan antar anggota yang kuat, serta jaringan yang 

mereka miliki lewat media sosial, jaringan tersebut juga di bangun oleh komunitas 

street art Ngaco dengan komunitas street art di luar Kota Malang. Di dalam 

komunitas street art Ngaco itu sendiri terdapat norma yang berlaku, seperti 

anggota tidak melakukan menggambar sembarangan karena komunitas street art 

Ngaco sendiri memiliki konsep untuk membuktikan bahwa seni graffiti bukan asal 



86 
 

coret-coret. Antar anggota juga saling mensupport dan menghargai karya-karya 

seni graffiti sesama anggota, dan saling mengajari apabila ada anggota yang ingin 

belajar tentang seni graffiti tersebut, setiap anggota juga harus meluangkan 

waktunya untuk berkumpul dengan komunitas, anggota melakukan komunikasi 

lewat sosial media. Modal sosial yang di bangun di dalam komunitas street art 

Ngaco tersebut bertujuan untuk memperkuat solidaritas antar anggota komunitas 

street art Ngaco. 

Sedangkan modal sosial yang di bangun di luar komunitas street art 

Ngaco dalam bentuk membangun relasi dengan komunitas street art diluar Kota 

Malang, yang bertujuan untuk memperkenalkan bahwa di Kota Malang memiliki 

komunitas graffiti serta mereka juga berbagi pengalaman tentang seni graffiti. 

Modal sosial yang di miliki oleh komunitas street art Ngaco baik di dalam Ngaco 

itu sendiri, maupun di luar komunitas street art Ngaco bertujuan untuk 

membuktikan bahwa komunitas street art Ngaco sendiri masih hidup serta masih 

menguasai dinding di Kota Malang. 
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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 KESIMPULAN  

Komunitas street art Ngaco dalam menjaga eksistensinya dengan beberapa 

modal sosial yang dimiliki, yaitu dalam bentuk norma yang ada di komunitas 

street art Ngaco adalah dimana setiap anggota saling mendukung dan saling 

melengkapi antar anggota. Seperti saling menghargai setiap karya-karya yang 

dituangkan oleh anggota komunitas street art Ngaco. Memberikan pengetahuan 

tentang seni graffiti terhadap anggota baru atau orang yang ingin belajar graffiti 

hal ini dimaksudkan untuk memperkuat solidaritas komunitas street art Ngaco. 

Bentuk norma di luar komunitas street art Ngaco adalah dengan cara memberikan 

kesan terbaik kepada komunitas street art yang ada diluar Kota Malang dengan 

cara selalu menghadiri undangan yang ada, serta menyiapkan tempat menggambar 

untuk komunitas street art yang datang ke Kota Malang. Hal ini bertujuan untuk 

saling menghargai karya-karya yang dimiliki.  

Kepercayaan dalam komunitas street art Ngaco itu terdapat pada anggota 

komunitas street art Ngaco itu sendiri, yang dibangun lewat website 

tembokbomber.com untuk membuat komunitas street art yang ada di Kota 

Malang khususnya graffiti. Selain itu para seniman jalanan Kota Malang yang 

terbukti dengan adanya kepercayaan yang didapat komunitas street art Ngaco dari 

warga dan pemerintah. Bentuk kepercayaan warga yang diperoleh komunitas 

street art Ngaco dibuktikan dengan diberikan izin oleh warga untuk menggambar 

dindingnya karena proses mendapat kepercayaan dari warga didapatkan melalui 
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adanya negosiasi yang dilakukan oleh komunitas street art Ngaco dengan warga, 

bahwasannya komunitas street art Ngaco sudah membawa tema dan konsep yang 

akan di gambar graffiti. Karena graffiti itu sendiri bukan sekedar coret-coretan 

melainkan suatu keindahan visual yang akan memperindah dinding-dinding 

warga. Disisi lain terdapat juga norma dalam kepercayaan ini dimana komunitas 

street art Ngaco tidak akan menggambar dinding sembarangan apabila tidak 

diberi izin oleh pemiliknya. Sedangkan kepercayaan dari pemerintah, komunitas 

street art Ngaco sendiri dipercayai dalam mengubah kawasan wisata jodipan 

dengan seni graffiti yang dulunya kawasan jodipan ini adalah perkampungan 

kumuh di bantaran sungai berantas. Hal ini berkerja sama dengan mahasiswa ilmu 

komunikasi muhammadiyah yang didukung oleh PT Indana Paint. 

Jaringan komunitas street art Ngaco sendiri dibentuk dengan membangun 

relasi dengan komunitas graffiti diluar Kota Malang maupun dengan instansi yang 

mendukung graffiti di Kota Malang salah satunya telkomsel. Bentuk relasi dengan 

komunitas diluar Kota Malang dengan membangun kerjasama yang bertujuan 

untuk memperkuat relasi yang dimiliki serta untuk menambah wawasan dengan 

komunitas diluar Kota Malang yang sama-sama bergerak didalam seni graffiti. 

Sedangkan pihak telkomsel dijadikan sebagai pendukung dan wadah dalam 

menyalurkan seni graffiti di Kota Malang di buktikan dengan adanya prograam 

yang di percayai kepada komunitas street art Ngaco yaitu menggambar dan 

memperindah skate park yang ada di taman Merjosari. 

Modal sosial yang di miliki komunitas street art Ngaco ini memberikan 

kembali identitas komunitas street art Ngaco sebagai komunitas pertama di Kota 
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Malang yang bergerak pada seni graffiti serta mampu mengembalikan eksistensi 

graffiti di Kota Malang. Hal ini di buktikan dengan adanya kepercayaan dan 

dukungan dari pemerintah dan beberapa lembaga terhadap komunitas street art 

Ngaco untuk memperlihatkan karya mereka lewat wadah yang sudah di siapkan 

oleh mereka seperti kawasan wisata jodipan dan skate park taman Merjosari. Serta 

dengan modal sosial yang dimiliki komunitas street art Ngaco membuat warga 

mulai terbuka terhadap graffiti bahwasannya graffiti tersebut bukan bagian dari 

vandalisme hal ini menunjukan modal sosial yang dimiliki komunitas street art 

Ngaco mampu mengembalikan eksistensi graffiti yang ada di Kota Malang. 

6.2 Saran  

Bagi peneliti selanjutnya seharusnya lebih dapat menggali tentang 

keinginan setiap komunitas street art di manapun. Hal tersebut dilakukan untuk 

memberikan pandangan secara umum bahwa graffiti sendiri bukan dari bentuk 

vandalisme melainkan graffiti itu adalah suatu seni jalanan. Bagi penelitian 

selanjutnya diharapkan mampu digunakan hasil penelitian ini sebagai referensi 

dalam mengkaji seni jalanan dalam hal graffiti. Sehingga pandangan umum 

tentang graffiti akan lebih luas serta akan mendapat dukungan dari berbagai pihak. 

Bagi pemerintah khususnya Kota Malang dan instansi-instansi atau lembaga agar 

lebih memberikan space atau ruang dalam mengembangkan graffiti di Kota 

Malang agar para seniman graffiti di Kota Malang tidak kebingungan dalam 

menyampaikan hasil karya-karya seni mereka. Penelitian ini juga di harapkan 

sebagai rujukan bahwa graffiti harus tetap di lestarikan. 



90 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahmad Tafsir, Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai 

Capra(Bandung : Rosda Karya, 2006), 218-219. 

Bagus, Lorens, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 

183. 

Barry, Syamsul (2008). Jalan Seni Jalanan Yogyagkarta. Yogyakarta :Stadium 

Crow, G. and Allan, G. (1994) Community Life. An introduction to local 

social relations, Hemel Hempstead: Harvester Wheat sheaf. 

Field, John, 2011, Modal Sosial, Bantul, Kreasi Wacana. 

Hasbullah J. 2006. Social Capital : Menuju Keunggulan Budaya Manusia 

Indonesia. MR-United Press Jakarta. Jakarta. 

K. Yin Robert. 2013. Studi Kasus Desain & Metode. Jakarta.  Raja Grafindo 

Persada. 

K.Yin Robert. 2011. Studi Kasus Desain & Metode. Rajagrafindo Persada. 

Jakarta. 

      Kertajaya, H., 2008. Arti komunitas. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

Mardalis, “Metode Penelitian,” hlm. 64. 

Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta, Bumi Aksara, 2002), hlm. 63. 

Marvasti B, Amir, 2004. Qualitative Research in Sociology. London : SAGE.  

Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja                 

Rosdakary. 

Miles, Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif 

Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. UI Press. Jakarta. 

Putnam, R. (2000). Bowling Alone. Simon and Schuster, New York, NY. 

Soenarno, 2002. Kekuatan Komunitas Sebagai Pilar Pembangunan Nasional. 

Jakarta 

Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif,” hlm. 91-99. 

Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), hlm. 274. 

Spradley dan McCurdy, 1975 dalam Ramadhan, 2009:11 

Wenger, Etienne et al. 2002. Cultivating Communities of Practice. Harvard 

Business School Press. 

Internet 

 

Loren O. Osbarn dan Martin H. Neumeyer (1984 : 59). 

http://digilib.unila.ac.id/272/8/Bab%20II.pdf. Diakses pada 13 04 

2017. 

Nasution, “Metode Penelitian Naturalistik,”  hlm. 129. 

Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif,” hlm. 341. 

http://digilib.unila.ac.id/272/8/Bab%20II.pdf


91 
 

Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif,” hlm. 345. 

      Syahputra, Z. (2011). Institutional Repository. Diakses pada 

http://repository.usu.ac.id. Pada 15 04 2017. 

www.vaninadelobelle.com, Corporate Community Management by Vanina 

Delobelle, diakses pada 13 04 2017. 

Muttaqin, M.I. 2009. “Kromonisasi Vandalisme” Siasat Seni Komunitas 

Jogja Street Art Graffiti Dalam Merebut Ruang Publik. Diakses pada 

10 04 2017 dari http://digilib.uin-

suka.ac.id/3176/1/BAB%20I%2C%20V.pdf. 

Abdullah, S.2013. Potensi dan Kekuatan Modal Sosial dalam Suatu 

Komunitas, Jurnal Socius. Diakses pada 01 11 2018 dari 

http://journal.unhas.ac.id/index.php/socius/article/download/381/234  

Skripsi  

Ghofuur (2015). street art : Representasi Identitas dan Kritik Sosial. 

menganalisis representasi Joy O Klan sebagai generasi baru yang ada 

di Kota Malang serta menganalisis kritik sosial Joy O Klan dalam 

menanggapi perubahan sosial fisik Kota Malang. 

Nova (2015). Fenomena Komunikasi Anggota Komunitas Graffiti di Kota 

Medan (studi fenomenologi pada anggota komunitas MIE&ART). 

Fokus penelitian Nova Yohana adalah pada aspek komunikasi 

anggota graffiti MIE&ART. 

http://repository.usu.ac.id/
http://journal.unhas.ac.id/index.php/socius/article/download/381/234


92 
 

Wawancara 

 

Njr, 15-09-2017 16.39 

A : Sejak kapan komunitas street art ngaco malang berdiri ? 

Njr : Sebener e aku biyen tekan SMA, biyen awale aku gak tertarik cuman melok 

melok ae, karo Dols iku, melok dolen tros corat coret nang embong, pertama coret coret 

nang kain tros suwi suwi tertarik, mencari yang lebih extrime nang tembok, tahun 2006 

belom membentuk kelompok, tros maringono pengen belajar hla blajar e onok forum 

jenenge tembokbomber.com, ..... tros komunikasi-komunikasi akire ketemuan, ketemuan 

tros enggak langsung bentuk, hla iku aku gorong aktif seng sik aktif sek Dols, Enot, Abe 

kadang aku iyo melok gambar hla tros gambar-gambar iku ternyata di respon karo 

anggota, graffiti di Malang iku dulu iku alat-alat yg tersedia masih kurang jadi alat caps 

iku gawe ukurane bisa diatur di Malang sendiri waktu itu belom ada, hla cuma tiba-tiba 

ada yang respon karena kita pas gambar nulis kata “we need caps” tros direspon “we 

have caps” setelah ada itu kita mencari lagi, cari lewat forum lagi akir e ketemu, ketemu 

iku jenenge Irok, Jeje, Black dan crew, dari sana kita hubungan maneh, setelah kita 

hubungan lagi kita rembok maneh gimana graffiti jawa timur bisa terkenal di indonesia 

tros si eo inikan chanel e sama anak surabaya “yopo lek gambar bareng ae” tros ada 

beberapa waktu itu nama prodaksen, tros akir e oke diawali di blakang ruko suhat. 

A : Sejak kapan ngaco berdiri ?Apa yang melatarbelakangi untuk mendirikan 

komunitas street art ngaco malang? 

Njr : 2006. biar orang-orang itu ngerti di malang ada graffiti, graffiti biar hidup, kan 

slogane graffiti ikukan pengen terkenal. 

A : Berapa banyak anggota yang ikut bergabung dalam komunitas Street Art Ngaco 

Malang? 

Njr : Tujuh orang. 

A : Apa tujuan dari komunitas street art ngaco malang ini ? 

Njr : Awal e iku menunjukkan eksistensi. 

A : Apakah visi misi dalam komunitas ini ? 

Njr : Pengene iku hidup dari graffiti dan di hidupi dari graffiti, bisa buka toko, street 

art di malang iku tetep ada, malangkan usum-usuman pengene duwe wadah sendiri. 

A : Adakah nilai-nilai yang dipegang setiap anggota atau kelompok street art ngaco 

ini yang memiliki nilai-nilai tersendiri, jika ada nilai-nilai seperti apa ? 

Njr : Banyak bercanda, sering gambar bareng. 

A : Apa bentuk nilai-nilai dikelompok lain ? 

Njr : Jadi kan kita tidak penuntut kemungkinan ngaco tros mlaku dewe, kita iya 

ngrangkul komunitas lain. 

A : Bagaimana komunitas street art ngaco untuk menjaga nama baik komunitas ? 

Njr : Istilah e iyo tetep iku mau, biasa ae, ngaco iku lek kluar dari malang iku tetep 

cilik. 

A : Bicara soal seni menggambar, sepertinya seni menggambar ini dekat sekali 

dengan anda, nah awal mulanya ketertarikan anda itu seperti apa? 

Njr : Waktu SMA kelas 1, pertamane gak iso gambar, tapi delok-delok gambar akir e 

seneng.  

A : Apa yang menjadi kendala anda dalam mendirikan komunitas street art ngaco 

malang ini? 

Njr : Gak ada, soale satu tujuan kabeh. 
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A : Bagaimana tanggapan rekan-rekan saat pertama kali anda mengajak mereka 

bergabung ? 

Njr : Aku kan yang di ajak hehe, merasa senang, asal gabung ae. 

A : Berapakah omset yang diraup oleh komunitas ngaco ini? 

Njr : Gak ada ikatan, kita pun gak ada menajemen, jadi asal aja, misal ada job itu kita 

dibagi. 

A : Apa dampak positif dari komunitas street art ngaco malang ? 

Njr : Iya mungkin positifnya bisa jadi inspirasi, orang-orang juga bisa lebih 

mengekpresikan dirinya, bisa memperindah tembok tapi sebagian orang memikir negatif. 

A : Bagaimana cara komunitas ini agar tetap eksis dalam menghadapi pesaing 

komunitas lainnya ? 

Njr : Sebener e iyo saling menghargai, aku iyo sik peduli teman itu mungkin yang 

mengumpulkan kajian-kajian baru iya bukan untuk ngaco iya buat mereka itu buat acuan 

“ngaco ae iso mosok aku gak iso” biar tetep eksis gak mati, sekarang lebih buat klan baru 

dari pada gabung klan yang ada biar kelihat rame. 

A : Jika ada yang ingin ikut bergabung dalam komunitas street art ngaco malang, 

apakah ada syarat tertentu ? 

Njr : Gak ada persaratan-persaratan, jadi komunitas hore-hore koyok band-band-an, 

cek iso delok komunitas liyo. 

A : Berapakah modal awal untuk mendirikan komunitas street art ngaco malang? 

Njr : Gak ada, yang cuman kemaun aja, sebenarnya untuk belajar bareng. 

A : Apa sajakah kegiatan dari komunitas street art ngaco malang ini ? 

Njr : Kalo dulu tiap malam minggu gambar di kertas, kalo ngecet seminggu sekali di 

tembok. 

A : Bagaimana cara membagi waktu antara urusan pribadi dengan komunitas street 

art ngaco malang? 

Njr : Gak ada, iki komunitas gak mengikat gak koyok harus ada iyuran gak harus tiap 

minggu ngumpul, jadi iyo santai ae kumpul gak kumpul tetep ada, tapi biasanya malah 

kecewa event satu kali tapi enggak dateng padahal udah dikabari tapi kita masih sibuk. 

A : Bagaimana komunitas street art ngaco menyikapi larangan menggambar dinding 

tertentu ? 

Njr : Iya biasanya izin, kalo dulu itu asal-asalan tapi sebagia orang udah tau, 

tergantung kadang iya ada tanda, tergantung temboknya kalo kotor itu kalo dilarang iya 

tetep enggak gambar. 

A : Bagaimana komunitas street art ngaco menyikapi jika ada teguran dari aparat 

pemerintahan ? 

Njr : Pernah sih dulu sama satuan polisi pamong praja, ada yang suruh ngecet ulang 

lagi, biasanya juga diminta kartu tanda penduduk, pernah dulu diminta kartu tanda 

penduduk di playground, kuburan jalan bandung, di blimbing, kadang juga alasan kalo 

buat tugas kuliah, kalo peresmian dari pemerintah kurang tau tapi pastinya ada undang 

undang itu, vandalisme kan merusak hla awakdewekan menggambar gak merusak. 

A : Bagaimana cara komunitas street art ngaco berbagi dinding gambar dengan 

komunitas lain ? apakah ada perundingan sebelumnya ? 

Njr : Gak ada, walaupun itu ada gambarnya dan gak kenal kita tetep gambar aja, 

kasarane ikukan jalanan milik umum. 

A : Apakah ada batasan spot mana yang boleh untuk digambar ? 

Njr : Lek aku dewe seneng tembok yang beton, apik ae lek digambar. 

A : Apakah pernah melakukan kritik sosial? 

Njr : Gak pernah, cukup gambar-gambar aja, senang-senang aja. 
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A : Apakah ada karakter dalam komunitas ini? jika ada apakah karakter dari 

komunitas tersebut? 

Njr : Iya kalo dari dilihat dari luar malang itu biar kompak. 

A : Apakah komunitas street art ngaco pernah kerjasama dengan komunitas lain 

untuk mengadakan event ? 

Njr : Pernah tapi cuma semua komunitas malang. 

A : Apakah komunitas street art ngaco malang ini pernah menjuarai di dalam suatu 

event? 

Njr : Tidak pernah. 

A : Sebagai komunitas pecinta seni, adakah sifat toleransi yang dimiliki masing-

masing individu terhadap pecinta seni lainnya ? (diluar komunitas kalian). 

Njr : Pastinya, menghormati mensuport. 

A : Dimana biasanya tempat yang kalian jadikan sebagai markas atau melting pot? 

Njr : Warong biasanya. 

A : Adakah niat atau rencana yang diperjuangkan oleh komunitas street art ngaco 

malang untuk kedepannya? 

Njr : Bikin pameran, paling tidak tau lah orang-orang yang belom tau. 

A : Apakah pernah ada problem besar dalam komunitas ini? Tolong ceritakan. 

Njr : Gak ada. 

 

 

Jeje, 15-09-17 17;03 

A : Sejak kapan komunitas street art ngaco malang berdiri ? 

Jeje : Suka graffiti sejak 2005, tetapi sekarang masih absen karena memiliki anak 

masih kecil. 

A : Apa yang melatarbelakangi untuk mendirikan komunitas street art ngaco 

malang? 

Jeje : Awal ada di malang kurang tau keberadaannya tetapi sudah ada di area stadion 

gajayana, tahun 2004. 

A : Berapa anggota ngaco ? Apa tujuan dari komunitas street art ngaco malang ini ? 

Jeje : Tujuh orang, lewat komunikasi friendster, upload di tembokbober.com. 

A : Apakah visi misi dalam komunitas ngaco ini ? 

Jeje : Graffiti di kota malang ini berkembang, dan bisa dikenal seluruh dunia, saling 

komunikasi dan ketemuan, ngobrol membuat ngaco. 

A : Awal berdiri komunitas ngaco ? 

Jeje : Berdiri tahun 2006, ngumpul dan gambar, waktu itu rame-ramenya produk anak 

surabaya ingin menggambar di malang, awal terbentuk ngaco juga menggambar di jalan 

coklat. 

A : Yang melatar belakangi terbentuknya ngaco ? 

Jeje : Untuk bisa saling sharing pengalaman dan wadah tempat untuk berekpresi. 

A : Tujuan mebentuk komunitas ngaco ? 

Jeje : Untuk wadah berkreasi arek-arek malang khusunya graffiti. 

A : Adakah nilai-nilai yang dipegang setiap anggota atau kelompok street art ngaco 

ini yang memiliki nilai-nilai tersendiri, jika ada nilai-nilai seperti apa ? 

Jeje : Harus terbuka terhadap anak baru dan anak lama biar saling kenal. 

A : Bagaimana komunitas street art ngaco untuk menjaga nama baik komunitas ? 

Jeje : Mengurangi vandalisme, dan mencari tempat untuk layak digambari. 

A : Bagaimana cara komunitas street art ngaco untuk memperkuat rasa solidaritas 

terhadap anggota atau dengan komunitas lain ? 



95 
 

Jeje : Sering mengadakan kumpul-kumpul, sharing pengalaman. Dan sekarang sudah 

ada grub di jejaring sosial untuk graffiti malang. Jadi beda dulu dengan sekarang kalo 

dulu cuma satu crew yang menggambar tetapi kalo sekarang bisa siapa aja yang ingin 

menggambar enggak harus terikat sama crew. 

A : Bicara soal seni menggambar, sepertinya seni menggambar ini dekat sekali 

dengan anda, nah awal mulanya ketertarikan anda itu seperti apa? 

Jeje : Karena suka musik hip-hop dan terhubung dengan graffiti. 

A : Apa yang menjadi kendala anda dalam mendirikan komunitas street art ngaco 

malang ini? 

Jeje : Anggota sudah banyak diluar kota. 

A : Bagaimana tanggapan rekan-rekan saat pertama kali anda mengajak mereka 

bergabung ? 

Jeje : Sangat mensuport karena pada saat masih sepi komunitas graffiti. 

A : Berapakah omset yang diraup oleh komunitas ini? 

Jeje : Dua bulan sekali samapai 1juta. 

A : Apa dampak positif dari komunitas street art ngaco malang ? 

Jeje : Jadi sekarang lebih banyak yang komersil dapat job dari cafe-cafe. 

A : Bagaimana cara komunitas ini agar tetap eksis dalam menghadapi pesaing 

komunitas lainnya ? 

Jeje : Sering mengikuti event dan sangat bahagia adanya toko gooder yang mudah 

dijangkau untuk mendapatkan cat seprot. 

A : Jika ada yang ingin ikut bergabung dalam komunitas street art ngaco malang, 

apakah ada syarat tertentu ? 

Jeje : Tidak ada, tetapi inginnya komunitas ngaco itu lebih baik buat komunitas baru 

dari pada semua anggota masuk di ngaco dan biar lebih banyak komunitas. 

A : Apakah ada perbedaan perilaku sebelum ikut/gabung dalam komunitas street art 

ngaco malang ? 

Jeje : Kalo awal anggota masih banyak yang menggambar sendiri-sendiri dan vandal 

tetapi kalo sekarang sudah pada tau aturan masing-masing. Pernah kena satuan polisi 

pamong praja di playground, jalan kahuripan, sangsinya adalah suruh mengecat seperti 

semula. 

A : Berapakah modal awal untuk mendirikan komunitas street art ngaco malang? 

Jeje : Tidak ada, kalo ada mungkin cuma cat semprot aja. 

A : Apa sajakah kegiatan dari komunitas street art ngaco malang ini ? 

Jeje : Ngumpul-ngumpul aja, tukar pengalaman hal-hal baru. 

A : Bagaimana cara membagi waktu antara urusan pribadi dengan komunitas street 

art ngaco malang ? 

Jeje : Kalo pribadi mas jeje belom bisa ikut berpartisipasi karena anaknya masih kecil, 

mungkin kalo anak saya udah agak gede baru menggmabar lagi. 

A : Bagaimana komunitas street art ngaco menyikapi larangan menggambar dinding 

tertentu ? 

Jeje : Tetap kita mencari tempat yang boleh untuk menggambar jadi kalo sekarang 

lebih mengurangi vandal. 

A : Bagaimana komunitas street art ngaco menyikapi jika ada teguran dari aparat 

pemerintahan ? 

Jeje : Harus ditegakkan bersama karena yang vandal juga banyak. 

A : Bagaimana cara komunitas street art ngaco berbagi dinding gambar dengan 

komunitas lain ? apakah ada perundingan sebelumnya ? 

Jeje : Komunikasi lebih dulu dengan yang lainnya. 

A : Apakah ada batasan spot mana yang boleh untuk digambar ? 
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Jeje : Depan pasar blimbing, depan carfure, daerah sukun. 

A : Apakah pernah melakukan kritik sosial ? 

Jeje : Palestine, munir.  

A : Apakah ada karakter dalam komunitas ini? jika ada apakah karakter dari 

komunitas tersebut? 

Jeje : Kalo diharus kan dalam komunitas itu tidak ada tapi lama-kelaman muncul 

sendiri karakter itu. 

A : Apakah komunitas street art ngaco pernah kerjasama dengan komunitas lain 

untuk mengadakan event ? 

Jeje : Tidak pernah. 

A : Sebagai komunitas pecinta seni, adakah sifat toleransi yang dimiliki masing-

masing individu terhadap pecinta seni lainnya ? (diluar komunitas kalian). 

Jeje : Tetap selalu mendukung karya-karya seni yang lainnya karena kita bisa dapat 

ilmu dari mereka. 

A : Dimana biasanya tempat yang kalian jadikan sebagai markas atau melting pot? 

Jeje : Kalo dulu di warong-warong tetapi kalo sekarang sudah ada toko gooder iya 

disini. 

A : Adakah niat atau rencana yang diperjuangkan oleh komunitas street art ngaco 

malang untuk kedepannya? 

Jeje : Bisa diteruskan samapai anak cucu. 

 

Dols, 05-09-2017 19.49 

A : Sejak kapan komunitas street art ngaco malang berdiri ? 

Dols : Berdiri ngaco 2006. 

A : Apa yang melatarbelakangi untuk mendirikan komunitas street art ngaco malang 

? 

Dols : Pada waktu itu belom ada komunitas graffiti, jadi graffiti writer (plaku seniman 

graffiti ) berkumpul dan mendirikan ngaco itu. Yang beranggota tujuh orang. Tujuan 

utama graffiti di malang itu tetep ada dan ingin menyatukan seniman graffiti di malang 

itu biar jadi satu. 

A : Apakah visi misi dalam komunitas ini ? 

Dols : Membuat graffiti di malang tetep ada trus biar anak-anak yang baru mau mulai 

graffiti itu tidak sekedar asal-asalan. 

A : Bagaimana dengan ijin tempat ? 

Dols : Pasti kita cari yang punya tembok, kalo engga gitu kita cari orang yang ada 

disekitar scurity, tukang parkir, dan lain lain. Semisal disitu udah ada gambar, pasti kita 

komunikasi dulu dengan kelompok lain. 

A : Adakah nilai-nilai yang dipegang setiap anggota atau kelompok street art ngaco 

ini yang memiliki nilai-nilai tersendiri, jika ada nilai-nilai seperti apa ? 

Dols : Sebener e etika itu dasar dari graffiti, sebelum ada ngaco ataupun sudah, itu 

etika harus ada untuk para plaku seniman graffiti. 

A : Bagaimana komunitas street art ngaco untuk menjaga nama baik komunitas ? 

Dols : Aktif ikut kegiatan graffiti, berkomunikasi dengan penggiat graffiti diluar 

malang juga. 

A : Bagaimana cara komunitas street art ngaco untuk memperkuat rasa solidaritas 

terhadap anggota atau dengan komunitas lain ? 

Dols : Tetap berkomunikasi dengan baik walaupun anggota ada yang di luar kota, 

kalau ada acara tetep kita undang, dalam berbentuk event, jamming, sketch jamming. 
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komunikasi, suport komunitas lain. Dalam satu tahun biasanya mengadakan acara ulang 

tahun ngaco dan mengundang komunitas lain. 

A : Bicara soal seni menggambar, sepertinya seni menggambar ini dekat sekali 

dengan anda, nah awal mulanya ketertarikan anda itu seperti apa? 

Dols : Kalo awalnya semua ingin membuat komunitas karena awalnya semua suka 

graffiti, biar bisa sering/tukar pengalaman. Lebih baik kita bikin komunitas saja. 

A : Apa yang menjadi kendala anda dalam mendirikan komunitas street art ngaco 

malang ini ? 

Dols : Pada tahun 2006 alat komunikasi tidak seperti sekarang, susah untuk ditemui, 

karena semua bukan temen dekat, kalau mencari tidak malam hari susah ditemui karena 

gambarnya saat malam hari/dini hari. 

A : Bagaimana tanggapan rekan-rekan saat pertama kali anda mengajak mereka 

bergabung? 

Dols : Sangat mensuport dengan membentuk komunitas karena graffiti di malang saat 

itu masih sepi. 

A : Berapakah omset yang diraup oleh komunitas ini? 

Dols : Kurang lebih dalam satu tahun 5juta karena penyesuain lingkungan di malang. 

A : Apa dampak positif dari komunitas street art ngaco malang ? 

Dols : Yang awalnya dulu enggak ada graffiti sekarang malang jadi rame dengan 

seniman graffiti dan banyak komunitas yang baru. 

A : Bagaimana cara komunitas ini agar tetap eksis dalam menghadapi pesaing 

komunitas lainnya ? 

Dols : Komunikasi, tetep respek dan menghormati yang lain, sebagai anak baru pasti 

bingung untuk menentukan mana yang boleh untuk digambar. Untuk menghindari 

perselisihan dengan yang lain mereka pasti berkomunikasi dulu. 

A : Jika ada yang ingin ikut bergabung dalam komunitas street art ngaco malang, 

apakah ada syarat tertentu ? 

Dols : Bisa gambar graffiti, dalam graffiti tidak ada yang meng-karakterkan dirinya 

sendiri. 

A : Apakah ada perbedaan perilaku sebelum ikut/gabung dalam komunitas street art 

ngaco malang ? 

Dols : Sebelum atau sesudah menikuti komunitas pasti sudah memiliki etika sendiri, 

lebih tau mana yang harus untuk digambar, pasti ada perbedaannya yang dimulai dari 

jaringan. 

A : Berapakah modal awal untuk mendirikan komunitas street art ngaco malang ? 

Dols : Tidak ada modal awal karena pada waktu itu hanya sekedar ketemu dan sering, 

juga tidak menggambar. 

A : Apa sajakah kegiatan dari komunitas street art ngaco malang ini ? 

Dols : Selain menggambar iya ngumpul dan sharing pengalaman, kecuali kalau ada 

tamu dari luar kota, kita pasti mencarikan tempat untuk menggambar bersama. 

A : Bagaimana cara membagi waktu antara urusan pribadi dengan komunitas street 

art ngaco malang ? 

Dols : Karena sekarang sudah mulai sibuk dengan sendiri-sendiri tetapi anggota ngaco 

tetap menyempatkan waktu untuk menggambar bersama. 

A : Bagaimana komunitas street art ngaco menyikapi larangan menggambar dinding 

tertentu ? 

Dols : Semisal tembok itu tidak boleh digambar anggota juga tidak menggambar disitu, 

kalau enggak gitu biasanya anggota mencari yang punya tembok untuk ijin menggambar. 
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A : Bagaimana komunitas street art ngaco menyikapi jika ada teguran dari aparat 

pemerintahan ? 

Dols : Berkomunikasi dengan baik-baik, semisal tempat itu dilindungi pasti anggota 

tidak menggambar disitu juga. 

A : Bagaimana cara komunitas street art ngaco berbagi dinding gambar dengan 

komunitas lain ?Apakah ada perundingan sebelumnya ? 

Dols : Selalu berundingan dulu dengan komunitas lain, ukuran tembok untuk 

menggambar biasanya 1m-2m. 

A : Apakah ada batasan spot mana yang boleh untuk digambar ? 

Dols : Sebenarnya tidak ada tetapi yang terpenting itu jalanan yang banyak di lewati 

orang, tembok bangunan yang belom jadi atau tembok yang nganggur. 

A : Apakah pernah melakukan kritik sosial ? 

Dols : Save palestine 2008-2009 (diliput surya), masalah munir dan juga 

berkomunikasi dengan komunitas lain surabaya, tuban, jember, batu, karena pak munir 

rumahnya di batu kita buat acara di batu. 

A : Apakah ada karakter dalam komunitas ini? jika ada apakah karakter dari 

komunitas tersebut? 

Dols : Kalau di graffiti dinamakan tagging jadi biasanya setiap anggota yang 

menggambar pasti ada identitas ngaco. 

A : Apakah komunitas street art ngaco pernah kerjasama dengan komunitas lain 

untuk mengadakan event ? 

Dols : Pernah tapi tidak tentu mungkin selama satu sahun 3x, kalau perbulan dan 

perminggu biasanya event kecil-kecilan. 

A : Apakah komunitas street art ngaco malang ini pernah menjuarai di dalam suatu 

event ? 

Dols : Kick fast, taman krida, novemberart. 

A : Sebagai komunitas pecinta seni, adakah sifat toleransi yang dimiliki masing-

masing individu terhadap pecinta seni lainnya ? (diluar komunitas kalian). 

Dols : Selalu menghargai karya karyanya, menghadiri pameran lukisan, dulu perah dari 

temen-temen pena hitam (batu) drawing (hitam putih) karena dari teman-temen ada yang 

kenal akirnya kita menggambar bareng. 

A : Dimana biasanya tempat yang kalian jadikan sebagai markas atau melting pot? 

Dols : Di toko gooder (sudimoro), ada juga di batu blased store. 

A : Adakah niat atau rencana yang diperjuangkan oleh komunitas street art ngaco 

malang untuk kedepannya ? 

Dols : Tetap eksis dengan graffiti, bisa lebih banyak lagi para pelaku dan karya-karya 

graffiti. 

A : Apakah pernah ada problem besar dalam komunitas ini? Tolong ceritakan. 

Dols : Jadi kalau sekarang problemnya pada anggota yang udah banyak yang sibuk 

kerja masing masing. 

A : Kriteria tempat yang pantas untuk digambar ? 

Dols : Berada di ruang publik. 

A : Tempat pada waktu itu untuk menggambar ? 

Dols : Depan pasar blimbing, tembok sebelah natasha suhat, tembok depan careffour 

blimbing. 

A : Kalo masalah negosiasi tempat dengan pemilik ? 

Dols : Ijin terlebih dahulu kepada pemilik tembok, jika tidak diperbolehkan kita tidak 

akan membuat gambar disitu. 

A : Kebanyakan dari sekian tahun, di izinkan apa tidak ? 
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Dols : Di izinkan kok, warga mulai terbuka tentang street art, apalagi ketika proses 

negosiasi kita menunjukan portofolio dari gambar-gambar yang sudah pernah kita bikin. 

Jadi sudah tau kita cuma asal coret-coret atau membuat sebuah gambar yang terkonsep. 

A : Kalo tanggapan dari pemerintah kota, tentang street art  ? 

Dols : Untuk saat ini pemerintah kota malang mulai menanggapi kegiatan street art 

secara positif. 

A : Kerjasama bersama spongsor loop ?merjosari ! 

Dols : Hubungannya sudah sama perusahaan, sudah mengarah komersil. 

A : Itu komunitas ngaco yang mengajukan proposal atau, gimana ? 

Dols : Kebetulan itu program telkomsel, yang ingin membuat sebuah arena yang bisa 

menjadi wadah untuk anak muda (youth culture). Salah satunya graffiti, akirnya mereka 

menghubungi ngaco untuk menggambar skate park yang sudah dibangun. 

A : Nama style menggambar dalam ngaco atau gaya dalam graffiti ? 

Dols : Character, wildstyle, oldschool, 3D, stencil, realis. 

A : Keberadaan komunitas baru disebabkan karena apa aja mas ? 

Seperti joy o klan, urban free art, vas krew, artist vandal. 

Dols : Perkembangan dunia graffiti di indonesia yang mulai pesat, semakin mudahnya 

memperoleh alat-alat untuk graffiti. Graffiti juga sudah termasuk dalam youth culture 

seperti bmx, skate, dsb. 

A : Tempat tinggal ?pendidikan trakir ?umur ? 

Dols : Dols Malang, S1 DKV UM, 27 tahun. Baks jember, S1 SENI RUPA UM, 

25tahun. Jeje Malang, SMKN 5 Malang, 34tahun. Njr Malang, S1 TEKNIK SIPIL UB, 

28tahun. Abe Malang, SMAN 7 Malang, 27tahun. Not Sleeck Bali SMA Taman 

Harapan, 29tahun. Saeba Tegal, S1 TEKNIK ELEKTRO VEDS, 31tahun. 
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