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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Manusia adalah makhluk dengan segala keunikan dan keistimewaan, 

yang senantiasa memiliki kemampuan dalam cipta, rasa, dan karsa. Sejak lahir 

manusia dibekali dengan panca indera dan akal budi sebagai cara untuk 

menikmati, menyentuh setiap fenomena kehidupan yang senantiasa merasuk 

dalam pikiran dan menjadi bahan untuk direnungkan dalam upaya menjawab 

berbagai macam persoalan.  

Otak pada setiap manusia tidak hanya dipenuhi dengan pikiran semata, 

melainkan merupakan rangkaian memori yang mengisahkan tentang kenangan 

dan pengalaman pada masa lalu, baik yang bersinggungan secara langsung 

ataupun yang berasal dari manusia lainnya. Pengalaman di masa lalu pastinya 

menyisakan kesan tersendiri yang kemudian menjadi potensi untuk mengolah 

sebuah gagasan dengan daya imajinasi dan kreatifitas sehingga gagasan 

tersebut bisa diekspresikan dan dikomunikasikan kepada manusia lainnya. 

Pengalaman tentang keanekaragaman manusia tidak habisnya 

menghadirkan berbagai macam persoalan yang menyita perhatian untuk 

direnungkan. Kali ini persoalan tersebut menjadi gagasan yang akan 

dikembangkan dengan imajinasi dan kreativitas menjadi sebuah ide 

penciptaan karya seni grafis. 
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A. Latar Belakang Penciptaan  

Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia tentu memiliki keunikan, tidak 

ada yang sama antara manusia satu dan yang lainnya, mulai dari ciri-ciri yang 

tampak seperti jenis kelamin, suku, ras,  warna kulit,  bagian-bagian tubuh 

(rambut, mata, telinga, alis, hidung, mulut, sidik jari, tangan, kaki, dsb) 

struktur dan anatomi tubuh. Kemudian ada juga perbedaan pada setiap 

manusia yang belum tentu bisa dilihat secara langsung seperti pola pikir, ego, 

keyakinan, usia, latar belakang, suku, sifat-sifat dsb. Berbagai macam 

keanekaragaman yang unik itu mendorong penulis untuk mengamati, dan 

ternyata menggugah pula untuk menilai bahwa yang unik itu bisa juga 

menjadi estetik. Keunikan-keunikan tersebut menjadi pemicu timbulnya 

gagasan ini. 

Gagasan ini berawal dari perasaan menggelitik yang dialami oleh penulis 

ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan tentang perbedaan dan keunikan 

manusia. Ketika penulis sedang berdiskusi bersama teman-teman maupun 

saudara membahas tentang manusia dengan segala keanekaragamannya, ada 

banyak hal menarik yang dipelajari penulis. Adanya perbedaan dalam 

menyikapi keanekaragaman pada setiap manusia seringkali menghadirkan 

konflik  yang seharusnya tidak terjadi. Perasaan menggelitik yang seringkali 

mengganggu dan meresahkan pikiran kemudian membuat penulis semakin 

memahami tentang beberapa hal, bahwa tidak semua orang bisa atau memiliki 

kapasitas yang sama dalam menanggapi berbagai macam hal secara positif 

dengan pola pikir yang luas. Penulis juga semakin menyadari bahwa tidak 
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semua pendapat, gagasan, pola pikir ataupun sudut pandang seorang bisa 

diterapkan terhadap orang lain. Pelajaran berharga juga didapatkan penulis 

ketika sedang menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. 

Penulis pernah mendengar pernyataan dari orang lain bahwa orang yang 

memiliki tattoo pada kulit tubuhnya dan memakai tindik pada bagian tubuh 

tertentu adalah orang-orang yang dinilai oleh masyarakat memiliki 

kepribadian yang kurang menyenangkan. Tetapi ketika berinteraksi dengan 

orang-orang tersebut, yang didapatkan penulis justru hal yang berbeda, 

mereka justru menyenangkan dan berkesan. Penulis berani membantah 

pernyataan atau stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat pada 

umumnya kepada orang-orang yang memiliki tattoo dan memakai tindik pada 

tubuhnya. Sudah banyak  percakapan yang terjadi antara penulis dengan 

teman-teman satu universitas yang memiliki tattoo dan memakai tindik pada 

tubuhnya. Mereka melakukan hal tersebut karena tattoo dan tindik dianggap 

mempunyai muatan filosofis tentang hidup, potret orang yang sangat 

disayangi dan tidak bisa dilupakan, apresiasi terhadap kebudayaan dari tempat 

mereka berasal, pengalaman-pengalaman hidup yang berkesan, dan 

sebagainya. Penulis selalu menanamkan pemahaman bahwa kepribadian 

seseorang tidak bisa dinilai atas apa yang melekat pada dirinya.  

Adapun ide yang penulis angkat dari fenomena yang berasal dari 

informasi berita, meliputi berita dari surat kabar, televisi, media sosial ataupun 

dari orang-orang di sekitar penulis. Berbagai macam masalah tentang manusia 

dan keanekaragamannya tidak pernah luput dari perhatian media massa. Hal 
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ini menjadi keprihatinan bagi penulis karena duduk perkara dari berbagai 

macam masalah tersebut tidak mengalami banyak perubahan dari masa 

lampau sampai pada hari ini. Sampai pada detik ini, konflik yang disebabkan 

karena perbedaan agama adalah hal yang tidak bisa dilewatkan baik di surat 

kabar maupun di televisi. Perang saudara atau perang antar suku yang 

berpotensi  mengakibatkan perpecahan seperti yang sudah terjadi sebelumnya 

di benua Eropa dan benua Afrika. Konflik yang disebabkan karena perbedaan 

ras atau suku bangsa masih saja terjadi dan tidak dipungkiri lagi bahwa kita 

masih belum bisa menghargai perbedaan tersebut. Kaum wanita yang belum 

mendapatkan haknya secara optimal, terbukti dari deretan kasus kekerasan 

dan pelecehan yang menimpa kaum wanita. 

Menonton film adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari penulis. Bagi 

penulis menonton film bukan hanya sekedar kegiatan pada waktu senggang 

untuk menyegarkan pikiran, tapi juga merupakan sarana pengetahuan. Ada 

banyak manfaat yang didapatkan penulis ketika menonton film, sebagai 

contoh : meningkatkan imajinasi, sebagai sarana mempelajari bahasa asing, 

berpikir kritis, dan mendorong penulis untuk mempelajari suatu hal apabila 

dalam sebuah film tersebut ada hal yang tidak dipahami oleh penulis. Gagasan 

yang diangkat penulis ini juga terinspirasi dari beberapa film. 

Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia perlu menyadari bahwa masih 

belum bisa sepenuhnya hidup dalam masyarakat yang beranekaragam. 

Bersikap arif dalam pikiran dan perbuatan, pola pikir yang luas, menerima, 

menghargai adalah beberapa hal yang terkadang hilang ketika dihadapkan 
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dengan keanekaragaman manusia. Penulispun menyadari bahwa tidak semua 

orang sanggup untuk bersikap demikian, karena penulis sendiri pernah 

mengalaminya. Cara berpikir positif dan cara pandang yang lebih luas 

merupakan hal yang bisa memicu atau menjadi awal terjadinya interaksi 

positif. Menurut penulis jika setiap manusia memiliki sikap terbuka, toleransi, 

cara pandang atau pola pikir luas dalam menanggapi keanekaragaman 

manusia, peluang terjadinya konflik bisa dihindari, walaupun sebenarnya 

penulis juga tidak memungkiri bahwa tidak mudah juga untuk menemukan 

solusi yang tepat untuk meredam konflik yang berhubungan dengan manusia 

dan keanekaragamannya. Tetapi bukanlah suatu hal yang sulit untuk menjadi 

individu yang arif dalam pikiran dan perbuatan. Perbedaan seharusnya 

menjadi bumbu-bumbu dalam menjalin romantisnya berkehidupan dengan 

sesama manusia dan membuat dunia ini menjadi lebih berwarna. 

 

B. Rumusan Penciptaan  

 

1. Bagaimanakah kondisi keanekaragaman manusia dielaborasi atau dijelaskan 

sebagai konsep penciptaan? 

2. Melalui bentuk seperti apakah keanekaragaman manusia dalam masyarakat 

diwujudkan secara visual? 

3. Apakah media dan teknik yang sesuai untuk memvisualkan keanekaragaman 

manusia dalam karya seni grafis? 
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C. Tujuan dan Manfaat 

 

1. Sebagai upaya untuk  menyikapi keanekaragaman manusia. 

2. Sebagai materi introspeksi bagi penulis maupun orang lain.  

3. Memberikan respon terhadap keanekaragaman manusia di sekitar kita melalui 

karya seni grafis. 

 

D. Makna Judul 

 

Judul tugas akhir adalah “KEANEKARAGAMAN MANUSIA”. Agar tidak 

terjadi salah pengertian, berikut penjelasan pengertian mengenai judul tugas akhir 

di atas. 

 

Keanekaragaman 

Hal atau keadaan beraneka ragam.
1
 

Manusia 

Makhluk yang berakal budi; insan; orang.
2
 

 

                                                           
1
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), p.40 
2
 Ibid., p.629 
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Berdasarkan pengertian judul tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa 

keanekaragaman manusia adalah suatu kondisi yang menunjukan manusia 

yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut meliputi perbedaan fisik, 

suku, agama, ras, kebudayaan, gender, lapisan sosial, dan sebagainya. Maka 

dapat disimpulkan bahwa karya-karya tugas akhir ini mengangkat tentang 

berbagai macam perbedaan yang ada dalam setiap manusia. 
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