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Bagaimanakah kita akan menamakan para pelukis  itu, yang di Cirebon. Tegal, Pekalongan 

dan  mungkin  juga  di  kota‐kota  lainnya,  menghiasi  becak‐becak  dengan  lukisan  yang 

demikian  segar  dan  orisinil?  Mereka  sendiri  menggantungkan  di  muka  bengkelnya 

(“sanggar” sekiranya lebih tepat) sebuah papan yang bertuliskan: “Tukang cat sepeda”. Dan 

mengecat  sepeda‐sepeda memang pekerjaan mereka yang pertama. Dengan  tangan yang 

tak  gentar  mereka  menngariskan  garis‐garis  emas  pada  spatbor‐spatbor  merah,  atau 

dengan huruf‐huruf hiasan melengkapi sepeda‐sepeda jenki dengan merek‐merek terkenal. 

“Tukang‐tukang  cat  sepeda”  inilah  juga  yang menghiasi  bagian  belakang  daripada 

becak‐becak.  Yaitu  bagian  belakang  dari  tempat  duduk  penumpang. Dengan  cat‐lak  yang 

lekas kering   dan yang mereka pergunakan untuk spatbor‐spatbor mereka,  juga membuat 

lukisan‐lukisan sungguh‐sungguh. Ekspresi bebas, gaya pribadi. Sebuah pemandangan alam, 

sebuah  pemandangan  kota,  laut,  cowboy‐cowboy,  harimau‐harimau  yang  sedang  beraksi. 

Dari  ratusan becak yang ada di Cirebon  tak ada yang memperlihatkan  lukisan yang  sama. 

Gaya  dan  coraknya  berbeda‐beda,  dan  setelah mengamat‐amati  becak‐becak  itu  selama 

sepuluh hari secara cermat, maka saya dapat membedakan gaya dan pelukisnya. 

Golongan amatirkan mereka  itu? Mungkin  juga mereka menghasilkan  lebih banyak 

lukisan daripada seorang pelukis “profesional”, tetapi mereka tidak mengadakan eksposisi‐

eksposisi. Sekalipun demikian, bagi saya kota Cirebon merupakan satu eksposisi besar. Dan 

faktor  yang menambahkan  daya  penarik  dari  eksposisi  ini  ialah  lukisan‐lukisan  itu  tidak 

bergantung  rapi pada dinding  sebuah  ruang pameran, melainkan berkeliling di  jalan‐jalan 

raya. 

Keuntungan yang dimiliki seorang pelukis profesional lebih daripada seorang pelukis 

amatir  ialah bahwa  ia  telah dididik pada  sebuah  sekolah  kejujuran, maka  karena  itu  juga 

“diakui” oleh umum. Dalam kalangan seni rupa istilah “amatir” biasanya tidak mengandung 

nada menghina. Menurut  sementara  kritikus Vincent  van Gogh  pada  hakekatnya  tak  lain 

daripada seorang amatir seumur hidupnya. Dan banyak pelukis‐pelukis profesional berusaha 

(seperti diadakan oleh van Gogh) untuk melupakan pengalaman dan pengetahuan dari masa 

didirikan  mereka.  Menurut  pendapat  mereka  kreativitas  harus  tercapai  dalam  keadaan 

kosong melompong dengan diilhami oleh intuisi dan dorongan jiwa. 

Seorang amatir pun memiliki beberapa keuntungan. Ia melukis tanpa menghiraukan 

apa yang sedang terjadi di dunia seni di luar lingkungannya sendiri. Pada bidang teknis dan 

teoritis  ia  tidak  mengalami  kekangan‐kekangan  sehingga  daya  kerjanja  meluap‐luap.  Ia 

melukis  karena  ia  suka  melukis  dan  apa‐apa  saja  yang  dapat  memberi  ilham 

dipergunakannya,  seperti  misalnya  foto‐foto  dari  majalah‐majalah,  kartu  pos‐kartu  pos 



bergambar, iklan‐iklan, dan sebagainya. Ide‐idenya tidak dibikin‐bikin, timbul secara spontan 

dan ia sering dibantu oleh suatu ilham yang tidak dimiliki seorang pelukis profesional. 

Para  pelukis  becak  adalah  orang‐orang  sederhana  dan  rakyat  biasa.  Mereka 

mempunyai bakat, tetapi tidak suka mengikuti sebuah kursus menggambar, sekalipun biaya 

dapat mereka  pikul. Mereka  percayakan  kepandaian mereka  sendiri  dan  nasihat‐nasihat 

mereka  terima  dengan  senyuman,  tetapi  tidak mereka  ikuti. Mereka  juga melukis  untuk 

rakyat. Hasil karya mereka dikagumi oleh para tetangga, tukang‐tukang becak, orang‐orang 

dari lorong dan para penumpang. Karya mereka itu sendiri bukan teoritis, sederhana seolah‐

olah  dari  dunia  kanak‐kanak.  Tetapi  tehniknya  sungguh  lihai  sekali.  dimana‐mana  saja 

terdapat seni semacam ini, ialah “seni rakyat”. Ya, seni dari rakyat dan untuk rakyat. Tepat: 

sebuah sektor dari dunia seni rupa yang di negara kitademikian kuat dan menarik, demikian 

sehat  dan  penuh  harapan  untuk  hari  depan.  Kita  tidak  akan membuat  propaganda  bagi 

mereka, atau minta subsidi dari pemerintah, mereka tidak perlu dicarikan bea siswa di luar 

negeri. Biarlah pelukis‐pelukis rakyat kerja terus ditengah‐tengah lingkungan mereka sendiri. 

Dan apresiasi kita mereka terima dengan senang hati. 

Dalam  lukisan‐lukisan  mereka  terdapat  kesalahan‐kesalahan.  Kesalahan  dalam 

perspektif,  dalam  kombinasi warna‐warna,  dalam  detail,  bentuk‐bentuk  orang  yang  baru 

dimasukkan  ke  dalam  keseluruhan  bila  hampir  selesai,  lagi  secara  kaku.  Tetapi 

berdampingan dengan kesalahan‐kesalahan ini terdapat pula sifat‐sifat estetis yang berarti, 

ada  kehangatan  yang mendalam,  keelokan  yang menarik.  Dan  terutama  komposisi  yang 

kuat dan interesan, sederhana tapi meyakinkan. 

Tak  dapat  disangsikan  bahwa  pelukis‐pelukis  becak  ini  termasuk  golongan  pelukis 

realis. Dengan  teliti  sekali dilukiskan  kawat‐kawat  telepon,  lampu‐lampu neon dan nama‐

nama di muka  toko‐toko. Cuaca adalah  cuaca  sungguh‐sungguh, dan gendeng‐gendeng di 

atas  atap  digambarkan  satu  per  satu.  Tetapi walaupun  detail‐detail  diperhatikan  dengan 

cermat, namun dunia ciptaan mereka tetap suatu dunia yang ajaib.  

Saya pernah melihat pemandangan‐pemandangan kota yang lebih menyerupai kota‐

kota  raksasa  dari masa  depan:  pemandangan‐pemandangan  alam  yang  bukan  dari  dunia 

sini.  Seolah‐olah  setengah  impian.  Lihatlah misalnya  telaga  yang  sunyi  senyap  itu, dikitari 

oleh  sebuah pagar  jam, panjang putih. Sebuah  rumah kecil  tanpa  tanda‐tanda bahwa ada 

penghuninya,  sebuah  tugu  yang  ada  fungsinya.  Sebuah  inipan  cita‐cita  menggenai 

ketertiban, ketentraman dan kerapian dari seorang pelukis miskin yang beserta keluarganya 

hidup dalam sebuah kamar sempit dalam kota yang ramai, panas dan penuh debu. Dan  itu 

pelukis yang menggambarkan sebuah masjid yang serba sejuk, bukankah dia beberapa detik 

saja  menjelma  sebagai  seorang  sultan  yang  menghadiahkan  kepada  rakyatnya  sebuah 

tempat  ibadah? Sungguh sebuah dunia yang serba puitis yang dihunin oleh pelukis‐pelukis 

kita, dunia yang penuh bukit‐bukit dengan harimau‐harimau, air terjun. Villa‐villa yang indah 

dan  kota‐kota  yang  rapi  bersih  dan  khayalan  mereka  bukan  steril.  Beratus‐ratus  becak 

memperlihatkan cowboy‐cowboy dalam macam‐macam sikap, siap untuk bergulat. 

Habis liburan di Cirebon saya kembali ke Bali, bersama‐sama dengan 8 buah kopi dari 

lukisan‐lukisan  becak.  Kopi‐kopi  itu  saya  pesan  pada  pelukis‐pelukis  yang  juga membuat 



aslinya. Dan  hasil  seni dari  pulau  Jawa  kini merupakan  sebuah  sumber  bagi  setiap  orang 

yang mengunjungi  sanggar  saya.  “Beh”,  demikian  komentar  pelukis‐pelukis  Bali.  Seruan 

yang melahirkan  rasa  kagum dan dengan  asyik mereka duduk di muka  lukisan‐lukisan  itu 

untuk menikmatinya dengan tenang. 
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