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ABSTRAK
Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari makanan sebagai media untuk bertahan hidup. Di
masa kini, makanan telah menjadi sebuah fenomena tersendiri yang menarik perhatian
manusia, bukan sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, namun ada sebuah makna yang
tersembunyi di balik makanan. Salah satu makna yang tersembunyi di dalam makanan dapat
digali melalui kajian seni dan estetika. Ternyata, ada sebuah makna yang dapat menjadikan
makna sebagai sebuah seni. Hal ini dapat dicapai melalui apresiasi estetik yang melibatkan
fungsi persepsi dan penggalian makna oleh manusia itu sendiri. Apresiasi estetik pada
makanan harus melalui proses konsumsi yang melibatkan kerja seluruh persepsi tanpa
terpisahkan atau disebut dengan aesthetic engagement. Status seni pada makanan bagi
Berleant melibatkan sebuah pengalaman estetik yang mengedepankan isu sosial dan proses
pemaknaan kontekstual yang terwujud melalui pengalaman makan yang dihayati.
Kata kunci: estetika, engagement, intim, makanan, pengalaman, penghayatan, persepsi, seni.
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Food as an Art Based on Perspective of Arnold Berleant
ABSTRACT
Food cannot be separated from human’s life as a media to survive. In present time, food has
become a phenomena that interests people, not only as to relieve hunger, but there’s also a
hidden meaning beyond food itself. One of meanings that is hidden beyond the food can be
cultivated through perspective of aesthetics and art. Evidently, there’s a meaning that can
make food as an art form. This can be achieved through aesthetic appreciation that involves
the function of perception and meaning cultivation by human himself. Aesthetic appreciation
on food must go through the process of consumption that involves the work of whole
perception comprehensively or can be known as aesthetic engagement. The art status on food
for Berleant requires a social aesthetic experience and a process of contextual meaning that
can be formed through the activities of intimacy eating
Keywords: art, aesthetics, engagement, experience, food, intimacy, perception, experience
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A.

PENDAHULUAN
Makanan adalah hal yang sangat mendasar bagi manusia. Tanpa kehadiran makanan, kita

akan kekurangan energi dan tidak bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Peran makanan
yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini tidak berurusan dengan makanan sebagai sebuah
konsep kebutuhan manusia sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat umum, namun yang
akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini adalah makanan dapat mengandung nilai seni yang
penting pula bagi kehidupan manusia, tidak hanya sekedar untuk sarana bertahan hidup.
Pada masa kontemporer ini, banyak sekali media informasi seperti koran, majalah, dan
surat kabar yang membahas tentang makanan, khususnya liputan tentang restoran-restoran yang
menawarkan makanan dengan konsep tertentu. Konsep-konsep yang diusung oleh restoran ini
dapat bermacam-macam, misalnya restoran yang menawarkan makanan ala Asia, Eropa,
Amerika, dan Afrika. Isu tentang makanan yang sebelumnya dianggap minor, pada masa
kontemporer ini sedang berada di atas angin, ditambah pula munculnya stasiun TV yang khusus
menawarkan program-program seputar makanan. Dapat disimpulkan bahwa makanan sudah
beralih status dan peranannya dalam kehidupan manusia. Makanan bukan dipandang lagi sebagai
sebuah kebutuhan untuk menghilangkan rasa lapar, namun dianggap sebagai sebuah media yang
dapat menyalurkan nilai-nilai tertentu, misalnya sumber kesenangan dan kenangan.
Banyaknya restoran dan kafe yang bermunculan di kota-kota besar memang dirancang
untuk menarik perhatian manusia atau sebagai tempat alternatif untuk makan selain di rumah.
Para pemilik restoran dan kafe tahu bahwa kebiasaan baru masyarakat perkotaan di masa
kontemporer ini adalah berwisata kuliner. Makanan dianggap sebagai sebuah aktivitas yang
menyenangkan, oleh karena itu restoran dan kafe yang bermunculan berlomba-lomba untuk
menciptakan makanan dengan penampilan yang unik, agar dapat menarik konsumen sebanyakbanyaknya. Seseorang yang dikatakan sedang mengalami kegiatan menyenangkan apabila ia
melakukan suatu tindakan bukan sebagai sebuah kegiatan rutin dan merupakan pilihannya sendiri
tanpa mengalami paksaan (Telfer 1996:2).
Orang-orang masa kini memang sengaja meluangkan waktunya untuk dapat menikmati
makanan di restoran dan kafe. Mereka tidak hanya menikmati makanan yang disajikan namun
juga menikmati pilihan yang mereka ambil. Masyarakat saat ini bersaing untuk dapat menikmati
makanan di restoran dan kafe yang menawarkan penampilan dan citarasa makanan yang dapat
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membuat konsumen merasa terkagum-kagum. Makanan yang menawarkan penampilan dan
citarasa yang baik memang tidak akan didapat dengan harga yang murah, karena pasti di balik
persiapan makanan tersebut terdapat sang ahli masak profesional bergaji tinggi. Dengan
demikian, manusia tertarik pada makanan karena pengalaman makan yang memberi makna
tertentu bagi kehidupan mereka. Pengalaman makan yang tidak hanya mengenyangkan, namun
juga memiliki nilai dan makna yang berpengaruh pada kehidupan manusia.
Masyarakat kini rupanya sangat menikmati pengalaman makan yang dapat dinikmati
ketika mereka berwisata kuliner. Jadi, ketika mereka tiba di sebuah kafe atau restoran, mereka
tidak akan segera menikmati makanan tersebut. Namun, mereka akan menikmati tampilan
makanan terlebih dahulu yang dianggap sangat menarik, baru sesaat kemudian mereka akan
menyantap makanan tersebut. Gejala sosial yang sedang bermekaran saat ini adalah munculnya
banyak foto-foto makanan di jejaring sosial seperti facebook, twitter, instagram, path, dan lain
sebagainya. Ini berarti bahwa masyarakat kini sangat terpesona dan bangga akan makanan yang
mereka santap dan berharap dapat membagi pengalaman makan mereka kepada khalayak umum.
Fenomena ketertarikan manusia pada makanan, terutama pengalaman makan, ternyata cukup
membuat makanan menjadi sebuah hal yang patut untuk dijadikan sebagai objek kajian seni.
Makanan yang semula hanya diperlakukan sebagai media bertahan hidup, kini memiliki makna
tambahan bagi masyarakat. Makanan dapat menjadi sebuah kegiatan atau pengalaman yang dapat
menimbulkan kesenangan, ajang sosialisasi, simbol suatu kebudayaan, dan bahkan menjadi
bahan pertimbangan untuk diperdebatkan dalam ranah estetika dan seni.
Isu tentang makanan yang hendak dijadikan sebagai salah satu bentuk seni rupanya banyak
mengandung perdebatan. Permasalahan tentang status makanan yang dijadikan sebagai sebuah
objek kajian estetika dan seni merupakan salah satu bentuk kegiatan reflektif atas nilai-nilai yang
terkandung dalam makanan. Kelemahan yang dimiliki oleh makanan sehingga sangat riskan
disebut sebagai salah satu bentuk seni adalah makanan bersifat sementara, makanan tidak
memiliki makna, dan makanan tidak bisa mengubah perasaan manusia secara emosional layaknya
musik atau patung (Telfer 1996:58). Makanan juga selama ini tidak dijadikan sebagai sebuah
objek kajian seni karena makanan dan kegiatan mengonsumsi makanan berkaitan dengan
perempuan. Makanan yang dapat menimbulkan reaksi estetik melalui kegiatan penginderaan,
selalu dikaitkan dengan kegiatan penginderaan yang bersifat rendah seperti pengecapan rasa.
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Makanan sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan oleh karena itu dapat
dijadikan bahan kajian filsafat, terutama estetika dan seni. Dalam penulisan karya ilmiah ini,
makanan akan dikaji melalui pandangan estetika dan seni menurut Arnold Berleant. Baginya,
teori estetika menjelaskan fenomena estetik yang dapat membantu kita dalam memahami
pengalaman seni dan sesuatu yang berada di sekeliling kita menjadi lebih jernih (Berleant
2004:56). Penulis menggunakan teori Berleant dalam menganalisis makanan sebagai seni karena
objek seni di masa kontemporer ini dapat berbentuk apa saja dan bisa ditemukan di mana saja
(found object). Ia adalah pemikir yang mengusung tema estetika sehari-hari dimana pengalaman
estetika dan seni dapat ditemukan melalui kehidupan keseharian manusia yang kaya akan makna.
Penjelasan lebih rinci tentang teori estetika sehari-hari dan seni kontemporer menurut Arnold
Berleant dikaitkan dengan makanan akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.
a)

Rumusan Masalah
Masalah-masalah yang akan dibahas pada penulisan ini adalah sebagai berikut :
 Apakah yang melatarbelakangi makanan sehingga dijadikan sebagai salah satu objek
kajian estetika dan seni?
 Bagaimana posisi makanan dapat dikategorikan ke dalam seni menurut teori estetika
sehari-hari dan seni kontemporer Arnold Berleant?

b)

Tujuan Penelitian
Penulisan karya ilmiah ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :
Menjelaskan bahwa makanan tidak hanya berfungsi sebagai sarana bertahan hidup,
namun ada nilai estetika dan seni di dalamnya.
Menjelaskan bahwa makanan yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan karya
ilmiah ini meupakan salah satu bentuk seni menurut analisis teori estetika dan seni
oleh Arnold Berleant.
Memberikan kontribusi akademis bagi filsafat seni tentang makanan sebagai salah satu
bentuk seni menurut pemikiran Arnold Berleant
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B. TINJAUAN TEORITIS
Penulisan ini menggunakan kerangka dasar dari pemikiran estetika dan seni
kontemporer Arnold Berleant. Pemikiran Berleant merupakan gabungan dari pragmatisme
dan fenomenologi. Pemikiran estetika dan seni tersebut, penulis gunakan untuk meneliti
kandungan estetika dan seni pada makanan. Makanan pada awalnya berfungsi sebagai
sarana untuk bertahan hidup, namun seiring berkembangnya zaman, makanan tidak lagi
dipandang sebagai pemenuh kebutuhan hidup, namun memiliki kesempatan untuk
dijadikan objek kajian dalam bidang filsafat, terutama bidang estetika dan seni. Di masa
kontemporer ini, seni tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang kaku dan nasibnya
berada pada keputusan konvensional atau institusional. Makna seni harus digali dan
ditemukan sendiri oleh para penikmatnya, bukan dilekatkan padanya. Perubahan makna
tentang apa yang disebut sebagai seni memiliki pengaruh dari perkembangan kebudayaan
manusia.
Seni di abad 21 ini memiliki karakterisitik yaitu terjadinya proses re-integrasi seni
terhadap aktivitas manusia. Berleant menolak konsep “disinterestedness”, pengaturan
status seni yang diserahkan seutuhnya pada institusi/komersial yang diklaim untuk
menjaga status unik pada seni, dan sikap berjarak pada seni. Sikap yang harus
dikembangkan dalam dunia seni adalah penyatuan dari seluruh elemen-elemen atau situasi
estetik ke dalam sebuah proses atau bisa disebut pengalaman yang utuh (integral
experience).
C.

METODE PENELITIAN
Metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode studi kepustakaan

dengan deskripsi analisis kualitatif dalam menafsirkan beberapa buku yang berkaitan dengan
teori estetika dan seni oleh Arnold Berleant dan tokoh-tokoh lainnya, serta beberapa buku dan
karya ilmiah yang berkaitan dengan makanan. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode
fenomenologi dan pragmatisme dalam memahami makanan sebagai seni. Metode fenomenologi
yang diusung dalam penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran dari Edmund Husserl
tentang konsep epoche dan Maurice-Merleau Ponty tentang tubuh. Metode pragmatism yang
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ditawarkan dalam penelitian ini mendapat pengaruh besar dari pemikiran John Dewey tentang
seni yang menitikberatkan pada pengalaman untuk menghasilkan sebuah makna.
D.

PEMBAHASAN
Makanan selama berabad-abad dianggap sebagai sesuatu yang terpinggirkan dan hanya

dipandang sebagai media bertahan hidup. Makanan yang bersifat jasmani tidak pantas untuk
diperdebatkan dalam ranah estetika dan seni karena dalam proses apresiasinya dianggap
selama ini hanya mengandalkan indera perasa dan pembau yang dianggap sebagai indera
sekunder. Melalui perspektif teori Arnold Berleant yang mengusung tema estetika sehari-hari
dan seni sebagai bentuk pengalaman, penulis ingin mencoba untuk menerapkan teori ini pada
makanan. Makanan akan dikaji dalam ranah estetika dan seni melalui pandangan berbeda dari
tokoh estetika dan seni sebelumnya yang pernah menbahas makanan.
Potensi nilai estetik dan seni pada makanan seharusnya dikaji melalui perspektif nilainilai estetika keseharian. Dalam menikmati dan menyelami nilai seni dalam makanan, kita
diharuskan untuk mengonsumsi makanan itu sendiri, hal inilah yang menjadi sebuah
karakteristik unik. Penempatan makanan ke dalam ranah seni memang sebaiknya melalui
konteks pengalaman sehari-hari yang bersifat kualitatif dan interaktif. Dewey mengatakan
bahwa setiap pengalaman yang ada memiliki potensi untuk bersifat estetik. Pengalaman estetik
sejati berasal dari pengalaman sehari-hari yang telah melalui proses penyulingan dan hal ini
adalah intisari dari kehidupan sehari-hari. Seni adalah proses mengalami dan pengalaman
estetik datang melalui pengalaman biasa, jadi seni sebenarnya hadir dari kehidupan seharihari. Dalam perspektif Dewey, segala macam pengalaman beserta proses transformasinya
dapat kita jelaskan dengan baik karena tidak adanya jurang pemisah antara individu dan
pengalamannya. Kita dapat menjelaskan tentang alasan dalam mengalami sebuah kejadian
yang kita sebut sebagai seni. Bagi Dewey, kemampuan representasi objek seni bukan
berdasarkan pada aspek kognitif, namun dari aspek kontekstual, seperti yang terjadi pada
makanan. Hubungan sosial, politik, dan spiritual antar manusia dapat diekspresikan melalui
makanan, karena makanan secara kontekstual dibangun melalui proses memasak dan makan
dengan orang lain.
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa makanan dalam proses apresiasi estetik harus
melalui aktivitas atau pengalaman makan. Definisi estetika yang ingin Berleant pulihkan
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kembali kepada definisi awal estetika yang dinyatakan oleh Alexander Baumgarten, bahwa
estetika pada dasarnya berpusat pada permasalahan kesadaran inderawi (Berleant 2005:23).
Pada makanan dan ketika kita makan, banyak sekali kesan inderawi yang didapat, seperti
melihat bentuk makanan yang disajikan, mencicipi rasa makanan, mencium aroma makanan,
mendengar suara yang dihasilkan dari makanan (suara makanan yang dikunyah), dan meraba
tekstur makanan. Kehadiran dan pengoperasian indera sangatlah penting apabila makanan
hendak diperbincangkan dalam ranah estetik. Dalam sebuah pengalaman makan, selintas
indera yang dianggap paling banyak berperan adalah indera perasa dan penciuman. Dalam
sejarah perkembangan estetika, terdapat sebuah hierarki yang menyerang tingkatan indera.
Indera yang dianggap primer adalah indera penglihatan dan pendengaran. Sementara dalam
pengalaman makan, tidak bisa diandalkan hanya indera penglihatan dan pendengaran. Indera
perasa dan penciuman dianggap rendah karena tidak dapat menyalurkan informasi secara jelas
pada manusia. Permasalahan tentang hierarki indera dan proses apresiasi estetik pada makanan
akan dijelaskan secara jelas dalam argumen Berleant yang bertajuk estetika sosial.
Berleant menyatakan bahwa di masa lalu, sedikit sekali pembahasan estetika dikaitkan
dengan isu-isu sosial. Namun seiring berkembangnya jaman, ada sebuah ide tercetus dalam
pikiran Berleant untuk memasukkan isu-isu sosial dalam ranah estetika. Menurut Berleant,
setiap pengalaman sehari-hari manusia memiliki potensi untuk bersifat estetik. Kemudian,
bagaimana sebuah pengalaman estetik ini dapat menyatu dengan isu-isu sosial?, Caranya
adalah melalui konteks, dimana setiap pengalaman estetik melibatkan partisipasi aktif antara
objek dengan subjek. Berleant berpendapat bahwa pengalaman estetik yang bersifat personal
hanya akan membawa kepasifan. Bentuk apresiasi sekaligus interaksi aktif subjek terhadap
makanan adalah melalui proses konsumsi/makan. Dalam membangun sebuah situasi estetika
sosial pada saat makan yang mengedepankan konteks, maka ada ciri-ciri yang perlu
diperhatikan:
Pertama, penerimaan (acceptance). Makanan merupakan objek kajian baru dalam
ranah estetika dan seni. Argumen pro dan kontra mewarnai isu ini. Namun, ada baiknya jika
kita bersifat terbuka dan menghargai apabila makanan hendak diperdebatkan dalam ranah
estetika dan seni. Ide makanan sebagai seni pasti disertai dengan serangkaian argumen yang
memadai dan sebaiknya diperhatikan. Seperti dikatakan di bab sebelumnya, di abad 21 ini,
estetika dan seni telah mengalami perluasan baik dalam hal objek maupun cara apresiasinya,
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termasuk makanan.

Kedua, persepsi (perception). Dalam sebuah pengalaman estetik,

keberadaan persepsi sangatlah vital. Ketika kita makan, pasti banyak kesan inderawi yang
ditangkap. Dalam membangun sebuah kesan inderawi, banyak sekali faktor eksternal banyak
faktor membentuk kesan inderawi seseorang, seperti struktur fisiologi otak dan fungsi organik
lainnya. Ketika kita makan, maka kesan inderawi yang didapat misalnya bentuk atau wujud
makanan melalui indera penglihatan, tekstur makanan melalui indera peraba, citarasa makanan
melalui indera pengecap, aroma makanan melalui indera pembau, dan suara makanan (akibat
proses masak) melalui indera pendengaran.
Ketiga, ke-inderawi-an (sensuousness). Sejarah filsafat barat memang telah mewarisi
pemikiran hierarki indera dalam estetika. Dalam pandangan Berleant, ia tidak setuju akan adanya
hierarki ini karena baginya dalam sebuah pengalaman estetik, semua indera berfungsi secara
bersama-sama untuk menghasilkan sebuah kepuasan estetik. Ketika kita makan, untuk
mendapatkan sebuah kepuasan estetik, tidak hanya bisa mengandalkan indera penglihatan dan
pendengaran sebagaimana yang dianggap primer, namun juga harus melibatkan indera pengecap
untuk mengetahui rasa, indera pembau untuk mengetahui aroma, dan indera peraba untuk
mengetahui tekstur. Hal ini berarti pengalaman estetik ketika kita makan, harus melibatkan
seluruh fungsi indera dalam mengapresiasi makanan.
Keempat, keunikan (uniqueness). Pengalaman estetik terkesan bebeda dengan
pengalaman lainnya karena mengandalkan kehadiran dan penekanan terhadap persepsi. Keunikan
dalam mengapresiasi makanan secara estetik terletak ketika kita makan. Makan memang sebuah
kegiatan rutin yang dilakukan oleh manusia. Namun, setiap kegiatan makan yang dilakukan
secara berulang-ulang tidak pernah sama, baik dalam hal apa yang dimakan maupun suasana dan
kesan yang didapat. Ketika setiap pagi kita selalu terbiasa makan roti tawar, namun suasana dan
kesan yang didapat tidak selalu sama. Misalnya, makan roti di pagi hari bersama keluarga pasti
akan berbeda dalam hal suasana dan kesan dibandingkan harus makan roti sendirian.
Kelima, timbal balik. Pengalaman estetik merupakan pintu gerbang menuju ke dalam
dunia seni. ketika situasu estetik sudah dibangun, maka pengalaman dalam seni menjadi semakin
terbuka dan pengalaman ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap seseorang yang menikmati
seni. Di waktu yang sama, objek dapat mengubah karakter seseorang dan kualitas kesadaran.
Sebagai contoh, bagi orang yang tidak terlalu mempedulikan makanan sebagai salah satu objek
kajian estetika dan seni, maka ia akan memandang makanan sebagai sesuatu yang biasa saja.
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Namun, bagi orang yang peduli dan memperhatikan makanan hingga diapresiasi secara estetik, Ia
akan memandang makanan sebagai sesuatu yang berharga. Melalui makanan dapat diekstrak
berbagai makna melalui proses makan. Ini berarti ketika kita aktif, mau menerima atau
memberikan kesempatan bagi makanan untuk diapresiasi secara estetik, maka makanan akan
menjadi sesuatu yang bisa mengubah informasi dan interpretasi kita. Makanan tidak hanya
sebagai penghilang rasa lapar, namun juga dapat mengandung berbagai makna, termasuk seni.
Keenam, kontinuitas (continuity). Ciri-ciri situasi estetik yang telah dijelaskan
sebelumnya harus dibangun dan digabung menjadi satu ke dalam sebuah pengalaman hidup yang
berkelanjutan. Dalam kaitan dengan makanan, kita makan tidak hanya sekedar untuk
menghilangkan rasa lapar, namun juga kita makan dengan penuh perhatian. Kita tahu apa yang
kita makan dan kita apresiasi secara estetik, sehingga kita dapat memperoleh makna dari proses
makan tersebut. Makna yang hadir melalui proses makan harus berjalan secara terus menerus dan
diaplikasikan dalam sebuah pengalaman hidup.
Ketujuh, Engagement. Ciri ini mengindikasikan bahwa dalam sebuah situasi estetik,
pemisahan antara objek dengan subjek sudah tidak berlaku lagi. Makanan dalam proses
apresiasinya, tidak bisa sekedar untuk dilihat, demi menjaga keutuhan makanan. Proses konsumsi
adalah jalan satu-satunya bagi makanan untuk diapresiasi secara estetik dan membangun sebuah
situasi estetik yang langsung, berkelanjutan, dan intim. Jika makanan hanya dilihat, maka situasi
yang terbentuk adalah pemisahan antara objek dan subjek. Makanan tidak bisa dinikmati secara
keseluruhan, karena hanya dinikmati melalui indera penglihatan dan pendengaran. Sebaliknya,
makanan harus diapresiasi secara penuh, lengkap, dan intim, dengan mengandalkan kelima fungsi
indera yang dimiliki manusia.
Dan yang terakhir, kedelapan, keberagaman (multiplicity). Pengalaman estetik dapat
diaplikasikan ke dalam berbagai macam pengalaman sejauh mengandalkan persepsi. Makanan
dapat diapresiasi secara estetik, apabila kita melibatkan kerja inderawi. Pengalaman estetik dapat
bersifat terbatas dikarenakan karena kemampuan inderawi seseorang, bukan pada objek atau
pengalaman yang dikaji secara estetik.
Peran manusia dalam membangun situasi estetik sosial yang mengedepankan unsur
kontekstual pada makanan terjadi ketika kita memandang makanan bukan hanya susunan
nasi,sayur,lauk yang tersaji dalam sebuah piring lalu kita makan untuk menghilangkan rasa lapar.
Kita harus perhatikan secara seksama, misalnya, bahwa makanan ini disajikan dan dimasak oleh
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sang juru masak sebagai bentuk rasa persahabatan dan kasih sayang bagi penikmat makanan.
Estetika sosial merupakan estetika terhadap sebuah situasi, artinya unsur kontekstual sangat
berperan dalam mebangun situasi estetik (Berleant 2005:31).
Berleant sangat mengutamakan peran pengalaman dalam kajian terhadap estetika dan
seni. Pengalaman estetik memiliki 2 aspek, yaitu sensory yang bersifat primer dan pengalaman
dalam memaknai sesuatu (Berleant 2010 :24). Estetika dalam kaitannya dengan seni adalah
ketika seni dipahami sebagai sebuah pengalaman intrinsik yang dramatis melalui objek dan
situasi, nyata atau imajinatif. Pemikiran ini terinspirasi oleh konsep Intertwining yang digagas
oleh Ponty. Intertwining merupakan kata kunci penting dalam pemahaman fenomenologi
Ponty. Intertwining tidak hanya berurusan dengan hubungan antara the sensible dan the
sensate, namun lebih dari itu, yaitu hubungan antara tubuh dan dunia (Ponty 1968:135).
Pengalaman estetik pada makanan yang terwujud melalui aktivitas makan tidak hanya
berurusan dengan kesan inderawi yang didapat seperti melihat bentuk makanan, mencium
aroma, mengecap rasa, dan meraba tekstur, namun juga ada tahap selanjutnya yaitu proses
pemaknaan dan penghayatan yang bisa menyingkap hubungan antara manusia dengan dunia
melalui pengalaman inderawi atau Ponty menyebutnya sebagai tubuh.
Perasaan intim atau dapat dikatakan sebagai penghayatan dalam sebuah pengalaman
estetik ini dapat menghilangkan rasa keterpisahan antara manusia dengan objek sekelilingnya,
sehingga manusia dapat menjadi bagian yang integral dengan estetika. Rasa penghayatan
ketika kita makan dapat menghilangkan rasa berjarak antara subjek dengan makanan yang
dimakan. Ketika kita mulai mengonsumsi makanan dan menghayatinya, seolah-olah kita telah
menyatu dengan makanan berikut pula maknanya. Makna yang ditangkap oleh kita bukan lagi
makna personal demi kepentingan kita sendiri, namun makna terhadap lingkungan dan dunia.
Makna yang menyiratkan bahwa manusia merupakan milik dunia dan relasi antara manusia
dengan dunia bagaikan harmoni, yang sudah lama terbentuk sebelum manusia mengada di
dunia.
Makanan akan bermakna apabila ia sendiri harus dialami oleh manusia melalui aktivitas
makan. Makanan tidak bisa hanya dikontemplasi dan berharap nilai dan makna sudah melekat
dalam makanan itu sendiri. Makanan tidak bisa diapresiasi demi makanan itu sendiri dan tanpa
dipenuhi kepentingan apapun. Dengan kata lain, konsep disinterestedness tidak berlaku bagi
proses apresiasi makanan. Nilai dan makna pada makanan akan hadir jika subjek yang
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mengekstrak dan membidaninya. Cara membidani nilai dan makna pada makanan adalah melalui
pengalaman makan, dijembatani oleh kesan inderawi yang tidak hanya dimakan lalu dilupakan,
namun juga harus dihayati dan intim. Dalam sebuah proses penghayatan pengalaman, Berleant
menyarankan bahwa proses ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Ia menggunakan term
kontinuitas yang mencerminkan pemahaman bahwa estetika dan seni merupakan hal yang tidak
terpisahkan dari tujuan kehidupan manusia dan berasimilasi dengan pengalaman berbudaya.
Konteks sosial, sejarah, dan budaya pasti mempengaruhi karya dari seorang seniman. Sisi
mendalam dari adanya kontinuitas adalah ketika seniman melalui karya seninya dapat
menyatukan antara manusia dengan bumi dan kosmos.
Penekanan konsep estetika dan seni yang ditawarkan oleh Berleant adalah estetika di
masa ini bersifat plural terhadap objek apapun, tidak seperti estetika tradisional yang sulit
menerima hal-hal baru karena dibatasi oleh permasalahan indera sebagai media persepsi. Indera
dibagi ke dalam indera yang bersifat tinggi dan rendah. Sementara konsep seni yang diusung
Berleant adalah adanya perluasan terhadap indera, gaya, material, dan teknik seni. Seni harus
dapat mempengaruhi sikap manusia dalam mengapresiasi dan menyatu dengan seni (Berleant
1991:19). Baginya, semua indera dapat menghasilkan kepuasan estetik, dan alam sebuah
pengalaman inderawi, semua indera terlibat tanpa terpisahkan. Hubungan kita dengan seni
diarahkan menuju sebuah proses transformasi yang paling mendalam dan para seniman telah
mengubah kemampuan kita dalam mengenali apa itu seni dan kapasitas kita untuk
mengalaminya. Estetika berfungsi untuk menjernihkan dan menjelaskan pengalaman manusia
terhadap seni.
Melalui pandangan Berleant, makanan memiliki kesempatan yang lebar untuk masuk
ke dalam ranah seni. Salah satunya melalui pemikiran Berleant yang mengedepankan teori
estetika sosial dan penghayatan. Pengalaman estetik yang mengedepankan situasi sosial dan
penghayatan akan melebur menjadi satu dan membentuk suatu kondisi yang disebut sebagai
Aesthetic Engagement. Dalam pemaknaan sebuah kondisi Aesthetic Engagement, pengalaman
dalam makan yang semula bersifat personal bergeser menjadi sebuah pengalaman yang
mengandung unsur sosial dan penghayatan. Selain itu, dalam kondisi ini, bagi Berleant,
hierarki indera dalam sebuah pengalaman estetik tidak berlaku. Baginya, semua indera dapat
menghasilkan kepuasan estetik. Dalam sebuah pengalaman inderawi, semua indera terlibat
tanpa terpisahkan. Jangan terpaku pada sistem hierarki indera, kita harus pahami bagaimana
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seni dapat berfungsi bagi masyarakat dan pengalaman. Bagi Berleant, seni tidak hanya
dimengerti sebagai sesuatu yang hanya berada di galeri/museum, namun dari benda-benda di
sekeliling kehidupan sehari-sehari manusia. Status seni tidak ditempelkan begitu saja pada
benda, namun harus digali oleh manusia melalui pengalaman sehari-hari. Seni dalam
hubungan dengan kehidupan keseharian manusia membawa manusia menuju proses
transformasi mendalam. Kemampuan manusia diuji untuk mengenali apa itu seni dan
kapasitas manusia untuk mengalaminya. Makanan merupakan sesuatu yang baru untuk
diperbincangkan dalam ranah estetika dan seni. dalam masa kontemporer ini, kita diajak untuk
menggali kekayaan makna di balik aktivitas sehari-hari manusia yang terkadang terlupakan
begitu saja. Makanan yang dimakan dengan penuh perhatian, proses penghayatan dan apresiasi
estetik, dapat bernilai seni apabila kita mau menggali makna di dalamnya.
Pengalaman makan bersifat sosial terjadi ketika ada partisipasi aktif dari subjek dimana ia
memperhatikan apa yang ia makan. Makanan yang tersaji bukan semata-mata sebagai suatu
sajian yang terdiri dari nasi, sayuran,ikan, dan daging, misalnya. Namun, suatu makanan pasti
dibuat dengan mengedepankan unsur-unsur sosial di sekitarnya. Dalam mengapresiasi makanan,
ada dua langkah yang harus dilakukan, pertama mengapresiasi makanan secara estetik (wujud,
aroma, citarasa, dan tekstur makanan) melalui pengalaman makan. Setelah itu, kita mulai
menghayati apa yang kita makan. Proses penghayatan ini bermaksud untuk mengekstrak makna
dari makanan. Makna yang timbul melalui proses penghayatan ini sebagaimana telah dijelaskan
pada sebelumnya, bukan bersifat personal lagi, namun makna yang menyiratkan hubungan
manusia dengan dunia. Makna pada makanan bukan sesuatu yang dilekatkan, namun harus
dibangun dari subjek penikmat makanan. Kehadiran makna inilah yang menjadikan makanan
sebagai sesuatu yang bernilai seni. Makanan tidak hanya berfungsi untuk menghilangkan rasa
lapar, namun juga menawarkan sebuah pengalaman transformatif bagi manusia.
Makanan dapat dikatakan sebagai seni ketika melalui pengalaman makan sebagai cara
apresiasi dengan mengusung isu sosial dan juga penghayatan makna, proses ini melebur menjadi
satu ke dalam sebuah aesthetic engagement. Sebuah kondisi yang tidak mengandaikan
keterpisahan subjek penikmat makanan dengan makanan yang disantapnya. Penggunaan indera
juga harus seluruhnya dilibatkan, tidak hanya bertumpu pada kerja sebagian indera, atau menurut
Berleant disebut sebagai perceptual integration. Makanan harus dialami sebagai pengalaman
inderawi melalui kerja inderawi secara keseluruhan menuju sebuah proses yang disebut
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pengalaman menyatu. Dengan begitu, melalui pengalaman makan, posisi antara subjek dan objek
telah melebur menjadi satu. Makna seni pada makanan akan timbul secara bersamaan melalui
pengalaman makan yang dihayati.
Sifat sementara pada makanan bukanlah sebuah halangan bagi makanan itu sendiri jika
hendak digolongkan ke dalam bentuk seni. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa
cara apresiasi estetik dan seni pada makanan adalah melalui kegiatan konsumsi yang
melibatkan fungsi indera-indera manusia tanpa terpisahkan. Memang, cara pengapresiasian
pada makanan merupakan hal yang unik, ia harus dimakan dan sebagai akibatnya wujud
makanan itu sendiri akan punah. Namun makna seni yang hendak dihadirkan dalam hal ini
terletak pada pengalaman makan itu sendiri, bukan pada wujud makanan. Wujud makanan itu
sendiri, apabila tidak dimakan, berarti tidak melibatkan sebuah pengalaman dan partisipasi
manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa makanan hanya akan bersifat pasif dan tidak
bermakna apa-apa (termasuk seni). Lebih jauh lagi, jika makanan dihadirkan bukan untuk
dimakan, justru akan menggeser makna makanan itu sendiri sebagai sesuatu yang dapat
dimakan. Proses transformasi pada makanan dari sesuatu yang sifatnya keseharian menuju
sebuah pengalaman estetik yang dihayati sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa
makanan adalah salah satu bentuk seni adalah melalui pemahaman makna kontekstual.
Makanan diapresiasi sebagai bentuk seni melalui proses konsumsi, jadi makanan harus hadir
dalam kehidupan manusia sebagai sesuatu yang dikonsumsi, bukan sebagai sebuah dekoratif.
Ketika kita makan, kita tidak hanya sekedar mempersepsi secara estetik, namun kita
juga memperhatikan apa yang kita makan, menghayati, terlibat dalam susasana yang intim,
dan menggali makna didalamnya. Makna yang berhasil tergali dalam makanan inilah yang
menjadikan makanan sebagai seni. Makna seni yang ditemukan pada makanan, tidak
berurusan dengan jenis makanan yang kita makan, seperti fast food, haute cuisine, makanan
desa, dan lain sebagainya. Yang menjadi titik penekanannya adalah bagaimana kita bisa
membangun pengalaman makan yang dihayati dan intim ketika kita makan berbagai jenis
makanan tersebut.
Dalam perdebatan tentang makanan sebagai seni melalui perspektif Berleant, aspek
yang penting adalah permasalahan tentang pengalaman seperti apakah yang bisa menjadikan
makanan sebagai seni?. Pengangkatan makanan sebagai salah satu objek kajian estetika dan
seni, tidak bermaksud untuk meminggirkan apalagi merendahkan fungsi awal makanan
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sebagai media bertahan hidup. Penulis mencoba untuk memberikan perspektif baru terhadap
makanan, yang semula hanya dianggap sebagai media bertahan hidup dan ternyata makanan
juga dapat mengandung nilai estetika dan seni.
Pemaknaan seni juga memungkinkan manusia untuk melakukan kegiatan reflektif di
saat mereka makan. Misalnya, setiap orang berkemungkinan besar untuk tidak makan secara
berlebihan dan membuangnya jika mereka sudah kenyang. Melalui pengalaman makan yang
intim dan dihayati, manusia akan semakin menyadari betapa berharganya makanan bagi
kehidupan, apalagi kita tahu bahwa masih banyak orang di luar sana yang kekurangan makan.
Pengalaman makan sebagai seni dapat mengantar manusia menuju sebuah pengalaman makan
yang dapat menyiratkan hubungan manusia dengan dunia yang bersifat harmonis.
E.

KESIMPULAN
Berleant menggagas teori estetika dan seni yang mengedepankan isu sosial sebagai

sebuah teori kontemporer yang bertolak belakang dengan tradisi estetika dan seni tradisional.
Pemikirannya mendapat pengaruh besar dari John Dewey yang menggagas bahwa seni
seharusnya menyatu dengan kehidupan manusia bukan terisolasi seperti benda-benda seni yang
ada di museum dan Maurice-Merleau Ponty bahwa pengalaman hidup manusia harus dihayati
karena pengalaman hidup manusia kaya akan makna. Dalam rangka untuk memahami seni, kita
harus mulai bergelut dengan pengalaman sehari-hari yang bahkan kita tidak biasa
menganggapnya sebagai suatu hal yang bernilai estetik (Cahn 2008 :297). Hal ini yang
menginspirasi Berleant dalam menggas sebuah ide estetika sehari-hari.
Makanan

merupakan

suatu

yang

sangat

keseharian

hingga

manusia

sering

menganggapnya sepele dan hanya berguna untuk mengurangi rasa lapar serta bertahan hidup.
Ternyata, makanan memiliki makna lebih dari itu. makanan yang selama ini terpinggirkan mulai
ditelaah kembali maknanya melalui perspektif estetika sehari-hari. Dalam perdebatannya di ranah
estetika dan seni, makanan berhadapan dengan permasalahan indera dan makna. Dalam
mengapresiasi makanan. Manusia harus melibatkan fungsi indera secara menyeluruh, seperti
penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Dalam mengapresiasi makanan
dibutuhkan partisipasi aktif dan juga penghayatan, sehingga tidak ada kesan berjarak antara
makanan dengan penikmatnya. Kita juga harus menyingkirkan fungsi indera yang terbagi ke
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dalam indera primer dan sekunder, serta menganggap bahwa seluruh indera memiliki kedudukan
yang sama, sehingga tercipta sebuah keadaan yang disebut sebagai Aesthetic Engagement.
Dalam kaitan dengan makna, manusia harus berpartisipasi aktif dalam menggali dan
menemukan makna. Karena jika manusia itu sendiri tidak peduli dengan apa yang dimakannya,
maka makanan hanya sekedar sebuah materi organik yang hanya berfungsi untuk menghilangkan
rasa lapar. Proses apresiasi dan penggalian makna pada makanan adalah melalui proses konsumsi
yang melibatkan kerja seluruh indera. Makanan dapat digolongkan ke dalam seni, apabila
makanan hadir untuk dikonsumsi manusia, yang terwujud melalui pengalaman makan. Melalui
pengalaman makan yang dihayati dan intim (Aesthetic Engagement), berbagai makna dapat digali
oleh manusia. Makna yang hadir menyiratkan hubungan manusia dengan dunia. Keberadaan
makna inilah yang menjadikan makanan dapat dikatakan sebagai seni. Berbeda jika makanan
yang hadir sebagai seni dekoratif dimana makanan hanya hadir sebagai tampilan, bukan untuk
dikonsumsi.
Penelusuran terhadap makanan menjadi menarik karena di masa sebelumnya makanan
jarang dibahas pada ranah estetika dan seni, karena makanan berkaitan dengan ketubuhan dan
menghasilkan pleasure yang sementara, tidak seperti lukisan, patung, dan musik. Hal ini terjadi
karena di masa lalu terdapat dikotomi antara seni tinggi dan rendah serta indera primer dan
sekunder.
Dalam proses apresiasinya, indera yang mendominasi dalam proses apresiasi makanan
adalah indera perasa, dimana indera ini termasuk indera yang sekunder karena bersentuhan
langsung dengan tubuh, dan tidak dapat menghasilkan pengetahuan. Faktor lain yang semakin
merendahkan makanan untuk dikaji lebih mendalam karena kaitan makanan dengan aktivitas
perempuan, untuk itu perlu dilakukan analisis gender pada makanan.
Di masa kini, dimana teori tradisional estetika dan seni yang mengusung ide-ide bahwa
dalam mengapresiasi seni harus melibatkan indera primer (penglihatan dan pendengaran), seni
harus dipajang di museum, seni harus berangkat dari konsep disinterestedness dan useless mulai
ditolak. Seni seharusnya tidak mengalami proses isolasi dan melebur dengan kehidupan manusia.
Makna seni bukan ditentukan oleh masyarakat atau konvensi, namun penikmat sendiri lah yang
harus aktif dalam menggali makna seni, melalui proses apresiasi estetik dan pengalaman makan
yang dihayati serta intim. Seni harus dapat melebur dengan kehidupan manusia, maka sebenarnya
nilai seni dan estetika dapat ditemukan melalui pengalaman sehari-hari yang kaya akan makna.
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