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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Penelitian tentang membangun civil society dalam bingkai mural sebagai 

wadah kritik sosial masyarakat kota Yogyakarta memang baru nampak sekarang 

ini, karena kebanyakan wadah mural hanya di pandang sebagai nilai kesenian 

belaka tanpa harus menganalisis dasar sebenarnya mural itu apa dan untuk apa 

mural itu ada. Dalam penelitian kali ini, peniliti akan mengangkat mural dalam 

dimensi sosio-kultural yang sangat kental di Kota Yogyakarta, seiring dengan 

permasalahan yang ada di Yogyakarta dengan beberapa banyak masalah polemik 

yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Masalah polemik yang terjadi antara pemerintah Pusat dan pemerintah 

daerah DIY yang terjadi pasca pernyataan Presiden Republik Indonesia (RI) 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu menyatakan yang tidak boleh ada 

sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi. 

Dalam dinamika Keistimewaan di Yogyakarta di pengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 

historis, kultural dan sosiokultural. Dilihat secara historis, penetapan untuk 

mengkonstruksi budaya keistimewaan Yogyakarta berfokus pada faktor sejarah 

perjalanan keistimewaan Yogyakarta yang dipandang sebagai suatu evidensi dan 

semua peristiwa sejarah ini dianggap mendekati kebenaran evidensinya, yaitu: (1) 

kekuasaan gubernur  di Yogyakarta selama tiga periode sejarah seluruh Indonesia 

yang dipegang oleh kalangan Kesultanan dan Pakualaman; (2) Kepemimpinan 

kedua dinasti tersebut diyakini telah mendapat legitimasi hukum, historis, sosial, 

dan kultural; (3) masyarakat di Yogyakarta tetap mempertahankan otoritas 

kekuasaan pada pihak dinasti Kesultanan dan Pakualaman. Menurut Maksum 

(2011, hlm.159) Presiden SBY terlalu mempersoalkan nilai monarki dalam 

konstruksi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dengan Budaya Politik Daerah Istimewa Yogyakarta yang monarki 

kelompok mural merupakan bagian dari gerakan kebudayaan yang oleh generasi 

muda lahir dari kegelisahan untuk mendorong dan bergerak bersama dalam 

menuntut penyelesaian kasus dan sebuah keadilan, yang pada dasarnya seni mural 
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ini digambar untuk mengingatkan kembali atas kasus-kasus yang hilang di 

masyarakat, karena itu semua sudah menjadi budaya mengakar di Indonesia 

tepatnya di Yogyakarta dengan penumpukan-penumpukan kasus-kasus baru yang 

tidak ada ujung penyelesainnya. (Kabar Kota Yogyakara 14 Maret 2014). 

Peluang mural sebagai saluran aspirasi warga terhadap polemik 

keistimewaan Yogyakarta adalah seperti kasus tentang darurat vandalisme dan 

kekerasan yang banyak terjadi di Yogyakarta, secara filosofis makna 

ngayogyakarto adalah hakekat, gegayuhan, atau tujuan hidup untuk menciptakan 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat serta negeri yang adil dan amanah 

(Kompasnia 2014 dalam Wibihandika (2012)). Makna tersebut didukung oleh 

potensi-potensi di Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota budaya, kota wisaata, 

dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangn zaman telah terjadi beberapa 

fenomena yang telah mencoreng keistimewaan Yogyakarta. 

Ancaman pergeseran budaya yang paling rentan menimpa generasi-generasi 

muda saat ini telah meresahkan warga Kota Yogyakarta yaitu dengan munculnya 

fenomena klithih. Nglithih atau klithih berasal dari bahasa jawa yang berarti 

kurang mencari kesibukan disaat senggang, dimana aksi nglithih dilapangan di 

tandai dengan adanya kenakalan remaja yang banyak dijumpai dengan gaya 

berkeliling kota dengan menggunaan kendaraan yang dilakukan sekelompok 

oknum-oknum pelajar, kasus yang terjadi dari aksi nglithih ini sebagian besar 

adalah kekerasan fisik dan vandalisme yang ditujukan oleh korban yang tak 

dikenal yang ditujukan oleh eksistensi geng, korban pada umumnya adalah remaja 

dengan aneka modus seperti pemukulan, pengeroyokan, pembacokan, bahkan 

pelemparan Molotov ke sekolah atau lokasi sasaran lainnya. Polda DIY (2014) 

menyatakan secara tegas bahwa aksi kekerasan tersebut merupakan kriminalitas 

yang akan ditindak keras. (Tribun Jogja Edisi 17 Oktober 2014).  

Hal yang terpenting untuk disadari semua pihak bahwa pelaku yang masih 

remaja secara psikologis dikenal memiliki energi yang lebih kuat, lantaran masuk 

dalam tahap pencarian jati diri. Beberapa langkah tanggap darurat sangat penting 

dilakukan multi pihak dari pemerintah DIY secara tepat dan yang tidak 

menimbukan kontra produktif. Dari bentuk penyelesaian masalah yang solutif 

pemerintah dan berbagai pihak yang lain wajib memberikan fasilitas untuk 
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manyalurkan bakat dan energi remaja secara positif, berkaitan dengan masalah 

vandalisme yang telah di jelaskan diatas dapat dialihkan kedalam bentuk aksi 

mural yang bermoral untuk menyalurkan bakat energi positif remaja untuk 

mencapai budaya politik yang komunikatif serta aspirasi-aspirasi masyarakat 

mulai tersalurkan dengan bakat-bakat yang dimilikinya melalui seni mural 

tersebut. Mural yang disuguhkan pun tanpa bermaksud untuk memegang kreasi 

yang mengarah dalam aspek keistimewaan budaya di Yogyakarta dan dapat 

menjadi contoh yang positif. 

Agung (2013, hlm. 167) mengungkapkan agar sosialisasi dapat berlangsung 

secara efektif dan efisien, maka pemilihan media yang menjadikan target tepat 

sasaran sangatlah penting. Perlu kita sadari juga di era modern sekarang ini akan 

berimplikasi pada tatanan masyarakat dan kehidupan umat manusia di berbagai 

dimensinya, dalam dimensi ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya ataupun 

agama. Pada kondisi ini juga perlu diwaspadai oleh masyarakat agar tidak terjebak 

dalam kemajuan teknologi yang semata-mata akan menimbulkan perpecahan dan 

menghilangkan identitas sosial kultural kita. Demikian bahwa unsur-unsur yang 

ada dalam sebuah media (cetak, elektronik, tradisional) harus bisa diposisikan 

sebagai wahana atau mitra yang strategis yang upayanya dalam membangun 

masyarakat yang demokratis masyarakat “Civil Society”. 

Mural sebagai bentuk partisipasi politik dengan keikutsertaan masyarakat 

dalam berpartisipasi politik merupakan salah satu hal yang paling penting dalam 

sebuah sistem politik demokrasi, yang bisa memberikan energi positif bagi 

kesadaran masyarakatnya dalam menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah. 

Di Indonesia sendiri menganut sistem politik demokrasi, yang menekankan pada 

partisipasi penuh pada warga negara (civic participation) dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat sesuai dan sejalan dengan 

konsep demokrasi yaitu demokrasi yang memandang pemerintahan dari rakyat, 

oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang mempunyai makna bahwa rakyat harus 

berpartisipasi dalam kehidupan politik. Oleh karena itu untuk menciptakan 

masyarakat yang sadar politik (melek politik), maka di butuhkanlah kesadaran 

terhadap semua hal bahwa sejatinya rakyat juga mempunyai hak untuk bersuara 
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pada pemerintah. Dan disini dapat di simpulkan bahwa partisipasi politik 

merupakan ciri khas modernisasi politik.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Hunington dan Nelson (1994), hlm. 25 yang 

menjelaskan bahwa: 

“Peranan partispasi politik dalam masyarakat merupakan satu fungsi dari 

prioritas-prioritas yang diberikan kepada variabel-variabel dan tujuan-

tujuan dari strategi pembangunan secara keseluruhan. Keterlibatan politik 

adalah baik bagi masyarakat, hal itu membuat demokrasi lebih bermakna 

dalam membuat pemerintahan yang lebih tanggap, itu merupakan hal yang 

baik secara individu, karena akan membuat berkembang menjadi individu 

yang bermoral dan warga negara yang bertanggung jawab dalam 

masyarakat.”.  

Terdapat dua variabel yang mempengaruhi partisipasi politik warga negara 

yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada sistem politik. Pendidikan yang 

memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik seseorang 

(Sastroadmojo, 1995, hlm. 15). Dalam perpsektif pendidikan kewarganegaraan, 

partisipasi warga negara (Civic Partisipation) adalah sebuah landasan untuk 

mengembangkan nilai dan perilaku warga negara yang demokratis. Partisipasi 

warga negara tersebut perlu dilandasi oleh kompetensi warga negara sehingga 

partisipasi yang dijalankan dapat membawa hasil optimal. Iriantara (2009, hlm. 

10) mengatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki warga negara dalam dunia 

perkembangan sosial dan teknologi untuk dapat memiliki dan memperkaya 

keterampilan kritis pada diri manusia dalam kaitannya dengan partisipasi publik 

adalah sebagai berikut: 

a. Literasi Teknologi: yaitu kemampuan untuk memanfaatkan media yang baru 

berkembang pesat sekarang ini, seperti Internet untuk mengakses dan 

mengkomunikasikan informasi secara efektif. 

b. Literasi Informasi: yaitu kemampuan untuk mengumpulkan, 

mengorganisasikan, menyaring dan mengevaluasi informasi dan untuk 

membentuk opini yang kokoh berdasarkan kemampuan tersebut. 

c. Kreativitas media: yaitu kapasitas individu untuk berkembang dimanapun 

untuk membuat dan menyebarluaskan konten pada berbagai khalayak. 

d. Tanggung jawab dan kompetensi sosial: yaitu kompetensi untuk 

memperhitungkan akibat-akibat sosial dari publikasi online dan tanggung 

jawab terhadap anak-anak. 

Kajian mural terhadap budaya politik adalah sebagai kemampuan kritis yang 

dimiliki warga negara umumnya diwujudkan dalam bentuk kritik sosial. Kritik 

sosial dapat berupa komunikasi lisan seperti dalam dialog, ceramah, wawancara 
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maupun non verbal seperti tulisan, gambar, film, dan sebagainya. Kritik sosial 

biasanya diarahkan kepada tatanan politik yang mapan dan dipersepsi sebagai 

tertutup bagi perubahan dan tidak patut dipertanyakan. Tatanan politik semacam 

ini biasanya muncul pada masyarakat di bawah pemerintahan yang otoriter. 

Pemerintahan yang otoriter tidak memberi toleransi pada rakyat yang menuntut 

perubahan di luar yang telah mereka programkan. 

Salah satu bentuk kritik sosial yang ada di masyarakat sebagai wadah 

aspirasi mereka ialah mural. Mural bukan hanya sekedar seni, tetapi mural juga 

mengandung unsur kepentingan politik, yaitu aspirasi politik. Hal ini didasarkan 

pada sesuatu yang akan disampaikannya melalui gambar tentu saja mempunyai 

makna yang lebih dalam dan juga biasanya karena adanya bentuk protes dalam 

sebuah wajah kepentingan politik. Definisi mural adalah sebagai lukisan besar 

yang dibuat untuk mendukung ruang arsitektur. Definisi tersebut apabila 

dijelaskan lebih lanjut, maka mural tidak bisa dilepaskan dari bangunan yaitu 

dinding. Mural juga berarti lukisan yang dibuat langsung maupun tidak langsung, 

pada permukaan dinding suatu bangunan yang secara tidak langsung memiliki 

kesamaan dengan lukisan. Tetapi perbedaannya terletak pada persyaratan khusus 

yang harus dipenuhi oleh lukisan dinding pada umumnya, yaitu keterkaitannya 

dengan arsitektur atau bangunan, baik itu dari segi desain maupun dari segi 

kenyamanan pengamatnya yang bisa menjadikan wadah asipirasi politik bagi 

masyarakat yang pada nantinya akan menjadi pengaruh budaya politik yang kuat 

akan kepentingan. 

Mural sebagai wadah kritik sosial masyarakat adalah sebagai partisipasi 

masyarakat (civics participation) untuk membangun kritik dan saran dalam 

mengembangkan sebuah pemerintahan yang baik dan benar, yang berhubungan 

dengan civil society sebagai cermin masyarakat yang adil dan makmur dalam 

membangun kesejahteraan masyarakat. Konsep tentang civil society itu sendiri 

adalah dimana proses-proses nilai demokrasi bisa berjalan dan nilai-nilai equality 

tentang persamaan hak dan kewajiban juga ikut berjalan beriringan, kemudian 

terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia itu pun dapat berjalan, jadi prinsip-

prinsip demokrasi itu benar-benar dijalankan melalui mural sebagai wadah kritik 

sosial dan bentuk partisipasi warga negara (civic participaton). 
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Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pemberdayaan warga negara akan 

relevan dalam masyarakat demokratis, agenda reformasi untuk mengembangkan 

masyarakat madani (civil society), merupakan hasil dari partisipasi masyarakat 

(civic participation) dan pemberdayaan warga negara. Oleh karena itu pada 

dasarnya orientasi PKn yang akan memperkuat berkembangnya dan dapat 

membangun civil society. 

Masyarakat sebagai kesatuan hidup yang dibentuk oleh suatu identitas dan 

beberapa kelompok-kelompok atau komunitas bersama-sama bahwasannya perlu 

menyadari bersama akan pentingnya menanamkan nilai-nilai wawasan 

kebangsaan, terutama keikutsertaan warga negara dalam suatu pemrintah yaitu 

dengan melalui mural tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat (civic 

participation) kepada pemerintah. Demi mewujudkan identitas bangsa yang 

demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu secara 

filosofis, sangat dibutuhkan pemaknaan terhadap akar budaya bangsa yang 

menyatukan wilayah NKRI secara mendalam dan seluas-luasnya. Sumilar dan 

Sulasman (2013, hlm. 84) menyatakan bahwa krisis makna yang terjadi itu semua 

membutuhkan perenungan filosofis, dan filsafat diharapkan mampu membantu 

mengembalikan kemampuan reflektif berfikir manusia yang akan berdampak bagi 

kesadaran eksistensi manusia dalam menghayati setiap kejadian hidup yang terjadi 

pada kehidupan sehari-hari, serta juga dibutuhkannya wawasan filosofis yang 

benar-benar akan mampu menyentuh aspek terdalam dari eksistensi manusia itu 

sendiri. Untuk mewujudkannya diperlukan sebuah pembiasaan yang dilakukan 

secara teratur dan berulang-ulang secara berkesinambungan melalui proses 

sosialiasi. Oleh karena itu diperlukanlah media yang efektif guna proses 

sosialisasi yang bertujuan ntuk mengembalikan kesadaran manusia terhadap 

eksistensinya yaitu melalui mural tersebut. 

Dalam perspektif Civic Education dapat kita lihat bahwa komponen 

kewarganegaraan itu terdiri dari: 1. Civic Knowledge, 2. Civics Skills, dan 3. 

Civics Disposition. Ketiganya unsur itu sekali lagi ditekankan akan pada 

pembentukan warga negara yang cerdas dan baik, yang ditandai dengan adanya 

civics participation, yaitu partisipasi warga negara dengan menggunakan ilmunya 

(knowledge), dengan menggunakan ketrampilannya (skills), dan dengan 
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menggunakan wataknya (disposition) untuk menjadi warga negara dengan 

kecerdasannya dan kebaikannya dalam merumuskan solusi-solusi untuk 

pemecahan persoalan-persoalan di masyarakat, hal ini masuk dalam dimensi PKn 

yaitu pada dimensi sosial kultural tersebut. Jadi dimensi keilmuan PKn adalah 

sebagai pendidikan politik, pendidikan demokrasi, civic skills, civic knowledge, 

civic disposition, sampai pada civic participation yang memiliki kaitan yang 

sangat erat tentang bagaimana pembentukan warganegara yang cerdas dan baik 

(smart and good citizen), sehingga itu yang menjadi tujuan esensi Pendidikan 

Kewarganegaraan kalau kita ambil dari perspektif keilmuan Pendidikan PKn. 

Maka pada hakikatnya untuk membentuk masyarakat dan negara yang 

Pancasila kita harus menengok kembali pada tata nilai dan norma yang merupakan 

sebuah identitas masyarakat Indonesia. Tujuan negara Pancasila adalah 

mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, berdaulat adil dan makmur yang 

perlu menjadi landasan pada setiap warga negara Indonesia yang baik dan cerdas. 

Karena pada dasarnya Pancasila adalah pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. 

Latif (2014, hlm. 342) menyatakan bahwa “Bila mampu membangun bangsa 

sesuai dengan jati dirinya, harkat bangsa ini di pentas dunia bisa sepadan dengan 

kekuasaan wilayah dan kuantitas penduduknya. 

Numan Sumantri (2011) dalam Wahab dan Sapriya (2011, hlm. 311) 

melukiskan warga negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, toleran, 

setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis…, Pancasila sejati. 

Kartadinata (2014, hlm. 1) juga menjelaskan bahwa  

dalam pandangan Socrates maupun Plato, manusia yang cerdas itu adalah 

manusia yang berbudi atau manusia yang saleh; (“…the intelligent man is 

the virtuous man.”) (Titus, 1959, hlm. 142). Demikian pula Aristoteles 

memiliki pandangan yang sama dengan Plato bahwa, hlm. “…the reason 

(noun) is man’s true self and indestructible essence”. (Cornford, 1945, 

hlm.342)…Kant yang juga memandang manusia sebagai mahkluk rasional 

(Fromm; Xirau, 1968, hlm.4-5). 

Secara idealis, makna yang tersirat dari nilai-nilai luhur bangsa harus 

disadari oleh seluruh  masyarakat agar terciptanya negara yang berdaulat. Ismail 

(1989, hlm. 43) menegaskan bahwa “makin tinggi kesadaran akan ketaatan suatu 

bangsa mengamalkan ideologi negaranya, makin tinggi tingkat ketahanan di 
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bidang ideologinya.” Soekarno dalam Abdulgani (1998, hlm. 12) mengungkapkan 

bahwa 

…jiwa kebangsaan itu harus kita sumberkan kepada keinginan bersama, dan 

kemauan bersama untuk menempa “Nation Building” yang jaya dan 

perkasa; pula hendaknya kebangsaan kita itu mencerminkan suatu 

persamaan nasib; dan juga hendaknya nasionalisme kita itu menyala-nyala 

dengan apinya patriotism. 

Pendapat ini menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara  

bersumber dari kehendak bersama dan dijalankan secara taat untuk membentuk 

wawasan kebangsaan Indonesia. Shapiro (2008) dalam Kartadinata (2014, hlm. 

27) mendeskripsikan “Suatu bangsa hanya akan memiliki peradaban yang diakui 

bila menghasilkan sistem nilai, tata kelakuan, dan praktik-praktik unggul, dan 

bernapaskan nilai budaya yang dianut oleh masyarakatnya”. Maka jelas sudah 

bahwa kesadaran untuk membentuk sikap dan cara pandang bangsa sangat penting 

untuk membangun negara menuju pembangunan nasional yang sejati.  

Ernest Barker (1967) dalam Kaelan (2013, hlm. 694) menjelaskan bahwa 

sebagai suatu organisasi maka negara memiliki suatu dasar filsafat sebagai sumber 

cita-cita serta sumber nilai-nilai bagi segala aspek dalam penyelenggaraan 

negara…Sebagai lembaga kemasyarakatan maka negara pada hakikatnya 

bukanlah merupakan suatu tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan dari 

seluruh warganya. 

Pancasila adalah dasar filsafat negara yang berfungsi sebagai 

pembangunan nasional dengan bersumber pada cita-cita dan tata nilai dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berperan menanamkan nilai dan 

norma yang bersumber dari nilai budaya masyarakat Indonesia yang secara baik 

dan benar. Soedarsono dalam Lalanlangi (2012) menambahkan bahwa “Caruk-

marut kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah redupnya nilai-nilai 

Pancasila. Sikap dan perilaku anak bangsa banyak yang sudah seperti tidak tahu 

siapa dirinya. Sudah tidak ada tata nilai yang menuntun hidupnya, baik secara 

individu, bermasyarakat, dan berorganisasi. RPJMN (2010-2014) dalam Winarno 

(2011, hlm. 6) menambahkan bahwa pembangunan watak dan peradaban bangsa 

sampai sejauh ini juga diakui belum berhasil yaitu masih ditandai dengan karakter 

dan jati diri bangsa yang belum kuat sebagai akibat dari semakin derasnya arus 
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globalisasi. Selanjutnya Winarno (2014, hlm. 25) merumuskan bahwa “masalah 

jati diri berkaitan dengan faktor kuatnya pengaruh perubahan yang dibawa oleh 

globalisasi, fenomena krisis sosial kultural…” 

Manusia perlu diberikan media sebagai ruang gerak untuk 

mengembangkan kebudayaan agar menumbuhkan minat melalui nilai-nilai 

estetika secara kreatif dan indah. Mahfud (2009, hlm. 245-246) menjelaskan 

penciptaan minat terhadap kebudayaan merupakan proses penting untuk mendidik 

masyarakat tentang perlunya kebudayaan baik dalam kehidupan individu dan 

sosial. Lubis (1993, hlm. 25) mengemukakan bahwa untuk dapat menumbuhkan 

sikap-sikap yang kreatif, tidak saja dikalangan pengarang dan seniman, tetapi 

diseluruh lapisan masyarakat kita, maka perlu membina ruang kreatif bagi 

manusia Indonesia. Kita perlu membina apa yang dikatakan sebagai “creative 

anxiety” (rasa haru-cemas yang kreatif), yang menggerakkan manusia untuk 

bertindak. 

Keterlibatan emosi dan jiwa sebagai unsur pembentuk seni adalah bagian 

dari satu kesatuan budaya yang alamiah. Oleh karena itu, sering kali manusia 

menunjukkan identitasnya seperti simbol, lambang dan perkakas-perkakas yang 

digunakan. Harmoko, dkk (2009, hlm. 2-3) mengungkapkan bahwa dengan 

menggunakan lambang-lambang yang diberi makna, manusia dapat 

menyampaikan pemikiran maupun pengetahuan dengan sesamanya dan dapat pula 

menangkap umpan balik dari lingkungannya sebagai proses penyesuaian diri 

secara aktif. Contohnya dalam menggambar seni mural demi mewujudkan kritik 

sosial masyarakat terhadap pemerintah sebagai bentuk partisipasi warga kepada 

negaranya. Dengan media mural tersebut yang dijadikan sebagai aspirasi dalam 

menyampaikan wadah kritik sosial masyarakat diharapkan pada nantinya 

pemerintah sadar akan pentingnya ruang kreatif bagi masyarakat untuk 

menuangkan ide, konsep serta pengetahuan yang selanjutnya dialami oleh dirinya 

dan yang berguna bagi kepentingan bersama, dengan pemberian sebuah 

penghargaan pada komunitas tersebut. Dengan adanya usaha dan upaya tersebut 

masyarakat dapat secara langsung berpartisipasi langsung dalam mengolah, 

membentuk dan membangun jati dirinya sebagai warga negara yang baik dan 

cerdas. Hal ini akan membangun masyarakat yang tidak hanya mengetahui 
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simbol-simbol kebudayaan namun memahami secara jelas makna filosofis yang 

terkandung di balik simbol tersebut. 

Partisipasi politik menurut Hutington dan Nelson dalam Damsar (2010, hlm. 

180) dimaknai sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-

pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh 

pemerintah. Di suatu sisi partisipasi tersebut bisa bersifat kolektif atau individu, 

terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, 

legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.  Dalam masyarakat tradisioanal, 

pemerintahan dan politik biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elit 

yang kecil. Pada dasarnya keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang 

akan diambil mereka sangat berkaitan dengan kehidupan kita sendiri baik disadari 

maupun tidak disadari, oleh karena itu demokrasi akan lebih bermakna apabila 

ditopang oleh partisipasi politik warga negara yang baik dalam mempengaruhi 

dan mengkritisi, apa yang akan akan diambil dalam keputusan-keputusan yang 

akan diambil oleh pemerintah. Pada masyarakat modern, mayarakat yang sebagian 

besar warganya telah mempunyai orientasi pada nilai budaya yang terarah dalam 

aspek kehidupan dan peradaban masa kini, bangsa modern juga mempunyai arti 

sebagai suatu institusi yang memiliki arsitektur rasional, dimana salah satu 

perkembangan penting yang pertama adalah terjadinya sentralisasi kekuasaan 

dengan menghancurkan otonomi dari komunitas-komunitas lokal melalui 

partisipasi masyarakat dalam bentuk komunitas-komunitas tersebut, maka dari itu 

akan terciptanya pertumbuhan dan kesadaran berpolitik sebagai wujud 

demokratisasi masyarakat. 

Mural pada konstruksi sosial mempunyai peran sangat penting dalam 

mendukung perubahan budaya politik karena pada dasarnya mural yang hanya 

digunakan sebagai wadah untuk berekspresi dan menyampaikan aspirasi-aspirasi 

rakyat saja, sekarang mural menjadi bentuk budaya politik yang baru di 

Yogyakarta yang akan merekonstruksi budaya politiknya yang cenderung 

monarki, dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk 

mengekspresikan bentuk saran dan kritiknya terhadap pemerintah melalui mural, 

bahwa kenyataan yang menampilkan sebagai kenyataan (par excellence), itulah 

yang dimaksud kenyataan hidup sehari-hari sebagai realitas konstruksi sosial. 
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Sesuai dengan teori konstruksi sosial (Berger dan Luckman. 1990. Hlm: 31) 

manusia itu sudah terbentuk dengan sendirinya untuk menerapkan sebuah pola 

konstruksi kehidupan sosialnya secara tidak langsung. Dengan demikian mural 

dapat merekonstruksi pemikiran sosial dalam merubah pola pikir yang tadinya 

mural adalah sebuah seni yang tidak mempunyai makna menjadi sesuatu hal-hal 

yang baru dan bermakna dalam membangun civil society, pada dasarnya 

kemampuan diri seseorang dapat menciptakan objektivikasi dalam berekspresi, 

yang artinya memanifestasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang 

tersedia, sebagai unsur dari kehidupan bersama di dunia. (Berger dan Luckman. 

1990, hlm. 49). 

Upaya-upaya penyaluran aspirasi politik melalui wadah mural dengan 

konstruksi sosialnya masuk ke dalam kajian sosial kultural, politik, dan sosial 

kultural yang menjadi salah satu ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn). PKn pada hakekatnya mengajarkan nilai-nilai demokratis seperti: civic 

skills, civic knowlwdge, civic disposition yang pada nanti bermuaranya pada civic 

participation. Tujuan dari civic participation itu adalah untuk mengatasi persoalan 

sosial kultural yang ada di masyarakat dalam bentuk salah satunya adalah 

menyalurkan aspirasi lewat mural, dengan maksud mural itu nantinya akan 

terbentuk opini publik, dari opini publik itu akan ikut bersaing bersama dengan 

ide-ide dari gagasan yang lain, yang ide-ide dan gagasan-gagasan itu adalah ide-

ide yang knstruktif dan solutif bagi pembentukan civil society. 

Civil Society atau bisa disebut masyarakat madani bisa diartikan masyarakat 

yang kita harapkan dan biasa terbentuk, akan tetapi itu amat sangat membutuhkan 

peran serta partisipasi masyarakat (warga negara).  Warga negara yang 

memberikan solusi dan warga negara yang bisa memberikan solusi hanya bisa 

diberikan oleh warga negara yang smart and good, di dalam smart and good itu 

memenuhi civic knowlwdge, civic skills, dan civic disposition. Jadi semua itu 

adalah muaranya civic participation, dengan civic participation itu tidak sekedar 

hanya partisipasi saja akan tetapi partisipasi warganegara dengan keilmuan, 

dengan ketrampilannya, dan dengan wataknya yang baik itu memberikan 

partisipasi yang konstruktif dan solutif bagi persoalan-persoalan yang ada pada 

masyarakat, dan itulah yang menjadi salah satu pondasi bagi pembangunan civil 
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society dalam kehidupan demokrasi yaitu adanya peran serta warga negara yang 

positif yang optimal.  

Penelitian ini mengambil fokus di Kota Yogyakarta. Alasan memilih Kota 

Yogyakarta dikarenakan kota tersebut memiliki banyak nilai sosial-kultural 

termasuk komunitas-komunitas sosial diantaranya ialah banyaknya komunitas 

mural tersebut. Yogyakarta adalah kota yang terkenal dengan salah satu daerah di 

Indonesia yang kreatif, selain di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Kreativitas 

itu dimunculkan dalam bentuk mural sekaligus sebagai wahana aspirasi 

masyarakat, itu sangatlah cocok sekali. Hubungan budaya politik di Yogyakarta 

juga sangat unik yaitu budaya politik kraton sekaligus bagian dari NKRI, mungkin 

itu menjadi isi yang menarik dalam hal dimensi sosial kultural dan masyarakat, 

dengan kata lain penelitian ini apabila dijalankan maka peneliti mempunyai state 

of the arts, yaitu sisi unik dari penelitian yang membedakan penelitian mural 

lainnya. Dan ini yang bisa menjadi alasan bahwa Kota Yogyakarta berbeda 

dengan kota-kota lainnya. Peran komunitas mural juga menjadi wadah partisipasi 

masyarakat Kota Yogyakarta dalam membangun civil society pada masyarakat 

yang merupakan contoh sederhana bagaimana warga negara semestinya 

memberikan partisipasinya dalam bentuk kepedulian terhadap masalah-masalah 

sosial. 

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfat baik 

secara keilmuan (teoritik) maupun secara empirik (praktis) bagi masyarakat 

Indonesia khusunya bagi generasi muda sebagai agen of change, atau bisa disebut  

sebagai agen perubahan terhadap kondisi sosial masyarakat dalam pembangunan 

masyarakat yang civil society, dengan mengembangkan bakat naluri alamiahnya 

melalui seni mural yang dijadikan wadah ataupun saluran-saluran inspirasi yang 

pada akhirnya mewujudkan sebuah gagasan atau kritik sosial kepada pemrintah 

demi menanggulangi tingginya tingkat apatisme generasi muda di zaman modern 

sekarang ini. 

Berdasarkan penjelasan latar di atas, peneliti merasa perlu untuk membahas 

dan meneliti tentang peran komunitas mural sebagai wadah asiprasi masyarakat 

Kota Yogyakarta. Maka dari itu peneliti mengambil judul Peran Mural sebagai 
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Wadah Kritik Sosial dalam Pembangunan Civil Society pada Masyarakat 

Kota Yogyakarta. 

 

B. Identifkasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka 

dapat teridentifikasi beberapa masalah yang menyebabkan kesenjangan, untuk 

mendapatkan perhatian dan solusi. Pertama, kondisi budaya politik di Kota 

Yogyakarta yang terbagi menjadi dua sistem pemerintahan yaitu Pemerintahan 

pusat dan Pemerintahan daerah. Kedua, Kota Yogyakarta merupakan wilayah 

dengan tingkat kreativitas yang cukup tinggi, akan tetapi budaya apatis juga 

sangat tinggi hal ini diperlukannya solusi yang tepat untuk mengatasi degradasi 

masyarakat kota pada tingkat apatisme. Ketiga, upaya penyaluran aspirasi dan 

kritik sosial terhadap pemerintah di Kota Yogyakarta masih kurang optimal 

karena belum di dukung oleh kesadaran masyarakatnya. Keempat, diperlukannya 

terobosan pada masyarakat kota untuk mempresepsikan mural sebagai saluran 

aspirasi warga negara serta akan membentuk partisipasi aktif mayarakat. Kelima, 

untuk mengetahui bahwa mural akan mampu mempengaruhi kebijakan publik dan 

merekonstruksi budaya politik pada masyarakat Kota Yogyakarta. 

 

C. Fokus Penelitian  

Berdasarkan Identifikasi masalah yang ada diatas, penulis memfokuskan 

penelitian pada Peran Komunitas Mural sebagai Wadah Kritik Sosial sebagai 

sarana pembangunan Budaya Politik di Yogyakarta dalam membentuk Civil 

Society, dengan dasar berpijak fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Karakteristik budaya politik masyarakat kota Yogyakarta.  

2. Mural sebagai wadah kritik sosial yang mengkonstruksi budaya politik 

masyarakat di Kota Yogyakarta. 

3. Peran komunitas mural sebagai wadah kritik sosial masyarakat dalam 

pembentukan Civil Socity di Kota Yogyakarta. 

 

D. Rumusan Masalah Penelitian  
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Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, secara umum 

rumusan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana peran mural 

sebagai wadah kritik sosial terhadap partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta 

dalam membentuk Civil Society.  

Agar lebih terarah dan terfokus, maka rumusan masalah di atas dapat 

dikembangkan dalam bentuk pertanyan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana makna mural bagi pembentukan karakteristik budaya politik 

masyarakat Kota Yogyakarta? 

2. Bagaimana muatan mural sebagai wadah kritik sosial dalam mengkonstruksi 

budaya politik masyarakat di Kota Yogyakarta? 

3. Bagaimana kekuatan atau efikasi mural sebagai wadah kritik sosial masyarakat 

dalam pembentukan Civil Society di Kota Yogyakarta? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menggali, 

mengkaji, mengorganisasikan informasi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian yang telah dirumuskan, yaitu untuk mengkaji: 

1. Mendeskripsikan makna mural bagi pembentukan karakteristik budaya politik 

masyarakat Kota Yogyakarta. 

2. Mendeskripsikan muatan mural sebagai wadah kritik sosial dalam 

mengkonstruksi budaya politik masyarakat di Kota Yogyakarta. 

3. Mendeskripsikan kekuatan atau efikasi mural sebagai wadah kritik sosial 

masyarakat dalam pembentukan Civil Society di Kota Yogyakarta. 

Keefektifan mural sebagai wadah kritik sosial masyarakat dalam pembentukan 

Civil Society di Kota Yoyakarta. 

 

F. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfat baik secara  keilmuan 

(teoritik) maupun secara empirik (praktis) bagi masyarakat Indonesia khususnya 

bagi generasi muda sebagai agen of change, sebagai agen perubahan terhadap 

kondisi sosial masyarakat dalam pembangunan masyarakat yang civil society, 

dengan mengembangkan bakat naluri alamiahnya melalui seni mural yang 
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dijadikan wadah ataupun saluran-saluran inspirasi yang pada akhirnya 

mewujudkan sebuah gagasan atau kritik sosial kepada pemerintah demi 

menanggulangi tingginya tingkat apatisme generasi muda di zaman modern 

sekarang ini. 

a) Segi Teori  

Secara teoritik, penelitian ini akan mengumpulkan, menggali, mengkaji, 

dan mengorganisasikan Mural sebagai partisipasi masyarakat dan mengetahui 

peran mural sebagai wadah kritik sosial masyarakat dalam pembangunan Civil 

Society pada masyarakat, bagi keilmuan PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) 

dapat meningkatkan kesadaran terkait partisipasi warganegara terhadap 

pemerintah melalui komunitas-komunitas mural yang ada di Kota Yogyakarta. 

Diharapkan dalam kajian PKn mendapatkan nilai tambah dari proses bottom up 

gerakan sosial atau komunitas-komunitas yang mencerminkan peran dan 

partisipasi positif warga negara. 

b) Segi Kebijakan  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi mengenai 

pendidikan demokrasi dan pendidikan politik warga negara, yaitu dengan 

membangun dan mengembangkan partisipasi warga negara pada pemerintah. 

Sehingga mural dapat menjadi wadah saluran aspirasi, kritik dan saran 

masyarakat kota terhadap pemerintah   secara tidak langsung. 

c) Segi Praktis 

Memberikan implikasi-implikasi praktis, dengan kata lain karya ini 

memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai studi 

kewarganegaraan (citizenship studies) di Indonesia dalam hubungannya dengan 

hak-hak individual, hak-hak kolektif, keragaman, otonomi, dan tantangan-

tantangan sosial dalam pendidikan kewarganegaraan (civic education dan 

citizenship education) dan studi-studi kewarganegaraan (citizenship studies) 

dimasa depan. 

Secara praktis, penelitian dan temuan ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak berikut: 

1. Para akademisi, praktisi pendidikan, komunitas seniman mural, tokoh 

masyarakat, sebagai bahan kontribusi konsep dan paradigma partispasi 
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masyarakat dalam pengembangan pendidikan politik warga negara atau 

masyarakat.  

2. Pejabat pemerintah, terutama Pemerintah Kota Yogyakarta, agar 

memberikan dukungan baik materiil maupun nonmateriil terhadap program-

program yang dilaksanakan oleh perorangan maupun kelompok yang 

berguna bagi Kesejahteraan masyarakat. 

3. Bagi masyarakat pada umumnya, dapat memberikan ruang publik dalam 

menyampaikan beberapa kritik dan saran terhadap pemerintah Kota 

Yogyakarta. 

Peneliti lanjutan, sebagai bahan informasi dan perbandingan agar 

dikembangkan konsep dan teori lain untuk meningkatkan peran Mural bagi 

masyarakat terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam komunikasi politik pada 

pemerintah. Dan dapat meningkatkan ruang publik bagi para komunitas-

komunitas mural dalam mendapatkan wadah yang legal dalam menyampaikan 

aspirasi, kiritik dan saran terhadap pemerintah. 

 

G. Struktur Organisasi Tesis 

Tesis ini terjadi lima bab, Bab I menyajikan tentang fakta-fakta dan data-

data yang terkait dengan isu-isu atau fenomena-fenomena yang melatar belakangi 

komunitas mural sebagi wadah dan kritik masyarakat dalam menyampaikan 

aspirasi-aspirasinya terhadap pemerintah dalam membangun “civil society”.  Pada 

bab satu ini akan diuraikan tentang polemik Keistimewaan Yogyakarta, peluang 

mural sebagi saluran aspirasi dan kritik sosial warga terhadap polemik Daerah 

Keistimewaan Yogyakarta, dasar dari polemik di Yogyakarta adalah masalah 

identitas Keistimewaan Yogyakarta yang dikaitkan dengan NKRI, yaitu 

menggunakan dua sistem pemerintahan antara Keraton (kerajaan) dan Pemerintah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mural sebagai partisipasi politik yang 

berdampak pada sosio kultural masyarakat Kota Yogyakarta, Mural  sebagai 

perubahan budaya politik, kaitan mural dalam perspektif PKn yang dilihat sebagai 

civic participation, dimana Peran PKn sebagai wahana pendidikan politik yang 

bermuara pada partisipasi warga negara dalam aktivitas politiknya, mural yang 
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berpengaruh pada pembentukan warga negara yang baik sehingga mural memiliki 

peran dalam konstruksi sosial pada teorinya Peter L. Berger dan Thomas 

Luckmann dalam membenuk Civil Society. 

 


