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Abstract— The main objective of this research is to prove 

that in the process and creative work of art or design, in this 

study is a mural artwork from Young Surakarta, which can 

be a medium for delivering messages of moral value. Mural 

artwork by Young Surakarta also can be a medium for 

criticizing and reflecting on technological developments. 

This research was conducted using a qualitative descriptive. 

Data obtained through interviews, documentation, in-depth 

observations, and content analysis. The data obtained were 

analyzed using interactive analysis techniques. The results 

of this study indicate that first, in the current era of 

technological development there are works of art that are 

still and can only be produced with conventional methods, 

namely manual processing or manual drawing. Secondly, 

through the production of mural art, Young Surakarta 

practices collaborative-work involving the community. 

Third, through the mural work of Young Surakarta and its 

creative-work process, found a message with the theme of 

the moral and social life of the people with a visual 

approach in the form of the local culture appearance. 
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I. PENDAHULUAN 

Mural di era mutakhir ini mendapatkan perhatian dan 
apresiasi dari masyarakat umum di Indonesia, yang 
biasanya awam terhadap praktik-praktik seni rupa. Mulai 
banyak mural yang dapat ditemukan keberadaannya di 
ruang-ruang publik. Mulai dari mural yang sarat akan 
kepentingan kapitalisme (media beriklan) hingga yang 
mengandung pesan-pesan atau kritik sosial. 

Mural merupakan salah satu bentuk seni rupa, atau 
lebih tepatnya seni lukis, yang biasanya menggunakan 
dinding atau tembok sebagai medianya, atau dapat juga 
menggunakan media besar dan datar lainnya seperti, 
langit-langit, papan besi, maupun kain, baik eksterior 
maupun interior. Mural berasal dari kata “murus”, berasal 
dari bahasa Latin yang berarti dinding. Susanto [1] 

mendefinisikan mural sebagai lukisan besar yang 
diproduksi untuk mendukung ruang arsitektur. Maka 
mural tidak dapat dilepaskan dari unsur pembentuk ruang, 
yaitu dinding. Dinding kemudian dipandang sebagai 
media memperindah ruangan. 

Mural memiliki perbedaan dengan lukisan. 
Perbedaannya terletak pada persyaratan khusus yang 
harus dipenuhi oleh mural, yaitu kaitannya dengan 
arsitektur/bangunan, baik dari segi desain (memenuhi 
unsur estetika), maupun usia serta perawatan dan 
kenyamanan di ruangan. 

Merujuk pada aktivitas menggambar pada media 
dinding tersebut sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak 
jaman manusia prasejarah di era Mesolitikum [2]. 
Manusia jaman Mesolitikum tersebut menulis atau 
mengambar di dinding-dinding gua tempat mereka tinggal 
dengan tujuan menyampaikan pesan bahwa mereka 
pernah tinggal dan melangsungkan kehidupan di gua yang 
mereka huni. Mural di Indonesia juga dapat ditelusuri 
eksistensinya ketika terjadi perang melawan para penjajah 
dalm rangka meraih kemerdekaan. Masyarakat Indonesia 
pada saat itu menggunakan mural sebagai media 
penyampai pesan penyemangat melawan penjajah, seperti 
mural “Merdeka ataoe Mati”. Dalam hal ini, mural 
memiliki makna dan pesan dalam setiap keberadaaannya 
yang mencitrakan kondisi sosial dan budaya di 
sekelilingnya, dan tentunya juga citra estetik. 

Di era perkembangan teknologi saat ini, mural masih 
dapat ditemui eksistensinya. Di saat manusia dengan 
segala sesuatu pemenuhan kebutuhannya memerlukan 
campur tangan teknologi, termasuk dalam kebutuhan 
memproduksi karya seni maupun desain, eksistensi mural 
tetap ada. Tidak seperti karya seni rupa atau desain yang 
lain (seperti misalnya karya seni cetak grafis, seni lukis, 
atau bahkan animasi) yang saat ini sudah membutuhkan 
kehadiran teknologi untuk memudahkan proses 
produksinya, mural masih tetap menggunakan cara 
konvensional, yaitu menggambar manual dalam proses 
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produksinya. Dalam artian ini, mural tidak terpengaruh 
dengan perkembangan teknologi. 

Masih adanya eksistensi mural di Indonesia saat ini 
tidak terlepas dari para pelaku yang masih konsisten 
memproduksi mural. Mural yang diproduksi memiliki 
banyak tujuan, mulai dari kepentingan pribadi untuk 
memenuhi hasrat estetis seniman, kepentingan 
menyuarakan kritik politik dan sosial budaya, kepentingan 
patornae politik maupun ideologi, hingga kepentingan 
sebuah brand tertentu dalam melakukan branding dan 
promosi menawarkan produknya. 

Pemahaman mengenai mural tersebut menjadi dasar 
untuk menguraikan bagaimana pelaku mural dan karyanya 
tetap menunjukkan eksistensinya di era perkembangan 
jaman yang serba teknologi khususnya di era 4.0 ini. Hal 
ini akan ditelusuri melalui studi kasus pada pelaku mural, 
yaitu Young Surakarta, yang berasal dari kota Solo, Jawa 
Tengah. Di saat karya seni dan desain mulai 
menggunakan kecanggihan teknologi dalam proses kerja 
kreatifnya, Young Surakarta konsisten dengan metode 
konvensional dalam proses kreatif produksi mural, yaitu 
dengan menggambar manual. 

Selanjutnya, bagaimana Young Surakarta menyiasati 
pertarungan atas kepemilikan tembok di ruang publik. 
Dalam konteks ini melakukan penelusuran secara 
mendalam terhadap proses kreatif Young Surakarta dalam 
memproduksi mural. Dan yang terakhir juga mengungkap 
pesan yang ditampilkan Young Surakarta di karya seni 
muralnya. 

II. METODE DAN ANALISIS 

Guna mengungkap hasil yang ingin ditemukan 
penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan rinci dan 
mendalam mengenai gambaran kondisi yang sebenarnya 
terjadi menurut apa adanya di lapangan [3]. 

Teknik sampling yang dipakai adalah purposive 
sampling. Sutopo [3] menegaskan bahwa purposive 
sampling lebih tepat digunakan untuk penelitian kualitatif 
karena mampu menangkap kelengkapan, kebenaran, dan 
kedalaman data. Data yang diperoleh melalui: 1) 
Wawancara mendalam terhadap informan kunci, yaitu 
Young Surakarta; 2) Observasi, yaitu mengamati dan 
mencatat secara sistematis terhadap fenomena yang 
muncul selama proses kerja kreatif Young Surakarta [3]; 
dan 3) Content analysis, yaitu mencatat isi penting (baik 
tersurat maupun tersurat) pada dokumen atau arsip 
berupa foto, gambar, video, catatan penting, dan 
dokumen lainnya yang berkaitan dengan Young 
Surakarta beserta karya seni muralnya [3]. 

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya 
menggunakan triangulasi sumber data, yaitu 
menggunakan ragam sumber data yang berbeda [3]. 
Sumber data dalam penelitian ini, antara lain: dokumen 
(gambar, foto, video), arsip, informan kunci, perekaman, 
serta peristiwa. Data yang terkumpul kemudian dianalisis 
menggunakan alat analisis interaktif yang berupa 
komponen analisis: reduksi data, sajian data, penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Ketiga komponen tersebut 
akan terlibat dalam proses analisis, juga saling berkaitan 
dan menentukan hasil analisis [3]. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Mural dan Perkembangannya 

Mural merupakan sebuah lukisan yang besar pada 
sebuah dinding, namun mural tidak sama dengan karya 
lukis. Terdapat syarat khusus sebuah karya dapat 
dikatakan sebagai sebuah karya mural, yaitu kaitannya 
dengan arsitektur/bangunan, baik dari sisi desain 
(mempunyai unsur estetika), maupun usia serta 
perawatannya dan juga dari sisi kenyamanan dalam 
pengamatannya. Mural dapat diproduksi baik di dalam 
maupun luar ruangan [1]. 

Sejarah mencatat bahwa mural sudah ada sejak jaman 
prasejarah, yaitu 31.500 tahun silam, yang terdapat di 
lukisan gua di Lascaux, di selatan Perancis. Di Indonesia 
sendiri tercatat bahwa lukisan dinding  juga sudah ada 
sejak jaman prasejarah, yaitu di jaman Mesolitikum. Pada 
saat itu lukisan dinding digunakan sebagai tanda bahwa 
pernah ada manusia yang telah menghuni dan 
melangsungkan kehidupan di gua tersebut [2]. 

Sejarah seni rupa juga mencatat, lukisan mural yang 
terkenal adalah Guernica atau Guernica y Luno karya 
Pablo Picasso, yang dibuat saat perang sipil Spanyol di 
tahun 1937. Mural ini dibuat dalam rangka memperingati 
pengeboman tentara Jerman di sebuah desa kecil. 
Sementara di Indonesia sendiri juga tercatat bahwa ketika 
perang untuk meraih kemerdekaan, banyak para pahlawan 
dan masyarakat menggunakan media mural untuk 
mengobarkan semangat dalam meraih kemerdekaan. 
Mural ini umumnya berupa tulisan-tulisan penyemangat 
seperti “Boeng Ajoe Boeng” dan “Merdeka ataoe Mati”. 

Ditinjau dari perkembangannya, mural tidak hanya 
sebagai sebuah karya seni yang hanya memiliki fungsi 
pemenuhan hasrat estetis, melainkan juga memiliki fungsi 
sebagai media penyampai pesan kritik sosial budaya, 
patronase politik, ideologi, bahkan hingga sebagai media 
promosi produk dari sebuah brand tertentu. Termutakhir 
mural digunakan sebagai media propaganda para sporter 
bola di Indonesia sebagai wujud kecintaan mereka 
terhadap klub sepak bola yang diidolakan. 

Unsur yang tidak berubah secara signifikan dari karya 
seni mural meskipun sudah terjadi perkembangan 
teknologi adalah proses kreatif memproduksi mural, yaitu 
tetap menggunakan cara konvensional; menggambar 
manual di permukaan dinding dengan menggunakan cat 
dan kuas. Di saat karya seni dan desain mulai 
menggunakan dan memanfaatkan perkembangan 
teknologi dalam keberlangsungan eksistensinya di ranah 
seni rupa dan desain, para pelaku mural tetap 
menggunakan cara konvensional.  

Ditinjau dari medianya yang berupa permukaan 
dinding besar, memang belum ada teknologi yang mampu 
membantu para seniman mural memproduksi karyanya. 
Justru dengan cara konvensional lebih dapat 
memunculkan sisi estetik mural yang lebih spontan dan 
ekspresif. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan dan hasil 
goresan cat yang ditampilkan oleh para seniman mural. 
Para seniman mural di dunia konsisten memvisualkan atau 
mengeksekusi secara estetik kaidah-kaidah dalam seni 
rupa dengan teknik konvensional di dalam penciptaan 
karya seni mural di dinding tembok. 
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B. Young Surakarta: Seni Mural dan Masyarakat 

Proses kreatif produksi mural memiliki kesamaan 
tidak langsung dengan lukisan pada medium kanvas. 
Keduanya sama-sama menggunakan cara konvensional, 
yaitu menggambar manual dengan tinta atau cat melalui 
kuas. Namun melukis di kanvas dengan mural memiliki 
perbedaan secara prinsip. Melukis di kanvas cenderung 
membawa semangat individual, sedangkan mural sarat 
dengan pesan dan nilai keyakinan bersama maupun 
pemhaman karakteristik sosial. 

Lukisan kanvas memiliki tempat khusus yang dapat 
bergerak dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, 
tidak terikat pada suatu tempat yang sudah memiliki cerita 
dan pesan. Makna yang terkandung pun bersifat mandiri 
yang berhubungan dengan kebebasan senimannya. 
Berbeda dengan seni mural yang memiliki keterikatan 
terhadap cerita atau isu yang berkembang di lingkungan 
mural berada. Dalam konteks ini seniman mural berusaha 
melempar wacana atau isu sosial yang berkembang di 
masayarakat. Usaha seniman dalam mewacanakan 
karyanya kepada ruang publik tersebut menekankan 
bahwa seni hadir untuk publik (art for public). Dengan 
wacana tersebut maka terdapat garis benang merah 
hubungan antara seni dan masyarakat. Plato 
mengungkapkan bahwa seni dan masyarakat merupakan 
hubungan yang tak terpisahkan; satu kesatuan konsep 
yang tidak terpisahkan; seni dan masyarakat terwujud di 
antara hubungan tak terpisahkan antara manusia dan 
lingkungannya [5].  

Dan karya seni mural yang tentu saja tidak dapat 
dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, mengingat 
kebutuhan seni mural terhadap dinding tembok yang 
besar. Selain itu, seni mural melibatkan kerja sama tim 
dalam proses penciptaannya. Hampir tidak ada karya seni 
mural yang merupakan hasil dari satu seniman saja. 

Terdapat satu seniman mural yang sampai saat ini 
memproduksi karya seni mural, yaitu Young Surakarta, 
seniman mural yang berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. 
Young Surakarta merupakan nama inisial dari Elham Nur 
Fatoni (24 tahun), pemuda Surakarta yang secara mandiri 
aktif memproduksi karya mural sejak bangku Sekolah 
Menengah Kejuruan pada tahun 2012. Karya seni mural 
dari Young Surakarta dapat ditemukan di dinding 
kampung-kampung di kota Surakarta dan sekitarnya. 
Meskipun Young Surakarta adalah seniman individu, 
namun dalam proses kreatif produksi muralnya seringkali 
melibatkan masyarakat. Hal ini diakui oleh Young 
Surakarta sebagai sebuah siasat untuk menggali lebih jauh 
cerita atau isu sosial yang sedang berkembang di 
kampung tersebut (brainstorming). Selanjutnya, 
masyarakat tidak hanya terlibat dalam proses 
brainstroming, melainkan juga terlibat aktif dalam proses 
produksi mural di dinding tembok kampung. 

Young Surakarta dalam pengakuannya 
mengungkapkan bahwa: 

“Sumber ide yang terdapat di masyarakat merupakan 
kekayaan tersendiri. Berbagai macam potensi yang ada di 
masyarakat akan sangat menarik untuk dieksplorasi lebih 
jauh lagi. Dalam konteks ini masyarakat bukan sebagai 
media, melainkan lebih jauh lagi, yaitu masyarakat 
sebagai apresiator yang jujur. Saya belajar banyak ketika 
berproses bersama masyarakat.” 

Metode berkarya Young Surakarta yang bekerja secara 
kolaboratif bersama masyarakat tersebut sejalan dengan 
perspektif seni rupa populer, yang mampu membentuk 
masyarakat homogen yang dapat memiliki solidaritas 
bersama hingga dapat memiliki cita rasa dominan. Dalam 
artian ini, karya seni mural tersebut tidak hanya menjadi 
milik pribadi dari Young Surakarta, melainkan menjadi 
milik bersama masyarakat kampung, karena pesan dan 
makna yang terkandung dalam seni mural Young 
Surakarta berangkat dari permasalahan dan isu yang ada 
di masyarakat. Menurut Young Surakarta, mural harus 
memiliki perannya di masyarakat. 

Mural tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai 
media milik bersama, dan masyarakat pada akhirnya juga 
terlibat sebagai apresiator langsung yang jujur dan tanpa 
tendensi. Mural mampu menyentuh masyarakat dan 
menjalin hubungan dekat secara langsung. 

C. Mural Young Surakarta: Nilai Moral dan Sosial 

Mural menjadi bagian dari seni publik yang 
membutuhkan komunikasi dua arah. Seniman mural 
melakukan komunikasi secara tampilan visual terhadap 
segala sesuatu yang ingin disampikannya, dan masyarakat 
sebagai penikmat mampu berinteraksi langsung kepada 
seniman mural dan karyanya. Maka mural tidak dapat 
berdiri sendiri tanpa kehadiran makna dan pesan. 

Bagi seniman mural, dalam penelitian ini adalah 
Young Surakarta, terdapat pesan-pesan yang ingin 
disampaikan melalui mural yang mencitrakan gejala sosial 
sekelilingnya. Dalam artian lain, seni mural digunakan 
sebagai media penyampaian kritik tentang permasalahan 
dalam realitas sosial yang sedang terjadi di masyarakat.  

Seperti salah satu contohnya adalah karya seni Mural 
dari Young Surakarta yang berusaha mengkritisi 
perkembangan jaman yang terkait dengan pesatnya 
perkembangan teknologi. Dalam karya ini, Young 
Surakarta mengkritik manusia modern yang memiliki 
ketergantungan terhadap telepon genggam (handphone) 
dan akses internet. Diketahui bahwa handphone memiliki 
pergeseran fungsi, yang berawal sebagai media 
komunikasi jarak jauh, kemudian saat ini menjadi media 
untuk menyalurkan eksistensi yang berlebihan di aplikasi 
media sosial. Ketergantungan manusia terhadap aplikasi 
media sosial ini dinilai telah menggerus salah satu sifat 
manusia yaitu makhluk sosial yang membutuhkan 
interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung 
dengan manusia lainnya. 
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Young Surakarta mengkritisi perilaku manusia 
modern tersebut yang ketergantungan dengan teknologi 
dengan menampilkan visual figur manusia yang telah 
menjadi tengkorak. Visualisasi tengkorak ini merupakan 
permainan kata “hot” yang mengambil dari  kata “hot 
spot”, yang mengkomunikasikan bahwa manusia yang 
telah kecanduan akan teknologi dan membutuhkan hot 
spot untuk mengakses internet hingga kepanasan. Selain 
itu, di sisi lain juga memiliki makna bahwa manusia telah 
dilahap akan candu dari teknologi hanya untuk kebutuhan 
eksistensi dan narsistik di media sosial hingga di masa 
kematiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karya seni mural Young Surakarta lainnya adalah 
“Ketika Semesta dalam Satu Genggaman”. Karya ini 
dibuat pada tahun 2016 di salah satu tembok di lantai 2 di 
Pasar Kembang, Kota Solo. Young Surakarta menmpilkan 
seorang pria dengan posisi meringkuk terlilit kabel dengan 
raut wajah muram sembari menggenggam gadge. Melalui 
karya mural ini Young Surakarta hendak mengkritisi 

anak-anak muda saat ini yang di dalam kehidupannya 
ketergantungan akan media sosial dalam gadget-nya. Bagi 
Young Surakarta, hendaknya anak muda justru 
memperbanyak sosialisasi secara langsung dengan teman-
teman seumurannya untuk memperluas jaringan dan peka 
terhadap isu kekinian di sekitarnya dibandingkan 
mengutamakan kepentingan eksistensi semu semata di 
media sosial. 

Melalui karya seni mural tersebut, Young Surakarta 
hendak menyentuh secara langsung hati dan pemikiran 
publik mengenai dampak buruk ketergantungan akan 
teknologi. Setidaknya melalui karya mural, young 
Surakarta dapat memberikan wacana terkini mengenai 
penggunaan teknologi secara bijak. Hal ini sejalan dengan 
pemikiran Piliang, yaitu seni mural karya Young 
Surakarta memiliki nlai fungsi moral dan sosial, yaitu 
sebagai media kritis dan juga refleksi bagi masyarakat 
terhadap dampak buruk perkembangan teknologi di era 
disruptif ini [4]. 

IV. KESIMPULAN 

Mural sebagai salah satu media seni rupa tidak 
terpengaruh akan perkembangan teknologi. Hal ini terkait 
dengan syarat khusus mural yang membutuhkan dinding 
berukuran besar sebagai medianya. Belum ada teknologi 
yang mampu digunakan untuk membantu seniman dalam 
memproduksi mural. Meskipun demikian, mural dengan 
cara konvensionalnya tetap eksis dan semakin menjamur 
keberadaannya dengan tujuan dan fungsi yang berbeda-
beda, baik untuk penyampai pesan kritik sosial, patronase 
politiki, ideologi, maupun pesan yang memiliki nilai 
ekonomi. 

Young Surakarta sebagai salah satu seniman mural 
dalam proses kerja kreatifnya selalu melibatkan 
masyarakat kampung di mana karya muralnya kan 
ditampilkan. Strategi ini digunakan sebagai siasat untuk 
bernegosiasi kepada masyarakat kampung sebagai pemilik 
tembok. Selain itu, Young Surakarta menyadari bahwa 
dengan melibatkan masyarakat dapat memudahannya 
dalam melakukan eksplorasi konsep pesan dan visualnya. 

Sebagi sebuah media penyampai kritik sosial, mural 
dinilai dapat secara langsung menyentuh hati dan 
pemikiran masyarakat. Seperti pada karya Young 
Surakarta yang mengkritik perkembangan teknologi di 
kehidupan manusia. Karya tersebut diharapkan dapat 
menjawab pertanyaan “siapa yang mengendalikan: 
manusia atau teknologi?”. Hingga kemudian seni mural 
dapat menggugah dan menyadarkan manusia akan 
dampak buruk teknologi. Dalam konteks ini seni mural 
merupakan seni yang dapat menjadi media kritis dan 
reflektif terhadap perkembangan teknologi tersebut. 
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Fig. 1. Karya seni mural Young Surakarta yang 
diproduksi pada tahun 2016 melibatkan masyarakat di 

kampung jagalan, Surakarta. 

Fig. 2. Karya seni mural Young Surakarta yang diproduksi pada tahun 
2016 di salah satu dinding tembok di Pasar Kembang, Surakarta. 
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