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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perhatikan gambar-gambar di bawah ini ! 

 

 

 

 

Gambar-gambar di atas adalah karikatur beberapa tokoh politik di 

Indonesia. Gambar 1. melukiskan tokoh-tokoh yang sedang bersaing dalam 

perebutan kursi kepala daerah DKI Jakarta pertengahan September 2012.  

Peristiwa Pemilukada Jakarta 2012 ini menjadi “topik hangat” di beberapa 

media massa, salah satunya di media cetak. Gambar 2 melukiskan tokoh 

ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dituntut untuk 

melaksanakan tugasnya dengan tidak melakukan tebang pilih. Gambar ini 

muncul di tengah pemberitaan kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan dua 

contoh karikatur di atas menunjukkan bahwa penggunaan karikatur sebagai 

bentuk gambar komunikasi1, memperjelas segala pemberitaan terkait. 

                                                
1	  Gambar komunikasi adalah media komunikasi berbentuk gambar. Macamnya antara lain: 

ilustrasi, logo, dan karikatur. 

Gambar 1. 
Siapa Jawara Jakarta 

Sumber: Suara Merdeka (Kamis, 20 
September 2012, hal 1) 

Gambar 2.  
Jangan Tebang Pilih 

Sumber: KOMPAS (Rabu, 19 September 
2012, hal 6) 
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Karikatur di media massa menjadi salah satu komunikasi politik2. 

Komunikasi politik dengan menggunakan media massa dinamakan 

komunikasi massa (Ardial, 2010:162). Komunikasi politik memiliki kaitan 

dengan komunikasi massa. Hal ini dikarenakan ciri-cirinya yang bersifat 

terbuka atau umum dan actual, sehingga, banyak ditemukan komunikasi-

komunikasi politik yang menggunakan media massa, contohnya seperti 

karikatur tentang pemilukada Jakarta dan KPK di atas. 

Menurut Arifin, media massa memiliki beberapa fungsi sosial, yaitu: 

fungsi informasi, fungsi mendidik, fungsi hiburan, fungsi menghubungkan, 

fungsi kontrol sosial, dan fungsi membentuk pendapat umum (Arifin, 

2003:96). Fungsi sosial menegaskan bahwa karikatur sebagai gambar 

komunikasi massa tidak hanya menyampaikan kritik sosial, akan tetapi juga 

dapat mendorong terbentuknya pendapat umum khalayaknya, sehingga 

memungkinkan munculnya pro dan kontra tentang nilai berita di dalamnya.  

Melalui beberapa contoh penggunaan karikatur di media cetak dalam 

komunikasi politik dan kritik sosial, lalu apa sebenarnya karikatur itu ? 

Waluyanto berpendapat bahwa: 

“ Karikatur merupakan salah satu bentuk karya komunikasi 
visual yang efektif dan mengena dalam penyampaian pesan 
maupun kritik sosial “ (Waluyanto, 2000: 131).  
 

Gambar berdiri sendiri dan memiliki subjek yang mudah dipahami sebagai 

simbol yang jelas dan mudah dikenal. Oleh karenanya, hanya melalui media 

gambar orang dapat memahami isi pesan di dalamnya. 

Media adalah segala sesuatu sebagai saluran bagi seseorang yang 

menyatakan gagasan, isi jiwa, atau kesadarannya (Ardial, 2010:161). 

Karikatur adalah salah satu media yang digunakan dalam mengekspresikan 

sesuatu yang dilukiskan melalui gambar. Gambar yang berisi sindiran 

                                                
2	  Komunikasi Politik pada hakekatnya mengandung informasi atau pesan tentang politik. 



3 
 

mengenai suatu hal. Karikatur disebut sebagai gambar satire3 dan parody 

(Anderson, 2010:10). Menurut beberapa tokoh lain4, karikatur juga diartikan 

sebagai gambar yang dilebih-lebihkan dan tidak membentuk jalan cerita. 

Subjek gambar adalah sesuatu yang sudah dikenal dan penggambarannya 

dimaksudkan untuk menimbulkan kelucuan. Konsep-konsep inilah yang 

membedakannya dengan kartun.   

Karikatur mulai digunakan di dunia pers abad ke-19 yaitu 

dipersuratkabaran dan majalah. Sebelumnya karikatur di bidang politik 

diperkirakan telah ada pada abad ke-15 dan 16, pada masa pemberontakan 

Marthen Luther dengan disebarkanlah gambar protes dan sindiran yang 

mengandung unsur politik menggunakan cukilan kayu ke masyarakat umum 

(Anderson, 2001:10). Menurut Enciclopedie, pada abad ke-18, media cetak 

di Inggris telah menggunakan karikatur sebagai sarana kritik sosial dan 

politis. 

Di Indonesia, ketika zaman penjajahan telah muncul beberapa 

karikatur yang ditampilkan di surat kabar, contohnya di surat kabar 

Bataviaas Nieuwsblad tahun 1941 yang menampilkan situasi dunia saat itu. 

Pada zaman Orde Lama, karikatur dijumpai di beberapa surat kabar nasional 

seperti di surat kabar Harian Merdeka tahun 1950, baik kritik politik, sosial, 

maupun budaya oleh karikaturis Indonesia dimana karikatur yang dibuat 

bukanlah propaganda5 pemerintah waktu itu, melainkan sebaliknya. Pada 

zaman Orde Baru, pernah muncul karikatur berupa kritik terhadap 

pemerintahan yang diterbitkan di majalah Tempo tapi karikaturisnya 

ditangkap dan dituduh telah melakukan pelecehan terhadap pemerintahan 

Indonesia (Mallarangen, 2010). Pada zaman orde baru banyak gambar 

karikatur, hanya saja tidak diterbitkan secara massal. (Anderson, 2001:10). 

                                                
3 Satire adalah sebuah ironi, tragedi-komedi atau parodi. Sesuatu yang janggal, menertawakan, 

tetapi juga menyedihkan dan memprihatinkan. 
4 Suprana, Waluyanto, Petersen, dan Rhodes. 
5 Propaganda adalah penerangan (paham, pendapat) benar atau salah yang dikembangkan dengan 

tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu. 
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Tidak hanya sebagai media kontrol sosial atau kritik sosial dan politik, 

melainkan juga menimbulkan kontroversial6. Terdapat beberapa karikatur 

yang beberapa waktu lalu muncul dan menimbulkan berbagai kontroversi. 

Kontroversi tentang isi karikatur yang mengakibatkan munculnya berbagai 

perdebatan.   

Seperti contoh karikatur di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikatur di atas menggambarkan tokoh sepakbola, Mario Balotelli sebagai 

King Kong. Gambar ini dipublikasikan oleh Harian Olahraga Italia La 

Gazetta dello Sport pada 24 Juni 2012. Karikatur ini menggambarkan Mario 

Balotelli yang seorang striker timnas Italia sedang berada di puncak jam 

kebanggaan warga Inggris, Big Ben sambil menghalau bola yang 

mendekatinya. 

Kemunculan karikatur ini di ranah publik memunculkan berbagai 

kecaman dari beberapa pihak. Kecaman yang didasarkan karena 

menganggap harian tersebut telah melakukan penghinaan yang berbau rasis 

terhadap Balotelli. Di lain pihak, karikaturis Valerio Marini pembuat 

karikatur Balotelli menyatakan bahwa gambar ini tidak berbau rasis 

                                                
6 Kontroversial adalah perdebatan, persengketaan, pertentangan. 

Gambar 3.  
Karikatur Kontroversial Balotelli 

Sumber: plasamsnolahraga, “Ini Dia Kartun Kontroversial Balotelli”, 2012 
(diunduh 26 September 2012): http://olahraga.plasa.msn.com/football//euro-

2012/features/ini-dia-kartun-kontroversial-balotelli 
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melainkan ingin menggambarkan citra Balotelli yang mendominasi 

pertandingan melawan Inggris. (Berita selengkapnya dapat diakses di  

http://olahraga.plasa.msn.com/football//euro-2012/features/ini-dia-kartun-

kontroversial-balotelli ). 

Selain contoh di atas, ada beberapa karikatur yang menimbulkan 

kontroversi lainnya, antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1.1 

Daftar Karikatur Kontroversial 

No Karikatur Negara Tahun Akses di Alamat 

1 Karikatur Keterlibatan 
PKI dalam Peristiwa G 
30 S 

Indonesia 2012 http://sejarahkritis.wordpress
.com/2012/05/28/editorial-
harian-rakjat-2-oktober-
1965/#more-173 

2 Karikatur Politik (Di 
Malaysia jika 
memiliki atau 
menyimpan gambar 
karikatur dapat 
dihukum selama 3 
tahun) 

Malaysia 2012 http://free-
share4u.blogspot.com/2011/
04/di-malayssia-
menyimpan-gambar-
kartun.html  

3 Karikatur Kritik 
Politik (Penangkapan 
Kartunis Picu 
Kemarahan Warga di 
India) 

India 2012 http://www.voaindonesia.co
m/content/penangkapan-
kartunis-india-picu-
kemarahan-
warga/1505412.html 

4 Politikus Austria 
Dikritik Anti Yahudi 
atas Karikatur yang 
dibuat. 

Austria 2012 http://internasional.kompas.c
om/read/2012/08/21/092820
8/politikus.Austria.Dikritik.
Anti-Yahudi 

Sumber: tsabitazinarahmad, “Editorial Harian Rakjat 2 Oktober 1965”, 2012, 
share, “Di Malaysia Menyimpan Gambar Kartun dihukum 3 tahun”, 
2012, VOA, “Penangkapan Kartunis Picu Kemarahan Warga di India”, 
2012, dan KOMPAS.com, “Politikus Austria Dikritik Anti-Yahudi”, 
2012. 
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Karikatur kontroversi kembali muncul pada 19 September 2012.  

Majalah satire Perancis Charlie Hebdo menerbitkan sebuah edisi hari Rabu 

dengan karikatur menghiasi halaman pertamanya. Berikut ini adalah gambar 

karikatur tersebut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 melukiskan dua tokoh dengan masing-masing simbol yang 

ditunjukkan. Tokoh pertama adalah seseorang yang duduk di kursi roda. 

Tokoh berjenggot ini menggunakan baju dan surban berwarna putih. Tokoh 

kedua adalah seseorang yang mendorong kursi roda. Tokoh kedua yang 

berjenggot ini menggunakan baju, celana, dan topi berwarna hitam. Simbol 

Gambar 4.  
Karikatur Kontroversi Interpretatif Nabi Muhammad 

Sumber: Ramadhina Pratama, “Majalah Prancis Membuat Karikatur 
Nabi Muhammad, Pemerintah Prancis Waspada”. Dalam 

kabarcepatcom, 20 September 2012 (diunduh 24 September 2012): 
http://kabarcepat.com/2012/09/20/majalah-prancis-membuat-

karikatur-nabi-muhammad-pemerintah-waspada 
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lain yang tergambar yaitu tokoh pertama duduk di kursi roda dihiasi dengan 

tulisan, ”FAUT PAS SE MOÇUER ! (Anda tidak boleh mengejek!)” dengan 

judul, “INTOUCHABLES 2 (Tidak Tersentuh 2)”.  

Penerbitannya di ranah publik menimbulkan aksi protes dari berbagai 

kalangan. Hal ini berkaitan dengan pemampangan karikatur pada bagian 

headline majalah ini. Adapun pihak-pihak yang melakukan protes, antara 

lain: pertama dikutip dari KOMPAS.com7 yang menerangkan bahwa 

Sekertaris Jenderal Arab Nabil Elaraby mengecam keras pembuatan 

karikatur Nabi Muhammad di majalah tersebut. Kedua dikutip dari 

detikNews8 yang menerangkan bahwa Ketua Indonesia Conference on 

Religion and Peace (ICRP) menuturkan, “kita menganggap saja itu 

dikerjakan orang-orang tidak waras”. Ketiga dikutip dari BBC Indonesia9 

yang menerangkan bahwa Partai Islam berkuasa, Ennahda di Tunisia 

mengutuk pemuatan karikatur tersebut dan menyebutnya dengan tindakan 

“agresi” terhadap Nabi.  

Berdasarkan beberapa aksi protes yang tercantum di atas, 

menunjukkan bahwa tokoh gambar dalam majalah Charlie Hebdo dimaknai 

sebagai karikatur “Nabi Muhammad”. Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain 

dilarang untuk dilukiskan. Oleh karenanya, munculah berbagai aksi protes 

terhadap penerbitan karikatur tersebut. Aksi protes semakin memanas 

karena karikatur ini muncul di tengah merebaknya unjuk rasa terhadap film 

anti-islam yang menghina Nabi Muhammad “Innocence of Muslims” 

(Pratama, 2012). 

                                                
7 diunduh pada 24 September 2012, 3.34 p.m. 

(http://internasional.kompas.com/read/2012/09//20/08542766/Karikatur.Nabi.Liga.Arab.serukan.
aksi.damai) 

8 diunduh pada 24 September 2012, 3.36 p.m. 
(http://news.detik.com/read/2012/09/19/200621/2026927/10/anggap-saja-pembuat-karikatur-
nabi-dimajalah-prancis-itu-orang-gila?9922022) 

9 diunduh pada 24 September 2012, 3.30 p.m. 
(http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/09/120920_arableagucartoon.shtml) 
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Di lain pihak, karikatur ini dibuat dengan mengacu pada film Perancis 

tentang orang kaya kulit putih dan asistennya yang berkulit hitam. Seperti 

dikutip di Islam Times (Wednesday, 19 September 2012, 13.38), editor 

Charlie Hebdo yang dulunya seorang kartunis menjelaskan bahwa melalui 

karikatur tersebut hanya ingin mengejutkan orang-orang yang memang ingin 

mendapatkan kejutan. Sosok yang menyebut dirinya Charb ini mengatakan 

sebagai berikut: 

“Kebebasan pers, apakah itu disebut provokasi? Saya tidak 
memaksa umat Muslim untuk membaca Charlie Hebdo, sama 
halnya seperti saya tidak harus datang ke masjid untuk 
mendengarkan sesuatu yang tidak saya yakini,” Charb seperti 
dikutip Sky News, Rabu (19 September 2012). 
 

Berdasarkan pernyataan dari Charb ini, membuat situasi menjadi semakin 

panas dan menguatkan kontroversi mengenai karikatur majalah Charlie 

Hebdo ini.  

Sebelumnya pada tahun 2005 juga terbit karikatur serupa yang 

menimbulkan kontroversi di beberapa Negara. Surat kabar Denmark 

Jyllands-Posten menerbitkan karikatur “Nabi Muhammad”. Penerbitan ini 

dimaksudkan untuk mengilustrasikan secara satir artikel yang membahas 

penyensoran diri dan kebebasan berpendapat. Namun oleh sebagian orang 

(Muslim dan non-Muslim) menganggap gambar tersebut sebagai 

penghinaan terhadap Islam. 

Menurut ajaran Islam, membuat visualisasi Nabi dilarang. Alasannya 

adalah sopan santun dan tidak pantas. Nabi tidak dapat dipersepsikan 

sebagai seorang yang biasa saja. Umat muslim meyakini bahwa Nabi itu luar 

biasa, sehingga tidak dapat digambarkan seperti manusia. Gambar Nabi juga 

tidak boleh dibuat-buat. Jadi, jikalaupun ada gambar Nabi yang tidak berbau 

satir, tetap saja tidak boleh memvisualisasikan Nabi. Selain itu, ditakutkan 
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memvisualisasi Nabi dapat menimbulkan salah persepsi. Tidak hanya Nabi 

Muhammad melainkan juga Nabi-Nabi yang lain.10  

Hal ini ditegaskan juga pada Forum Muslim (2012) tentang larangan 

menggambar visualisasi Nabi. Alasannya adalah sebagai berikut: 

1. Ketika masa dimana Nabi hidup, tidak seorangpun yang menggambar 

beliau. Selain itu, masa tersebut belum ada teknologi yang membantu 

memvisualisasi Nabi  dalam bentuk gambar. Hal ini membuktikan 

betapa islam sangat menjaga ashalah (originalitas). 

2. Menjaga kemurnian aqidah11 kaum muslim, yaitu tidak menyembah 

berhala. Alasan ini berawal dari dibuatnya lukisan untuk beberapa 

tokoh sholeh. Lukisan ini dimaksudkan untuk menghormati 

kesholehan tokoh-tokoh tersebut. Namun, ketika generasi berikutnya 

muncul, terjadi salah pengertian akan maksud awal dari pembuatan 

lukisan ini. Kemudian lukisan dan patung yang dibuat ini disembah. 

Dipertegas pada Al-Hadis12 (HR. Ahmad dan Al-Bukhori) dan Al-

Hadis (HR. Abu Dawud). 

3. Visualisasi Nabi membuka peluang untuk penistaan terhadap pribadi 

beliau. 

4. Nabi adalah risalah resmi dari Allah. 

5. Penggambaran Nabi, sedikit banyak berpengaruh pada esensi syariat 

yang disampaikan. Dipertegas pada Al-Hadis (HR. Bukhari Muslim). 

6. Masalah keaslian dan kejujuran gambar itu sendiri. Sebuah gambar 

yang berdasarkan imajinasi atau hayal, pada hakekatnya adalah 

kebohongan. Walaupun niatnya baik. 

 

                                                
10Wawancara tanggal 18 Oktober 2012 dengan guru Pendidikan Agama Islam : Aris Maksudi, 

S.Ag., Eko Purnomo, S.Ag, Istiqomah, S.PdI. 
11 Aqidah adalah keyakinan. 
12 Al-Hadis adalah perkataan Nabi yang merupakan aktualisasi dari konsep di dalam Al-Quran. 
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Menurut Waluyanto komunikasi memiliki tujuan untuk dapat 

mempengaruhi pendapat atau sikap dan tindakan orang-orang yang 

menerima pesan komunikasi (Waluyanto, 2000:132). Gambar sebagai media 

komunikasi memiliki subyek yang mudah dipahami sebagai simbol yang 

jelas dan mudah dipahami. Namun, bagaimana jika sebuah pesan dalam 

karikatur itu memunculkan sebuah kontroversi? Seperti halnya karikatur di 

majalah satire Perancis Cherlie Hebdo yang menimbulkan kontroversi dan 

kecaman dari beberapa kalangan. Terutama bagi umat Islam yang dengan 

tegas menolak adanya penggambaran Nabi Muhammad. Berpedoman pada 

hadis, memvisualisasi Nabi adalah hal terlarang. Karikatur ini dianggap 

mengandung unsur penghinaan terhadap Nabi dan seluruh umat islam. 

Apalagi jika sampai mempublikasikannya di ranah publik.  

Berdasarkan permasalahan yang muncul di atas, peneliti akan 

melakukan kajian semiotika mengenai makna dan simbol-simbol yang 

terkandung dalam karikatur majalah Charlie Hebdo edisi 19 September 

2012.  Sebagai salah satu bentuk komunikasi visual, karikatur terbentuk dari 

tanda-tanda tertentu. Maka, peneliti akan menggunakan metode semiotika 

Roland Barthes untuk melihat makna denotasi, konotasi dan mitos di dalam 

Karikatur interpretatif Nabi Muhammad 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang muncul di atas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apa makna konotasi karikatur interpretatif Nabi Muhammad di 

majalah Perancis Charlie Hebdo edisi 19 September 2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui simbol-simbol yang membuat karikatur interpretatif Nabi 

Muhammad di majalah Perancis Charlie Hebdo edisi 19 September 

2012 menjadi kontroversial. 

2. Mengetahui makna konotasi karikatur interpretatif Nabi Muhammad 

di majalah Perancis Charlie Hebdo edisi 19 September 2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca 

mengetahui dan memahami tentang penggambaran konotatif karikatur 

kontroversial interpretatif Nabi Muhammad di majalah Perancis 

Charlie Hebdo edisi 19 September 2012. Sehingga, pembaca dapat 

mengetahui konsep pesan yang membuat karikatur tersebut menjadi 

kontroversial dan mengetahui makna konotasinya. 

 

2. Manfaat Teoritis 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai pemaknaan karikatur yang tersirat di dalam teks gambar, 

menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. 

 

 


