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ABSTRAK

Majalah kartun Bog-Bog sudah mendapat pengakuan secara nasional bahkan
dikenal dikalangan kartunis mancanegara. Saat ini, majalah Bog-Bog adalah satu-
satunya majalah kartun Indonesia yang masih bertahan. Kartun Bog-Bog dapat dikenali
dengan karakter dan kandungannya bernuansa budaya Bali. Kartun Bog-Bog
merupakan representasi sosial masyarakat dan mencerminkan kebudayaan dan
kehidupan sehari-hari, mengangkat isu-isu lokal, sekaligus sebagai pengemban tugas
menyuarakan idealisme  dan harapan masyarakat Bali kepada dunia melalui pesan dan
kritik sosialnya. Oleh karena itu, penelitian ini membantu menjelaskan permasalahan
bentuk, ideologi, dan makna kartun Bog-Bog sebagai representasi sosial. Fokus
penelitian ini adalah menjelaskan nilai-nilai budaya Bali yang sedang berada dalam
tarikan kekuatan-kekuatan global melalui kartun Bog-Bog dan konstruksi sosial yang
dibangunnya. Untuk itu, peneliti merumuskan beberapa permasalahan penelitian,
yakni: (1) bagaimana bentuk tampilan kartun sebagai representasi sosial dalam Bog-
Bog Bali Cartoon Magazine edisi tahun 2011/2012?; (2) ideologi apa yang ada pada
kartun sebagai representasi sosial dalam Bog-Bog Bali Cartoon Magazine edisi tahun
2011/2012?; dan (3) makna apa yang tercermin pada kartun  sebagai representasi sosial
dalam Bog-Bog Bali Cartoon Magazine edisi tahun 2011/2012? Penelitian ini
tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif intepretatif.
Penelitian dilakukan di Kota Denpasar dengan mempertimbangkan lokasi sumber dan
kelengkapan data. Data primer berupa gambar yang diperoleh dari kartun Bog-Bog
edisi tahun 2011/2012 dan transkrip wawancara. Untuk melengkapi data primer,
peneliti memperoleh informasi yang relevan dari berbagai referensi atau literatur
berupa jurnal ilmiah, majalah, laporan penelitian, dan sumber kepustakaan lainnya.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teori estetika posmodern, teori
ideologi, dan teori dekosntruksi.

Setelah melalui proses analisis, hasil penelitian menunjukkan: (1) bentuk
tampilan visual kartun Bog-Bog mengindikasikan adanya pengaruh postmodernisme;
(2) penekanan parodi sebagai elemen humor. Ideologi yang terungkap dalam penelitian
ini antaralain: (1) ideologi media dan globalisasi; (2) ideologi kulturalisme; (3) ideologi
politik dan pembangunanisme; dan (4) ideologi estetisme kartunis. Makna kartun Bog-
Bog sebagai representasi sosial antara lain: (1) makna estetika posmodernisme; (2)
makna komunikasi visual; (3) makna globalisasi; (4) makna politik identitas; dan (5)
makna ekonomi materialisme.

Kata kunci: Kartun, Representasi Sosial, Bog-Bog Bali Cartoon Magazine.
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ABSTRACT

Bog-Bog Bali Cartoon Magazine has been recognized nationally and
adknowledged by foreign cartoonist. At this moment Bog-Bog Bali Cartoon Magazine
is the one and only existed in Indonesia. Bog-Bog cartoons can be identified thorough
its characters and content: it has Balinesse values. As a social representation, Bog-Bog
cartoon reflected the culture and everyday life. It raised local issues as well as the task
of voicing idealism and expectations of Balinese in to the world through messaging
and social criticism. Therefore, this study helped elucidate the problems of forms,
ideology and meaning of Bog-Bog cartoon as a social representation. The focus of this
study was to explain the values of Balinese culture which have been struggling among
of global forces through cartoon Bog-Bog and its social construction. For that,
researcher had formulated some research problems as follows: 1) How the forms of
cartoon as a social representation in Bog-Bog-Bali Cartoon Magazine 2011/2012
edition?; 2) What is the ideology in the cartoon as a social representation in Bog-Bog
Bali Cartoon Magazine 2011/2012 edition; and 3) What meanings were reflected in the
cartoons as social representation in Bog-Bog Bali Cartoon Magazine  2011/2012
edition? The study constituted qualitative research which applied descriptive
inteptretative method. The reasearch took place in Denpasar by considering the
location of sources and the adequacy of data. The primary data of this study obtained
from the pictures of Bog-Bog cartoon 2011/2012 edition as well as the transcript of the
interview. Secondary data were various relevan information from different sources or
literatures such as scientific journals, magazines, research reports and other book
references. Data were analyzed with the postmodern aesthetic theory, ideology theory
and deconstruction theory.

Upon examination, the results showed that: 1) visual appearance of Bog-Bog
cartoon indicated the influence of postmodernism; and 2) emphasizing of parody as
humor element. Ideologies revealed in this study included: 1) media and globalization
ideology; 2) multiculturalism; 3) politic ideology and developmentalism; and 4)
cartoonist aestheticism. Meanings of Bog-Bog cartoon as social representation among
other things were: 1) aesthetics of postmodernism meaning; 2) visual communication
meaning; 3) globalization meaning; (4) politic of identity meaning; and (5) materilism
economy meaning.

Keywords: Cartoon, Social Representation, Bog-Bog Cartoon Bali Magazine.
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RINGKASAN

Kartun terselip di antara budaya-budaya pop modern seperti filem, musik,

theater yang terus berkembang dalam masyarakat. Sebagai penanda budaya kekinian,

kartun digemari oleh kelompok masyarakat tertentu terutama oleh kalangan muda yang

membutuhkan format budaya baru. Kartun sebagai budaya kekinian berkelindan

dengan industri filem. Namun perkembangan media massa menempatkan kartun

sebagai sebuah karya jurnalistik yang memuat pesan-pesan sosial politik yang cerdas

dan kritis. Misalnya dalam sejarah kartun Indonesia, kartun Oom Pasikom yang

dipublikasikan oleh Kompas terkenal dengan pesan-pesan kritisnya terhadap keadaan

sosial masyarakat dalam pemerintahan Orde Baru.

Kartun sebenarnya memiliki jejak sejarah dalam kebudayan Bali. Di daerah

Karangasem, tepatnya di desa Pegeringsingan seni lukis kartun berkembang dari seni

pewayangan yang bertema epos Ramayana dan Mahabrata. Awalnya dimulai dengan

seni prasi atau amarasi yang berarti ngerajah atau melukis di atas daun lontar. Seni

pewayangan ini memberikan pengenalan awal terhadap seni kartun modern yang sudah

bermetamorfosis dengan kaidah-kaidah yang baru. Seni kartun secara visual

mengalami deformasi yang disengaja untuk memberikan gagasan humor. Dengan

penampilan yang khas, kartun memuat pesan-pesan dengan sindiran dan kritik. Kartun

memiliki kemampuan menyindir seorang tokoh atau keadaan dengan bahasa gambar.

Gambar adalah bahasa universal yang mudah dimengerti sehingga efektif

menyampaikan sebuah pesan.

Perkembangan media massa di Bali pada era Orde Baru membidani lahirnya

Bog-Bog Bali Cartoon Magazine yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut majalah

kartun Bog-Bog. Majalah kartun Bog-Bog ditandai dengan karakter benilai budaya

Bali, mulai dari penokohan yang menggunakan busana tradisional Bali, sampai pesan
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moral berupa sindiran dan kritik sosial yang kontekstual dengan isu-isu lokal dan

nasional. Citra Bali yang digambarkan di dalam majalah kartun Bog-Bog pada

umumnya bagaimana masyarakat Bali mengalami perubahan dalam situasi kondisi Bali

yang mengglobal. Bali dan globalisasi menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat

dihindari. Pengaruh globalisasi begitu kuat dan mempengaruhi berbagai dimensi

kehidupan sosial, ekonomi dan budaya Bali. Hal ini tidak luput dalam perhatian para

kartunis Bali yang tergabung dalam majalah kartun Bog-Bog. Oleh sebab itu, majalah

kartun Bog-Bog dapat dianggap sebagai representasi sosial masyarakat Bali.

Majalah kartun Bog-Bog dalam kiprahnya membangun kesadaran ideologis

dengan pesan-pesan visual tentang kondisi masyarakat sehari-hari dalam konteks “Bali

dan Globalisasi”. Majalah kartun Bog-Bog merepresentasikan pandangan hidup orang

Bali yang terefleksikan di dalam fenomena sosial sehari-hari. Perspektif majalah kartun

Bog-Bog dalam melihat situasi dan kondisi di Bali tidak terlepas dari ideologi yang

dianut serta berbagai pengaruh dari pandangan-pandangan lainnya seperti media dan

globalisasi. Bagaimana majalah kartun Bog-Bog mengemas isu-isu sosial dengan

lelucon, parodi, dan sindiran merupakan kajian yang ingin dibahas dalam penelitian

ini.

Majalah kartun Bog-Bog mampu memberikan sumbangsih terhadap

pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, penulis perlu membuat kajian tentang

bagaimana kartun secara ideologis menjadi cermin, sekaligus alat konstruksi sosial.

Dalam penelitian ini telah disusun beberapa rumusan masalah penelitian yang

diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lengkap tentang bagaimana majalah

kartun Bog-Bog berfungsi sebagai representasi sosial.

Rumusan permasalahan penelitian adalah: (1) bagaimana bentuk tampilan

kartun sebagai representasi sosial dalam Bog-Bog Bali Cartoon Magazine edisi tahun

2011/2012?; (2) ideologi apa yang ada pada kartun sebagai representasi sosial dalam

Bog-Bog Bali Cartoon Magazine edisi tahun 2011 /2012?; dan (3) makna apa yang

tercermin pada kartun  sebagai representasi sosial dalam Bog-Bog Bali Cartoon

Magazine edisi tahun 2011/2012?
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Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan

fenomena sosial kemasyarakatan yang direpresentasikan oleh majalah kartun Bog-Bog.

Berbagai referensi menjadi acuan seperti buku berkaitan dengan kartun yang ditulis

oleh oleh Ranang A.S, I Dewa Putu Wijana dan Seno Gumira Ajidarma. Sebagai

penelitian sosial, referensi mengacu pada buku-buku kajian budaya, seperti: Chris

Barker, Yasraf Amir Pilliang, Jean Baudrillard, dan lain-lain. Referensi desain

komunikasi visual merujuk pada buku Paul M. Lester. Selain itu, penulis menggali

berbagai informasi yang relevan dari berbagai jurnal akademis, seperti: “Bali’s

Transition froma Traditional to a Modern Society: Some Op Art Warnings–offs” karya

Richard Ostrom yang ditulis dalam about the Trade International Jurnal of Comic Art

vol 4, No.2, Fall 2002. Tulisan Ostrom lainnya The Changed Function of Political

Cartoonist in Indonesia: From Challenging a Repressive Regime to Promoting

Democratic Reforms” yang dimuat dalam International Jurnal Of Comic Art Vol. 5,

No.1, Spring 2003. “Ekspresi  adalah Citra Diri  Kartun Indonesia  Kajian Aspek”

dalam  Jurnal Ekspresi Vol. 8, No.2, Oktober 2008, hal 235 -248, ditulis oleh Aznar

Zacky.

Sebagai penelitian intepretatif sosial, peneliti menggunakan beberapa alat

analisis yang bersifat eklektif dan lazim digunakan dalam penelitian kajian budaya.

Alat analisis, seperti: teori seni postmodern oleh Jean Baudrillard digunakan untuk

menjelaskan bentuk kartun Bog-Bog sebagai representasi sosial; teori ideologi oleh

Antonio Gramsci digunakan untuk menjelaskan ideologi yang ada dalam karya-karya

majalah kartun Bog-Bog; dan teori dekonstruksi oleh Jacques Derrida digunakan untuk

menjelaskan makna majalah kartun Bog-Bog sebagai sebuah representasi sosial.

Kehadiran teori semiotik oleh Charles S Peirce dan simulakrum oleh Umberto Eco

hanya bertujuan melengkapi peneltian dalam rangka memberi penjelasan yang lebih

komprehensif.

Lokasi penelitian di Kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi Bali sekaligus

tempat atau alamat rumah produksi majalah kartun Bog-Bog. Data primer diperoleh

dari berbagai gambar kartun yang diseleksi berdasarkan purposive sampling. Gambar-
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gambar kartun berasal dari majalah kartun Bog-Bog edisi tahun 2011/2012, kemudian

diseleksi berdasarkan bentuk penampilan visual, pesan ideologis, dan makna kartun.

Selain gambar-gambar kartun, peneliti juga mewancarai pendiri majalah kartun Bog-

Bog, kartunis, dan nara sumber yang mengetahui serta berkompetensi dalam industri

kartun maupun fenomena sosial di Bali. Data sekunder penelitian diperoleh dari

berbagai sumber kepustakaan, seperti: jurnal akademi, majalah, situs internet yang

relevan, dan buku referensi.

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan teori-teori yang tersedia,

tampak bahwa majalah kartun Bog-Bog sebagai representasi sosial mengungkapkan

berbagai gagasan yang tersembunyi melalui struktur atau bentuk-bentuk artistik visual

kartun. Dari sisi pemaknaan, digali bagaimana makna kartun sebagai representasi

sosial beroperasi dalam masyarakat. Kartun memiliki kemampuan menyindir seorang

tokoh atau keadaan dengan bahasa gambar. Gambar adalah bahasa yang universal,

mudah dimengerti sehingga efektif menyampaikan sebuah pesan. Pertama, bentuk

kartun sebagai representasi sosial: (1) adanya pengaruh gaya postmodernisme dalam

karya kartun yang diwakilkan oleh majalah kartun Bog-Bog. Dalam hal ini, kaidah seni

klasik dan modern yang ajeg telah mengalami pedangkalan, pencampuradukkan,

pengaburan batas-batas seni tinggi dan seni rendahan dan seterusnya; (2) penonjolan

unsur parodi dalam karya-karya majalah kartun Bog-Bog untuk memberikan kesan

humor. Parodi merupakan salah satu gaya atau style seni postmodern yang

mendahulukan permainan (fun) daripada struktur dan fungsi (structure and function

follow fun).

Kedua, ideologi dalam kartun sebagai representasi sosial antara lain: (1)

ideologi media dan globalisasi. Dalam konteks globalisasi, media sebagai alat produksi

makna yang terus berubah dan meluas tentang bagaimana masyarakat Bali

mengadaptasi gagasan-gagasan baru yang dibawa oleh zaman globalisasi. Media

mendukung globalisasi melalui penyebaran ideologi asing yang bersifat konstruktif,

seperti pragmatisme, nilai-nilai progresif seperti produktivitas, efisiensi/efektifitas

sampai hal yang destruktif seperti kriminalitas, penyebaran ideologi teror dan
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seterusnya; (2) kulturalisme. Majalah kartun Bog-Bog sebagai representasi sosial

masyarakat Bali yang masih memegang teguh pada faham spiritualisme. Orang Bali

mempercayai dunia kala niskala, kesetiaan pada tanah leluhur, percaya pada simbol-

simbol sakral, menjalankan warisan budaya patriarchy, dan sikap pragmatisme dalam

pendidikan dan pekerjaan. Dalam aspek ekonomi dan lingkungan hidup, masyarakat

Bali memiliki kearifan lokal yang membuat orang Bali mampu beradaptasi dengan

perubahan; (3) ideologi politik dan pembangunanisme. Majalah kartun Bog-Bog

mengkritisi pragmatisme dalam pendidikan di Bali. Dalam bidang kesehatan, majalah

kartun Bog-Bog mengkonstruksi nilai-nilai pemberdayaan masyarakat dalam misi

pencegahan penyebaran virus dan penyakit HIV/AIDS. Dalam bidang politik, majalah

kartun Bog-Bog mengambil posisi netral, mendorong proses demokrasi dan anti

kapitalisme; dan (4) estetisme kartunis. Kartunis Bog-Bog menginginkan kartun

menjadi wadah kritik yang sehat. Kartun sebagai karya kontemporer memiliki

paradigma artistik yang ketat dan menghadirkan moralitas yang akrab dan dekat

dengan masyarakat.

Ketiga, makna kartun sebagai representasi sosial adalah: (1) makna estetika

posmodern. Sebagai karya seni beraliran postmoderm, majalah kartun Bog-Bog

melakukan pembacaan ulang secara dekonstruktif terhadap seni-seni yang mapan,

klasik dan modern; (2) makna komunikasi visual. Adanya perubahan moda komunikasi

masyarakat yang semakin kompleks dan lebih intense pada komunikasi visual; (3)

makna globalisasi. Bagi majalah kartun Bog-Bog, globalisasi harus ditanggapi dengan

cerdas dalam rangka kebertahanan budaya Bali; (4) makna politik identitas. Politik

identitas yang digagas oleh majalah kartun Bog-Bog adalah tetap mempertahankan jati

diri di tengah konteks globalisasi yang membuat identitas Bali semakin samar; dan (5)

makna ekonomi materialisme. Materialisme menjadi mesin yang menggerakkan

ekonomi masyarakat. Tumbuhnya pariwisata di Bali membawa perubahan berbagai

aspek kehidupan;

Beberapa hal yang menjadi temuan dalam penelitian ini adalah: (1) sebagai

media produksi dan reproduksi ideologis majalah Bog-Bog menggagas pemberdayaan
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masyarakat; (2) majalah kartun Bog-Bog sebagai sebuah artefak budaya masyarakat

Bali kontemporer yang semakin kompleks dalam berkomunikasi; (3) pertentangan

filsafat antara kubu essensialisme dan nonessensialisme dalam hal pengakuan kartun

sebagai karya seni memasuki taraf krusial dengan munculnya karya kartun berbasis

industrialisasi seni grafis; dan (4) perubahan moda produksi dan berkreasi dengan

hadirnya mesin cetak (printing), software design, seperti: photoshops, coraldraw dan

lain-lain menandakan tersingkirnya kartunis dari dunia mereka.

Dalam penelitian ini makna sebuah ‘kebohongan’ yang dihadirkan oleh majalah

kartun Bog-Bog sebagai representasi sosial masyarakat Bali.  Sejatinya, kebohongan

dianggap tercela, menyimpang dari norma-norma yang berlaku hingga dianggap

sebagai sebuah pelanggaran hukum. Pada saat ini kebohongan sebagai kesadaran sosial

masyarakat postmodern yang disebut dengan gejala hiperialitas.
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abstrak

awig-awig

:

:

bentuk sesuatu yang kasat mata, tidak jelas dan tidak
berdefinisi, apabila dalam bentuk seni, dapat berupa bentuk
yang tidak sesuai dengan bentuk aslinya.
peraturan adat

Banaspati : nama makluk halus memiliki wujud seperti api dan
berelemen utama api.

Banten : persembahan dalam upacara agama Hindu.
Barong : perwujudan binatang mitologi sebagai lambang kebenaran

untuk melawan kekuatan yang merusak menggunakan
karakter singa

bog-bog : bohong
bubble speech : balon kata atau ruang dialog yang terdapat dalam gambar.
canang

catur sanak

catuspatha

:

:

:

sajen dibuat dari janur sebagai alas berisi daun palawa,
sirih-pinang, bunga dsb.
empat unsur yang membantu pertumbuhan bayi dalam
kandungan (darah, lendir pembungkus, air ketuban,
plasenta).
jalan simpang empat

celuluk : atau pung merupakan makhluk halus yang diyakini dalam
mitologi Bali dengan mata yang berlubang, gigi yang besar
besar dan kepala yang botak bagian tengah

dekonstruksi

distorsi

:

:

pengurangan atau penurunan intensitas bentuk yang sudah
baku.
atau pemiuhan; penyimpangan yang sengaja dilakukan
dalam gambar untuk memberikan efek tertentu.

frame : bingkai atau kerangka yang memberi batas sebuah gambar.
fresco

jagad

:

:

seni menggambar di kaca dengan warna-warna yang indah
dan mengilustrasikan suatu legenda atau mitos pada
masyarakat Eropa.
bumi

headline : informasi utama yang ingin disampaikan biasanya
diberikan cirri khusus agar mudah terlihat dan terbaca

hiperialitas

kahyangan
kesepekang

:

:
:

dunia realitas yang bersifat artifisial atau superfisial, yang
tercipta lewat bantuan teknologi simulasi.
dipercayai sebagai tempat bersemayam dewa dewi.
dikucilkan

kontur : garis adalah bagian tepi atau garis pinggir bentuk suatu
benda.

lay out : tata letak dari suatu elemen desain yang ditempatkan dalam
sebuah bidang menggunakan sebuah media yang
sebelumnya telah dikonsep terlebih dahulu.
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lontar : daun siwalan yang dikeringkan untuk dipakai sebagai
medium penulisan naskah

mangku

melali
melasti

:

:
:

atau pemangku adalah jabatan pemimpin dalam sebuah
ritual agama Hindu di Bali.
bermain
upacara penyucian

memedi: : makhluk halus yang dipercayai sering menyembunyikan
anak-anak.

mertha : berarti rezeki atau sumber nafkah.
motion lines

ngayah
ngerajah
ngoopin

:

:
:
:

garis imaginer yang menggambarkan jejak-jejak gerak
tubuh dari karakter kartun
melakukan pekerjaan tanpa upah.
menulis atau menggambar yang berisi kekuatan gaib
membantu

niskala : merupakan wujud yang tidak dapat dilihat oleh mata seperti
dunia ruh

palemahan

panca yadnya

: tanah pekarangan, kewajiban manusia untuk dapat menjaga
hubungan yang harmonis dengan lingkungannya
lima jenis kurban suci

panakawan : adalah karakter yang khas dalam wayang Indonesia
parahyangan : area tempat suci sebagai tempat para rahyang atau hyang.

Dalam konteks ini diartikan sebagai kewajiban menjaga
hubungan vertikal dengan Tuhan Yang Maha esa.

parodi

pawongan

:

:

karya yang digunakan untuk memelesetkan, memberikan
komentar atas karya asli, judulnya ataupun tentang
pengarangnya dengan cara yang lucu atau dengan bahasa
satire
penduduk; area pemukiman, atau konsep bagaimana
membina hubungan harmonis antara sesama manusia.

pelinggih : tempat berdiam (stana) sang Hyang Widhi Wasa.
poleng
pitra yadnya

:
:

kain tradisional Bali yang bermotif catur.
upacara suci untuk leluhur

postmodern

puri
sanggah

:

:
:

era setelah modern dengan konsep berfikir baru di segala
bidang seni dan filsafat yang menghargai berbagai
kebudayaan dunia.
keraton, istana
sanggah atau sanggar berarti tempat suci, merupakan
tempat memuja leluhur.

simulakrum

skala :

ruang tempat mekanisme simulasi berlangsungnya realitas
semu
merupakan wujud fisik yang dapat dilihat

sukertaning : mewujudkan kesejahteraan



xxxi

tat twan asi

tint and shade

:

:

itu (ia) adalah aku, anjuran untuk menjaga keharmonisan
dalam kehidupan
intensitas yang dapat menghasilkan objek gelap terang pada
bentuk kartun maupun latar belakang.

tipografi

tri hita karana

:

:

atau huruf merupakan bagian terkecil dari struktur bahasa
tulis dan merupakan elemen dasar untuk membangun
sebuah kata atau kalimat.
tiga kutub yang menjadikan kehidupan, keselarasan, dan
kebaikan hubungan manusia dengan Tuhan-sesama-alam.

tumpek wariga : hari di mana umat Hindu di Bali menghaturkan sesajen
kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi sebagai rasa
syukur manusia atas segala kelimpahan makanan dan
banyak fungsi dari tumbuh-tumbuhan yang membantu
kehidupan manusia. Umumnya diperingati 25 hari sebelum
hari raya Galungan yang bertepatan pada hari saniscara
kliwon wuku wariga dalam kalender caka atau kalender
Bali.

yadnya : kurban suci yang dilaksanakan dengan tulus iklas dalam
ajaran Hindu.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kartun merupakan hasil karya seni rupa dalam wujud gambar yang

berbentuk dua dimensi. Secara visual seni kartun dibentuk dengan corak deformasi

yang digubah dari bentuk-bentuk yang mapan, oleh para penciptanya yang disebut

kartunis. Kartun memiliki penampilan yang khas dengan ungkapan atau gagasan

yang humoris dan mengandung pesan sindiran dan kritikan. Dalam Ensiklopedia

Indonesia, kartun disebut sebagai gambar yang bersifat humoris; kadang-kadang

hanya sekadar bersifat lucu dan menarik; kadang-kadang juga dengan tujuan

mencela atau mencemoohkan suatu keadaan sosial atau seseorang (Shadily, dkk.,

1990:1680).

Kartun termasuk karikatur memiliki olah bahasa gambar yang kuat. Hal-hal

yang disampaikan termasuk gaya ungkap (idiom) seringkali universal, dapat

dimengerti oleh berbagai bangsa, tingkat sosial, usia maupun perbedaan jenis

kelamin (Zacky, 2008:235). Kartun menampilkan suasana lucu, olok-olok

semacam parodi yang memuat nuansa sindiran dan kritik; simbol atas alam pikiran

yang berupa sikap maupun perasaan (Katalog Pameran The9th Kyoto International,

Cartoon Exhibition, 2010:3).

Kartun berkaitan dengan prasi. Prasi berasal dari kata amarasi yang berarti

ngerajah atau melukis. Dengan demikian, prasi adalah rerajahan atau lukisan,

dapat juga disebut gambaran yang bercerita di atas daun lontar. Dalam bahasa

Indonesia sering juga disebut dengan komik, atau cerita bergambar yang dibuat di
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atas kertas berbentuk sebuah buku. Prasi dapat diartikan pula ilustrasi yang dibuat

di atas daun lontar maupun di atas kertas gambar dari jaman dahulu hingga sekarang

(Sutiari, 1993:10).

Berdasarkan pengertian prasi di atas, kartun bisa diterapkan di atas daun

lontar dalam cerita tertentu yang digambar dengan pisau runcing yang tajam disebut

pengerupak seperti menggambar teknik prasi. Hal ini juga disebut komik dalam

versi prasi. Kartun atau gambar bercerita di atas kertas berbentuk buku disebut

komik kartun. Di Bali, prasi dikembangkan di Kabupaten Karangasem, yaitu di

desa Tenganan Pegeringsingan dengan tema-tema pewayangan seperti Ramayana

dan Mahabrata. Prasi dikembangkan untuk menyalurkan kreativitas pengrajin dan

pelestarian nilai-nilai budaya Bali dan kepentingan pariwisata. Selanjutnya dalam

penelitian ini, prasi tidak termasuk dalam pengkajian.

Munculnya kartun pertama kali tidak dapat diketahui secara jelas. Catatan

dari berbagai sumber bahwa istilah kartun telah dikenal pada awal abad ke-19 di

Eropa. Pada saat itu perwujudannya sebagai gambar tumbuh sangat subur di

Inggris, Perancis, dan Italia. Pada abad berikutnya baru dikenal dan berkembang di

Amerika Serikat. Sebelumnya muncul istilah yang dikenal  sebagai kartun lelucon,

kartun sosial, kartun politik, kartun editorial, karikatur, kartun, animasi, komik

kartun, kartun strip, dan lain-lainya. Kartun telah berkembang sedemikian rupa

sesuai dengan kondisi sosial dan politik zaman dan bangsa setempat. Saat itu secara

umum kartun disebut gambar satire (Zacky, 2008:236).

Kartun dilihat dari perkembangan dan fungsinya pada awal abad ke 20

mengalami perkembangan yang penting, dan saling mempengaruhi pertumbuhan
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kartun-kartun yang ada di dunia. Hal ini dapat diilihat dari munculnya kreasi-kreasi

Walt Disney dalam bentuk komik kartun antara lain Woody Woodpecker, Snow

White, Cinderella, Little Mermaid, Donald Duck,, Goofy, Meckey Mouse, Three

Little Pigs, dan lain-lainnya (Zacky, 2008:237). Perkembangan ini memberi

inspirasi seniman kartunis dunia, nasional maupun lokal yang memiliki karakter

bentuk yang berbeda-beda. Khusus di Indonesia komik kartun pertama kali terbit

tahun 1955 di Semarang dengan judul “Keluarga Miring”, yakni kartun yang

menggambarkan tingkah polah panakawan dalam seting dan idiom modern.

Perkembangan kartun dipicu oleh pertumbuhan produksi media cetak, seperti:

majalah, surat kabar, buku, dan Perguruan Tinggi khususnya jurusan Seni Rupa

dalam memperkenalkan kartun kepada masyarakat. Pada era Orde Baru, kartun

mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sampai saat ini masih ada kartun yang

tetap eksis, misalnya kartun editorial Oom Pasikom yang muncul pada tahun 1967

di surat kabar harian Kompas (Zacky, 2008:237).

Setelah media cetak, kartun dikemas dalam format filem (motion pictures)

yang dipelopori oleh industri filem besar Holywood. Respon masyarakat khususnya

kaum muda terhadap kartun dalam format filem melampaui ekspetasi. Tidak heran

industri ini lebih cepat sukses daripada kartun di dalam media cetak. Tayangan

kartun di layar TV Indonesia digemari oleh kaum muda, seperti: Spongbob,

Sinchan, Kapten Tsubasaa, Upin-Ipin, Teman-Teman dan lain-lainnya. Kehadiran

produk budaya asing yang dikemas dalam karya kartun menggugah peneliti.

Keprihatinan tentang keberadaaan tontonan kartun dari luar akan mematahkan

semangat dan kreativitas kartunis Indonesia sekaligus memudarnya karakter
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bangsa. Apabila para sineas ingin menggali potensi budaya Indonesia, kartun

Indonesia tidak kalah dengan kartun luar mengingat keberagaman tema kartun

Indonesia dengan pesan-pesan yang mendidik, kritis dan menjual. Kehadiran kartun

memberikan corak dalam media cetak dan semakin semarak dengan kehadiran

media elektronik. Kartun dalam tayangan film, media cetak, komik, majalah, dan

stopper di surat kabar, keberadaannya sudah diperhitungkan terutama karena

fungsinya sebagai media informasi sosial yang humoris.

Bog-Bog Bali Cartoon Magazine yang selanjutnya disebut majalah kartun

Bog-Bog merupakan kebanggaan kota Denpasar. Sebagai reperesentsi sosial

budaya dan masyarakat Bali, majalah kartun Bog-Bog menampilkan karakter dan

nilai-nilai budaya Bali. Kartunis yang tergabung dalam majalah kartun Bog-Bog

memiliki kepedulian yang tinggi mengangkat citra Bali. Karakter budaya Bali

sebagai ikon kartun Bali mampu menjembatani gap mental antara idealisme

kartunis dengan masyarakat sehingga dengan mudah mencerna informasi yang

mungkin berat karena bernuansa sosial, politik, budaya, ekonomi dalam konteks

lokal, nasional dan global. Karakter budaya Bali yang dimaksud adalah, secara

visual penampilan bentuk ekspresi kartun, baik tokoh laki-laki maupun tokoh

perempuan menggunakan atribut busana adat Bali yang didistorsi sedemikian rupa

sehingga menarik, dan memiliki nilai keindahan tradisi Bali.

Kartun Bog-Bog mempunyai ciri khas bentuk yang mengandung nilai-nilai

budaya Bali, oleh editornya disebut kartun Bali. Dari segi fungsi, kartun Bali

menjadi representasi fenomena sosial, budaya, dan ekonomi di Bali. Kartun

menyampaikan pesan, kritikan, sindiran dan ajakan secara moral dengan nada
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humoris. Selain menghibur pembaca kartun juga menjadi medium transfer ilmu

pengetahuan serta informasi yang efektif. Muatan kartun bersifat kritis dan aktual

menyangkut situasi sosial, masyarakat lokal, nasional dan global.

Ada beberapa dasar pertimbangan peneliti mengangkat majalah kartun Bog-

Bog sebagai objek penelitian. Pertama, majalah kartun Bog-Bog merupakan

majalah yang memakai medium kartun sebagai ilustrasi dalam menyampaikan

pesan. Signifikasi gambar visual, seperti kartun sebagai medium komunikasi tidak

diragukan lagi. Ada banyak kajian yang meyakinkan bahwa medium kartun efektif

menggugah kesadaran masyarakat. Selain itu, kartun sebagai ilustrasi dalam

majalah merupakan bagian dari bidang ilmu desain komunikasi visual yang selama

ini peneliti tekuni di Institut Seni Indonesia Denpasar.

Kedua, majalah tersebut satu-satunya majalah kartun berkarakter Bali yang

bersekala lokal dan nasional. Dengan menggunakan karakter Bali, majalah kartun

Bog-Bog mendapatkan perhatian dari pengamat kartun dari luar Bali mengingat

citra Bali sangat kuat bagi akademis dan peneliti budaya internasional. Dengan

demikian, Bog-Bog memiliki nilai jual dan posisi tawar yang tinggi. Kesempatan

ini dipergunakan oleh kartunis Bog-Bog menjalin kerjasama dengan kartunis

global. Melalui kerja sama ini tidak heran Bog-Bog mengusung tema globalisasi

sebagai tema besar karya-karyanya. Tampilan dengan karakter Bali yang kuat

mendapat perhatian dan menjadi faktor pembeda, dalam hal bentuk tampilan secara

visual serta konsep idealisme kartun yang akan dikaji secara mendalam.

Ketiga, majalah kartun Bog-Bog adalah karya bilingual (menerapkan dua

bahasa), yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kartun Bog-Bog sebagai media
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representasi sosial menggunakan sembilan puluh persen bahasa gambar dan

sepuluh persen bahasa tulisan, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Strategi

bilingual adalah langkah menempatkan Bog-Bog sebagai pemain dalam arena

global yang bagi pengamat budaya dianggap sebagai arena pertarungan/perebutan

makna. Bagi Bourdieu (2014) bahasa tidak pernah netral dan selalu berada dalam

tarikan kekuasaan politik. Dalam konteks ini peniliti tertarik mengkaji berbagai

kontruksi pemaknaan setelah majalah kartun Bog-Bog memutuskan menggunakan

globalisasi sebagai tema besarnya.

Keempat, nama majalah, yaitu Bog-Bog Bali Cartoon Magazine. Nama

Bog-Bog dianggap sangat unik dan terkesan berteka-teki. Konsep nama majalah ini

dilatarbelakangi oleh historis dan filosofi dengan penerapan dua jenis kata atau

billingual yang terdiri dari kata lokal daerah Bali yaitu Bog-Bog dan kata universal

dari bahasa Inggris yaitu Cartoon Magazine. Kata Bog-Bog apabila diterjemahkan

dalam bahasa Indonesia berarti “bohong”. Jika dirangkaikan arti Bog-Bog Bali

Cartoon Magazine secara keseluruhan adalah “majalah kartun Bali yang bohong”.

Permainan bahasa (language game) adalah dalam rangka memenangkan

pertarungan (makna) baik secara literal maupun gramatikal: “language game is a

system of manipulating spoken words to render them incomprehensible to the

untrained ear”. Dalam filasafat permainan kata-kata seperti Bog-Bog adalah usaha

menyembunyikan sesuatu:”…speech activity or complete, but limited, system of

communication and action, which may or may not form a part of the existing use of

language in its wider context”. Menurut Fairclough (1989) penggunaan bahasa

paralel dengan kekuasaan.
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Kata Bog-Bog (bohong) kalau disimak berkontradiksi dengan kartun

sebagai representasi sosial. Apa yang direpresentasikan melalui media kartun dalam

majalah tersebut merupakan hal yang nyata di masyarakat, seperti masalah sosial,

budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Atau benar pesan yang disampaikan oleh media

kartun dalam majalah Bog-Bog sebagai sebuah kebohongan? Atau bentuk kartun

itu artinyanya adalah bohong? Hal ini memerlukan pengkajian lebih lanjut dan

mendalam. Di balik kata Bog-Bog (bohong) tentu ada permainan ideologi, atau

konsep-konsep besar dari editor untuk dapat bersaing dan eksis di tengah-tengah

arus globalisasi dalam mempertahankan kartun sebagai representasi sosial yang

mengandung nilai-nilai budaya Bali. Interpretasi yang lain adalah majalah kartun

Bog-Bog sebagai produk lokal yang memiliki potensi dalam mempertahankan

identitas Bali. Seni kartun yang berkarakter nilai-nilai budaya Bali dapat

dipertahankan di tengah-tengah derasnya arus globalisasi yang tanpa batas atau

sekat akibat ilmu pengetahuan dan teknologi.

Majalah Bog-Bog edisi 2011/2012 dipilih karena secara idelogis kartun

Bog-Bog menggerakkan masyarakat, mempersuasi masyarakat, mengatakan

sesuatu dengan cara satire atau humor yang subtil. Selain itu, di dalamnya juga

terdapat gambar-gambar yang representatif terhadap fenomena sosial di Bali. Setiap

tema mengandung pesan yang bermakna, nyata dan kompleks di masyarakat.

Dalam proses kreatif pembuatan kartun Bog-Bog terdapat konsep yang sudah

direncanakan sejak awal. Kemudian, konsep itu dihadirkan dalam bentuk visual

yang dibaca oleh publik. Kajian untuk mengungkap konsep terkait dengan bentuk
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tampilan, idiologi, dan makna kartun harus melalui studi tentang seluruh proses

penciptaan, kontekstualitas berkreasi, pengaruh internal dan eksternal.

Dalam menentukan edisi yang menjadi objek kajian, peneliti menggunakan

tahun 2011/2012 dengan alasan karya pada tahun tersebut dianggap lebih

representatif dalam hal kualitas gambar dan isu yang diangkat dibandingkan dengan

tahun sebelum dan sesudahnya. Tahun 2011/2011 menjadi lebih istimewa karena

pada tahun tersebut majalah Bog-Bog genap berkarya selama satu dekade, dan

mendapat penghargaan Muri sebagai majalah kartun pertama bernuansa karakter

nilai-nilai budaya Bali, dan The Best Brand Award 2011 kategori Souvenir Shop.

Secara visual kartun disebut sebagai representasi sosial dalam majalah

kartun Bog-Bog yang merupakan hasil final dekontruksi bentuk kartun oleh para

kartunis yang berkreasi mengusung bendera Bog-Bog Bali Cartoon Magazine.

Konsep nuansa tradisi Bali secara konsisten selalu menjadi ikon bentuk-bentuk

kartun, setiap kali majalah itu terbit. Ini berarti upaya untuk mewujudkan pencitraan

hasil karya seni para kartunis yang tergabung dalam majalah Bog-Bog, sekaligus

memunculkan karakteristik khas majalah tersebut yang langka ditemui. Dalam

pemahaman konsep dekonstuksi, bentuk kartun jika dipahami sejak awal

merupakan distorsi bentuk-bentuk yang mapan. Akan tetapi, kartun didekonstruksi

kembali untuk mendapatkan bentuk-bentuk yang khas dengan menambahkan image

nilai budaya lokal Bali. Dengan demikian pelestarian budaya dalam bentuk

kreativitas inovasi terjadi tanpa menghilangkan khasanah nilai budaya Bali.

Nilai-nilai budaya Bali ini diekspresikan secara kreatif dengan tujuan

membangkitkan karakter estetika yang tinggi dan unik. Bentuk kartun bernuansa
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Bali ditampilkan dengan menambahkan atribut atau busana adat Bali pada tokoh

kartun laki-laki dan perempuan. Contohnya ikat kepala (udeng), saput dan kain

untuk tokoh kartun laki-laki dan tatanan busana (sanggul, kebaya, selendang, dan

kain) bagi tokoh kartun perempuan. Inilah yang menjadi keunggulan penampilan

kartun Bali sehingga menggugah emosi pembaca. Fungsi representasi sosial

majalah kartun Bog-Bog tidak terlepas dari elemen humoris, informatif dan estetis.

Di samping mempunyai bentuk yang unik, di balik bentuk ini diyakini tersimpan

ideologi, makna-makna sosial, budaya dan lain-lainnya. Bagi peneliti hal ini

menarik untuk dikaji lebih jauh, oleh karena mengandung pesan moral, nilai-nilai

sosial budaya yang kontekstual, bersifat cerdas, kritis, dan humoris.

Kartun sebagai representasi sosial merupakan ranah dalam penelitian kajian

budaya yang seyogianya tidak mengabaikan objek formal dan objek material. Objek

formal adalah objek yang menyangkut sudut pandang, yaitu sudut pandang objek

material kajian yang dibahas atau dikaji. Objek material adalah objek yang

merupakan fokus kajian dari suatu ilmu pengetahuan tertentu (Kaelan, 2005:84).

Objek formal terkait dengan penelitian kartun sebagai representasi sosial dalam

majalah kartun Bog-Bog, meliputi sudut pandang histori, sosiologi dan antropologi

seni. Sudut pandang histori digunakan untuk merunut peristiwa-peristiwa yang

melatarbelakangi munculnya majalah kartun Bog-Bog. Dari sudut pandang

sosiologi mencakup ideologi apa yang ada dalam majalah Bog-Bog edisi

2011/2012. Dari sudut antropologis seni yaitu mengamati bentuk dan makna

melalui pendekatan kajian budaya yang multidisiplin.
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Objek material meliputi sudut pandang segala sesuatu yang merupakan

objek kajian sekaligus menunjukkan ruang lingkup penelitian ilmu tersebut. Dalam

hal ini meliputi sudut pandang pemikiran para kartunis dalam berkarya. Termasuk

di dalamnya versi bentuk kartun, pemikiran tentang makna kartun, ideologi atau

konsep-konsep kartun sebagai representasi sosial pada majalah kartun Bog-Bog dan

sistem hubungan sosial para kartunis khususnya yang ada di lingkungan majalah

kartun Bog-Bog.

Dari pemaparan berbagai sudut pandang di atas, terlihat begitu kompleks

persoalan yang ada, sehingga menarik untuk dikaji secara mendalam dengan ilmu

kajian budaya dan desain komunikasi visual sebagai pendukungnya. Akhirnya

diketahui makna apa yang sesungguhnya tersurat dan tersirat di balik kartun sebagai

representasi sosial dalam majalah kartun Bog-Bog.

Untuk menghindari kesimpangsiuran akibat banyaknya fenomena yang

terkait dengan kartun sebagai representasi sosial dalam majalah kartun Bog-Bog,

maka aspek yang dikaji meliputi: bentuk tampilan kartun sebagai representasi,

ideologi yang ada dalam kartun, serta makna yang tercermin pada kartun sebagai

representasi sosial  dalam majalah kartun Bog-Bog edisi 2011/2012.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang muncul

sekaligus sebagai fokus penelitian sebagai berikut.
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1.2.1 Bagaimana bentuk tampilan kartun sebagai representasi sosial dalam Bog-

Bog Bali Cartoon Magazine edisi tahun 2011/2012?

1.2.2 Ideologi apa yang ada pada kartun sebagai representasi sosial dalam Bog-

Bog Bali Cartoon Magazine edisi tahun 2011 /2012?

1.2.3 Makna apa yang tercermin pada kartun sebagai representasi sosial dalam

Bog-Bog Bali Cartoon Magazine edisi tahun 2011/ 2012?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam tentang

ide, konsep, bentuk, ideologi dan nilai-nilai yang berkaitan dengan makna kartun

sebagai representasi sosial  dalam majalah kartun Bog-Bog edisi 2011/ 2012,

melalui pendekatan kajian budaya dan ilmu desain komunikasi visual terhadap

kartun sebagai representasi sosial  dalam media komunikasi massa seperti majalah

kartun Bog-Bog mempunyai peranan penting pada masyaarakat kontemporer saat

ini. Disamping ingin melestarikan nilai budaya Bali di tengah-tengah laju

globalisasi melalui kartun berkarakter nilai budaya Bali. Kajian ini juga bertujuan

mengembangkan wawasan dalam berpikir kritis masyarakat, para kartunis, dan

pencinta kartun.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut.
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1) Untuk mengetahui bentuk tampilan atau penyajian kartun sebagai

representasi sosial dalam majalah kartun Bog-Bog edisi 2011/ 2012.

2) Untuk mengetahui ideologi pada kartun sebagai representasi sosial dalam

majalah kartun Bog-Bog edisi tahun 2011/2012.

3) Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai makna kartun yang

tersembunyi pada kartun sebagai representasi sosial dalam majalah kartun

Bog-Bog edisi 20011/2012 sebagai wawasan berpikir kritis.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu kajian budaya

melalui proses analisis bentuk penampilan, ideologi dan makna kartun

sebagai representasi sosial dalam majalah kartun Bog-Bog edisi 2011/2012.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan

pengetahuan seni kartun dalam khazanah kesenirupaan dan aspek kajian

budaya khususnya mengenai kartun sebagai representasi sosial dalam

majalah kartun Bog-Bog edisi 2011/2012.

3) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian yang sejenis

sebagai usaha mempertahankan seni kartun, yang berwawasan nilai-nilai

budaya Bali dan pengembangan wawasan berpikir yang kritis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Seniman Kartun atau Kartunis
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Hasil penelitian ini secara praktis dapat dijadikan motivasi untuk

meningkatkan kreativitas dan wawasan bagi para  kartunis Bali  dalam

pengembangan seni kartun yang bernuansa nilai budaya Bali dan kajian

budaya berdasarkan  pemahaman kartun sebagai representasi sosial  dalam

majalah Bog-Bog edisi tahun 2011/2012.

2) Pemerintah/Swasta/Perusahaan

Bagi pemerintah ataupun swasta penelitian ini dapat dijadikan bahan

inventaris, perpustakaan seni budaya yang memiliki nilai lokal budaya Bali

yang tinggi berdasarkan kajian budaya yang terkait dengan kartun sebagai

representasi sosial dalam majalah Bog-Bog edisi 2011/ 2012. Di samping

juga dapat dijadikan media komunikasi sosial mengenai pogram

pemerintah/swasta yang terkait dengan kebutuhan, kondisi, dan situasi

masyarakat kekinian. Bagi perusahaan dapat dijadikan media komunikasi

bisnis.

3). Masyarakat

Hasil peneltian ini diharapkan dapat menggugah pemikiran, wawasan

masyarakat atau pecinta kartun ke arah berpikir kritis dalam menyikapi

fenomena yang muncul di lingkungan masyarakat melalui pemahaman

kartun sebagai representasi sosial dalam majalah kartun Bog-Bog edisi

2011/2012.


