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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam masyarakat modern saat ini peran komunikasi sangat terasa. Tidak ada 

kegiatan dalam masyarakat yang tidak lepas dari komunikasi. Komunikasilah yang 

menimbulkan sistem sosial dan menjadi unsur yang dinamis dalam suatu bangsa 

(Rachmadi, 1988).  

 Perkembangan teknologi komunikasi dan timbulnya berbagai kepentingan 

masyarakat kepada media massa menjadikan peranan pers semakin penting. Seorang 

ahli komunikasi, McLuhan, menyebutkan bahwa pers sebagai medium pada 

hakekatnya merupakan extension of men (perpanjangan manusia) (Oetama, 

1987:112). Maksudnya, pers menjadi perpanjangan manusia dalam usaha 

memperoleh informasi tentang lingkungannya. 

 Perjalanan para pencari dan penulis berita ini dalam sejarah Indonesia tidak 

berjalan dengan mulus. Pada masa Orde Baru, pers menghadapi perspektif aspirasi 

publik yang integralistik (Akbar, 1994: “Aspirasi Publik dalam Pers Republik”). 

Negara dikatakan sebagai perwujudan rasional dari aspirasi publik. Apa yang 

dikatakan negara adalah yang juga dikatakan oleh publik. Dalam konteks yang 

demikian, apabila pers memperhatikan kepentingan negara juga berarti bahwa pers 

menyuarakan kepentingan publik. Dalam periode yang mengedepankan 
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pembangunan dalam berbagai bidang inilah yang kemudian memunculkan istilah pers 

pembangunan. 

 Pers pembangunan memiliki beberapa ciri pokok. Pertama, pers harus selalu 

menggelorakan semangat membangun dalam masyarakat. Kedua, pers selalu 

menginformasikan berbagai aktivitas dan usaha pembangunan. Ketiga, pers 

melakukan pengawasan pembangunan yang konstruktif dan bertanggungjawab. 

Keempat, pers pembangunan harus mendukung persatuan stabilitas nasional, serta 

menghindari diri menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Kelima, pers 

pembangunan setiap saat dapat ditertibkan oleh negara apabila tidak mendukung atau 

menentang usaha-usaha pembangunan sosial.  

Di masa Orde Baru, pers juga ditandai dengan terjadinya industrialisasi secara 

pesat. Kuasa modal mulai memainkan peranan yang besar. Keadaan ini menimbulkan 

konsekuensinya sendiri. Dikhawatirkan akan adanya “penjajahan” modal atas 

idealisme, yang menyebabkan idealisme bisa saja terjual. 

Pers dapat dikatakan adalah tempat “penitipan” kepentingan tiga komunitas: 

negara, modal dan masyarakat (Fatah, 1994: “Resistensi Pers Kita: Negara, Modal, 

dan Masyarakat, bagian pertama”). Masyarakat menitipkan kepentingannya pada pers 

untuk memperoleh informasi aktual-faktual, menyalurkan aspirasi politik, dan 

menjadikan pers sebagai kekuatan kontrol sosial. Negara menitipkan kepentingannya 

agar pers menjadi agen pembangunan dan modernisasi dengan jalan ikut menjaga 
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stabilitas dan tertib politik. Kekuatan modal berkepentingan agar pers menjadi agen 

produksi yang produknya layak pasar dan mendukung program akumulasi modal. 

Kompas, salah satu surat kabar harian terbesar di Indonesia juga tidak terlepas 

dari masalah itu. Dalam penyampaian kritik-kritiknya, Kompas oleh sebagian 

pembacanya dianggap kurang berani. Pembaca dibawa berputar-putar dulu sehingga 

dibuat bingung untuk mengetahui apa sebenarnya maksud ulasan Kompas, dan 

bagaimana sikap Kompas sendiri terhadap masalah yang diulas itu (Lesmana, 

1985:3).  

Dalam kondisi bahasa verbal tidak lagi mampu menggambarkan keadaan 

sebenarnya, keberadaan kartun dalam sebuah surat kabar menjadi lebih bermakna. Di 

saat pesan tidak dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, maka kartun memegang 

peranan penting. Fakta yang kadang merupakan peristiwa pahit dapat dikemukakan 

tanpa menyinggung perasaan (Pramono, 1981:1). Kartun dan karikatur di media 

massa tidak lagi sekedar pengisi halaman kosong melainkan karya yang memiliki 

efek, penuh pesan dan estetika (Sudarta, 1987:52-53).  

Karikatur ini memiliki fungsi menghibur sekaligus sebagai media komunikasi. 

Fungsi menghibur ini juga lebih dimaksimalkan untuk menyalurkan perasaan yang 

didorong oleh berbagai hal, seperti keadaan sosial, politik, ekonomi, atau faktor 

lainnya. Humor dapat dijadikan sebagai kritik disamping sebagai sarana rekreasi. 

Karikatur ini juga berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai budaya, pandangan serta 

gagasan. 
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Karikatur dipandang sebagai suatu media komunikasi yang potensial. 

Karikatur dapat membahasakan kondisi apapun dalam bentuk-bentuk yang 

mengandung nilai humor (Republika, 1993).  

Merujuk pada konsep yang diungkapkan oleh Hall (Hall, 1977), karikatur 

memiliki nuansa yang high context, dimana informasi tidak digambarkan secara 

eksplisit. Informasi yang terdapat dalam kartun kebanyakan telah menyatu dalam 

kehidupan manusia, disampaikan kembali secara berputar tanpa langsung menyentuh 

pokok persoalan. Para komunikan yang harus mampu menangkap inti 

pembicaraannya. 

Merujuk pada pernyataan Hall di atas, berdasarkan pengamatan komik Panji 

Koming merupakan salah satu bentuk kartun yang memiliki nuansa demikian. 

Dengan implisit, komik ini menghadirkan berbagai permasalahan yang terjadi di 

Indonesia termasuk masalah sosial dan politik. 

Menurut konsep mengenai komik yang memadukan teks dan visual, penyajian 

informasi dalam bentuk komik ini membantu pemahaman masyarakat tentang isu 

sosial politik yang diberitakan Kompas selama seminggu. Isu tersebut diangkat dalam 

Headline ataupun kolom Tajuk Rencana dan Opini, seperti yang dikatakan oleh Dwi 

Koming dan Tim Panji Komng. Komik memiliki karakteristik yang mengandung teks 

dan gambar dimana mampu memengaruhi aspek kognitif. 

Salah satu teori yang dapat membantu menganalisis aspek-aspek kognitif 

adalah Teori S – O – R. Mengacu pada teori Stimulus Organisme  Respons, 
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dipandang bahwa perubahan sikap bergantung pada kualitas rangsangan yang 

diterima organisme dalam suatu proses komunikasi. Pengertian dari stimulus adalah 

segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Menurut teori ini 

respon ditimbulkan adalah reaksi dari adanya stimulus khusus (Effendy, 1993:255). 

Stimulus dapat berupa pesan yang menyentuh pada indera manusia. Pesan 

tersebut dapat disalurkan melalui komik sebagai medianya. Komik karya Dwi Koen 

adalah suatu media yang bertugas untuk menyampaikan informasi mengenai beragam 

isu sosial politik yang dianggap penting oleh Kompas dengan gaya yang lebih santai 

dan menghibur. Proses yang terjadi adalah dimana komik sebagai stimulus membantu 

terbentuknya pemahaman, sebagai efek, di dalam diri pembaca komik itu sendiri 

sebagai organisme. 

Salah satu segmen pembaca komik adalah mahasiswa. Daoed Joesoef 

membedakan mahasiswa dengan pemuda lain. Mahasiswa dinilai memiliki daya nalar 

yang relatif lebih tinggi, dimana pikiran lebih menguasai daripada emosi (Effendy, 

1992: 190). Penalaran adalah dasar dari pemikiran yang analitis dan sintetis sehingga 

mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai masalah kehidupan dan 

memperbaikinya di masa yang akan datang. 

Mahasiswa sebagai agen pembangunan, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu 

Komunikasi Fakultas Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara angkatan 2009 

diasumsikan mampu memahami komik Panji Koming dengan baik. Berangkat dari 

hal-hal tersebut maka penelitian ini mencoba tingkat pemahaman khalayak terhadap 
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isu politik di lingkungan DPR dalam komik Panji Koming tahun 2011 oleh mahasiwa 

jurnalistik angkatan 2009 Universitas Multimedia Nusantara.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti mencoba mengkaji 

hal berikut: 

“Seberapa tinggi tingkat pemahaman mahasiswa jurnalistik angkatan 2009 terhadap 

isu politik di lingkungan DPR dalam komik Panji Koming tahun 2011”? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

 Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 

Jurusan Jurnalistik angkatan 2009 terhadap isu politik di lingkungan DPR dalam 

komik Panji Koming tahun 2011. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

 Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

gambaran mengenai seberapa tinggi tingkat pemahaman mahasiswa jurnalistik 

angkatan 2009 terhadap isu politik di lingkungan DPR dalam komik Panji Koming 

tahun 2011. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi 

surat kabar dalam upaya mereka menyampaikan isu-isu politik melalui komik 

karikatur yang dapat dipahami oleh pembacanya.  
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