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ABSTRAK 
Ancaman yang sangat berbahaya pada saat terakhir ini di negara kita adalah 

maraknya penyakit sosial yaitu Korupsi. Beberapa pelaku korupsi yang berhasil lari 
ke luar negeri merasa aman-aman saja. Masyarakat sudah tidak heran lagi dengan 
keberadaan koruptor yang bertahun-tahun tinggal di luar negeri dan merasa aman 
dan terlindungi di salah satu negara tertentu. Sudah bukan hal baru lagi bahwa para 
Koruptor membelajakan hasil kejahatan korupsinya ke salah satu negara, hingga 
perekonomian di negara tersebut terus maju dan berkembang. Media cetak seperti 
surat kabar memiliki ciri khas dibanding dengan media massa yang lain. Media 
cetak seperti surat kabar tidak hanya penyampai informasi utama dalam fungsinya, 
tetapi juga memiliki suatu karakteristik yang menarik yang perlu diperhatikan untuk 
memberi analisa kritis yang dapat memotivasi pembaca untuk lebih mengmbangkan 
pola pikir masyarakat pembaca semakin kritis dan selektif dalam menyikapi berita 
yang ada di media massa. Karikatur pada surat kabar bukan hanya  sekedar 
melengkapi dan hiburan, tapi juga dapat memberi informasi dan tambahan 
pengetahuan bagi masyarakat. Karikatur dapat membangun masyarakat melalui 
pesan sosial yang dikemas secara kreatif dengan pendekatan simbolis. Tujuan 
penelitian ini untuk memastikan bahwa makna karikatur terhadap berita mengenai 
kasus korupsi sebagaimana terdapat dalam gambar karikatur “clekit” di harian Jawa 
Pos khususnya edisi Juni 2011. Karikatur clekit yang terbit di Jawa Pos edisi 7 Juni 
2011 tentang keberadaan Mister A dan misterinya, sedangkan Karikatur clekit yang 
terbit di Jawa Pos edisi 9 Juni 2011 adalah sudut pandang seorang sosok yang 
bijak. 
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PENDAHULUAN 
 

Respon media massa khususnya media cetak seperti koran terhadap kasus 
korupsi yang tengah terjadi di Indonesia, salah satunya diungkap melalui karikatur 
yang memiliki fungsi tidak hanya sekedar melengkapi keberadaan isi dari sebuah 
surat kabar apalagi sekedar hiburan yang disajikan bersama dengan berita-berita 
utama yang lain. Hal ini terjadi oleh karena pesan melalui media cetak diungkapkan 
dengan huruf-huruf mati, yang baru menimbulkan makna apabila khalayak berperan 
secara aktif. Peran media cetak seperti surat kabar tidak hanya berperan sebagai 
pencarian informasi yang utama dalam fungsinya, tetapi bisa juga memiliki 
karakteristik yang menarik yang perlu diperhatikan untuk memberikan analisis kritis 
yang dpat menumbuhkan motivasi, mendorong serta dapat mengembangkan pola 
pikir bagi masyarakat agar semakin kritis dan selektif ketika menyikapi berita-berita 
yang ada dalam media. Sementara itu, kaarikatur pada surat kabar bukan hanya 
sebagai pelengkap yang sekedar memberi hiburan selain berita-berita utama yang 
disajikan di surat kabar, tetapi juga memberi informasi dan tambahan pengetahuan 
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bagi masyarakat khusunya para pembaca. Pesan sosial biasanya dikemas secara 
kreatif menggunakan pendekatan simbolis. Karya visual yang menggunakan sedikit 
kata-kata akan merangsang pembaca untuk terbuka untuk melahirkan makna yang 
luas bagi pembaca. Meski tidak semua pembaca mampu menginterpretasikan 
dengan tepat yang sesungguhnya masih terikat dalam kontruksi realitas yang 
dibentuk oleh media tersebut. Mampukah pembaca membaca segala kritik yang 
sengaja ditampilkan oleh media? Benarkah media menggunakan karikatur sebagai 
sarana menyampaikan kritiknya terhadap permasalahan yang dibuatnya? Disinlah 
kajian menarik untuk menjawabnya. 

Adakah makna kritik sosial  mengenai maraknya kasus korupsi di negara 
kita yang dikonstruksikan dalam karikatur “clekit” Jawa Pos Edisi Juni 2011? 
Dengan karikatur “clekit” Jawa Pos Edisi Juni 2011 akan dibuktikan makna tanda-
tanda dan simbol terhadap  berita kasus korupsi yang terdapat dalam gambar 
karikatur “clekit” Jawa Pos Edisi Juni 2011. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi 
acuan dan inspirasi, khususnya perkembangan studi lmu komunikasi mengenai 
pemaknaan simbol-simbol yang terdapat dalam karikatur dengan menggunakan 
analisis semiotik. 

Kerangka dasar teori dalam setiap kegiatan komunikasi minimal diperlukan 
tiga komponen, yaitu source (komunikaor), message (pesan), destination 
(komunikan) (Willbur Schramm). Dua mahzab utama dalam studi komunikasi yaitu 
pertama proses penyampaian pesan dengan menggunakan tanda-tanda atau 
lambang-lambang sebagai media atau transmisi pesan. Kedua komunikasi 
merupakan produksi dan pertukaran makna-makna. Pesan sebagai tanda-tanda 
melalui interaksi dengan penerima (receiver) akan menghasilkan makna. Pengirim 
(sender) sebagai pentransmisi pesan menjadi kurang penting dan penekanan 
beralih pada „teks‟ dan bagaimana „membacanya‟ (Fiske, 1990). Membaca adalah 
proses menemukan makna yang terjadi ketika pembaca berinteraksi dengan teks 
yang membawa pada aspek pengalaman sosial budaya pembaca ketika memahami 
kode dan tanda yang membentuk teks. Makna akan terjadi apabila komunikator dan 
komunikan memiliki makna yang sama. Karikatur tentang maraknya kasus korupsi 
yang dimuat di media massa dalam hal ini surat kabar Jawa Pos disajikan sebagai 
bentuk komunikasi visual yang mengandung muatan pesan dari karikaturis kepada 
pembaca agar dapat menangkap dan mengetahui makna yang terkandung dalam 
gambar karikatur.hal dasar tentang semiotik, makna elemen pembentuk makna 
dalam berlangsungnya komunikasi, seperti tanda, signifikasi, ikon, denotasi, serta 
konotasi dapat menuntun kita untuk mencari makna dari suatu fonomena 
komunikasi yang terjadi di sekitar kita, faktor budaya dimana tanda-tanda itu itu 
berada perlu dipertimbangkan. 

Karikatur  di media massa tidak terlepas dari sifat keaktualan, karena di 
dalamnya mengikuti wacana publik yang berkembang saat itu. Konstruksi realitas 
tertentu yang disampaikan dalam bentuk visual merupakan waacana yang 
dimunculkan dalam karikatur. 
Media massa memiliki kewenangan penuh dalam mengkonstruksi realitas maupun 
fenomena-fenomena sosial di masyarakat, agar dapat lebih mudah memberikan 
pengaruh dalam pembentukan opini publik. Salah satunya dalam bentuk karikatur 
karena pada .umumnya orang lebih interest melalui media gambar yang terkesan 
lucu. Opini  terhadap realitas yang ada selalu beragam menurut ideologi wartawan 
dan kepentingan-kepentingan yang ada dalam tubuh media massa itu sendiri, 
karena setiap media massa memiliki karakter, latar belakang, serta tujuan yang 
berbeda-beda.karikatur dalam Encyclopedie International didefinisikan  sebagai 
sebuah satire dalam bentuk gambar atau patung, sedangkan dalam Encyclopdie 
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Britaninica adalah sebagai gambaran seseorang, suatu tipe, atau suatu kegiatan 
dalam keadaan terdistorsi. Dari sifatnya karikatur dibagi menjadi tiga macam yaitu 
karikatur orang-pribadi, karikatur sosial, dan karikatur politik. Karikaturis memiliki 
kebebasan mengemukakan tema-nya dengan gaya satiris humor yang khas, 
selama tidak vulgar atau amoral atau mengetengahkan cacat fisik manusia dan 
tidak pula kotor atau jorok adalah merupakan kode etik yang jarang diketahui orang 
atau bahkan karikaturis itu sendiri. Karikatur yang baik adalah karikatur yang paling 
hemat kata, bahkan kalau bisa tanpa kata sama sekali, karena karikatur adalah 
bukan poster. Karikatur biasanya hanya mengungkap esensi pesan yang harus 
disampaikan dan menuangkannya ke dalam gambar sederhana tanpa detail dengan 
menggunakan simbol-simbol serta karakter yang mudah dikenal dan dimengerti 
dengan cepat. Sebagai salah satu bentuk komunikasi untuk menciptakan reaksi 
terhadap suatu peristiwa tertentu, karikatur berfungsi sebagai media dalam 
menyampaikan pesan terhadap berbagai masalah yang sedang terjadi dalam 
masyarakat untuk digali atau dicari sisi faktanya. 

Sebagaimana teori Charles Sanders Pierce berdasar obyeknya membagi 
tanda atas ikon, indeks. Dan simbol. Dimana ikon hubungan antara tanda dan 
obyek atau acuan yang bersifat kemiripan, indeks yaitu tanda adanya hubungan 
alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat 
atau tanda yang langsung mengacu pada kenyataan, dan simbol adalah tanda yang 
menunjukkan bentukalamiah antara penanda dan petandanya. 
 

METODE PENELITIAN 
 
Metode kualitatif dimana jenis penilitan yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, jenis penelitian 
yang menggabarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan 
(Rakhmat, 2001;24). Metode kualitatif-interpretatif yaitu memfokuskan pada tanda 
dan teks sebagai obyek kajian, serta bagaimana peneliti menafsirkan dan 
memahami kode dibalik tanda dan teks yang ada. Pendekatan dengan dasar 
penafsiran atau interpretatif berdasarkan konteks atau atar belakang sosial sesuai 
tanda-tanda yang digunakan dengan memfokuskan pada pemaparan simbol, pesan, 
serta makna dalam gambar karikatur mengenai korupsi di surat kabar Jawa Pos 
edisi Juni 2011. Interpretasi adalah hasil ari sebuah perspektif atau sudut pandang 
tertentu, hingga paradigma interpretatif merupakan kajian yang menghasilkan 
sesuatu sesuai dengan interpretasi dan penafsiran dari seoang peneliti. Obyek 
penelitian ini berupa gambar karikatur karya ilustrasi dari Wahyu Kokkang yang 
dimuat dalam kolom opini Clekit surat kabar Jawa Pos edisi Juni 2011. Tema yang 
diangkat adalah penanganan kasus korupsi yang terkesan lambat dengan 
mengamati karikatur Clekit tanggal 7 Juni 2011 dan karikatur clekit tanggal 9 Juni 
2011. Adapun yang dianalisis yakni gambar karikatur sebagai hasil karya seni rupa 
yang sarat dengan tanda serta makna. Dengan pendekatan analisis pierce yaitu 
Ground, Object dan interpretant. Teknik analisis dipergunakan analisis semiotik 
mengacu pada pendekatan Peirice. Telaah simbolik (hermeneutik) digunakan untuk 
mengkaji makna tanda dalam „;teks‟ tersebut, dan untuk mempertajam interpretasi 
makna serta menjaga validitas kajian diperlukan data yang berfungsi sebagai 
penguat penafsir (Sobur, 2003;136). Dengan mengacu pada metode yang 
digunakan Tommy Christomy yaitu (1) mendeskripsikan jalinan tanda dalam gambar 
karikatur melalui pola : gestur, komposisi ruang, dan hubungan antar obyek. (2) 
gambar tampil sebagai tanda, karena ada kedekatan antara gambar dan obyknya 
dengan mengamati pola :  proporsition, indexial, type(legysgin). (3) pengamatan 
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aspek bahasa yang tercantum di bawah ilustrasi gambar (4) deskripsi aspek bahasa 
dengan mempertimbangkan sign, object, dan interpretant. 

Tanda dan simbol yang terdapat di dalamnya adalah hal yang dianggap 
mampu mewakili gambaran situasi yang sedang terjadi dalam masyarakat saat ini. 
Penelitian ini menekankan pada keberadaan simbol-simbol dari karikatur kasus 
korupsi yang merupakan wahana kritik. Respon manusia terhadap simbol dalam 
pengertian makna berdasarkan pandangannya. 

Sebagaimana pendekatan semiotik Charles Sanders Pierce, Gambar 
karikatur editorial Jawa Pos 7 Juni 2011, diperoleh hasil pengamatan sebagai 
berikut: 

Ikon Mister A 

Indeks Tangan kebelakang, “Asal Njeplak”,”Asal Korup”,”Asal 
Bohong”,”Asal Lupa”,”Asal Lebay”,”Asal Bunyi”,”Asal 
Sombong”,”Asal Ngawur” dan “Asal Comment” 

Simbol Topeng mata gelap 

 
Triangle of meaning sebagaimana analisa semiotik Charles Sanders Pierce tentang  
Gambar karikatur editorial Jawa Pos 7 Juni 2011 dapat dipaparkan sebagai berikut 
 

Tanda (Sign) Setiap bentuk pemaknaan yang dapat ditimbulkan oleh 
gambar karikatur ini, baik konotatif maupun bersifat 
denotatif. 

Obyek (Object) Seluruh badan gambar, mulai jenis gambar karikatur, 
bentuk gambar dan bentuk penyajian gambar  

Interpretan (Interpretant) Gambar karikatur akan dijadikan korpus, yaitu gambar 
“Mister A” secara keseluruhan dengan menggunakan 
hubungan tanda dengan acuan tanda dalam model 
kategori tanda yang dimiliki Pierce. 

 
Indeks dalam karikatur Jawa Pos edisi Selasa, Selasa 7 Juni 2011 : 
1. Tangan kebelakang 
2. Dada membusung dengan sorot mata tajam menantang 
3. Tulisan „Saya Mister A”, 
4. Tulisan “Asal Njeplak”,”Asal Korup”,”Asal Bohong”,”Asal Lupa”,”Asal 

Lebay”,”Asal Bunyi”,”Asal Sombong”,”Asal Ngawur” dan “Asal Comment” 
Ikon dalam karikatur Jawa Pos edisi Selasa, Selasa 7 Juni 2011 : Mister A 
sekarang masih misteri jati dirinya beserta kontroversi yang disandangnya. 
Mister A menyembunyikan sesuatu yang dalam hal ini berhubungan dengan 
korupsi. 
Indeks dalam karikatur Jawa Pos edisi Selasa, Selasa 7 Juni 2011 :  

1. Tangan dibelakang diartikan ada yang disembunyikan dan tidak mau 
memperlihatkan apa yang ada di tangannya 

2. Tubuh membusung dengan sorot mata tajam menantang diartikan ada rasa 
percaya diri bahwa dia tidak dapat ditemukan dan dia menantang semuanya 
yang melihat untuk memberitahukan jati dirinya. 

3. Tulisan “Sayalah Mister A” menunjukkan jati dirinya yang sedang dicari-cari 
banyak orang saat karikatur tersebut diterbitkan, titik-titik setelah huruf A dapat 
diartikan dengan banyak nama atau hal yang diawali dari huruf A dan 
seterusnya 

4. Tulisan “Asal Njeplak”,”Asal Korup”,”Asal Bohong”,”Asal Lupa”,”Asal 
Lebay”,”Asal Bunyi”,”Asal Sombong”,”Asal Ngawur” dan “Asal Comment” 
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merupakan perbuatan-perbuatan kurang baik atau buruk yang kesemuanya 
diawali huruf A 
Simbol dalam karikatur Jawa Pos edisi Selasa, Selasa 7 Juni 2011 : topeng 
mata gelap yang sesungguhnya dia ingin menunjukkan bahwa dia seorang 
yang berbuat buruk seperti mencuri. 
 

KESIMPULAN 
 

Sebagaimana pemaparan diatas bahwa Mister A menyembunyikansesuatu 
yang dalam hal ini berhubungan dengan korupsi. Satu keyakinan dalam diri Mister A 
bahwa dia tidak dapat ditemukan, dia juga menantang semuanya yang melihat 
untuk memberitahukan jati dirinya meski dia sadar bahwa dirinya adalah sosok yang 
sedang dicari-cari. Sedangkan ditubuhnya banyak sekali tulisan-tulisan yang 
kesemuanya menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang kurang baik merupakan 
gambaran tentang dirinya yang sering berlaku buruk seperti maling atau perbuatan 
yang cenderung melawan hukum. 

Dengan menggunakan analisis semiotika yang dianggap tepat untuk 
menganalisis meneliti kedalaman makna simbol karikatur, ini dikarenakan ilmu 
semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda atau bisa dibilang 
sebagai analisis semiotika. Karikatur adlah salah satu karya media visual untuk 
merekam, mengabadikan bahkan menceritakan suatu peristiwa. Harapan untuk 
mampu melihat kejadian sebenarnya yang sedang terjadi dimasyarakat sekitar kita 
dapat teraktualisasi melalui rekaman peristiwa karya visual media. Dan dapat 
disimpulkan bahwa karikatur yang dimuat di harian Jawa Pos edisi 7 Juni 2011 
benar-benar mengandung unsur kritik sosial sebagaimana diuraikan dalam analisis 
semiotika diatas. Denga berdasarkan pada paparan analisis semiotika didapatkan 
unsur ktritik sosial dalam karikatu Clekit. Ada harapan bagi peneliti berikutnya untuk 
dapat dikembangkan sehingga dapat memberikan masukan bagi perkembangan 
pemahaman karikatur. 
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