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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan analisis semiotik terhadap kartun editorial Oom Pasikom karya
G. M. Sudarta dalam harian Kompas. Kartun yang diteliti adalah kartun mengenai
penggambaran calon anggota legislatif pemilihan umum 2014. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan makna yang terkandung pada kartun editorial yang dianalisis.
Penelitian ini menggunakan metode semiotik yang dikemukakan oleh Charles Sanders
Peirce yang menandaskan bahwa tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang
menyerupainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian
deskriptif. Melalui analisis data menggunakan metode semiotik Peirce, dihasilkan makna
bahwa calon anggota legislatif dalam kartun Oom Pasikom digambarkan sebagai sosok
yang bodoh, mudah dimanfaatkan, mudah tergiur kekayaan, menghalalkan segala cara
untuk mendapatkan keinginan, dan gila kekuasaan.
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PENDAHULUAN

Kartun editorial merupakan bentuk pesan media yang mengilustrasikan

fenomena dan aktor politik dalam satu gambar. Kartun editorial menggunakan berbagai

macam simbol untuk menyampaikan pesan dengan cara yang ringkas untuk pembaca.

Pembaca harus memahami simbol-simbol tersebut untuk dapat memahami makna dan

menemukan unsur humor yang terdapat pada kartun editorial (Conners 2005, hal. 479-

480). Kartun editorial dimunculkan secara berkala di media massa cetak. Pemuatan yang

rutin tersebut membuat kartunis dan corak gambarnya semakin dikenal oleh pembaca,

sehingga menjadi salah satu penanda atau ikon dari media bersangkutan. Kartun editorial

turut menyumbang pada karakter media massa cetak yang memuatnya (Fauzie 2010).

Kartun editorial yang dipilih merupakan karya dari G. M. Sudarta karena

melalui tokoh Oom Pasikom yang diciptakannya, Sudarta menjadi saksi penting

perjalanan Indonesia mulai awal pendirian Orde Baru hingga keruntuhan rezim tersebut,

dan berlanjut pada masa sekarang (bbc.co.uk 2012). Sudarta mengangkat berbagai isu

dari waktu ke waktu, dari pemerintahan ke pemerintahan. Oom Pasikom dipandang

sebagai wahana untuk menyuarakan persoalan sensitif seperti ketidakadilan politik,

ketidakberesan sosial dan ekonomi dari masa ke masa (Ninok Leksono, dalam Sudarta
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2007, hal. xiii-xvi).

Kartun editorial yang dipilih pada penelitian ini adalah kartun mengenai

penggambaran calon anggota legislatif pemilihan umum 2014. Fenomena ini dipilih

karena peneliti tertarik dengan usaha-usaha dan cara-cara calon anggota legislatif agar

terpilih menjadi anggota legislatif. Masyarakat tertarik untuk menempati posisi sebagai

anggota legislatif. Hal ini terbukti dari jumlah calon anggota legislatif yang terdaftar

untuk mengikuti pemilihan umum 2014 sebanyak 200.000 orang, padahal jumlah kursi

yang diperebutkan secara nasional hanya 19.699 kursi di 2.471 dapil (Momot 2014).

Cara-cara yang ditempuh oleh calon anggota legislatif dalam memenangkan

pemilu legislatif menarik untuk diilustrasikan dalam bentuk kartun editorial di media

cetak. Salah satu kartun editorial yang mengkritisi fenomena calon legislatif adalah Oom

Pasikom. Kartun editorial Oom Pasikom dalam surat kabar Kompas ini dianalisis

menggunakan metode semiotik. Semiotik yang digunakan dalam penelitian ini adalah

semiotik yang dikemukakan oleh Charles Sanders Peirce yang membagi antara tanda dan

acuannya menjadi tiga kategori, yakni ikon, indeks, dan simbol. Kerangka berpikir yang

digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada frame of reference (kerangka

pengetahuan) dan field of experience (latar belakang pengalaman) peneliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian

deskriptif. Deskriptif kualitatif digunakan untuk membedah fenomena yang diamati oleh

peneliti. Metode ini menggambarkan temuan variabel di lapangan yang tidak

memerlukan skala hipotesis. Jadi, sifatnya hanya menggambarkan dan menjabarkan

temuan data (Moleong, 2002, hal. 3).

PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan tiga kartun karena Oom Pasikom yang bertemakan

fenomena calon anggota legislatif 2014 hanya terdiri dari tiga kartun, yakni edisi 27 April

2013, 1 Februari 2014, dan 5 April 2014. Ketiga kartun ini dianggap cukup untuk

mewakili penggambaran calon anggota legislatif untuk pemilu 2014. Gambar pertama

yang akan diidentifikasi adalah kartun editorial Oom Pasikom edisi 27 April 2013.

Kartun editorial ini menggambarkan keledai dengan cemeti yang terikat di tubuhnya.

Ujung cemeti tersebut dililiti dengan perkamen. Selain itu, di ujung frame terdapat Oom



113 COMMONLINE DEPARTEMEN KOMUNIKASI| VOL. 4/ NO. 1

Pasikom dan anak kecil yang sedang bercakap-cakap.

Gambar 1. Oom Pasikom edisi 27 April 2013

Keledai merupakan penggambaran karakter calon anggota legislatif. Hal ini

tampak dari kata “caleg” yang tertulis di tubuhnya. Caleg dicap sebagai sosok politisi

yang korup, buron, preman, sakit jiwa, dan ijazah palsu. Masyarakat beranggapan bahwa

caleg kelak akan menjadi politisi yang korup karena banyaknya beban yang harus

dibayarkan ketika sang calon resmi dilantik menjadi anggota legislatif. Hasil survei

Lembaga Survey Indonesia (LSI) mengungkap bahwa hanya 24,8 persen masyarakat

yang menilai baik kiprah politisi (sp.beritasatu.com 2011). Biaya kampanye yang

mencapai milyaran tentu baru bisa terbayarkan saat telah menjadi anggota legislatif.

Selain itu, setiap anggota DPR juga harus merawat konstituen dan membayar iuran

kepada partai sekitar Rp 25 juta setiap bulan. Jumlah yang besar ini membuat caleg

tergoda untuk melakukan korupsi.

Anggapan lain yang melekat mengenai anggota legislatif adalah “buron”.

Anggota legislatif memiliki kecenderungan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN), yang berujung membuatnya menjadi tersangka. Hal ini membuat sang

anggota legislatif sering mangkir dari tugasnya sebagai pembuat undang-undang dan

kebijakan karena ia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran hukum.
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Selain itu, caleg juga dinilai “preman” karena memang terdapat calon anggota

legislatif yang memiliki catatan kriminal. Hal ini menunjukkan betapa partai politik

terbuka saja menerima si calon anggota, tanpa melihat rekam jejak bakal calon anggota

legislatif. Terbukti dalam beberapa tahun ini selalu ada saja anggota dewan yang urakan.

Salah satu contohnya adalah pembacokan yang dilakukan oleh caleg DPRD Karawang

dari Partai Gerindra, Enin Saputra yang terpaksa mendekam di balik jeruji besi Mapolres

Karawang (poskotanews.com 2013).

Caleg “sakit jiwa” ditunjukkan dalam fenomena banyaknya caleg yang

mengalami gangguan kejiwaan ketika tidak terpilih pada pemilu legislatif 2014.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010, pemilu 2009 menyebabkan

munculnya 7.376 orang sakit jiwa baru, dan diperkirakan jumlah mantan caleg gagal

yang sakit jiwa pasca pemilu legislatif 2014 akan bertambah (Taryono (ed) 2013).

Untuk mencalonkan diri mengikuti bursa pemilihan anggota legislatif, bakal

calon anggota legislatif (bacaleg) diwajibkan untuk berpendidikan minimal lulusan

SLTA. Kualifikasi pendidikan ini dapat dibuktikan melalui ijazah. Sayangnya sebagian

bacaleg tidak memenuhi kualifikasi ini sehingga nekad menggunakan ijazah palsu.

Caleg digambarkan dalam bentuk hewan keledai karena dinilai memiliki

kesamaan karakter, yakni bodoh dan mudah dimanfaatkan. Dalam konteks ini, pihak

yang memanfaatkan keledai adalah kalangan elit politik yang tergabung pada partai

politik. Calon anggota legislatif yang kelak menduduki posisi dewan dinilai hanyalah

sebagai alat bagi elit partai politik untuk mencapai tujuannya, diantaranya

mengumpulkan uang dan memperbesar partisipasi politik dalam parlemen.

Tubuh keledai pada gambar 1 diikatkan cambuk dengan perkamen yang

menggantung di ujungnya. Cambuk merupakan alat yang digunakan oleh penunggang

agar hewan yang ditungganginya bergerak menuruti perintah penunggang. Pemegang

cambuk dalam konteks ini adalah partai dan golongan yang mengusung caleg tersebut.

Keledai adalah hewan keras kepala yang hanya mau bergerak jika diberi

iming-iming. Oleh karena itu, partai politik pengusung menempatkan iming-iming seperti

yang tertulis pada perkamen yang menggantung di ujung cambuk agar masyarakat

tertarik untuk mencalonkan diri dalam bursa pemilihan anggota legislatif. Dengan iming-

iming seperti ini, calon anggota legislatif memiliki wacana dan bayangan mengenai apa
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yang akan dilakukannya ketika kelak menempati posisi sebagai anggota legislatif.

Mulut keledai digambarkan menyengir ketika melihat tulisan yang tertera

pada perkamen. Keledai memang binatang yang selalu menyengir menampakkan giginya

dalam situasi dan kondisi apapun karena tidak bisa membedakan antara tersiksa atau

bahagia. Dalam hal ini sebenarnya sang caleg sedang dimanfaatkan untuk memenuhi dan

melayani kepentingan partai. Tetapi caleg tidak merasa keberatan karena termakan oleh

iming-iming yang diberikan oleh partai.

Tokoh Oom Pasikom dan anak kecil yang selalu mendampinginya

digambarkan di bagian sudut gambar. Kedua tokoh ini menanggapi fenomena caleg yang

digambarkan dalam bentuk keledai. Anak kecil berucap “Taruhan Pak, sejarah akan

berulang!”. Sejarah yang dimaksud disini adalah perilaku buruk anggota legislatif yang

membuat masyarakat kehilangan kepercayannya. Jika pola recruitment yang dilakukan

oleh partai politik tetap menggunakan cara iming-iming, maka masyarakat yakin apabila

caleg yang kelak terpilih menjadi anggota legislatif akan memiliki karakter yang sama

seperti anggota-anggota legislatif pada periode sebelumnya.

Gambar kedua yang akan diidentifikasi adalah kartun editorial Oom Pasikom

edisi 1 Februari 2014 yang menggambarkan dukun lengkap dengan peralatan

perdukunannya, antara lain kembang tujuh rupa, kendi, tengkorak manusia, keris, dan

tungku arang. Di dinding tertempel rincian daftar harga jabatan pemerintahan yang biasa

dimantrai oleh dukun. Terdapat pula balon dialog dengan gambar kursi di dalamnya. Di

meja terdapat tumpukan uang dalam jumlah besar. Pada kartun kartun ini Oom Pasikom

mengenakan jas bertuliskan Caleg dan anak kecil berdandan ala pengamen sambil

membawa tamborin.
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Gambar 2. Oom Pasikom edisi 1 Februari 2014

Gambar 2 menggambarkan sosok dukun sebagai penolong bagi caleg yang

ingin menduduki kursi dewan. Dukun dinilai mampu membantu menyelesaikan persoalan

yang dihadapi oleh masyarakat. Budaya di Indonesia masih memungkinkan masyarakat

untuk mempercayai keampuhan mantra-mantra yang diucapkan oleh dukun. Hal ini

dikarenakan para leluhur memiliki kepercayaan mendalam terhadap kekuatan gaib dan

spiritual.

Jumlah calon anggota legislatif sebanyak 200.000 orang, dinilai tidak

sebanding dengan jumlah kursi legislatif yang tersedia, yakni sebanyak 19.699 kursi.

Jumlah pesaing yang banyak ini membuat caleg menggunakan berbagai kemungkinan

alternatif yang dapat membuatnya terpilih menjadi anggota legislatif. Salah satu cara

yang dipilih oleh caleg adalah dengan meminta bantuan dukun.

Dukun menetapkan tarif jasanya mulai dari 100 juta rupiah untuk posisi

DPRD, 200 juta rupiah untuk posisi DPR, 300 juta rupiah untuk posisi bupati, 500 juta

rupiah untuk posisi gubernur, dan 1 milyar rupiah untuk posisi presiden. Dengan harga

yang fantastis ini, dukun memberikan garansi bahwa pengguna jasanya akan

mendapatkan posisi sesuai yang diinginkannya.

Meskipun meminta bantuan dukun dinilai sebagai tindakan yang tidak

rasional, masih banyak caleg yang pergi ke dukun karena kurang percaya diri dan tidak
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memiliki kemampuan mempersuasi masyarakat untuk mendukungnya. Dengan pergi ke

dukun caleg dinilai akan merasa lebih mantap dan yakin dalam menempuh tujuan apabila

melakukan aksi spiritual.

Setelah membayar sejumlah uang, dukun memberikan segelas air yang sudah

dibacai jampi-jampi sehingga sang caleg bisa memperoleh posisi yang diinginkan. Selain

itu, caleg akan diminta melakukan ritual-ritual yang berhubungan dengan peralatan-

peralatan perdukunan, seperti mandi kembang tujuh rupa untuk menghilangkan aura

negatif, atau diberikan jimat berupa keris.

Menggunakan jasa dukun sebenarnya bukan jaminan bagi caleg untuk

mendapatkan posisi yang diinginkannya. Upaya dukun bisa saja tepat, namun di sisi lain

bisa juga meleset. Jika hasilnya tepat, maka caleg tersebut beruntung. Akan tetapi jika

salah caleg tidak bisa serta merta mempidanakan dukun karena hal ini bisa membuat

masyarakat mengetahui fakta bahwa sebenarnya caleg tersebut meminta bantuan dukun.

Caleg bisa menjadi cibiran jika ketahuan menggunakan jasa dukun, misalnya dicap

musyrik, tidak jujur, atau bahkan tidak waras. Serupa dengan anak kecil yang

digambarkan di bagian sudut yang berdandan ala pengamen sambil menyanyikan lagu

dengan lirik “...ada mbah dukun...”. Tindakan yang dilakukan anak kecil ini merupakan

bentuk sindiran yang dilontarkan kepada caleg yang pergi ke dukun.

Gambar ketiga yang akan diidentifikasi adalah kartun editorial Oom Pasikom

edisi 5 April 2014. Kartun editorial ini menggambarkan Oom Pasikom yang duduk di

depan rumah dengan tulisan Kios Pemilu. Di depan tempat duduk Oom Pasikom terdapat

papan bertuliskan Jual Beli Suara Bekas, sedangkan di meja Oom Pasikom terdapat

tumpukan surat suara. Tampak anak kecil yang bertanya-tanya tentang apa yang sedang

dilakukan Oom Pasikom. Di sisi lain terdapat gambar pria berjas yang mengantungi

sejumlah uang, berjalan acuh di sekitar kios pemilu berada.
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Gambar 3. Oom Pasikom edisi 5 April 2014

Fenomena yang diilustrasikan pada gambar 3 merupakan kondisi yang terjadi

tepat saat proses pemilihan umum legislatif berlangsung. Berbeda dengan dua gambar

sebelumnya yang menggambarkan kondisi sebelum terjadinya pemilihan umum legislatif.

Gambar 3 bersetting di lokasi berlangsungnya pemilu legislatif. Hal ini ditunjukkan dari

papan nama bertuliskan ”kios pemilu”. Di depan kios pemilu tampak Oom Pasikom

duduk sambil memegang surat suara. Terdapat papan pengumuman bertuliskan “jual beli

suara bekas” yang menunjukkan bahwa transaksi yang sedang dilakukan oleh Oom

Pasikom tersebut terkait perdagangan surat suara.

Berbagai macam kecurangan bisa saja terjadi saat dilangsungkannya pileg.

Salah satunya adalah jual beli surat suara, seperti yang terjadi pada Agustina Amprawati,

caleg DPRD dapil dua Jawa Timur dari Partai Gerindra. Agustina memberikan uang

sebanyak 117 juta dan satu buah Honda Megapro bekas senilai Rp 11.150.000 kepada 13

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar ia dapat dimenangkan dalam pileg 2014

(kompas.com 2014).

Tidak hanya istilah surat suara bekas saja yang muncul pada saat pileg
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berlangsung, tetapi juga istilah caleg bekas, seperti yang diucapkan oleh Oom Pasikom

“...kan banyak juga caleg bekas!”. Istilah caleg bekas yang dimaksud adalah mantan

anggota legislatif yang kembali mencalonkan diri pada ajang pemilu legislatif 2014.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia

(Formappi) (dalam kompas.com 2013), 502 orang atau sekitar 89,64 persen anggota DPR

(2009-2014) kembali mencalonkan diri dalam Pileg 2014. Keberadaan caleg incumbent

ini semakin diperkuat dengan sebaran nomor urut caleg yang berada dalam posisi atas.

Sebanyak 81,1 persen caleg incumbent menempati nomor urut 1 (56,8 persen) dan 2

(24,3 persen). Terkait posisinya yang berada di atas, kemungkinan terpilih kembali akan

semakin besar.

Representasi caleg incumbent pada gambar 3 tampak pada pria berjas dan di

dadanya tertempel emblem bergambar gedung DPR. Hal ini menandakan bahwa pria

tersebut adalah anggota DPR yang kembali mencalonkan diri pada Pileg 2014. Mata pria

ini melirik ke arah kios pemilu tempat berlangsungnya jual beli suara bekas dimana Oom

Pasikom berada. Caleg ini terlihat tertarik pada penawaran surat suara bekas yang

menggiurkan dan dapat memuluskan langkahnya untuk kembali melenggang ke Senayan.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan penggambaran calon anggota

legislatif pada pemilihan umum legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2014, dalam

kartun editorial harian Kompas. Calon anggota legislatif digambarkan sebagai politisi

dungu yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh posisi yang diinginkan, seperti

meminta bantuan dukun, dan melakukan kecurangan ketika pemilu berlangsung. Selain

itu, caleg juga diilustrasikan sebagai figur yang mudah dipengaruhi dan dimanfaatkan

oleh partai pengusungnya.
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