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Abstrak 

 

Pada bulan Maret 1942, Jepang datang ke Hindia Belanda dan mengambil alih wilayahnya. 

Kebijakan Jepang fokus pada pembangunan fasilitas untuk pertahanan Jepang. Tidak hanya 

pertahanan secara fisik tapi juga pertahanan secara mental. Berbagai iklan mengandung muatan 

politik dan digunakan untuk mendukung pemerintahan. Pada tahun 1943, pemerintahan militer 

Jepang menerbitkan Djawa Baroe sebagai majalah propaganda. Jurnal ini menjelaskan tentang 

makna dari karikatur propaganda yang dibuat oleh Ono Saseo. Ono Saseo merupakan kartunis yang 

datang ke Indonesia untuk menjadi tentara. Ia mendarat di Banten, Jawa Barat pada Maret 1942. 

Selama pendudukan Jepang, Ono Saseo bekerja sebagai kartunis propaganda di majalah Djawa 

Baroe, dan ia banyak menggambar alat propaganda seperti lukisan dan karikatur. Makna tersirat 

(mitos) yang terkandung dalam karikatur Ono Saseo yaitu bahwa militer Jepang adalah militer kuat 

tak tertandingi. Selain itu ada kesan untuk mengambil hati masyarakat untuk terus setia dan percaya 

kepada pemerintahan militer Jepang. Selain itu makna lain terkandung dalam karikatur Ono Saseo 

bertujuan untuk menambah semangat dan rasa percaya diri para prajurit militer Jepang.  

Kata kunci: Djawa Baroe, karikatur, Ono Saseo, propaganda 

 

Abstract 

In March 1942, Japan came over the Dutch East Indies and expropriated its territory. Japanese policy 

focused on the facilityconstruction for Japanese defense, not only the physical defense but also the 

mental defense. Various advertisements comprised political content and were exploited to support 

the government. In 1943, the Japanese military government published DjawaBaroe as the 

propaganda magazine. This paper explicates the meaning of propaganda caricature created by Ono 

Saseo. Ono Saseo was a cartoonist who came to Indonesia to be a soldier. He arrived at Banten, West 

Java, in March 1942. During the Japanese occupation, Ono Saseo worked as a propaganda cartoonist 

in DjawaBaroe magazine and he drew many propaganda works such as paintings and caricatures. 

The implicit meaning (myth) contained in Ono Saseo’s caricatures was that the Japanese military 

was the strongest, unmatched military. Moreover, there was an impression to ingratiate with the 

society to continue to be loyal and believe in Japanese military government. Another meaning 

conveyed in Ono Saseo’s caricatures was intended to gain the spirit and confidence of Japanese 

military soldiers. 

 

Keywords: DjawaBaroe, Ono Saseo’s caricature, propaganda 
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1. Pendahuluan 

Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan esensial manusia sebagai 

pribadi dan makhluk sosial. Komunikasi menjadi salah satu tanda adanya 

kehidupan, begitu juga sebaliknya. Dalam buku Pengantar Komunikasi 

(Vardiansyah, 2004: 3), dijelaskan bahwa kata “komunikasi” berasal dari bahasa 

Latin, communis, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun 

kebersamaan dua orang atau lebih. Dari hubungan komunikasi antar individu inilah 

lalu terciptalah komunikasi sosial. Salah satu pendorong komunikasi timbul adalah 

hubungan membutuhkan dan dibutuhkan, dan kerap hubungan ini menjadi 

hubungan menguasai dan dikuasai, baik antar individu maupun kelompok. Inilah 

yang mendorong apa yang kita sebut dengan “propaganda”. 

Menurut Encyclopedia International, propaganda adalah suatu jenis 

komunikasi yang berusaha mempengaruhi pandangan dan reaksi, tanpa 

mengindahkan tentang nilai benar atau tidak benarnya pesan yang disampaikan. 

Menurut Sastropoetro (1983: 6) kata propaganda pertama kali muncul dalam 

khotbah Paus Gregorius XV yang berjudul “Sacra congregratio de Propaganda Fide” 

(Majelis Suci untuk mempropagandakan Agama). Dalam Majelis ini berkumpul 

para Kardinal yang bertugas merumuskan metoda untuk kegiatan Propaganda 

Agama dan mengawasi buku-buku Liturgis dan membahas laporan-laporan para 

Uskup dan Pejabat-pejabat Agama lainnya di luar negeri. Setelah itu, mulai 

dituliskanlah sejarah-sejarah propaganda di berbagai belahan dunia. 

Pada masa Perang Dunia, propaganda merupakan salah satu amunisi 

terpenting dan ampuh bagi negara-negara peserta Perang Dunia, apa lagi bagi 

negara yang notabenenya sebagai negara penjajah pada masa itu. Bagi negara 

penjajah, propaganda dianggap sebagai bagian penting dalam proses penaklukkan 

negara jajahan. Bahkan, beberapa negara memiliki organisasi khusus untuk 

mengatur dan memperlancar usaha propaganda negaranya pada masa Perang Dunia, 

termasuk juga Jepang sebagai salah satu negara “pelaku” Perang Dunia. Pada masa 

pendudukan Pemerintah Militer Jepang di Indonesia, Jepang sangat gencar 

melakukan propaganda dengan berbagai cara dan di berbagai bidang. Agus Burhan, 

dosen ISI Yogyakarta, menyampaikan pidatonya yang berjudul “Paradoks Dalam 
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Dunia Seni Lukis Indonesia Masa Jepang” pada pidato Ilmiah Dies Natalis ISI 

Yogyakarta (Lustrum ke-IV) Jum'at 23 ]uli 2004. Ia menyampaikan bahwa setelah 

berhasil menjatuhkan rezim pemerintahan Belanda di Indonesia, prioritas kebijakan 

Jepang selanjutnya adalah menghapus semua anasir (unsur) Belanda atau Barat dan 

memobilisasi penduduk untuk membantu Jepang. Hal senada disampaikan pula 

oleh Aiko Kurasawa (1993) dalam bukunya berjudul Mobilisasi dan Kontrol bahwa 

dalam rangka memperlancar pelaksanaan kebijakan mereka di wilayah pendudukan 

Jawa, pemerintah militer Jepang memberikan perhatian besar tentang 

bagaimana“menyita hati rakyat”dan bagaimana “mengindoktrinasi dan 

menjinakkan mereka” (Kurasawa, 1993: 229). Hal ini tentu saja sehubungan 

dengan sangat pentingnya posisi Indonesia bagi Jepang baik dalam hal pertahanan 

militer maupun dari segi sumber daya alamnya. 

Seiring dengan hal tersebut, didirikanlah organisasi propaganda Jepang di 

Indonesia, yaitu Sendenbu. Organisasi ini dibentuk di dalam badan pemerintahan 

militer, pada bulan April 1942, dan bertanggung jawab atas propaganda serta 

informasi yang menyangkut pemerintahan sipil. Program propaganda ditentukan 

dan diputuskan oleh Gunseikan (pemerintah militer Jepang), setelah menerima 

perintah dari Gunseikan, direktur Sendenbu membuat rencana pelaksanaan untuk 

dikonsultasikan dengan kepala-kepala seksi. Materi propaganda selalu disesuaikan 

dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Militer Jepang. Sendenbu 

sendiri merupakan departemen yang terpisah dari Seksi Penerangan Angkatan 

Darat ke-16, yang bertanggung jawab atas informasi yang menyangkut operasi 

militer. Dengan kata lain, kegiatan Sendenbu ditujukan kepada penduduk sipil di 

Jawa, termasuk orang indonesia, Indo-Eropa, minoritas Asia, dan Jepang, 

sementara Seksi Penerangan Angkatan Darat ke-16 menjalankan propaganda bagi 

tentara Jepang, tawanan perang, dan warga negara musuh melalui siaran luar negeri 

(Kurasawa, 1993: 230). Karena Sendenbu merupakan suatu departemen 

pemerintahan yang dianggap penting, maka pimpinan Sendenbu sendiri, selalu 

dikepalai seorang perwira militer angkatan darat: pertama, Kolonel Machida 

(Agustus 1942-Oktober 1943), kemudian Mayor Adachi (Oktober 1943-Maret 

1945), dan yang terakhir Kolonel Takahashi (April-Agustus 1945). Sendenbu 
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sendiri terbagi atas beberapa seksi yaitu: Seksi Administrasi, Seksi Berita dan Pers, 

dan Seksi Propaganda. Seiring berjalannya waktu, peran Sendenbu sebagai kantor 

administrasi pun secara langsung berperan sebagai suatu organisasi propaganda 

dengan membentuk beberapa biro khusus yang bertanggung jawab atas bidang 

propaganda. Berbagai biro itu dibangun sebagai badan-badan luar departemen dari 

Sendenbu. 

Selain itu sebuah organisasi bernama Keimin Bunka Shidôsho atau “Poesat 

Keboedajaan” dibentuk pada bulan April 1943 sebagi sebuah organisasi 

luarSendenbu, yang secara khusus menangani kesenian dan kebudayaan. 

Organisasi ini berkantor pusat di jalan Noordwijk 39, Jakarta, dan lembaga ini 

digerakkan oleh pejabat Jepang dan seniman-seniman Indonesia. Hal ini merupakan 

salah satu bentuk “perebutan hati” rakyat Indonesia, dengan melibatkan serta 

memberi perhatian pada para seniman Indonesia. Seperti sedikit disinggung di atas, 

Jepang juga memiliki seksi penerangan khusus, yaitu Seksi Penerangan Angkatan 

Darat-16. 

Pada era penjajahan Jepang, terdapat tiga pemerintahan militer, yaitu; (1). 

Pemerintahan Angkatan Darat (Tentara ke-25) untuk Sumatra dengan pusatnya di 

Bukittinggi; (2). Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke- 16) untuk Jawa 

dan Madura dengan pusatnya di Jakarta dan (3). Pemerintahan Militer Angkatan 

Laut (Armada Selatan ke-2) untuk Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan 

pusatnya di Makasar (Marwati Djoened Poesponegoro, 1984:5). Dalam sekapur 

sirih yang ditulis oleh Kazuaki Kimura di buku “Kembang Kamboja” karya Abe 

Tomoji yang juga merupakan salah satu anggota tentara ke-16, dijelaskan bahwa 

berdasarkan perintah dari Jenderal Immamura Hitoshi dan dibawak pimpinan 

Letkol Machida Kenji pada bulan Januari 1942, maka pasukan tentara ke-16 

berangkat meninggalkan Tokyo. Setelah dipusatkan di Takao Taiwan, pasukan 

tentara ke-16 berangkat menuju Jawa lalu berlabuh dekat Tanjung Aulan (Teluk 

Banten) Jawa Barat. 

Di dalam pasukan Propaganda yang akan mengadakan operasi militer ke 

Jawa tersebut, terdapat para sastrawan seperti Asano Akira, Ooki Atsuo, Kitahara 

Takeo, Takeda Rintaro, dan lain-lain. Ada juga kritikus seperti Ooya Souichi dan 
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ilustrator seperti Ono Saseo dan Yokoyama Ryuuichi, serta pemusik seperti Iida 

Nobuo dan lain-lain. Di samping itu ada juga bebepa jurnalis dan budayawan. 

Setelah Pasukan Propaganda unit 16 berhasil menumpas tentara Belanda di Jawa 

pada tanggal 9 Maret 1942, mereka melaksanakan operasi militer dengan cara 

memberikan laporan penelitian tentang organisasi-organisasi budaya dan buku-

buku peninggalan Belanda yang terdiri dari buku ilmu pengetahuan dan seni 

(Kimura, 2009: 5). Selain melakukan tugas dalam pengumpulan data mengenai 

Indonesia, para anggota Pasukan Angkatan Darat ke-16 atau yang disebut sebagai 

Pasukan Propaganda ini mulai melakukan tugasnya sebagai agen propaganda 

pemerintahan militer Jepang. Mereka melakukan kegiatan propaganda melalui 

media dan organisasi yang telah dibentuk oleh pemerintahan militer Jepang. Selain 

melalui artikel pada media cetak, propaganda juga dilakukan melalui gambar dan 

karikatur. 

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa, di antara anggota Pasukan 

Propaganda itu terdapat nama Ono Saseo yang merupakan seorang kartunis Jepang. 

Peran Ono Saseo sebagai propagandis ditandai dengan aktifnya Ono sebagai 

pengisi rubrik karikatur yang ada di majalah Djawa Baroe. Majalah Djawa Baroe 

sendiri pada masa itu merupakan salah satu majalah propaganda Jepang yang 

ditujukan bagi para prajurit Jepang dan kaum pribumi terpelajar. Karena merupakan 

majalah propaganda, tentu saja semua artikel, gambar, maupun karikatur-karikatur 

yang dimuat dalam majalah Djawa Baroe pun kental dengan pesan-pesan 

propaganda, termasuk juga karikatur karya Ono Saseo. Berbagai pesan dalam 

karikatur tersebut tentu saja dapat diartikan merupakan sebagian kecil representasi 

dari pesan proganda pemerintah militer Jepang di Indonesia. 

Hal di atas menarik peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai makna di 

balik karikatur propaganda Ono Saseo selama di Indonesia. Sebelumnya memang 

telah banyak penelitian yang membahas mengenai seniman Ono Saseo, namun 

sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian yang membahas secara mendalam 

mengenai pesan yang terepresentasikan dalam karikatur Ono Saseo yang terbit di 

majalah Djawa Baroe. Penelitian ini memfokuskan ruang penelitian pada masa 

terbitnya majalah Djawa Baroe yaitu, antara tahun 1943-1945 dan peneliti akan 
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memfokuskan pada masa-masa Ono Saseo di Indonesia, yaitu masa dimana 

karikatur-karikatur serta artikel karya seniman Ono Saseo diterbitkan dalam 

majalah Djawa Baroe. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori 

Roland Barthes mengenai semiotika visual. Penulis menggunakannya untuk 

menganalisa makna apa yang terkandung dalam karikatur Ono Saseo. Teori ini 

didasarkan atas alasan bahwa sumber karikatur adalah sebuah sistem tanda seperti 

halnya bahasa. Menurut Budiman semiotika visual (visual semiotic) pada dasarnya 

merupakan salah satu sebuah bidang studi semiotika yang secara khusus menaruh 

minat pada penyelidikan terhadap segala jenis makna yang disampaikan melalui 

sarana indra penglihatan (visual senses). Menurut  Barthes (1990: 17-18, 19; 

Hawkes, 1978: 116-118), di dalam teks setidak-tidaknya beroperasi lima kode 

pokok (five major codes) yang didalamnya semua penanda tekstual (baca: leksia) 

dapat dikelompokkan. Setiap atau masing-masing leksia dapat dimasukkan ke 

dalam salah satu dari lima buah kode ini. Kode-kode ini menciptakan sejenis 

jaringan (network) atau topas yang melaluinya, teks dapat “menjadi” (Barthes, 

1990: 20). Karikatur Ono Saseo dalam penelitian ini akan dianalisa dengan teori 

semiotika yang dikembangkan Barthes, yaitu pemaknaan  secara denotatif, 

konotatif, dan mitos. Denotasi menjelaskan tentang hubungan penanda dan penanda 

terhadap realitas, menghasilkan makna eksplisit atau makna sebenarnya yang 

langsung pasti. Sedangkan, konotasi menjelaskan hubungan penanda dan penanda 

yang didalamnya mengandung makna yang tersurat atau tidak langsung. Dalam 

kajian semiotik ini, Barthes juga melihat aspek lain yang ada dalam proses 

signifikasi tanda, yakni ‘mitos’ yang menandai suatu masyarakat. Menurut Barthes, 

mitos terjadi pada tingkat kedua sistem penandaan, jadi setelah terbentuk sistem 

sign-signifier-signified, tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian 

memiliki penanda kedua dan membentuk tanda baru. 

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan seluruh 

karikatur Ono Saseo yang diterbitkan oleh majalah Djawa Baroe. Selanjutnya 
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menganalisis semua karikatur Ono Saseo tersebut dengan menggunakan teori 

Semiotika Roland Barthes. Dalam penelitian ini, penulis pertama-tama mencari 

makna denotatif dan konotatif yang terdapat dalam karikatur Ono Saseo. Dari 

makna denotatif dan konotatif yang terkandung dalam karikatur Ono Saseo tersebut, 

kembali penulis mencoba mencari makna tersirat (mitos). Tentu saja, dengan 

mempertimbangkan pembacaan literatur sejarah yang mengangkat fakta atau 

peristiwa pada masa pendudukan Jepang. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Ono Saseo (1905-1954) merupakan salah satu maestro manga Jepang, yang 

terkenal dengan ciri khas karikaturnya yang kerap mengangkat sisi erotis seorang 

wanita. Ono berasal dari Kota Yokohama, Prefektur Kanagawa.  Ono Saseo 

merupakan anak sulung dari kritikus Film Ono Kosei. Ono Saseo lahir di Tokyo, 

dan besar di tengah pengaruh beragam komik Amerika. Ia mengenyam pendidikan 

SMA di Tōkyōtoritsu Shinjuku kōtō gakkō, lalu melanjutkan kuliah di International 

Christian University Tokyo, mengambil jurusan seni liberal dan setelah lulus Ono 

Saseo bekerja di NHK (Nippon Hôsô Kyôkai). Di NHK, Ono Saseo memiliki tugas 

membuat skenario film dokumenter, lalu ia menjadi seorang kritikus film dan 

melakukan penelitian manga luar negeri. Pada sekapur sirih novel berjudul 

Kembang Kamboja karya Abe Tomoji disebutkan, saat Jepang melakukan ekspansi 

ke Selatan, Ono Saseo direkrut sebagai prajurit propaganda yang tergabung dalam 

pasukan tentara ke-16. Berdasarkan perintah dari Jenderal Immamura Hitoshi dan 

di bawah pimpinan Letkol Machida Kenji pada bulan Januari 1942, maka pasukan 

tentara ke-16 berangkat meninggalkan Tokyo. Setelah dipusatkan di Takao Taiwan, 

pasukan tentara ke-16 berangkat menuju Jawa lalu berlabuh dekat Tanjung Aulan 

(Teluk Banten) Jawa Barat. 

Anggota pasukan tentara ke-16 antara lain para sastrawan seperti Abe 

Tomoji, Asano Akira, Ooki Atsuo, Kitahara Takeo, Takeda Rintaro, dan lain-lain. 

Ada juga kritikus seperti Ooya Souichi dan ilustrator seperti Ono Saseo dan 

Yokoyama Ryuuichi, serta pemusik seperti Iida Nobuo dan lain-lain. Dari beberapa 

anggotanya di atas, jelas terlihat bahwa pasukan tentara ke-16 ini merupakan 
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pasukan tentara “istimewa”. Pasukan ini ditugaskan sebagai pasukan propaganda 

pemeritahan militer Jepang di Indonesia. Oleh karena tugasnya ini, pasukan tentara 

ke-16 lebih sering disebut sebagai “pasukan propaganda”. 

Mereka melaksanakan operasi militer dengan cara memberikan laporan 

penelitian tentan,g organisasi-organisasi budaya dan buku-buku peninggalan 

Belanda yang terdiri dari buku ilmu pengetahuan dan seni (Kimura, 2009: 5). Selain 

itu, tentu saja tugas mereka adalah untuk memperlancar proses propaganda yang 

dilakukan pemerintah militer Jepang. Propaganda yang mereka melakukan kegiatan 

propaganda melalui media dan organisasi yang telah dibentuk oleh pemerintahan 

militer Jepang, yang disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki para pasukan 

tentara ke-16. 

Salah satu tugas Ono Saseo sebagai pasukan propaganda yaitu 

menyampaikan berbagai pesan propaganda pemerintah militer Jepang melalui 

karikatur yang dibuatnya. Karya perdana Ono Saseo sebagi seorang kartunis 

propaganda, adalah pada edisi khusus peringatan satu tahun majalah Djawa Baroe 

yang terbit tahun 2603.12.15 dalam penanggalan Jepang atau 15 Desember 1943 

pada halaman 3 sampai 8. Dalam majalah Djawa Baroe, karikatur Ono Saseo terbit 

dari akhir tahun 1943 sampai pertengahan 1945. Selain menghasilkan karikatur 

propaganda, Ono Saseo juga banyak menghasilkan karya lukisan yang berkaitan 

dengan budaya Indonesia yang termuat dalam Djawa Baroe, khususnya budaya 

Jawa. 

Debut perdana karikatur propaganda Ono Saseo dalam majalah Djawa 

Baroe dimulai pada edisi ke 24, pada 2603.12.15 penanggalan Jepang atau pada 

tanggal 15 Desember 1943. Pada saat itu Ono Saseo mengisi karikatur pada artikel 

khusus menjelang satu tahun Djawa Baroe terbit, yang berjudul “Sedjarah Djawa 

Baroe dalam Tahoen 2603”, pada artikel ini Ono Saseo menggambar dua belas buah 

karikatur. Dalam artikel itu juga pemerintahan militer Jepang memaparkan 

kemajuan dan program apa saja yang telah dicapai selama tahun 1943, 

pemaparannya dilakukan secara detail dengan menyertakan karikatur yang 

menggambarkan kesuksesan program pemerintah militer Jepang. 

Bila dilihat secara denotatif dan konotatif, karya Ono Saseo pada tahun 1943 
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dapat dimaknai sebagai kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan 

pengabdian kepada pemerintah, melainkan lebih pada tema sehari-hari melalui 

penggambaran yang lebih santai dan lucu dengan menggunakan gaya 

penggambaran seperti komik. Hal ini tentu saja bertujuan agar pesan yang ingin 

disampaikan lebih mengena pada masyarakat. Berikut ini beberapa karikatur Ono 

Saseo yang terbit pada tahun 1943: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Djawa Baroe (Edisi 2 tahun 2603.12.15 atau 15 Desember 1943, halaman 4) 

Secara denotatif, karikatur di atas menggambarkan tiga orang, kuda, dan 

kegiatan membersihkan. Sedangkan secara konotatif dapat dimaknai bahwa kuda 

identik dengan alat angkut dan pentingnya terhadap perawatan kuda tersebut. 

Sedangkan secara mitos, Ono Saseo menggambarkan kebijakan pemerintah militer 

Jepang untuk mengadakan jam pelajaran melalui pemancar radio, hal ini ditetapkan 

pada tanggal 8 April 1943, salah satu pelajarannya yaitu mengenai cara 

membersihkan kuda. Kenapa yang dipilih adalah penggambaran perawatan kuda, 

hal ini kemungkinan besar karena pada saat itu kuda masih merupakan sarana 

perang yang masih sering dipakai. Dengan semakin banyak kuda masyarakat yang 

terawat, maka kuda akan siap tersedia dengan baik ketika pemerintah militer Jepang 

memerlukannya sewaktu-waktu. 
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2.  Djawa Baroe (edisi 2 tahun 2603.12.15 atau 15 Desember 1943, hal. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makna denotatif pada karikatur ini adalah dua wanita, mengangkat ember 

berisi air. Sedangkan, makna konotatifnya yaitu upaya pemadaman kebakaran. 

Makna mitos dalam karikatur ini adalah tentang program latihan pemadaman 

kebakaran dilakukan pada tanggal 16 Juli 1943. Pada masa pendudukan Jepang 

pelatihan mengenai pemadaman kebakaran sering dilakukan oleh pemerintah 

militer Jepang. Hal kemungkinan merupakan siasat pemerintah militer Jepang, agar 

masyarakat Indonesia siap apabila sewaktu-waktu Indonesia diserang oleh Sekutu.  

Penggambaran wanita dalam karikatur tersebut menunjukkan bahwa 

kesiapan akan kondisi perang tidak hanya ditujukan pada laki-laki saja, namun 

wanita pun diharapkan secara aktif ambil bagian dalam kegitan tersebut. 

Secara garis besar, secara makna tersirat (mitos), karikatur Ono Saseo pada 

tahun 1943 hampir keseluruhannya mempunyai makna bahwa kegiatan sehari-hari 

bangsa Indonesia diarahkan untuk mobilisasi perang. Selanjutnya, ketika memasuki 

tahun 1944 seiring dengan memanasnya pertempuran antara Jepang dan Sekutu, 

makna yang dapat ditangkap dari karikatur Ono Saseo secara denotatif dan 

konotatif ialah mulai disorotnya secara langsung kondisi perang Pasifik saat itu. 

Pada tahun 1945-1945 karikatur Ono Saseo lebih memfokuskan diri pada 

penggambaran kelemahan dan kekalahan negara-negara sekutu pada perang 

menghadapi Jepang. Selain itu, karakteristik karikatur pada masa ini digambarkan 

secara lebih serius dengan menggunakan gaya naturalis dan dari segi 

ukurannyaadalah lebih besar dibandingkan pada tahun 1943. Hal ini menunjukkan 
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bahwa karikatur Ono Saseo ingin menyampaikan sebuah pesan penting mengenai 

perang yang sedang berlangsung. Hal ini dikuatkan dengan berbagai teks maupun 

artikel yang menyertai karikatur Ono Saseo pada masa itu. Meskipun pada 

kenyataannya Jepang sendiri juga mengalami banyak kekalahan. 

 

3.  Djawa Baroe, 2605.2.15 atau 15 Februari 1945 halaman 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makna denotatif pada karikatur ini adalah pesawat tempur Amerika yang 

jatuh dan dua orang angkat tangan. Makna konotatifnya kekalahan Amerika karena 

armada perangnya sangat buruk. Bila secara mitos, karikatur pada edisi ini mencoba 

menyampaikan mengenai keunggulan armada perang Jepang dibandingkan dengan 

armada perang Amerika. Digambarkan bagaimana pesawat perang kebanggaan 

Amerika saat itu yaitu B-29, yang ternyata sangat mudah dijatuhkan oleh pihak 

Jepang. Pada saat itu Jepang yang tidak memiliki armada perang sebanyak Amerika 

sebenarnya posisinya sudah terjepit oleh pasukan Sekutu dibawah komando 

Laksamana Chester Nimitz dan Jendral MacArthur pada perang di Filipina, Nimitz 

menghancurkan sebagian dari apa yang tersisa dari armada Jepang dalam dua 

pertempuran laut penting (Beasley, 2003:322). 

Dalam karikatur itu juga digambarkan mengenai minimnya fasilitas perang 
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Amerika, dengan mengambil contoh pakaian penerbang Amerika yang tidak 

lengkap. Seperti di edisi-edisi lain, pada edisi ini Jepang juga menampilkan 

kehebatan berbagai armada perangnya seperti, tank, kapal induk, dan pesawat 

perang. Ini juga sama dengan karikatur sebelumnya tujuannya untuk 

menyelamatkan nama militer Jepang dan menjaga kesetiaan rakyat Indonesia agar 

tetap optimis terhadap Jepang dan menambah semangat bagi para prajurit Jepang. 

4.  Djawa Baroe, 2605.1.15 atau 15 Januari 1945, halaman 8. 

 

Dari segi denotatif, karikatur ini menggambarkan roh prajurit mengejar 

Rosevelt, sedangkan makna konotatifnya kematian para prajurit yang kemudian 

menuntut balas pada Rosevelt. Bila dimaknai secara mitos, karikatur ini 

menggambarkan kekalahan telak musuh (Amerika) pada perang dengan tentara 

Jepang di teluk Lingayen. Yang diibaratkan dengan ruh prajurit-prajurit Amerika 

yang menuntut tanggung jawab dan menghantui presiden Rosevelt. Selain itu hal 

ini dikuatkan dengan artikel pada edisi yang sama, mengenai perang di Linganyen 

yang berjudul Sari Boenga Menjamboet Moesoeh di Lingayen pada halaman 6. Hal 

ini tampaknya dimaksudkan guna menutupi kekalahan Jepang pada pertempuran di 

Luzon pada bulan Januari 1945. Dalam artikel tersebut dipaparkan bagaimana 

besarnya kekalahan pihak Amerika, serta bagaimana tangguhnya prajurit Jepang 

yang berjuang di medan perang teluk Lingayen. Artikel itu juga memaparkan 
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mengenai kerugian yang dialami Amerika pada perang Lingayen. 

Bila dianalisa lebih lanjut, maka secara garis besar karikatur Ono Saseo 

yang tebit pada akhir 1944 sampai awal 1945 akan didapatkan makna tersirat 

(mitos) bahwa militer Jepang adalah militer kuat tak tertandingi. Selain itu ada 

kesan untuk mengambil hati masyarakat untuk terus setia dan percaya kepada 

pemerintahan militer Jepang. Di sisi lain juga bertujuan untuk menambah semangat 

dan rasa percaya diri para prajurit militer Jepang. 

Karikatur propaganda Ono Saseo terakhir muncul dalam majalah Djawa 

Baroe yang terbit pada tahun 15 Mei 1945. Setelah itu, Ono Saseo lebih sering 

menampilkan karyanya sebagai seorang seniman sejati dengan mengangkat tema-

tema budaya Jawa. Hal ini kemungkinan karena disadarinya posisi Jepang yang 

terjepit oleh Sekutu pada perang Pasifik, sehingga Jepang tidak lagi memuat 

karikatur propaganda dalam majalah Djawa Baroe lagi. 

 

4. Simpulan 

Karya Ono Saseo mengalami tiga jenis pembabakan, yaitu pertama 

karikaturnya pada tahun 1943 banyak mengambil tema kegiatan sehari-hari. Pesan 

karikatur yang terkandung pada masa itu lebih pada mobilisasi masyarakat demi 

proses pemenangan Jepang pada perang Pasifik. Sedangkan pada karikatur Ono 

Saseo yang terbit pada awal 1944 sampai pertengahan 1945, karikatur Ono Saseo 

bertemakan perang Pasifik antara Jepang dan Sekutu. Pada masa ini karikatur Ono 

Saseo didapatkan makna tersirat (mitos) bahwa militer Jepang adalah militer kuat 

tak tertandingi. Selain itu ada kesan untuk mengambil hati masyarakat untuk terus 

setia dan percaya kepada pemerintahan militer Jepang. Di sisi lain juga bertujuan 

untuk menambah semangat dan rasa percaya diri para prajurit militer Jepang. 

Setelah pada masa ini Ono Saseo banyak melukis dengan tema budaya Jawa. 
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