
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, sudah banyak sekali grup-grup band Indonesia berdiri dan 

menggunakan simbol-simbol yang bervariatif di setiap band nya sebagai 

sebuah trend pada masa kini ataupun malah bahkan menjadi sebuah ideologi. 

Namun, kita harus mengetahui mengapa mereka menggunakan simbol-simbol 

tersebut dan apa di balik makna simbol yang ada di setiap grup band di 

Indonesia saat ini, seperti yang paparkan dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia karangan WJS Porwadarminta disebutkan, simbol atau lambang 

adalah semacam tanda, lukisan, perkataan, lencana, dan sebagainya, yang 

menyatakan sesuatu hal, atau mengandung maksud tertentu. Misalnya, warna 

putih merupakan lambang kesucian, lambang padi lambang kemakmuran, dan 

kopiah merupakan salah satu tanda pengenal bagi warga Negara Indonesia.   

 

Desain gambar yang merupakan hasil dari produk teknologi visual, 

dibuat sedemikian rupa sehingga mampu memberikan nafas baru dalam 

penyampaian informasi. Mekanisme yang dibangun oleh seni fotografi dan 

desain gambar dalam bentuk tanda- tanda, simbol serta bahasa gambar adalah 

suatu teknik penyampaian informasi melalui ekspresi dari suatu kenyataan 

yang terjadi. Proses interaksi sosial pada dasarnya adalah suatu proses 



komunikasi, yaitu proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang 

(komunikator) kepada orang lain (komunikan) dalam wujud simbol (Onong 

Uchjana, 2006:14). Pikiran bisa berupa gagasan, inspirasi, opini yang muncul 

dari benak komunikator. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah 

komunikasi lewat simbol gambar yang ada di dalam media audio visual yang 

marak diperbincangkan lewat TV maupun internet. 

 

Tanda – tanda yang diberikan oleh foto dan gambar merekronstruksi dan 

menguatkan pesan dari kenyataan yang ditampakkan dalam  media massa. 

Pesan tersebut mengalir apa adanya sehingga mampu mengkaitkan emosi 

yang melihat. Pergeseran ini ternyata menjadi obyek pengamatan dari Roland 

Barthes, seorang ahli komunikasi yang beraliran semiothological theory dari 

Perancis. Roland Barthes meneruskan pemikiran dari Ferdinand de Saussure 

tentang penggunaan tanda untuk mengirim makna melalui objek dan orang 

lain akan menginterpretasikan tanda tersebut. Roland Barthes menekankan 

interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya, 

interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami dan 

diharapkan oleh penggunanya.  

 

Gagasan Barthes ini dikenal dengan “order of signification”, mencakup 

denotasi (akna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda yang 

lahir dari pengalaman kultural dan personal). Dari teori Barthes dapat dilihat 

bahwa tanda denotatif terdiri atas penanda dan petanda. Akan tetapi, pada saat 



bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif. Dalam konsep 

Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun juga 

mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. 

Pada dasarnya, ada perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam pengertian 

secara umum serta denotasi dan konotasi yang dipahami oleh Barthes. Di 

dalam semiologi Barthes dan para pengikutnya, denotasi merupakan sistem 

signifikasi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat kedua. 

Dalam hal ini denotasi justru lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna. 

Sebagai reaksi untuk melawan keharfiahan denotasi yang bersifat opresif ini, 

Barthes mencoba menyingkirkan dan menolaknya. Baginya yang ada 

hanyalah konotasi. Sedangkan konotasi identik dengan operasi ideologi, yang 

disebutnya sebagai mitos dan berfungsi untuk mengungkapkan dan 

memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu 

periode tertentu. Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, 

petanda, dan tanda. Namun sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun 

oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya atau dengan kata lain, 

mitos adalah juga suatu sistem pemaknaan tataran kedua. Di dalam mitos pula 

sebuah petanda dapat memiliki beberapa penanda. Di sinilah titik perbedaan 

Saussure dan Barthes meskipun Barthes tetap mempergunakan istilah 

signifier-signified yang diusung Saussure. 

 



Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu “mitos” yang 

menandai suatu masyarakat. Mitos menurut Barthes terletak pada tingkat 

kedua penandaan, jadi setelah terbentuk sistem sign-signifier-signified, tanda 

tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua 

dan membentuk tanda baru. Jadi, ketika suatu tanda yang memiliki makna 

konotasi kemudian berkembang menjadi makna denotasi, maka makna 

denotasi tersebut akan menjadi mitos.  

 

Tanda pada sistem yang pertama yang memunculkan makna-makna 

denotatif menjadi sebuah penanda bagi suatu makna mitologis konotatif 

tingkat kedua. Konotasi-konotasi mengalami pengalamiahan menjadi 

hegemonis atau dengan kata lain telah diterima sebagai hal yang “normal” dan 

“alami”. Konotasi-konotasi ini juga disebut Barthes sebagai mitos. Dalam 

kaitannya dengan teori Barthes, teknologi visual ini mampu mendobrak 

mekanisme komunikasi khalayak yang konvensional. Teknologi visual juga 

mampu menggeser kemampuan bahasa verbal, serta mendayagunakan 

efektifitas simbol dan mengupayakan sebuah konstitusi pesan dengan 

penyampaian non verbal.  

 

Gambar atau simbol adalah bahasa rupa yang memiliki banyak makna. 

Suatu gambar bisa memiliki makna tertentu bagi kelompok tertentu, namun 

bisa juga tidak berarti apa-apa bagi kelompok lain. Tanda yang dapat 

dimanfaatkan dalam seni rupa berupa tanda visual yang non verbal, terdiri 



dari unsur dasar rupa seperti garis, warna, bentuk, tekstur, komposisi dan 

sebagainya.  

 

Simbol adalah bentuk yang menandai sesuatu yang lain di luar 

perwujudan bentuk simbolik itu sendiri. Dalam kaitan ini Pierce 

mengemukakan bahwa “A symbol is a sign which refers to the object that is 

denotes by virtue of a law, usually an association of general ideas, which 

operates to cause the symbol to be interpreted as referring to that object” 

(Derrida, 1992). Dengan demikian, dalam konsep Pierce simbol diartikan 

sebagai tanda yang mengacu pada object tertentu diluar tanda itu sendiri.  

 

Lain daripada alegori- cerita yang dikisahkan dalam lambang-lambang 

merupakan metafora yang diperluas dan berkesinambungan, tempat atau 

wadah objek-objek atau gagasan-gagasan yang diperlambangkan, maka 

simbol terpengaruh oleh perasaan. Pada dasarnya simbol dapat dibedakan 

(Hartoko & Rahmanto, 1998:133): 

1. Simbol-simbol universal, berkaitan dengan arketipos, misalnya tidur 

sebagai lambang kematian. 

2. Simbol kultural yang dilatarbelakagi oleh suatu kebudayaan tertentu 

(misalnya keris dalam kebudayaan Jawa) 

3. Simbol individual yang biasanya dapat ditafsirkan dalam konteks 

keseluruhan karya seorang pengarang. 



Setiap orang, dalam arti tertentu, membutuhkan sarana atau media untuk 

berkomunikasi. Media ini terutama ada salam bentuk-bentuk simbolis sebagai 

pembawa maupun pelaksana makna atau pesan yang akan dikomunikasikan. 

Makna atau pesan sesuai dengan maksud pihak komunikator dan (diharapkan) 

ditangkap dengan baik oleh pihak lain. Hanya, perlu diingat bahwa simbol-

simbol komunikasi tersebut adalah kontekstual dalam suatu masyarakat dan 

kebudayaannya. Apapun alasan senirupawan atau designer, karyanya adalah 

sesuatu yang kasat mata. Karena itu secara umum bahasa rupa digunakan 

untuk merangkul segala kasat mata dan merupakan media antar seniman 

perupa dengan penikmat/penontonnya. Dalam bahasa dikenal dengan tata 

bahasa, namun dalam bahasa rupa dikenal dengan imajinasi. Imajinasi 

mencakup makna imajinasi yang kasat mata maupun yang ada dalam 

khayalan. Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu. Sesuatu itu dapat 

berupa pengalaman, pikiran, gagasan, atau perasaan. Jika sesuatu itu, 

misalnya A adalah asap hitam yang mengepul di kejauhan, maka A (asap 

hitam) dapat mewakili B, yaitu misalnya kebakaran (karena pengalaman 

seseorang). Tanda semacam itu dapat disebut sebagai indeks, yaitu antara A 

dan B ada keterkaitan (configutity).  

Dalam sebuah foto adalah tanda atau ikon. Foto dan gambar mewakili 

suatu kenyataan tertentu atas dasar kemiripan atau similarity (mewakili orang 

yang bersangkutan, jadi merupakan pengalaman). Tanda juga bisa berupa 



lambang, jika hubungan tanda itu dengan yang diwakilinya didasarkan pada 

perjanjian (convention), misalnya lampu merah yang mewakili “larangan 

(gagasan)” berdasarkan perjanjian yang ada dalam masyarakat. Burung dara 

sudah diyakini sebagai lambang perdamaian, maka burung dara tidak dapat 

diganti dengan hewan lain. Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu, 

apabila “sesuatu” disampaikan melalui tanda dari komunikator kepada 

komunikan, maka sesuatu itu bisa disebut sebagai pesan.  

Persepsi simbol dan tanda dari suatu foto atau gambar yang pesannya 

diproduksi secara massal akan berubah menjadi persepsi umum sebagai 

persepsi khalayak, apalagi setelah adanya kesepakatan dan perjanjian, tanda 

tersebut adalah hukum yang harus dipatuhi. Karena konotasi-konotasi 

menurut Barthes bisa mengalami pengalamiahan menjadi hegemonis atau 

dengan kata lain telah diterima sebagai hal yang “normal” dan “alami”, maka 

persepsi umum tentang simbol bisa saja terjadi.   

Teknologi visual mengkomunikasikan keinginan komunikator kepada 

khalayaknya. Maka kemunculan teknologi visual ini adalah era baru dari 

masyarakat. Kekuasaan teknologi visual dalam merekonstruksi pesan yang 

secara destruktif mampu menginspirasikan informasi gambar menjadi 

persepsi umum. Dari teori Barthes dapat difahami bahwa pemakaian simbol 

Yahudi Israel di berbagai media yang sedang dikaji oleh peneliti hanyalah 



salah satu bukti bahwa rekonstruksi pesan bisa di design sedemikian rupa 

sehingga pemaknaan yang diinginkan pencipta gambar bisa tercapai. Dalam 

hubungan pemakaian simbol Yahudi Israel dengan dunia Islam adalah jika 

rekonstruksi pesan yang disampaikan Yahudi Israel sebagai bagian dari 

konspirasi Yahudi Israel telah berhasil dilakukan untuk mengeset ulang pola 

pikir masyarakat Islam maka sebenarnya masyarakat Islam sudah terjajah oleh 

design pemikiran mereka. 

Barthes menyampaikan gagasan-gagasan tersebut lebih jauh lagi dalam 

bukunya Mythologies, yang berisi serangkaian esai pendek dalam berbagai 

contoh budaya popular, yang semula diterbitkan di majalah dan merupakan 

suatu gambaran dari berbagai konsep semilogi yang dia gunakan untuk 

menganalisis contoh-contoh tersebut. Gambaran inilah yang Barthes bahas 

terlebih dahulu. Mitos merupakan bentuk-bentuk budaya popular, akan tetapi 

semua itu menurut Barthes jauh lebih dari sekedar itu. Barthes harus 

mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan melakukan hal ini berarti 

kembali ke masalah semiologi. “Mitos merupakan sebuah system komunikasi, 

yaitu sebuah pesan”, Barthes menulis, “suatu cara penandaan, sebuah bentuk”, 

“salah satu jenis tuturan… yang dilakukan melalui sebuah wacana. Mitos 

tidak didefinisikan oleh objek pesannya, tetapi oleh pengungkapan pesan ini” 

(1973:117). 

 



Pemakaian simbol-simbol Yahudi Israel ini hanyalah sebagian dari 

konspirasi besar Yahudi Israel dalam misinya untuk menguasai dunia. 

Konspirasi Yahudi Israel ini sudah lama dilakukan oleh freemason atau 

Freemasonry yaitu sebuah organisasi  persaudaraan yang muncul sejak antara 

akhir abad ke 16 dan awal abad ke 17. Sekarang ini mereka merata di seluruh 

penjuru dunia. Mereka percaya kepada suatu kuasa yang mereka puja yang 

mana kuasa itulah yang diakui mereka sebagai „God‟ atau „Tuhan‟. Tuhan 

yang dipuja-puja mereka itu secara ringkasnya dapat dikatakan di sini adalah 

Tuhan yang diberi gelar oleh mereka sebagai The all seeing-eye atau “Mata 

yang dapat melihat segala sesuatu”. “God” oleh mereka disimbolkan dan 

digambarkan oleh mereka dengan bentuk “mata”. Simbol itulah yang sering 

disebut dengan mata satu yang seringkali digambarkan oleh mereka dalam 

banyak simbol.  

“Simbol Tuhan Bermata Satu itulah juga terdapat pada uang USD1 Dollar 

Amerika Serikat yang mana pengaruhnya telah menyelinap masuk ke 

pemerintahan Amerika Serikat sejak dulu. Presiden-presiden Amerika 

sejak George Washington juga terlibat dengan kumpulan hingga kepada 

presiden George W. Bush yang juga merupakan ahli tetap kepada Skull 

and Bones, juga kabilah dari Illuminati itu.” 

(http://hikmatun.wordpress.com.2008). 

  

Dalam kasus keterlibatan presiden Amerika Serikat dengan kumpulan 

konspirasi Yahudi Israel perlu kita tahu, mungkin Presiden John F. Kennedy 

saja yang tidak terlibat dengan mereka atau bisa dikatakan telah sadar diri dan 

menarik diri dari kumpulan tersebut. Karena dia pernah menyampaikan 

http://hikmatun.wordpress.com.2008/


kemunculan kumpulan-kumpulan rahasia tersebut mencoba untuk menguasai 

dunia. Setelah Presiden John F. Kennedy menyampaikan hal tersebut dia 

ditembak mati di kepala di hadapan khalayak ramai ketika dia berada dalam 

kereta bersama isterinya (http://hikmatun.wordpress.com). Anehnya kasus itu 

dianggap selesai padahal Amerika Serikat adalah Negara yang menjunjung 

tinggi HAM. Dalam banyak kasus tentang Yahudi, kasus yang menyita 

perhatian peneliti adalah pemakaian simbol Yahudi Israel (Bintang David dan 

Evil Eye) sebagai musuh Islam yang secara tidak disadari oleh sebagian 

masyarakat Islam. Masyarakat Islam tidak menyadari bahwa telah terjebak 

pada gagasan si pembuat simbol untuk masuk dalam pola pikir Yahudi Israel. 

Karena simbol ini direkayasa sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi 

persepsi khalayak.  

 

Dalam pesan Kasisah Freemason, pemakaian lambang-lambang Yahudi 

Israel dibuat sedemikian rupa sehingga kita tidak menyadarinya, padahal itu 

sudah direncanakan oleh Yahudi (El Marzdedeq, A.D. 2006:121). Kita 

memang dibuat tidak sadar bahwa kita sudah masuk dalam jerat mereka. Di 

saat kita merasa menganggap ini adalah perkara sepele maka kita sudah 

masuk dalam jebakan mereka. Kita adalah goyim (pengikut Yahudi yang tidak 

berdarah Yahudi) bagi mereka. 

“Wahai goyim pakailah dan tirulah lambang-lambangku dan kata-kataku 

sehingga engkau seperti keluargaku walaupun engkau bukan keluargaku 

dan engkau tetap buta dalam menggunakan lambangku” (El Marzdedeq, 

A.D. 2006:121). 



 

Menurut peneliti jika masyarakat khususnya masyarakat Islam awam 

sudah mempunyai toleransi terhadap simbol Yahudi Israel, artinya tujuan 

mempengaruhi sudah berhasil. Pengaruh simbol itu tidak serta merta memakai 

simbol Yahudi Israel pada bentuk aslinya melainkan pada bentuk modifikasi. 

Perlahan namun pasti, simbol yang dalam tataran modifikasi akan 

berkembang dan muncul dengan bentuk aslinya, karena sebagian masyarakat 

Islam menganggap itu hal yang sepele dan lumrah. Dengan adanya 

penyamaran simbol tersebut maka makna yang disampaikan dari pembuat 

simbol akan lebih mudah masuk. Selanjutnya ideologi Yahudipun sedikit 

demi sedikit akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Islam yang ada 

di Indonesia. Dalam (El Marzdedeq, A.D. 2006:121) jika goyim sudah meniru 

lambang-lambang mereka, sebenarnya kita sudah masuk dalam kekuasaan 

mereka. Keresahan akan adanya pemakaian simbol Yahudi Isreal di mediapun 

telah menjadi isu nasional. Keresahan yang berawal dari pemakaian simbol 

Yahudi pada album Dewa 19 sudah menuai beberapa protes seperti pada 

(http://www.eramuslim.com/konsultasi/konspirasi/bintang-david-jadi-video-

klip-musik.htm) di dalam situs tersebut tidak hanya simbol Yahudi Israel yang 

di pakai Dewa 19 yang disoroti tetapi dari beberapa simbol Yahudi Israel 

yang lain yang juga banyak modifikasinya di Indonesia juga menjadi 

perhatian.  

 



Di dalam sebuah buku Fakta & Data Yahudi di Indonesia (Ridwan Saidi 

& Rizki Ridyasmara, 2006: 125-149) diceritakan secara detail tentang 

pemakaian simbol Yahudi dalam cover album Dewa 19, seperti pada Pada 

cover album pertama Dewa 19, terdapat gambar Piramida Tak Sempurna 

(Unfinished Pyramid). Piramida tersebut terpancung di bagian ujungnya. 

Lambang tersebut sudah dikenal luas sebagai salah satu lambang Yahudi 

(lambang gerakan Masonis - salah satu organisasi Yahudi, dan juga lambang 

tersebut pada uang 1 dollar Amerika). Perlu diingat, dalam mitologi Judaisme 

angka "19'' dikenal sebagai "Dark Star" (Bintang Kegelapan). Di atas piramid 

tersebut menurutnya juga adalah simbol evil eye.  

 

Sebelum membahas lebih jauh tentang simbol, kita perlu ketahui siapa 

sebenarnya Ahmad Dhani Manaf, sang komandan grup musik ini. Dalam 

Album Laskar Cinta, Dhani menulis sebagai berikut : Dhani Thanks to : Jan 

Pieter Frederich Kohler (Thanks for the Gen), siapakah Jan Pieter Frederich 

Kohler?. Menurut dari silsilah keluarga, Jan Pieter Frederich Kohler adalah  

kakek Dhani (dari pihak Ibu) yang berkebangsaan Jerman. “Kohler” adalah 

nama keluarga, sejenis marga. Jadi jelaslah, Dhani punya kebanggaan akan 

darah keturunannya itu.  

 

Salah satu contoh adalah grup band Dewa 19, band ini telah berdiri pada 

tahun 1986 di Surabaya, dan baru mulai dikenal oleh masyarakat secara luas 

pada tahun 1990 hingga sekarang ini yang dimotorin oleh Ahmad Dhani 



sebagai Leadernya. Dewa 19 sendiri sudah terhitung banyak mengeluarkan 

Albumnya, dan setiap Album yang mereka luncurkan, terdapat simbol-simbol 

atau lambang yang berbentuk aneh dan sulit untuk dimengerti oleh 

masyarakat awam, dan hanya bias dimengerti oleh sebagaian masyarakat yang 

sekiranya mengetahui arti makna simbol-simbol yang ada tersebut. Kita sudah 

mengetahui bahwa sebuah simbol / gambar bisa berarti lebih dari seribu kata 

kata. Ternyata, salah satu grup musik papan atas di Indonesia yaitu Dewa 

telah secara konsisten menyebarkan simbol Yahudi dari mulai album pertama 

mereka Dewa 19 (1992), Terbaik–Terbaik (1995), The Best Of Dewa 19 

(1999), Bintang Lima (2000), Cintailah Cinta (2002), Atas Nama Cinta I & II 

(2004), dan Laskar Cinta (2004). Selain itu, kita bisa melihat dan mengunggah 

video-video yang ada situs jejaring sosial di Youtube. Didalam situs jejaring 

tersebut juga banyak membahas dan mengupas tentang propaganda simbol-

simbol yang digunakan oleh Ahmad Dhani di dalam Video Clip, Lirik lagu 

hingga pakaian yang digunakannya untuk mengisi acara tertentu. Strategi 

penyebarluasan simbol Yahudi di masyarakat kita ternyata sudah dalam tahap 

yang memprihatinkan. Simbol Yahudi tanpa sadar telah di gunakan pada 

aksesories, kaos, cover kaset dll. Bisa jadi, sebab itulah dalam berbagai 

kesempatan show-show termasuk ketika manggung di stasiun TV swasta, 

Dewa 19 sempat menjadi pro-kontra ketika menginjak-injak karpet dengan 

motif logo Allah yang kontroversial itu, Dhani Dewa mengenakan kalung 

Bintang David, simbol Zionis-Israel. Bermula dari kasus kontroversial logo 



Allah, terkuaklah misteri dibalik (Dhani) Dewa dalam album-album Dewa, 

bertebaran gambar dan simbol-simbol Yahudi. Ini harus dilacak, ada apa 

sebenarnya di belakang Dewa. 

 

Dalam cover Album Cintailah Cinta (2002), Pertama, cover depan album 

ini memuat secara menyolok simbol Eye of Horus. Horus adalah Dewa 

Matahari dalam Mitologi Mesir Kuno yang diklaim sebagai salah satu dewa 

mereka. Kedua, di cover dalam juga ada simbol yang sekilas mirip mata, yang 

merupakan contekan persis dari salah satu simbol yang terdapat dalam buku 

The secrect Language of Symbol yang disarikan dari kitab Yahudi. Simbol ini 

biasa disebut Femina Geni Vegia atau kelamin perempuan. Ketiga, Di bagian 

lain juga ada gambar mata setan. Keempat, Di piringan disc-nya jika 

dicermati bergambar kepala burung dengan simbol mata Horus. Yang 

merupakan salah satu simbol dari gerakan freemasonry(Ridwan Saidi & Rizki 

Ridyasmara, 2006:134-135). 

 

Pada penayangan simbol-simbol tersebut sering dilekatkan dengan alasan 

seni, dengan dalih seperti itu maka penyimpangan informasi selalu bisa 

mengamankan sang pelaku. Apakah hal tersebut dilakukan dengan disengaja 

ataukah hanya kebetulan saja? Jika disengaja, apa tujuan menampilkan 

lambang Yahudi Israel tersebut dalam setiap sisi kehidupan sosial masyarakat 

seperti yang sudah disebutkan di atas? Tiga kemungkinan yang masuk akal 

yang dapat difahami peneliti, kenapa hal itu bisa terjadi: 



 

 Orang tersebut sama sekali tidak mengerti tentang lambang-lambang 

Yahudi Israel, sehingga tanpa beban ia menggunakan lambang itu pada 

design-nya. 

 Orang tersebut mengetahui bahwa lambang itu merupakan lambang 

Yahudi Israel, tetapi ia kurang berhati-hati dalam menggunakan 

lambang tersebut pada design-nya.  

 Orang tersebut mengetahui dan secara sadar memang sengaja 

memasukkan lambang Yahudi tersebut ke dalam design-nya dengan 

tujuan tertentu. Mengenai apa tujuan di balik kesengajaan itu tidak bisa 

diprediksikan. 

Peneliti merasa tidak mungkin jika seorang professional tidak berhati-hati 

dengan hal-hal yang berbau SARA. Ataupun jika orang tersebut mengetahui 

bahwa lambang itu adalah lambang dari suatu Negara (Israel-Yahudi), 

tentunya ia harus berhati-hati dalam penggunaannya. Karena kasus-kasus 

yang serupa, beberapa tulisan yang banyak di muat dalam situs internet 

Ahmad Dhani, Mama Lauren, Anand Krishna bahkan Gus Dur sempat diduga 

sebagai antek Yahudi di Indonesia, karena kedekatannya dengan pihak 

Yahudi yang sempat tercium dalam media massa.  

 

Semua akan menemukan banyak hal yang selama ini tidak kita ketahui 

bahkan sering kita anggap enteng. Tetapi sebenarnya bahaya mengancam di 

sekitar kita dan dekat sekali. Kasus munculnya lambang Yahudi Israel pada 



cover album musik, film anak-anak dan dewasa, usaha dagang dan sebagainya 

yang meresahkan peneliti. Pentingnya penelitian ini, menurut peneliti adalah 

jika masyarakat Islam dibiarkan terlena dengan ketidaktahuan mereka dan 

penyamaran informasi yang didesign oleh Yahudi Israel maka umat Islam 

akan hancur tanpa terasa. Menurut peneliti pemakaian simbol-simbol Yahudi 

Israel tersebut tidak mungkin tidak sengaja. Jika kita lihat pada sebuah blog 

advestising pencipta design yang saat ini yang berdalih atas nama seni 

hanyalah seni hasil modifikasi saja, karena setidaknya sang pencipta simbol 

yang baru (hasil modifikasi) pernah mempunyai pengalaman tentang simbol 

design yang ia buat. Apalagi di negara Indonesia yang sebagian besar 

penduduknya beragama Islam, maka penggunaan lambang Yahudi Israel 

harus di modifikasi terlebih dahulu agar tidak memunculkan keresahan secara 

frontal. Walaupun pada akhirnya nanti simbol yang asli juga akan muncul 

dengan leluasa, karena demokratisasi sistem Negara Indonesia yang 

membolehkan hal tersebut. (http://adverdreams.blogspot.com). 

 

Dalam penelitian ini tidak akan menunjukkan apakah memang benar-

benar ada kaitan antara simbol-simbol yang “mirip” dengan simbol Yahudi 

Israel dengan ideologi Yahudi Israel, tetapi akan berusaha menunjukkan 

bahwa hasil design simbol sekarang adalah hasil modifikasi dari simbol 

terdahulu atau modifikasi hasil karya peninggalan sejarah. Karena data-data 

sensoris manusia didapat dari pengalaman dan pengetahuan manusia dalam 

http://adverdreams.blogspot.com/2009/06/copy-paste-bolehkah.html


pengalaman sebelumnya. Hal itu yang mendasari peneliti untuk berpendapat 

bahwa pencipta simbol baru hanyalah memodifikasi simbol-simbol yang telah 

ada yang pernah dilihat sebelumnya. Sedangkan penggunaan simbol-simbol 

sekarang sarat dengan kaitan politik sebuah negara. Dalam situs Kementerian 

Luar Negeri Israel (http://www.mfa.gov.il) dan situs Pertahanan Israel 

(http://www.idf.il) peneliti  memperoleh cerita dari sudut pandang Israel, 

demikian bunyi poin ke 33 dari 54 cara bagaimana mendukung Israel,”Ringan 

dan tidak terlalu berat, cukup membaca berita dari sudut pandang Israel, Anda 

sudah dianggap mendukung zionis”. “Bahkan  tidak perlu mengeluarkan uang 

jutaan rupiah untuk dikirim ke Yerusalem atau Israel, yang jelas-jelas lebih 

kelihatan dianggap menyumbang Zionis”. Tapi tips seperti itulah yang 

digalakkan kalangan Zionis-Israel untuk mendapatkan simpati dunia, bahwa 

dirinya ada di pihak yang benar. Setidaknya menurut mereka, bersimpati atas 

tindakannya sudah bentuk dukungan moril. 

 

Banyak orang menilai, membeli produk Amerika dan Yahudi itu tidak 

ada sangkut pautnya dengan sikap keberpihakan pada Yahudi Israel. Beberapa 

media Yahudi, di (http://www.ou.org/Israel) dan (http://www.ujc.org) situs ini 

memberikan 10 tips bagaimana harus mendukung Yahudi Israel. Ada juga 

situs www.25waystohelpisrael.com, yang memberikan 25 tips bagaimana 

seharusnya bisa membantu Yahudi Israel. Sedangkan yang paling banyak 

adalah situs (http://www.aish.com). Karena tidak tanggung-tanggung, 



mengeluarkan petunjuk “54 Ways You Can Help Israel”, diantaranya; 

membeli produk Yahudi, unjuk rasa mendukung Yahudi Israel, melakukan 

perjalanan ke Israel, menulis surat dukungan terhadap berdirinya Negara 

Israel Raya baik ke pihak terkait (termasuk ke Gedung Putih) dan 

mengibarkan bendera atau simbol-simbol Israel (Yahudi). Dengan 

mengibarkan bendera atau lambang israel pun sudah dianggap membantu 

israel (diterjemahkan oleh http://hidayatullah.com) tahun 2006. 

 

Dalam poin tersebut dengan mengibarkan bendera atau simbol Yahudi 

Israel saja masyarakat sudah membantu misi mereka. Lalu bagaimana jika 

memang dari pemakaian simbol-simbol tersebut di sisipkan dengan 

kebanggaan serta ideologi Yahudi Israel? Bagaimanakah jika penanaman 

simbol-simbol tersebut di Indonesia benar-benar malalui modifikasi seni 

design? Dalam pesan kasisah freemason berkata,“Wahai goyim lepaskanlah 

kefanatikan dan keegoisanmu dalam ajaran agamamu, karena semua agama 

itu benar.” Dalam pesan yang lain, “Wahai goyim pakailah dan tirulah 

lambang-lambangku dan kata-kataku sehingga engkau seperti keluargaku, 

walaupun engkau bukan keluargaku dan engkau tetap buta dalam 

menggunakan lambangku.”(A.D. El Marzdedeq, 2005: 119-121). 

 

Jika dilihat sejarahnya dan dasar-dasar Al Qur‟an dan Al Hadist maka 

Yahudi Israel adalah musuh umat Islam. Tetapi jika kita terjebak dalam 



konspirasi mereka berarti kita sudah kalah. Jika saja produksi design-design 

simbol tersebut secara besar-besaran dan ada di seluruh elemen kehidupan dan 

didukung dengan komunikasi massa yang baik akan memberikan efek bahwa 

simbol-simbol tersebut seperti apa yang dikatakan pencipta maka akan 

menjadi persepsi umum.  

 

Persepsi umum ini yang akan dapat membantu Yahudi Israel yang 

harusnya menjadi musuh umat Islam. Jika didukung dengan ilmu adverstising 

maka dapat mempengaruhi persepsi khalayak dalam pemikiran, sikap dan 

perilakunya, sehingga masyarakat tidak memusuhi Yahudi Israel lagi tetapi 

malah membantu mereka. 

B. Rumusan Masalah                                                                                          

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian 

ini yaitu: 

1. Makna apa yang terkandung dibalik simbol-simbol yang ada di dalam 

cover album Dewa 19 ?  

2. Apakah ada hubungan antara Ahmad Dhani dan  Freemasonry ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 



1. Untuk mengetahui makna apa yang terkandung dibalik simbol-simbol yang 

ada didalam cover album Dewa 19 

2. Untuk mengetahui apakah Ahmad Dhani seorang Freemasonry 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Akademik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

bidang semiotik 

b. Dapat digunakan sebagai rujukan bagi siapa saja yang melakukan 

penelitian yang sejenis. 

 

2. Praktis 

Kegunaan atau manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi tentang propaganda dari simbol-simbol 

Freemason yang digunakan oleh grup band Dewa 19 di setiap albumnya. 

Sehingga dapat memberikan wawasan luas dan wacana  bagi masyarakat 

tentang simbol-simbol Freemasonry. 

 


