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BAB IV 

Gambaran Obyek Penelitian 

A. Karikatur Di Indonesia 

Karikatur pada awalnya lebih berbentuk kartun-kartun yang menggambarkan 

perjuangan. Secara pasti kapan dimulainya perkembangan kartun tersebut belum ada 

yang memastikan, namun berdasarkan fakta berupa catatan media massa yang 

berkembang di zaman itu (sekitar tahun 1930 an), Harian Fikiran Ra’jat telah memuat 

kartun perjuangan cikal bakal karikatur di Indonesia. Kartun-kartun perjuangan ini 

telah digunakan sebagai penyuara perlawanan fisik dan idealisme kebangsaan. 

Kartun-kartun ini dimuat di media cetak, poster dan sebagainya, sasarannnya adalah 

eksternal (KolonialisBelanda). Kartun perjuangan semakinberkembang seiring 

dengan berkembangnya teknologi cetak-mencetak dan media massa pada saat itu, dan 

kebanyakan berceri tatentang perlawanan kepada penjajah serta penyemangat/gerakan 

cinta tanah air atau gerakan kebangsaan untuk memperjuangkan kemerdekaan. 

B. Profil penulis buku Mice Misrad 

Seluruh masyarakat yang pernah membaca koran Kompas edisi hari minggu 

tentulah kenal dengan Mice sebab Mice pernah mengisi kolom terserbut dengan 

rerkannya yang bernama Benny. Kedua kartunis tersebut muncul bersama dalam 

sebuah komik strip, tema yang diangkat seputar isu yang sedang booming di 
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Indonesia. Ide-ide mereka yang dituangkan secara sederhana dalam komik tapi 

mempunyai arti yang dalam. 

 

Berikut beberapa buku-buku karya Mice : 

 

Buku yang di beri judul Indonesia 1998 ini, merupakankarya Mice yang 

berisikan Guyonan-guyonan ringan namun menyentil tentang gambaran kehidupan di 

tahun tersebut, serta dampak yang ditimbulkan. Seperti lonjakan harga yang 

menjulang tinggi dan maraknya pengangguran dan anak jalanan pada saat itu, dan 

berbagai hal, seperti keluhan, lelucon, dan aktivitas yang dijalani ketika orde baru 

digulingkan dan krisis berlangsung. 
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Buku yang di beri judul Obladi Oblada Life Goes ini, merupakan perjalanan 

Mice Cartoon di dalam Harian Kompas sejak Juli 2010. Selain tetap mengkritik 

kehidupan sosial saat ini, dalam buku ini Mice mencoba bercerita perjalanan hidup 

Solo Kariernya tanpa Benny. 

 

 

Kamus Istilah Komentator Bola. Buku ini berisikan tentan gocehan – ocehan 

para komentator bola yang tejadi sebelum dan saat pertandingan tersebut 

berlangsung. 
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Politik Santun DalamKartun, Dalam kumpulan kartun politik ini, ada sedikit 

sentuhan lain dari kartunis yang dikenal dengan nama Mice. Tidak lagi sekedar 

menawarkan tawa, malah membuat miris dan kening berkerut menyaksikan carut-

marut negeri. Kartun ini menjadi carase derhana mengamati semua kasus berikut 

sepak terjang para penguasa. 

Profil Penulis Mice 

Nama   : Muhammad Misrad 

Namapanggilan : Mice 

Lahir    : Jakarta, 23 Juli 1970 

Pendidikan 

1. SD sampai lulus SMA pada 1988 di Jakarta 

2. DesainGrafisFakultasSeniRupa IKJ, 1993 
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Pekerjaan 

1. ilustrator dan perancang grafis lepas 

2. Sejak 2003 mengisi kartun “Benny & Mice” di KompasMinggu 

3. Kartunis tetap di Harian Rakyat Merdeka sejak 2010 

C. Perkembangan Mice 

Mice cartoon merupakan cerminan sosial dan alam bawah sadar masyarakat 

indonesia, mice cartoon ada untuk menjahili dan mengkritik masyarakat 

Indonesia sehari-hari tanpa kekerasan dan tidak membuat orang marah. Mereka 

menjadi kontrol sosial “yang menyenangkan” bagi perilaku salah dan aneh di 

Indonesia. 

Mice cartoon bukanlah sejenis karikatur sosial yang ingin tampil dengan 

menghalus-haluskan diri, membuat stilisasi baik dalam bentuk dan pewacanaan 

seperti beberapa kartun terkenal di negeri ini,. Mice hadir apa adanya baik dalam 

bentuk, isi, pesan tanpa ingin terlihat mengarif-arifkan diri. Kalau dalam urusan 

ideologi kesenian, rasanya tridak terlalu meleset menyebut Mice menghadirkan 

semacam bentuk realisme sosial satu paham yang sangat berpihak pada rakyat. 

(indonesia banget) 

D. Deskripsi Singkat Buku Mice cartoon Indonesia Banget 

Mice adalah seorang kartunis yang dulunya pernah bekerja bersama kartunis 

Benny Rachmadi dimana kedua karya dari kartunis tersebut muncul bersamaan dalam 
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dalam sebuah komik dengan mengangkat tema-tema seputar issue yang sedang terjadi 

di Indonesia. Kini Mice mengeluarkan karyanya sendiri tanpa berduet dengan Benny, 

Mice cartoon adalah buku kartun yang dibuat oleh Mice . bertajuk Indonesia Banget 

buku ini berisi kumpulan komik dengan mengangkat tema seputar issue yang sedang 

terjadi di Indonesia secara khusus. Ide-ide mereka yang dituangkan secara sederhana 

dalam komik tapi punya arti yang dalam. 

Buku Mice cartoon berisi kumpulan komik sebanyak 135 halaman dikemas 

dengan cover yang tebal dan dengan tulisan di cover yang timbul dan desain gambar 

yang menarik. Setiap percakapan dan gambaran seseorang dikemas dengan kalimat 

yang mudah di pahami. Buku ini menggunakan kertas yang kekuning-kuningan dan 

cocok untuk dibaca oleh para remaja dan dewasa, namun buku ini agaknya kurang 

cocok apabila dibaca oleh anak-anak karena terdapat hal-hal yang belum bisa 

dipahami oleh anak-anak sehingga mereka sulit untuk mengerti isi dalam buku. 

Buku berjudul Indonesia Banget merupakan buku karya Mice cartoon yang 

memotret tentang bagaimana Indonesia di mata penulis, buku ini menceritakan 

bagaimana potret masyarakat indonesia dengan banyolan yang mengkritik pada 

kehidupan dan kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia 

Mice yang lahir di jakarta pada 23 Juli 1970. Menjadi kartunis lantaran terkesan 

dengan billboard iklan dan memang sejak kecil gemar membaca komik. Dari sinilah 

awal ia tertarik untuk mendalami dunia gambar. Singkat cerita setelah berhasil 
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mendapat ijazah SMA, ia pun meneruskan pendidikan di fakultas Seni Rupa Institut 

kesenian Jakarta (IKJ). Semasa kuliah, Mice pernah membaca kumpulan kartun karya 

Lat, kartunis asal Malaysia. Ia merasa takjub dengan kartun Lat tersebut, terutama 

yang berjudul Kampung Boy dan Mat Som. Dua buku tersebut yang kemudian 

semakin memacu semangatnya untuk menjadi kartunis yang hebat. 

Pertemuannya dengan Benny Rachmadi, rekan satu kampusnya, menjadi awal 

bagi Mice untuk merintis karirnya sebagai kartunis. Mereka kemudian di daulat 

membuat kartun untuk koran dinding IKJ sejak 1989. Dari koran dinding inilah, hobi 

usil dengan kartun dimulai. Duet kedua sahabat itu lalu berlanjut saat mereka bekerja 

di majalah Djakarta!. 

Debut Mice sebagai kartunis profesional berawal saat ia dan Benny diminta untuk 

membuat ilustrasi buku Matinya Ilmu Ekonomi, saduran dari The Death of 

Economics karya Paul Ormerod sekitar tahun 1997-1998. Hasil kreativitasnya itu 

kemudian memancing perhatian dari pihak penerbit kepustakaan populer Gramedia 

yang kemudian menyarankan agar ia dan Benny membuat buku sendiri. 

Mereka berhasil menerbitkan buku dengan nama mereka sendiri. “Lagak Jakarta” 

judul buku pertama mereka. selama tahun 1997 hingga 1999, tercatat enam judul 

buku yang berhasil mereka hasilkan. Sepuluh tahu kemudian diterbitkan lagi dengan 

tajuk satu Dekade Lagak Jakarta Edisi Koleksi 1 & 2, serta Lagak Jakarta: 100 Tokoh 

yang Mewarnai Jakarta. 
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Kesuksesan Lagak Jakarta pada akhirnya membuka kesempatan bagi keduanya 

untuk semakin go public. Salah satu kesempatan itu datang dari redaksi KOMPAS 

Minggu yang menawarkan mereka untuk mengisi kolom kartun. Dimulai dari 

Oktober 2003, gagasannya sederhana saja yakni cerita tentang kehidupan sehari-hari 

namun cukup mengena di hati pembaca. Sesuai dengan judul yang diambil dari nama 

mereka sendiri, kartun Benny & Mice memang menampilkan keduanya, setidaknya 

hal itu bisa terlihat dari tampilan fisiknya. Benny dengan rambut ikalnya sedangkan 

Mice yang berambut lurus lengkap dengan kaca mata. 

Namun mulai Juli 2010, kolaborasi antara keduanya harus berakhir dikarenakan 

perbedaan sifat mereka yang sebenarnya sejak awal sudah  bertentangan dan tak 

memiliki satu visi dan misi. Sekarang Mice hanya menggambar seorang diri di koran 

Kompas dengan kartunnya yang berjudul Mice cartoon. Serta menjadi kartunis tetap 

di harian Rakyat Merdeka hingga sekarang, dengan karyanya sebagai kartun editorial 

tunggal pada halaman pertama dalam surat kabar tersebut. 


