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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar belakang  

  

 Manusia merupakan makhluk sosial yang erat kaitannya dengan manusia lain. sangat 

membutuhkan informasi satu sama lain melalui pesan yang mereka sampaikan. Maka dibutuhkan 

peran dari media massa untuk proses komunikasi massa dalam kehidupan bersosial. Komunikasi 

massa merupakan keaadaan yang dimana organisasi media massa memproduksi pesan untuk 

disampaikan kepada masyarakat luas, yang dimana pesan tersebut dicari, digunakan, dipahami 

dan dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Media massa membuat masyarakat sangat mudah 

untuk menerima pesan tanpa ada batasan ruang dan waktu (Littlejohn, 2011: 15).  

  

Media massa diketahui memiliki bentuk konvensional yaitu media elektronik yang 

meliputi dari televisi dan radio, sedangkan untuk media cetak memiliki contoh seperti koran, 

majalah, dan komik. Dalam media cetak, komik memiliki perbedaan dibandingkan majalah dan 

koran, karena komik memiliki unsur visual yang lebih karena karena terdiri dari ilustrasi dan  

plot.  

  

Komik merupakan suatu bentuk seni populer yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. Komik menjadi salah satu bentuk seni visual yang memadukan beberapa unsur 

piktoral di dalamnya. Gambar-gambar yang ada membentuk sekuen yang saling berhubungan. 

Komik sendiri memiliki definisi yang beragam. Adapun salah satunya adalah penyusunan 
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gambar-gambar dalam sebuah urutan yang disengaja, dimaksudkan untuk penyampaian pesan 

dan menimbulkan suatu nilai estetis pada penampilannya (McCloud, 2008: 12), sedangkan 

menurut Eisner mengemukakan bahwa komik adalah sequential arts. Komik merupakan susunan 

gambar dan kata-kata untuk menceritakan sesuatu atau mendramatisasi suatu ide. Dengan 

sekuens/pengurutan, narasi (dengan atau tanpa teks) terbangun (Darmawan, 2005: 242).  

  

Cara bercerita menggunakan gambar pada masa purbakala adalah relief-relief yang 

terdapat pada candi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya adalah relief 

candi Prambanan tentang cerita epik Ramayana. Di Indonesia sendiri, konon sejarah komik 

dimulai sejak 1930-an. Kehadiran komik-komik di Indonesia pada 1930-an dapat ditemukan 

pada media massa Belanda dalam bentuk komik strip, yang terus berlangsung hingga 1960-an, 

Sekitar akhir tahun 1940an, banyak komik-komik dari Amerika yang disisipkan sebagai 

suplemen mingguan surat kabar. Di antaranya adalah komik seperti Tarzan, Rip Kirby, Phantom, 

dan Johnny Hazard.   

  

Popularitas tokoh-tokoh komik asing mendorong upaya mentransformasikan beberapa 

karakter pahlawan super itu ke dalam selera lokal. R.A. Kosasih, yang kemudian dikenal sebagai 

Bapak Komik Indonesia, memulai karirnya dengan mengimitasi Wonder Woman menjadi 

pahlawan wanita bernama Sri Asih. Terdapat banyak lagi karakter pahlawan super yang 

diciptakan oleh komikus lainnya, di antaranya adalah Siti Gahara, Puteri Bintang, Garuda Putih 

dan Kapten Komet, yang mendapatkan inspirasi dari Superman dan petualangan Flash Gordon.  

  

Salah satu potensi komik adalah industri bisnis yang selalu berinovasi (McCloud, 2008:  
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11), di Indonesia sendiri, komik adalah sebuah komoditas baru di pasar kreatif dalam negeri, 

komik Indonesia melalui penerbit Gramedia, semakin bangkit dengan adanya bidang khusus 

komik dalam negeri bernama “Koloni”, Kemudian mulai bermunculan majalah-majalah komik 

Indonesia seperti Re:On, Kosmik, Wookwook, Shonen Fight, dan Kolam Komik. Diikuti dengan 

judul-judul pop yang dapat diterima oleh masyarakat berbagai umur, seperti Si Juki, dan Mice 

Cartoon.  

Kondisi ini memunculkan antusias dari generasi muda untuk mengenal lebih dekat 

komik-komik lokal, bisa dibuktikan dengan event-event skala nasional bahkan internasional yang 

dapat mengangkat nama-nama komikus lokal dan memperkenalkan karya-karya mereka, sebut 

saja seperti Indonesia Comic Con yang dihelat setahun sekali di Jakarta, kemudian ada Pop Con 

Asia yang berskala internasional juga diselenggarakan setahun sekali, dalam Pop Con Asia 2017, 

sebuah komik lokal berjudul H2O: Reborn keluar sebagai pemenang untuk kategori Comic of 

The Year Award,   

H2O: Reborn diterbitkan oleh Koloni Komik, memiliki tema tentang akulturasi antara 

setting cyberpunk dengan premis Ramayana dalam pewayangan Jawa, menurut  

Suyono, akulturasi adalah pengambilan atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan 

yang berasal dari pertemuan dua atau beberapa unsur kebudayaan yang saling berhubungan atau 

saling bertemu (Rumondor, 1995: 208). Dari sudut pandang peneliti, Sweta Kartika, bertujuan 

memodernisasi cerita dari Ramayana yang sulit diterima oleh masyarakat, khususnya generasi 

muda, memasukkan unsur cyberpunk yang kental dengan robot atau mesin terbukti mudah 

diterima oleh generasi muda, film-film dengan unsur cyberpunk seperti Blade Runner dan Ghost 

in the Shell adalah sebagai contoh yang menginspirasi banyak pop culture dengan gaya serupa.  
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Sweta Kartika adalah seorang komikus yang terkenal sering memasukkan nilai-nilai 

kebudayaan daerah kedalam karya-karyanya, contohnya antara lain adalah Wanara yang 

mengadaptasi nilai-nilai kebudayaan Indonesia, secara singkat bisa dilihat dari setting bangunan 

yang memiliki ukiran khas bangunan Yogyakarta, lalu ada Nusa V yang mengadaptasi cerita dari 

epik Mahabarata, dan untuk subjek penelitian ini adalah H2O: Reborn, yang memiliki 

modifikasi tema dari legenda Ramayana.   

Modifikasi tema dari legenda Ramayana bukanlah hal baru, ada beberapa karya tulis yang 

juga memiliki ide serupa, seperti cerita pendek karangan Sawali Tuhusetya berjudul “Ketika 

Kobaran Api Mengepung Shinta” (dapat dibaca di http://sawali.info/2008/06/07/ketikakobaran-

api-mengepung-shinta/), yang mengubah setting menjadi lebih modern, seperti penambahan 

adanya Presiden, gedung, dan pejabat, namun pengkarakteran dan alur cerita masih sama seperti 

cerita legenda Ramayana yang asli. Berbeda dengan pengkarakteran, setting, dan cerita dalam 

H2O: Reborn, yang telah merombak sebagian besar dari cerita legenda Ramayana, namun masih 

menyisakan unsur-unsur representasi dari cerita asli, hal inilah yang membuat peneliti tertarik 

untuk memaknai representasi-representasi yang terdapat di dalam komik H2O: Reborn.    

Penggunaan metode semiotika pada penelitian berikut adalah karena objek yang diteliti 

merupakan komik, yang mana kesuluruhan objek terdiri dari elemen visual, diperkuat oleh tipe 

instrumen penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif, dengan kata lain 

penelitian dilakukan dengan cara menganalisis simbol yang merepresentasikan Ramayana pada 

komik H2O: Reborn.  

  

1.2. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:   
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Bagaimana Representasi Legenda Ramayana dalam komik H2O: Reborn karya Sweta Kartika?  

  

1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk memberikan pengertian mengenai Representasi Legenda Ramayana 

dalam komik H2O: Reborn karya Sweta Kartika yang akan dikaji menggunakan analisis 

semiotika.  

  

1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat Akademis   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan yang bermanfaat untuk 

jurusan Ilmu Komunikasi khususnya studi visual dalam representasi makna melalui teori 

semiotika.   

  

1.4.2. Manfaat Praktis   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu acuan kepada kreator muda 

jurusan Ilmu Komunikasi untuk membuat karya yang dapat mengakulturasi berbagai 

macam bentuk budaya, terlebih dalam hal budaya dalam negeri yang bertujuan untuk 

melestarikan.  

  

  

  

  

  


