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ABSTRACT
The general purpose of this research is to increase knowledge in the form of academic research on Panji Koming 
cartoon on Kompas Newspapers. This study used qualitative design to collect, filter and analyze data. The 
objects of this research are focused on analyzing the denotation and connotation meanings of cartoon. Panji 
Koming cartoon was published on Sunday Kompas newspapers during political year is a criticsm cartoon. This 
cartoon is unique because on how it tells the story by using comic strips with narrative stories in Majapahit era, 
but always related with the current issues. Visually, the Panji Koming Cartoon is very interesting to be studied 
deeply because of the way the story being told using the style of comic strip expression. The messages shown 
here are presented by using the combination of pictures and words are interesting tobe discussed because 
this cartoon is not only known cricical but also on point. Related to it, Panji Koming cartoon on April 1, 2018 is 
very important tobe studied especially the trantition of the panels and also the used of the words in the panels 
to show the leadership of an Adipati. The interpretation of their meanings will be studied deeply using Barthes’s 
semiotc theory of denotation and connotation. This cartoon pictured the life of people in Majapahit era. The 
dialogues between the men power during this era mostly about politic and power. The leadership of Nayakapraja 
that always obeys the rules needed to keep the glory of the Kingdom.  That is why, the leader of this country, 
must roled this country wisely with integrity according to the laws here. These series of events have connotation 
meaning as a critic to these political events.
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ABSTRAK
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam bentuk kajian akademis terhadap 
kartun Panji Koming pada Koran Kompas. Tulisan ini menggunakan rancangan kualitatif untuk mengumpulkan, 
menyaring dan menganalisis data. Objek kajian difokuskan pada analisis makna denotasi dan makna konotasi 
kartun. Kartun panji Koming yang hadir pada Koran Kompas Minggu saat tahun politik adalah sebuah kartun 
kritik. Kartun ini unik karena cara berceritanya menggunakan komik strip dengan narasi kisah di zaman Majapahit, 
namun selalu memiliki konteks kekinian. Secara visual Kartun Panji Koming sangat menarik untuk dibongkar 
karena cara berceritanya menggunakan gaya ungkap komik. Pesan yang dihadirkan melalui kombinasi gambar 
dan kata menarik untuk diungkap karena kartun ini dikenal kritis dan keras. Berkaitan dengan hal tersebut, 
kartun Panji Koming pada 1 April 2018 sangat penting untuk dikaji terkait transisi panelnya serta pemanfaatan 
kata dalam panel untuk mengungkap makna kepemimpinan seorang Adipati. Kajian dan penafsiran maknanya 
akan dibedah menggunakan teori semiotika Barthes tentang makna denotasi dan makna konotasi. Kartun ini 
memotret kehidupan masyarakat zaman kerajaan. Dialog para petinggi kerajaan sangat kental dengan 
nuansa politik dan kekuasaan. Kepemimpinan seorang Nayakapraja yang patuh terhadap peraturan 
sangat diperlukan untuk menjaga kejayaan Majapahit. Begitupula dengan pemimpin negeri ini harus 
hadir sebagai pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan dengan bijaksana sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku. Rangkaian peristiwa ini memiliki makna konotasi berupa kritik terhadap 
peristiwa politik.

Kata Kunci: Kartun Panji Koming, Kepemimpinan, Makna Denotasi dan Makna Konotasi 
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PENGANTAR
Koran Kompas adalah salah satu media massa cetak yang selalu menghadirkan kartun. Secara khusus 
Koran ini memuat kartun pada rubrik kartun yang terbit setiap hari Minggu. Salah satu kartun pada 
tahun 2018 yang hadir pada Koran Kompas Minggu adalah Kartun Panji Koming, yaitu sebuah karya 
kartun yang menggunakan cara bercerita kartun komik atau disebut juga kartun strips. Kartun ini dibuat 
oleh sang kartunis Dwi Koendoro Brotoatmodjo atau biasa dipanggil Dwi Koen. Penceritaan lakon Panji 
Koming menggunakan setting masa lampau, yang menurut Dwi Koen setting tersebut terjadi kira-kira 
pada masa kerajaan Majapahit. 

Sebagai sebuah kartun editorial, Panji Koming cendrung menyentuh permasalahan bidang sosial-
politik. Permasalahan itu ditunjukan dari penggambaran para tokoh kartun dalam komik strip, 
lengkap dengan berbagai ekspresi wajah, gesture tubuh, dialog dan kata-kata yang digunakan 
untuk memperkuat gambar dalam menyampaikan informasi, menghibur, mencerahkan dan 
bisa juga menertawakan ‘diri sendiri’. Kartun ini kemudian dapat dijadikan rujukan untuk dapat 
memahami dinamika yang terjadi di masyarakat. Kedalaman makna yang terkandung dalam 
kartun mencerminkan kepekaan seorang kartunis dalam melihat gejala sosial-politik yang sedang 
terjadi. Kepekaan tersebut terlihat dari pemilhan tanda-tanda yang diungkapkan dalam bentuk 
visual (gambar). Bila dicermati, cerita-cerita yang dihadirkan panji Koming memiliki setting 
kejadian pada zaman kerajaan Majapahit, namun secara konteks sosial politik masih memiliki 
benang merahnya tersendiri dengan situasi dan kondisi saat ini, khususnya kisah-kisah yang 
terjadi pada minggu-minggu ketika kartun ini muncul. 

Tahun 2018 disebut sebagai tahun politik karena dilaksanakannya pilkada di 171 daerah di Indonesia 
secara serentak untuk pemilihan bupati, wali kota dan gubernur. Tahun 2018 menjadi tahun penuh 
dengan berita politik serta kampanye dari berbagai pasang calon kepala daerah. Kehidupan sosial 
masyarakat di Indonesia saat tahun politik ini sangat memiliki keterhubungan dengan konteks-konteks 
cerita yang sering dibangun oleh kartun Panji Koming. Keterhubungan tersebut menjadi menarik untuk 
dibahas karena pada “dunia” Panji Koming di masa Majapahit juga menggambarkan peristiwa tersebut.
Sebagai karya kartun dengan jenis bahasa ungkap komic strips, kartun Panji Koming dalam 
menyampaikan pesan menggunakan dua teks yaitu teks visual/ gambar dan teks verbal/ tulisan yang 
terjuktaposisikan secara teratur. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kartun Panji Koming sangat 
penting untuk dikaji terkait transisi panelnya serta pemanfaatan kata dalam panil untuk mengungkap 
makna. Kajian komik menggunakan teori komik McCloud dan penafsiran maknanya akan dibedah 
menggunakan teori semiotika Barthes tentang makna denotasi dan konotasi. 
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TEORI DAN METODE
Roland Barthes mengembangkan dua tingkatan pertandaan (staggered system), yang memungkinkan 
dihasilkannya makna yang juga bertingkat-tingkat, yaitu tingkat denotasi (denotation) dan konotasi 
(connotation). Dalam bukunya Piliang (2003: 261) yang berjudul Hipersemiotika diuraikan denotasi 
sebagai tingkatan pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, atau tanda 
dan rujukannya pada realitas, yang menghasilkan makna yang eksplisit, langsung dan pasti. Makna 
denotasi (denotative meaning), dalam hal ini, adalah makna pada apa yang tampak. Denotasi adalah 
tanda yang penandanya mempunyai tingkat konvensi atau tingkat kesepakatan yang tinggi. Sedangkan 
konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, yang 
di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti (artinya terbuka 
terhadap berbagai kemungkinan). Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif. Segala hal yang 
berhubungan dengan kartun Panji Koming akan dideskripsikan secara kualitatif. Langkah kualitatif yang 
dilakukan adalah mengumpulkan, menyaring dan menganalisis data untuk menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna. Subjek kajian penelitian ini 
adalah kartun Panji Koming 1 April 2018. Objek penelitian ini difokuskan pada analisis makna denotasi 
dan makna konotasi dengan menggunakan teori semiologi Roland Barthes. Data tentang kartun Panji 
Koming dikumpulkan dengan metode observasi dan dokumentasi. Metode Observasi dilakukan pada 
kartun Panji Koming pada Koran Kompas. Metode dokumentasi dilakukan dengan membaca sejumlah 
tulisan yang berkaitan dengan kartun, baik yang berada pada buku teks maupun di media massa. Data 
yang telah terkumpul dianalisis dalam beberapa tahap. Analisis data menurut Moleong (2001: 103) 
adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian 
dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis seperti yang disarankan data. 

KARTUN PANJI KOMING 1 APRIL 2018

Gambar 1. Kartun Panji Koming 1 April 2018
(sumber: Koran Kompas)
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Kartun Panji Koming 1 April 2018 menghadirkan 6 panel/frame. Masing-masing panel menunjukan teks 
visual dan teks verbal masing-masing untuk merangkai cerita. Terjadi perubahan momen dari panel 1 
ke panel 2, dari panel 2 ke panel 3, dari panel 3 ke panel 4, dari panel 4 ke panel 5 dan dari panel 5 
ke panel 6. Rangkaian perubahan tersebut dapat dilihat dengan memposisikan panel secara sejajar.

Aksi ke AksiSubyek ke SubyekSubyek ke Subyek

Makna Denotasi 
Makna denotasi kartun Panji Koming yang dimuat Koran Kompas Minggu 1 April 2018 ini dapat dimaknai 
sebagai sebuah kisah di Kerajaan Majapahit tentang banyaknya orang yang ingin mendapatkan 
kedudukan di kerajaan. Ada banyak orang yang haus kekuasaan. Pada kartun ini mengisahkan 
Denmas Ariakendor menghadap Raden Nayakapraja agar ia dijadikan pejabat. Denmas Ariakendor 
mengatakan bahwa dirinya telah banyak membantu Raden Nayakapraja, maka Denmas Ariakendor 
mengharapkan imbalan agar ia mendapatkan keringanan perkara atas tindakan yang ia lakukan. 

Denmas Ariakendor telah terlilit perkara, jadi meminta agar Raden Nayakapraja meringankan perkaranya 
tersebut. Raden Nayakapraja diminta untuk ikut membantunya, karena Raden Nayakapraja memiliki 
tahta dan kekuasaan. Selain itu, Denmas Ariakendor juga meminta agar ia bisa masuk menjadi pejabat 
publik. Kedua permintaan tersebut ditolak oleh Raden Nayakapraja. Penolakan itu didasarkan atas 
pertimbangan bahwa Denmas Ariakendor tidak memenuhi syarat untuk menjadi pejabat Negara. 
Selain Denmas Ariakendor, Pandita gendut pun datang menemui Raden Nayakapraja dengan tujuan 
yang serupa. Seorang pandita gendut meminta juga jabatan agar bisa menadi pejabat Negara. 
Permintaan tersebut dijawab oleh Raden Nayakapraja dengan menyampaikan bahwa seorang pandita 
harusnya menjalankan tugasnya sebagai pandita, bukan malah meminta jabatan. Raden Nayakapraja 
juga mempertanyakan keberadaan pandita gendut tersebut, kenapa kabur ke negeri sebereng. Tentu 
kalimat ini menunjukan bahwa pandita tersebut adalah seorang pandita yang memiliki perkara di 
kerajaan Majapahit. 
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Pada panel terakhir dengan penggambaran siluet digambarkan ada banyak pejabat yang berbaris. 
Masing-masing orang memegang pundak orang yang ada di depannya, persis seperti barisan 
penjahat yang masuk tahanan. Pada panel enam ini juga diberikan penegasan tertulis bahwa 
semakin panjang barisan orang yang ngin menjadi pejabat Negara, namun tidak bisa mengurus 
Negara. 

Makna konotasi
Para Politisi selalu memiliki kepentingan untuk berkuasa. Kartun ini memotret persoalan koalisi dalam 
pemerintahan, bantuan politik saat kampanye yang selalu mengatakan bahwa persoalan koalisi 
adalah persoalan membangun bangsa ke arah yang lebih baik, namun pada kenyataanya setiap 
politisi memiliki kehendak untuk duduk di kursi kekuasaan. Orang yang merasa memiliki andil dalam 
pemenangan kontestasi politik pada pemilu selalu menuntut haknya untuk berkuasa. Deretan para 
politisi akan mendekati kepala daerah maupun penguasa untuk mendapatkan jabatan.

Kedudukan untuk memangku jabatan kekuasaan dalam pemerintahan dipandang sebagai hak 
bagi mereka yang sudah ikut membantu pemenangan dalam pemilu. Mereka yang menuntut kursi 
kekuasaan tidak memandang kemampuan diri atas tugas-tugas dan tanggungjawab yang harus 
dilaksanakan ketika menjabat, namun mereka lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Para 
politisi yang harus kekuasaan sering hadir sebagai sosok penguasa yang menggunakan kekuasaannya 
untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompok atau partainya saja. Padahal kekuasaan semestinya 
dipandang sebagai tanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Bahkan mereka 
yang terkena jeratan hukum sering meminta pada pemimpin negeri untuk membantunya lepas dari 
hukum agar bisa duduk berkuasa. 

Kartun Panji Koming ini juga menggambarkan sosok pandita juga ingin masuk dalam barisan kekuasaan. 
Jika melihat sosok pandita, maka sosok tersebut merepresentasikan sosok yang cendikiawan, 
mendalami ajaran ketuhanan, tidak terikat pada godaan duniawi. Pada kenyataannya sosok dengan 
pakain pandita juga sering ikut dalam arus politik demi kekuasaan. 

Baju pandita digunakan hanya sebagai tampilan luar agar terlihat baik, namun hati dan pikirannya masih 
tetap ingin berkuasa. Para politisi-politisi yang hadir sebagai pemegang kekuasaan adalah mereka 
pejabat Negara yang tidak bisa mengurus Negara. Akhirnya politisi-politisi seperti ini harus masuk dalam 
pusaran korupsi, penyalahgunaan wewenang atas kekuasaannya. Barisan politisi kemudian hadir di 
televisi atau media sebagai barisan para tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berita 
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banyaknya pejabat yang mengaku sebagai orang yang pantas berkuasa kemudian masuk penjara 
karena tidak bisa mengatur Negara. Hal semacam ini sering membuat masyarakat kebingungan, 
termasuk Dwi Koendoro, kartunis kartun Panji Koming. 

KESIMPULAN
Kartun Panji Koming yang hadir pada Koran Kompas Minggu 1 April 2018 saat tahun politik  
merupakan kartun strip. Dengan memanfaatkan panel-panel yang berbentuk segi empat 
dengan pilihan transisi panel seperti aksi ke aksi dan transisi panel subjek ke subjek, kartun ini 
menghadirkan cara bercerita komik. 

Pilihan citra yang menggambarkan tokoh-tokoh pada zaman kerajaan dilengkapi dengan pilihan 
kata untuk menyampaikan pesan atau kritik. Secara umum, sudut pengambilan gambar dibuat 
sejajar pandangan mata manusia. Kartun ini hadir dengan tampilan hitam putih yang berlatar 
belakang gambar secara visual putih, artinya tidak menunjukan tempat kejadian tiap panel 
secara kusus seperti kota, desa atau ruang tamu. Fokus gambar adalah dialog para tokoh.

Secara denotasi, kartun ini memotret kehidupan masyarakat zaman kerajaan. Dialog para 
petinggi kerajaan sangat kental dengan nuasa politik dan kekuasaan. Kepemimpinan 
seorang Nayakapraja yang patuh terhadap peraturan sangat diperlukan untuk menjaga 
kejayaan Majapahit. Begitupula dengan pemimpin negeri ini harus hadir sebagai pemimpin 
yang menjalankan roda pemerintahan dengan bijaksana sesuai dengan undang-undang 
yang berlaku. Rangkaian peristiwa ini memiliki makna konotasi berupa kritik terhadap 
peristiwa politik.
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