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ABSTRAK 

OLIV (0743010136) PEMAKNAAN KARIKATUR VERSI “KOMODO”  

(Studi Semiotik Pemaknaan Karikatur Versi “Komodo”  Dalam Majalah 

Tempo Edisi 13 November 2011 ) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pemaknaan karikatur Versi 

“Don Komo” majalah Tempo periode 11 November 2011. 

Penelitian ini menggunakan analisis semiologi Charles Sanders Peirce terdiri dari tiga 

kategori yaitu ikon (icon), index) dan simbol (symbol). Metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah Ikon yang ada dalam gambar karikatur majalah 

Tempo edisi “Don Komo” adalah gambar karikatur komodo yang yang memakai 

jas dan dasi kupu-kupu yang digambarkan sebagai artis. Diibaratkan artis, karena 

sering tampil ditelevisi mengenai polemik pulau komodo mencuat di permukaan 

dan heboh di masyarakat semenjak mulai digembor-gemborkan secara besar-

besaran baik di media massa maupun televisi. Indeks yang ada dalam gambar 

karikatur komentar “VIVA DON KOMO” Selebriti Sejuta dolar. Hal ini dimaknai 

sebagai sindiran bagi komodo, mengenai banyaknya fee yang diterima dari hasil 

polling SMS di New 7Wonders. Kontroversi mengenai kemana uang hasil polling 

SMS untuk mendukung komodo ini juga menjadi hal yang penting untuk 

dipertanyakan, karena banyaknya jumlah yang diibartkan sejuta dollar. Simbol 

yang ada dalam gambar karikatur adalah ular kecil yang berwarna kuning dan 

hitam. Warna kuning melambangkan pada energy matahari, ingatan, imajinasi 

logis, energi sosial, kerjasama, kebahagiaan, kegembiraan, kehangatan, loyalitas, 

tekanan mental, persepsi, pemahaman, kebijaksanaan, penghianatan, 

kecemburuan, penipuan, kelemahan, penakut, aksi, idealisme, optimisme, 

imajinasi, harapan, musim panas, filosofi, ketidak pastian, resah dan curiga. 

Warna Kuning merangsang aktivitas mental dan menarik perhatian, 
 

             
Kata kunci : Karikatur, Semiologi Pierce 
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ABSTRACT 

This study aims to determine how the meaning of caricature version of "Don 

Komo" Tempo period 11 November 2011. 

This study uses the analysis of Charles Sanders Peirce's semiology consists of 

three categories: icons (icon), index) and symbol (symbol). The method used is 

descriptive qualitative method. 

The results of this study is that there are icons in caricature drawing Tempo 

magazine edition of "Don Komo" is a caricature drawing dragons are wearing 

suits and bow ties are described as an artist. Likened to the artist, often appearing 

on television because polemics on the island of Komodo sticking on the surface 

and in the community since the uproar began digembor heralded a massive both in 

the media and television. Index is in caricature drawing comments "VIVA DON 

Komo" Celebrity Million dollars. This was interpreted as an allusion to the 

dragons, the amount of fees received from the polling SMS in New 7Wonders. 

Controversy about where the money to support the SMS poll komodo also be 

important to be questioned, because of the large amount diibartkan million dollars. 

Symbol in the picture is a caricature of a small snake that was yellow and black. 

The yellow color symbolizes the sun's energy, memory, logical imagination, 

social energy, cooperation, happiness, joy, warmth, loyalty, mental stress, 

perception, understanding, wisdom, betrayal, jealousy, deceit, weakness, a 

coward, action, idealism, optimism, imagination, hope, summer, philosophy, 

uncertainty, worry and suspicion. Color Yellow stimulates mental activity and 

attract attention. 

 
Keywords: caricature , semiology Pierce 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Komunikasi adalah salah satu wujud manusia dalam berbahasa dan 

menyampaikan informasi serta pengertian kepada yang lain. Komunikasi dapat 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tiap kegiatan komunikasi 

tentu saja mempunyai tujuan bagi penutur dan lawan tutur. Diantara tujuan 

tersebut diantaranya agar komunikan (lawan bicara) mengerti apa yang kita 

sampaikan; agar mampu memahami orang lain melalui interaksi komunikasi; agar 

gagasan yang kita sampaikan dapat diterima orang lain; untuk menggerakkan 

orang lain melakukan sesuatu. Wujud komunikasi terus berkembang sesuai 

perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan itu dilakukan 

untuk mempermudah manusia dalam berinteraksi dan bersosial dengan yang lain. 

Melalui suatu media kita dapat saling berhubungan satu sama lain. Media massa 

atau elektronik juga berperan dalam interaksi sosial masyarakat.  

Pada dasarnya, studi media massa mencakup pencarian pesan dan 

makna-makna dalam materinya, karena sesungguhnya semiotika komunikasi, 

seperti halnya basis studi komunikasi adalah proses komunikasi dan intinya 

adalah makna. Dengan kata lain, mempelajari media adalah mempelajari makna 

dari mana asalnya, seperti apa, seberapa jauh tujuannya, bagaimana ia memasuki 
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materi media dan bagaimana ia berkaitan dengan pemikiran kita sendiri. (Sobur, 

2006:110)  

Saat ini media massa lebih menyentuh persoalan-persoalan yang terjadi 

di masyarakat secara aktual, seperti harus lebih spesifik dan proporsional dalam 

melihat sebuah persoalan sehingga mampu menjadi media edukasi dan media 

informasi sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Sebagai lembaga edukasi, 

media massa harus dapat memilah kepentingan pencerahan dengan kepentingan 

media massa sebagai lembaga produksi, sehingga kasus-kasus pengaburan berita 

dan iklan tidak harus terjadi dan merugikan masyarakat.  

Selama ini kita tahu bahwa majalah tidak hanya saja sebagai pencarian 

informasi yang utama dalam fungsinya, tetapi bisa juga mempunyai suatu 

karakteristik yang menarik yang perlu diperhatikan untuk memberikan analisis 

yang sangat kritis yang akan menumbuhkan motivasi, mendorong serta dapat 

mengembangkan pola pikir bagi masyarakat untuk semakin kritis dan selektif 

dalam menyikapi berita-berita yang ada di dalam media khususnya majalah 

(Sumadiria, 2005:86).  

Fungsi majalah secara keseluruhan yaitu memberikan informasi, hiburan 

dan kontrol sosial. Selain sebagai penyedia informasi, fungsi majalah sebagai 

kontrol sosial juga merupakan yang terpenting karena pada hakekatnya dianggap 

sebagai kekuatan keempat yakni dapat menjalankan kontrol masyarakat terhadap 

pemerintahan, baik berupa dukungan maupun kritikan. Kontrol sosial salah 

satunya dapat dilakukan dengan tampilan gambar karikatur. Keberadaan karikatur 

dalam majalah bukan berarti hanya melengkapi artikel atau tulisan-tulisan di 
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majalah saja, tetapi juga memberikan informasi kepada masyarkat. Banyak 

kejadian yang dilaporkan dalam bentuk gambar (misalnya gambar karikatur) yang 

lebih efektif daripada kalau diterangkan dengan kata-kata. Karena karikatur 

mempunyai kekuatan dan karakter yang sehingga pembaca tertarik untuk sekedar 

melihat atau bahkan berusaha memahami makna dan pesan yang terkandung 

dalam gambar karikatur tersebut.  

Dari beberapa jenis opini dalam majalah, karikatur adalah salah satu jenis 

opini yang banyak disukai oleh pembaca. Karikatur adalah opini redaksi media 

dalam bentuk gambar yang sarat dengan muatan kritik sosial dengan memasukkan 

unsur kelucuan, anekdot, atau humor agar siapapun yang melihatnya bisa 

tersenyum termasuk tokoh atau objek yang dikarikaturkan itu sendiri (Sumadiria, 

2005:3).  

Karikatur (latin: carricare) sebenarnya memiliki arti sebagai gambar 

yang didistorsikan, diplesetkan, atau dipeletotkan secara karakteristik tanpa 

bermaksud melecehkan si pemilik wajah. Seni memeletotkan wajah ini sudah 

berkembang sejak abad ke-17 di Eropa, Inggris dan samapai ke Amerika 

bersamaan dengan perkembangan media cetak pada masa itu (Pramoedjo, 

2008:13). Karikatur adalah bagian kartun yang diberi muatan pesan yang 

bernuansa kritik atau usulan terhadap seseorang atu sesuatu masalah. Meski 

dibumbui dengan humor, namun karikatur merupakan kartun satire yang tekadang 

malahan tidak menghibur, bahkan dapat membuat seseorang tersenyum kecut 

(Pramoedjo,2008:13)  
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Karikatur membangun masyarakat melalui pesan-pesan sosial yang 

dikemas secara kreatif dengan pendekatan simbolis. Sayangnya muatan pesan 

verbal dan pesan visual yang dituangkan di dalam karikatur terlalu banyak. Secara 

visual, desain karikatur yang disajikan pun menjadi jelek, tidak komunikatif, 

kurang cerdas, dan terkesan menggurui. Akibatnya masyarakat luas yang 

diposisikan sebagai target sasaran dari karikatur dengan serta merta akan 

mengabaikan pesan sosial yang ingin disampaikan oleh karikatur 

(http://www.desaingrafisindonesia.com/2007/10/15/semiotika-iklan-sosial/).  

Karikatur sendiri merupakan produk keahlian seorang kartunis, baik dari 

segi pengetahuan, intelektual, teknik melukis, psikologi, cara melobi, referensi, 

bacaan, maupun bagaimana tangapan atau opini secara subyektif terhadap suatu 

kejadian, tokoh, suatu soal, pemikiran atau pesan tertentu. Karena itu kita bisa 

mendeteksi tingkat intelektual sang kartunis dari sudut ini. Juga cara dia 

mengkritik yang secara langsung membuat orang yang dikritik justru tersenyum 

(Sobur, 2003:140)  

Opini media yang bentuknya visual dan kocak, karikatur membuat 

khalayak tersenyum, mereka tidak tampak serius menanggapi permasalahan yang 

ada. Sikap khalayak yang demikian bukan berarti halayak itu tidak peduli atau 

asal – asalan menanggapi permasalahan, namun karena kehebatan sang pengirim 

pesan membuat opini dengan gaya karikatur yang selalu membuat banyak 

individu tersenyum santai. Dengan demikian karikatur memiliki sejumlah syarat 

agar menjadi karikatur yang baik, yang dapat membuat para individu - individu ini 

tersenyum bahkan tertawa. Syarat tersebut diantaranya karikatur harus 
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mengandung unsur deformasi. Deformasi itu sendiri adalah penggambaran 

berlebihan terhadap salah satu fokus dalam objek. Deformasi dikatakan berlebihan 

dalam arti ukuran, bisa besar dan menonjol namun bisa pula diperkecil sehingga 

.tampak berbeda dari gambar lainnya di dalam objek.  

Objeknya biasanya tokoh terkenal seperti presiden, ketua parpol, ketua 

DPR dan sebagainya. Biasanya bagian yang di deformasi adalah wajah, perut, 

hidung mulut, gigi, mata dan sebagainya atau bahkan keseluruhan sosok dari 

gambar di dalam objek. Menurut Sudarta karikatur, merupakan deformasi berlebih 

atas wajah seseorang atau tokoh, biasanya orang terkenal dengan mempercantik 

bertujuan mengejek (Sobur.2006;138). Karikatur editorial atau yang disebut juga 

kartun opini haruslah dilihat dari cara bagaimana karikatur tersebut dibuat, unsur - 

unsur apa saja yang perlu dan penting. Semua hal tersebut sangat penting agar 

karikatur editorial benar - benar baik, lucu, cerdas, kritis, dan tentunya 

proporsional. Sebagai karikatur editorial yang menyampaikan opini redaksi, 

karikatur harus mengandung teknis karikatur.  

Pertama, karikatur harus informatif dan komunikatif. Karikatur pada 

criteria ini berlaku sebagai penyampai pesan atau informasi berkaitan dengan 

fenomena tertentu. Informasi tersebut disampaikan dengan gaya bahasa non 

verbal yang lucu - dan sedikit satu atau dua kata verbal - disisipkan sebagai 

penguat sehingga pesan gambar tersebut komunikatif . Tujuannya agar dalam 

penyampaian pesan gambar tersebut tidak terjadi salah pengertian, walaupun 

penafsiran terhadap karikatur berbeda - beda dan bila tidak ditafsirkan secara 

benar maka akan terjadi bias (Sobur.2006;139).  
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Teknis kedua dalam membuat karikatur yang baik secara proporsional 

yaitu karikatur harus mengangkat permasalahan yang fenomenal dan sedang ramai 

dibicarakan publik. Artinya fenomena yang diangkat harus baru. Teknis ini 

penting sekali karena jika teknis ini tidak ada maka karikatur sama saja dengan 

komik.  

Seperti diketahui, komik adalah kartun humor tentang sesuatu yang tidak 

mengangkat tema kritis atau pun fenomenal serta tidak akitual, komik hanya 

mengangkat tema tentang hal - hal lucu saja. Dengan demikian komik tampak 

tersegmentasi pada kalangan anak - anak karena isinya yang ringan dan tidak 

kritis. Berbeda dengan karikatur, muatan isinya lebih ranah publik yang 

fenomenal dan sedang ramai diperbincangkan karena pengaruhnya yang begitu 

besar bagi semua individu, misalnya karikatur tentang lapindo, kasus Bank 

Century, terorisme, bencana alam dan sebagainya (Sobur.2006;139).  

Teknis ketiga supaya karikatur kritis, cerdas dan lucu adalah memuat 

kandungan humor. Kelucuan menjadi penetral sekaligus identitas karikatur. Sifat 

atau teknis yang humoris menjadi sarana refreshing atau bersantai khalayak 

meskipun secara sadar atau tidak mereka tetap kritis, terhadap segala 

permasalahan yang diangkat. Sedangkan teknis keempat yaitu karikatur memiliki 

gambar yang baik. Maksud dari gambar yang baik yaitu gambar harus dibuat 

semirip mungkin dengan tokoh yang disindir dan permasalahan yang diangkat. 

Karikatur harus benar - benar mirip dengan objek asli meskipun dalam karikatur 

terdapat deformasi terhadap tokoh - tokohnya (Sobur.2006;139).  
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Karikatur editorial sebagai opini surat kabar berbentuk humor visual juga 

memiliki kata - kata sebagai penegas. Kata - kata tersebut onomatopetica, yaitu 

penggambaran suara dari objek. Onomatopetica itu biasanya suara orang bersiul, 

harimau mengaum, teriakan orang marah dan lain - lain (Sobur.2006,138).  

Karikatur editorial yang sarat dengan muatan kritis, muatan tersebut 

tersimpan di dalam suatu tanda - tanda yang kompleks. Apabila dilihat lagi, tanda 

itu merupakan basis dari setiap bentuk komunikasi. Adanya tanda membuat setiap 

individu dapat saling berinteraksi, saling memahami sehingga terhindar dari 

kesalahpahaman. Namun pada bentuk komunikasi tingkat tinggi seperti bahasa 

karikatur yang menggunakan sarana tanda dan lambang membutuhkan pemaknaan 

yang tepat. Pertautan antara tanda - tanda tersebut tidak dengan mudah ditafsirkan 

hanya dengan melihat objek saja, namun harus melalui analisis yang tepat. Kajian 

ilmu yang tepat dalam menganalisis tanda khususnya karikatur adalah analisis 

semiotik. Hal ini karena menurut salah satu tokoh semiotika yang membahas 

tentang produksi tanda, Charles Sanders Pierce bahwa subjek ,(intrepretan) 

sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pemaknaan. Teori segitiga 

makna yang mengetengahkan tanda, objek, dan intrepretan memperlihatkan peran 

besar subjek dalam proses tersebut. Intrepretasi (subjek) memiliki fungsi sebagai 

penafsir terhadap tanda yang ada di dalan objek. Dengan demikian proses  

produksi antara tanda, objek, dan intrepretannya sebagai penafsir menghasilkan 

suatu pemaknaan (Sobur,2004;xii-xiii). 

Semiotika dalam pandangan Pierce mengemukakan mengenai proses 

komunikasi. Pada proses komunikasi terdapat komunikator, pesan, media atau 
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saluran, komunikan dan efek. Pada karikatur Tempo periode 11 November 2011 

komunikatornya adalah karikarturis. Pesannya adalah karikatur, media Tempo 

sebagai saluran dan komunikannya adalah khalayak pembaca Tempo. Efek yang 

diharapkan dari khalayak setelah membaca karikatur editorial ini adalah sikap 

kritis. Sikap kritis tersebut disadari atau tidak telah dipengaruhi oleh karikaturis 

melalui karikatur itu sendiri. Pengaruh yang diberikan oleh karikaturis berupa 

penggambaran tokoh yang dimunculkan dalam karikatur tersebut. 

Hal tersebut tercermin pada karikatur pada majalah Tempo periode 11 

November 2011 mengenai kasus kontroversi pulau Komodo. Komodo hidup di 

Taman Nasional Komodo yang terdiri dari Pulau Komodo, Rinca dan Padar. 

Komodo ikut berpartisipasi dalam acara yang di adakan oleh New7wonders 

sebagai salah satu finalis yang masuk dalam new7wonders. 

Hal yang menjadi kontroversi adalah Pihak New 7 Wonders yang 

menganulir Kementerian Pariwisata sebagai komite pendukung resmi Pulau 

Komodo dalam kompetisi itu. Kontroversi kompetisi ini bertambah ramai setelah 

Duta Besar RI untuk Swiss di Bern Joko Susilo mengatakan keberadaan Yayasan 

New7Wonders yang dikatakan bermarkas di Swiss fiktif. 

Baru-baru ini muncul SMS dan pesan berantai yang berisi berbagai 

alasan mengapa tidak perlu memilih Pulau Komodo di kompetisi New 7 Wonders, 

sampai-sampai dukungan untuk Komodo dengan voting menggunakan SMS 

sempat meredup tetapi kemudian gencar lagi setelah mantan Wakil Presiden Jusuf 

Kalla turut terlibat kampanye pemenangan. 
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Salah seorang penggagas Pendukung Pemenangan Komodo mengatakan 

bahwa ada rencana Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif Indonesia untuk 

menggugat organisasi penyelenggara kontes tujuh keajaiban dunia. 

Hal yang menjadi kontroversi adalah keberadaan kantor New seven 

Wonders di Swiss yang dikabarkan tidak jelas alamatnya. Adalah Dubes RI di 

Swiss, Djoko Susilo yang menuduh ada kejanggalan tentang New7Wonders. 

Djoko menuding New 7 Wonders organisasi yang tidak jelas. 

Dia juga sempat menyerukan kepada masyarakat untuk hanya mengakui 

UNESCO sebagai badan resmi yang memberikan gelar seperti Warisan Dunia dan 

Keajaiban Dunia. 

Penentuan karikatur versi “Don Komo” majalah tempo lebih dikarenakan 

pada kartun tersebut komodo digambarkan seperti artis memakai jas dan dasi 

kupu-kupu, tetapi kenapa malah terlihat sedih dan menangis? Dan juga kenapa 

ular yang dipakai untuk mendampingi komodo? Dan kenapa ular tersebut seperti 

menyindir komodo?. Oleh karena itu peneliti ingin memaknai arti karikatur pada 

majalah tempo tersebut. Karena pada proses komunikasi terdapat komunikator, 

pesan, media atau saluran, komunikan dan efek. Pada karikatur tempo periode 11 

November 2011 komunikatornya adalah karikaturis. Pesannya adalah karikatur, 

media tempo sebagai saluran dan komunikannya adalah khalayak pembaca 

majalah tempo. Pada teori Charles S. Peirce, membahas ikon, indeks, simbol, 

dalam penelitian ini ikon ditunjukkan dengan komodo bunga yang dikalungkan, 

dll. Pengaruh yang diberikan oleh karikaturis berupa penggambaran tokoh yang 

dimunculkan dalam karikatur tersebut. 
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Si peneliti tertarik memilih gambar karikatur tersebut karena terjadi 

kekecewaan atas penipuan atau pembodohan masal semata, lalu siapakah di 

belakang sms vote ini. Dan dikabarkan keberadaan kantor New 7 Wonders di 

Swiss yang dikabarkan tidak jelas alamatnya. Dia juga sempat menyeruhkan 

kepada masyarakat untuk hanya mengakui UNESCO sebagai badan resmi yang 

memberikan gelar seperti warisan dunia dan keajaiban dunia. 

Alasan lain peneliti memilih karikatur editorial majalah Tempo yang 

terdapat pada Majalah Tempo karena Majalah Tempo merupakan salah satu media 

yang memberikan porsi pada idealisme yang termasuk pula pada visinya “Majalah 

Berita Mingguan” yang sekaligus menjadi merek dagang Majalah Tempo yang 

membidik pasar kelas menengah ke atas. Majalah Tempo merupakan salah satu 

saluran komunikasi politik di Indonesia setelah era reformasi, realitas media dapat 

dilakukan dengan berbagai macam cara. Di samping menggunakan bahasa tulis 

sebagai media utama penyampaian informasi, juga dapat menggunakan dengan 

memaknai gambar kartun. Sebagai Media Massa Nasional peredaran Majalah 

Tempo meliputi hampir seluruh kota di Indonesia dan selalu memberikan 

informasi kepada pembaca secara lugas. Pada proses komunikasi terdapat 

komunikator, pesan, media atau saluran, komunikan dan efek. Pada karikatur 

Tempo periode 11 November 2011 komunikatornya adalah karikarturis. Pesannya 

adalah karikatur, media Tempo sebagai saluran dan komunikannya adalah 

khalayak pembaca Tempo. Pada teori Charles S Peirce, membahas ikon, indek, 

simbul . dalam penelitian ini ikon ditunjukan dengan: Komodo, bunga yang 
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dikalungkan, dll. Pengaruh yang diberikan oleh karikaturis berupa penggambaran 

tokoh yang dimunculkan dalam karikatur tersebut. 

1.2   Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah pemaknaan karikatur Versi “Don Komo” majalah Tempo 

periode 11 November 2011 ?” 

1.3   Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimanakah pemaknaan karikatur Versi “Don Komo” 

majalah Tempo periode 11 November 2011. dengan menggunakan pendekatan 

semiotika. 

1.4.1.  

1.4.2.  

1.4.3.   Kegunaan Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atas wawasan serta 

bahan referensi bagi mahasiswa komunikasi pada jenis penelitian semiotika, serta 

seluruh mahasiswa pada umumnya agar dapat diaplikasikan untuk perkembangan 

ilmu komunikasi pada masa mendatang. 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



12 

 

1.4.4.   Kegunaan Praktis 

Diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bagi pihak Editor untuk 

menghasilkan karikatur yang lebih inovatif dan variatif dalam menggambarkan 

realitas kehidupan, cermin budaya masyarakat, sehingga mudah dipahami oleh 

masyarakat. 
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