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Manusia memiliki hasrat untuk menyampaikan gagasan dalam bentuk 

gambar. Sejarah telah membuktikan bahwa manusia telah lebih dahulu 
mengenal gambar sebagai suatu bentuk penyampaian pesan dibandingkan 
tulisan. Hal ini didukung juga dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan, 
yang menyatakan bahwa manusia lebih cepat merespon gambar daripada 
merespon sederet tulisan. Gambar kaya akan makna, lewat gambar orang dapat 
menyampaikan banyak cerita dan orang dapat menyimpulkan gambar tersebut 
ke dalam berbagai macam makna yang diterima secara berbeda-beda 
tergantung dari sudut padang orang tersebut. Hal itu juga berlaku pada animasi 
yang pada dasarnya merupakan suatu rangkaian gambar yang disusun 
sedemikian rupa sehingga membentuk rangkaian gerak sekuensial, dimana 
imajinasi penonton merupakan hal penting yang melengkapi pesan yang 
terkandung didalamnya.  
 

Dalam industri animasi sekarang ini, banyak terdapat film-film animasi 
yang meraup keuntungan yang melimpah. Apalagi dengan didukung oleh 
perkembangan teknologi komputer dan sistem digital yang membuat 
perkembangan animasi semakin meluas. Banyak produk animasi yang diproduksi 
oleh Hollywood maupun industri perfilman di negara lainnya dibuat 
berdasarkan aspek-aspek tersebut. Film animasi ini dibuat dengan perhitungan 
profit dan komersial, maka harus memiliki faktor hiburan yang nantinya akan 
menarik perhatian penonton. Lain halnya dengan animasi yang dibuat sebagai 
apresiasi seni, dimana umumnya animasi seni dibuat untuk mengeksplorasi seni 
atau mengeksplorasi teknik. Karena itu tujuan utamanya bukanlah keuntungan 
yang akan dihasilkan akan tetapi lebih kepada referensi dan pengetahuan 
mengenai bentuk penyampaian pesan bermuatan seni yang berbeda dari cara-
cara yang telah ada sebelumnya. Animasi bersifat eksperimental ini bepeluang 
besar dalam menyampaikan gagasan kepada audiensnya bebas batasan dalam 
cara penyampaiannya.  

 
Akan tetapi sayangnya potensi ini belum begitu disadari oleh masyarakat 

umumnya. Beberapa orang masih berpikir bahwa aspek eksperimental dalam 
animasi itu hanya terkait dengan cara pembuatan animasi dengan  media yang 
tidak biasa digunakan, daripada animasi yang bernilai seni pada konsep cerita 
dan teknik. Padahal tema-tema yang dapat diangkat amat beragam termasuk 
didalamnya seputar permasalahan yang sedang menjadi sorotan utama atau 
sedang hangat dibicarakan seperti permasalahan ekonomi, politik, sosial, SARA 
dan lain-lainnya.  

 
Visual humor dinyatakan ke dalam berbagai bentuk; kartun animasi,  

kartun politik, kartun lelucon, komik strip,  karikatur, dan ilustrasi.  Hasil karya 
dari setiap seniman mencerminkan motivasi pribadi dari sang artis dan 



pengaruh yang didapatkan termasuk juga segala bentuk nilai keindahan dan 
kepedulian terhadap karya yang dibuatnya. Menyangkut hal ini maka penulis 
mencoba untuk mengangkat topik mengenai konflik Palestina-Israel yang telah 
menjadi konflik berskala internasional yang sampai sekarang belum ditemukan 
titik terang penyelesaiaannya.  

 
Konflik ini merupakan permasalahan pelik dan berkepanjangan yang 

menjadi sarang bagi banyaknya tragedi kemanusiaan yang terjadi, dimana 
banyak terdapat pelanggaran hukum-hukum internasional dan Hak Asasi 
Manusia oleh pihak agresor yang merupakan pemicu sebenarnya akan terjadinya 
perang yang tidak pernah berkesudahan. Konflik ini juga berkaitan erat dengan 
dunia Islam dan Negara-negara yang termasuk didalamnya tidak terkecuali 
Indonesia sebagai salah satu Negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia. 
Semua itu melatarbelakangi penulis untuk  menjadikan karyanya sebagai misi 
pemaparan ulang fakta sesungguhnya yang terjadi sebagai alternate opinion 
dari persepsi-persepsi umum yang sudah beredarkan lewat media mainstream 
kebanyakan, dengan memanfaatkan potensi animasi eksperimental sebagai 
media penyampaian pesan yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah. 
 


