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PENDAHULUAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bagaimana interaksi 

manusia dengan robot yang digambarkan 

dalam komik H2O: Reborn. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metodologi visual dengan 

semiotika Roland Barthes. Tipe penelitian 

ini bersifat kualitatif deskriptif. 

Signifikansi dari penelitian ini yaitu 

pada penyajian gambaran atau imajinasi 

kehidupan di masa depan (futuristik) 

INTERAKSI MANUSIA DENGAN ROBOT DALAM KOMIK H2O: REBORN 

 

Disusun oleh: Cheerera Anggi Mayanda 

 

ABSTRACT 

This research focuses on the description of interaction between humans and robots in 

the visual of H2O: Reborn Comic as the problem question in this research. Comics are one 

kind of media and as a product of popular culture. Comics as media has ability to convey 

any kind of ideology and representation of our daily life. H2O: Reborn Comic as a product 

of popular cyberculture offers the imagination about futuristic life through interaction 

between humans and robots and locality in its content make it has its own characteristic. 

This method research uses visual methodology with semiotics analysis of Roland 

Barthes. Barthes analysis approachment allows interpretation through denotation and 

connotation level for exploring the myths in visual object of the research. There are some 

literature reviews in this research, they are Comics as culture dissemination medium, 

Comics as popular culture, popular cyberculture, and semiotics. 

Based on the analysis of all chapters in H2O: Reborn Comic, there are representations 

of daily life such as pseudo-privacy, anthropomorphism, and consciousness. Pseudo-

privacy discusses about society condition when they think privacy as an absolute existence 

which is a pseudo-thing in fact. That is caused by asumption where privacy becomes price 

for the luxurious of technologies. In the next sub chapter, anthropomorphism, explains 

about human’s tendencies to find theirself in other objects, especially robots. That is the 

reason why humans feels more comfort when dealing with robots (technologies). While in 

the next sub chapter, consciousness emphasizes about boundaries between humans and 

robots also talks about fearness and desire of humans and robots. Besides that, this sub 

chapter discusses about interaction between humans and robots in sci-fi literature that can 

be reflection of human self to be more humane through representation of symbol uses in 

H2O: Reborn Comic. The conclusion of this research tells that interaction form between 

humans and robots in H2O: Reborn Comic is dominative interaction and it does not rule 

out the possibility of cooperative interaction. 
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melalui interaksi manusia dengan robot 

dalam komik H2O: Reborn sebagai produk 

dari budaya populer. Selain itu, hal yang 

juga menarik dari komik ini adalah 

bagaimana komikus mengangkat tema 

pewayangan Jawa dalam setting dunia 

futuristik, sehingga komik H2O: Reborn 

tak kehilangan lokalitasnya sebagai komik 

Indonesia yang memuat nilai-nilai dan 

budaya lokal Indonesia. Penelitian ini 

dibatasi pada interaksi yang terjadi antara 

manusia dengan tokoh Ravana (robot).  

Komik H2O: Reborn merupakan 

komik lokal bergenre fiksi ilmiah (science 

fiction) karya Sweta Kartika yang pada 

awalnya terbit melalui situs online dan 

diikuti oleh penerbitan komik cetak. Komik 

ini sendiri dibuat dalam satu set chapter 

(phase) yang berisi tujuh chapter. Terlihat 

penggunaan beberapa istilah atau nama 

pewayangan pada nama karakter, tempat, 

kelas AI dalam komik H2O: Reborn 

(gambar 1.4), seperti Sita, Rama, Hans 

(Hanoman), dan Ravana (Rahwana). 

Dalam penelitian ini, komik yang 

dijadikan objek penelitian adalah komik 

H2O: Reborn versi online. Hal ini 

didasarkan pada konsep medium is the 

message, dimana “it is only too typical that 

the "content" of any medium blinds us to the 

character of the medium” (McLuhan, 1994: 

9). Berdasarkan konsep tersebut, media 

online sebagai media yang menampilkan 

komik H2O: Reborn dirasa relevan. 

Media online sendiri memiliki 

beberapa karakteristik seperti update, 

borderless, hyperlink, dan sebagainya 

(Romli, 2014). Muatan konten komik cetak 

dengan komik online tidak jauh berbeda, 

namun dengan pemilihan media untuk 

membaca, hal tersebut berpengaruh kepada 

sensasi membaca komik seperti dimana 

saja dan kapan saja. Selain itu, pemilihan 

media komik online sesuai dengan topik 

dalam komik dimana peristiwanya juga 

terjadi pada realita di internet. 

Eisner (2000: 7) dengan menganggap 

komik sebagai seni merangkai adegan 

(sequential art), dimana hal tersebut 

merupakan karakter komik yang unik. 

Williams (1985: 91) kemudian 

menawarkan definisi kultur sebagai 

signifying practices. Definisi memberikan 

kita kesempatan untuk membahas produk 

budaya (teks), seperti opera sabun, musik 

pop, dan komik. Purwasito (2015: 134-136) 

sendiri mengutip berbagai definisi tentang 

kultur yang merujuk pada budaya 

merupakan proses pembelajaran dari 

kehidupan bermasyarakat. 

Williams (1985: 236-237) merupakan 

salah satu yang berusaha memberikan 

pemahaman terhadap istilah popular 

culture yang sempat mengalami pergeseran 
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perspektif di tengah abad 18 dan 19. 

Pergeseran tersebut merujuk ke dalam 

empat makna, yaitu disukai banyak orang; 

jenis karya rendahan; karya yang dengan 

sengaja diatur sedemikian rupa untuk 

menyenangkan orang-orang; dan kultur 

yang sebenarnya dibuat oleh orang-orang 

untuk diri mereka sendiri. Pada awalnya, 

popular culture dipandang sebagai 

‘folk’culture yang berasal dari rakyat dan 

dapat merefleksikan atau memuaskan 

pengalaman dan minat mereka (Strinati, 

2004: 4).  

Dalam riset sebelumnya dan 

praktiknya hingga saat ini, komik tidak 

hanya sekedar menampilkan gambar acak 

(McAllister, Edward H. Sewell, Jr., dan Ian 

Gordon, 2001: 5). Hermes (2005: viii) 

secara singkat menjelaskan bahwa budaya 

populer terhubung dengan cara pandang 

terhadap diri kita atau bagaimana kita 

mengkritisi segala hal yang ada baik di 

sekitar maupun di luar lingkungan kita. 

Contoh konkrit dari penjelasan tersebut 

dapat diamati pada fenomena kepopuleran 

manga yang mempengaruhi komikus lokal 

baik dari segi visual yang ditampilkan 

dalam komik lokal, meliputi ekspresi, latar 

belakang, hingga alur cerita memiliki 

tingkat kemiripan tinggi dengan manga 

yang kental akan sosial, budaya, dan 

kondisi geografis Jepang. Manga kemudian 

dianggap sebagai ancaman terhadap 

identitas visual Indonesia dalam ilustrasi 

dan komik (Ahmad & Zpalanzani, 2009; 

Ahmad et al., 2006: 80). Ramadin & 

Ahmad (2000) menjelaskan bahwa manga 

bisa lebih diterima di pasar Indonesia 

dengan hanya melakukan penyesuaian 

berupa beberapa modifikasi terkait page 

mirroring dan penyensoran. 

Hal ini kemudian mempengaruhi 

perkembangan komik Indonesia yang mulai 

memperhatikan lokalitas dan melakukan 

akulturasi budaya global dan lokal. Sweta 

Kartika sebagai komikus H2O: Reborn juga 

melakukan hal tersebut dengan mengangkat 

tema pewayangan jawa dalam setting dunia 

futuristik yang saat ini populer sebagai 

media resistensi terhadap budaya global 

yang menyerbu secara cepat. 

Interaksi manusia dengan robot 

sebagai isu populer sebenarnya sudah tidak 

asing lagi mengingat McLuhan pernah 

meramalkan masa dimana penuh dengan 

teknologi canggih dan akhirnya 

mengenalkan istilah extentions of man. 

Perpanjangan indera melalui media ini 

kemudian mengantarkan manusia pada 

kesalingterhubungan dalam skala global. 

Konsep-konsep dari McLuhan yang telah 

disebutkan tadi termasuk dalam pandangan 

technology determinism. Konsep 

determinisme ini kemudian dapat 

menunjukkan secara logis hubungan akrab 

manusia dengan mesin, karena tak jarang 
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orang-orang merasa mereka dalam 

hubungan yang ketergantungan dengan 

teknologi-teknologi baru (Bell, 2007: 8). 

Konsep-konsep yang diutarakan oleh 

McLuhan terkait hadirnya teknologi ini 

kemudian diiringi dengan fenomena 

singularity, dimana dapat dipahami sebagai 

konsekuensi dari perkembangan science 

dan kreasi perwujudan teknologi yang 

memiliki kecerdasan melebihi manusia 

(Vinge, 1993: 12). Selain itu, singularity 

dapat dipahami sebagai “future period 

during which the pace of technological 

change will be so rapid, its impact so deep, 

that human life will be irreversibly 

transformed,” (Kurzweil, 2005: 16). 

Transformasi kehidupan manusia yang 

disebut Kurzwel ini rupanya menimbulkan 

rasa paranoid terhadap robot sebagai bagian 

dari mesin. 

Fenomena ini kemudian tak jarang 

dibawa ke dalam budaya populer oleh 

pelaku seni, khususnya dalam karya fiksi 

ilmiah (science fiction, disingkat sci-fi). 

Stephen Hawking, Elon Musk, Vernor 

Vinge, James Barrat, dan Nick Bostrom 

merupakan beberapa ahli yang 

mengemukakan kekhawatirannya terhadap 

perkembangan AI (Fajrina, 2014). 

Mayoritas dari mereka memiliki 

kekhawatiran yang sama terhadap 

perkembangan AI, yaitu  kehadiran AI yang 

bisa mengancam eksistensi manusia. 

Gambaran yang memuat interaksi 

manusia dengan robot dalam berbagai 

macam produk budaya populer kemudian 

mengungkap bagaimana sisi lain dari robot 

(teknologi) yang mengerikan. Lebih jauh 

lagi, timbul keraguan dan asumsi bahwa 

jangan-jangan sebenarnya kehadiran 

teknologi seperti robot ini membuat 

masyarakat mengalami pseudo-privacy. 

Kecemasan-kecemasan tersebut 

menjadi masuk akal ketika dikaitkan 

dengan pemikiran Donna Haraway (1991) 

yang menjelaskan bahwa perbedaan antara 

manusia dengan teknologi menjadi ambigu. 

Pernyataan Haraway tersebut semakin 

nyata dengan kehadiran inovasi teknologi 

berupa robot, dimana semakin lama 

penciptaannya semakin mirip dengan 

manusia, baik dari wujud maupun tindakan 

(dikenal dengan anthropomorphism). Sebut 

saja robot sosial Care-O-bot 3, Pepper, dan 

Asimo sebagai humanoid yang telah 

dilengkapi dengan Artificial Intelligence 

(AI). Humanoid ini merupakan salah satu 

terapan dari konsep apa yang disebut 

dengan anthropomorphism. 

Robot merupakan produk dari robotika 

sebagai cabang Artificial Intelligence (AI), 

dimana mesin memiliki kemampuan untuk 

mereplikasi tindakan manusia, bahkan 

dalam beberapa kasus kemampuannya 

dapat berkembang lebih baik lagi (Pavlik, 

1996: 157). Sedangkan humanoids pada 
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umumnya memiliki sebuah kepala, 

sepasang tangan dan kaki, meskipun tak 

jarang pula ditemui bentuk humanoids yang 

modelnya dibentuk mirip hanya di 

beberapa bagian tubuh saja. (dilansir dari 

laman 

https://www.engineersgarage.com/articles/

humanoid-robots). 

Selain Asimo dan Pepper, hadir 

rencana peluncuran robot pemuas seks 

yang memiliki kemiripan dengan manusia 

lebih dari humanoid seperti Asimo dan 

Pepper. Dalam menanggapi hal itu, Dr. 

David Levy, penulis buku Cinta dan Seks 

dengan Robot pada tahun 2007 dalam 

konferensinya mengatakan “Kita punya 

teman robot, dan pasangan robot 

merupakan kelanjutan yang logis dari 

kecenderungan itu,” (Wakefield, 2016). 

Dari penjelasan-penjelasn sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa interaksi manusia 

dengan robot tidak sesederhana yang 

dipikirkan masyarakat pada umumnya. 

Konsep interaksi sendiri biasa 

digunakan banyak disiplin ilmu untuk 

mengidentifikasi sebuah pertukaran atau 

pola pengaruh timbal balik antara dua 

entitas atau lebih. Interaksi menurut kamus 

Oxford dipahami sebagai aksi timbal-balik 

atau pengaruh. Dari penjelasan sebelumnya 

dan pada realitanya, penerapan 

anthropomorphism pada robot dalam 

interaksi manusia dengan robot 

menghasilkan hubungan yang lebih jauh 

daripada sebatas manusia dengan robot 

sebagai alat bantu mengerjakan aktivitas 

manusia saja. Kemungkinan kehadiran 

identifikasi hubungan sebagai dampak dari 

interaksi antara manusia dengan robot bisa 

menjadi beragam dan lebih dalam, baik 

dalam bentuk kooperatif seperti romansa, 

persahabatan, keluarga, atau pun bentuk 

konflik seperti permusuhan, dominasi dan 

eksploitasi. Keambiguan yang ditunjukkan 

Haraway, ramalan McLuhan, dan 

kemunculan fenomena singularity pada 

penjelasan sebelumnya juga menjelaskan 

mengapa interaksi manusia dan robot 

menjadi masuk akal. Realitas ini kemudian 

sering direpresentasikan melalui karya sci-

fi sebagai produk budaya populer, seperti 

halnya dalam film Terminator, I, Robot, Ex 

Machina, Transcendence, dan Her. Astro 

Boy dengan karakter utamanya berupa 

humanoids dan Doraemon dengan karakter 

berupa robot mirip hewan (dikenal dengan 

istilah animaloids) sebagai karakter komik 

juga tidak ketinggalan andil dalam 

mempengaruhi kepopuleran genre sci-fi di 

masyarakat.  

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha 

memahami lebih dalam terkait makna dan 

pesan pada objek yang diteliti melalui teks 

dalam komik, baik berupa bahasa visual 

maupun tulisan dengan analisis semiotik 

oleh Roland Barthes. Semiotik Roland 
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Barthes terkenal dengan eksplorasinya 

tentang mitos. Metode analisis semiotik ini 

memerhatikan bagaimana tanda-tanda 

mengambil nilai-nilai dari sistem nilai 

dominan atau ideologi dari masyarakat 

tertentu dan membuat nilai-nilai ini seolah 

natural atau alamiah (Ida, 2014: 81). 

Semiotik ini menganalisis pada dua 

level tingkatan signifikansi makna. 

Tingkatan pertama dikenal dengan 

‘primary signification’ yang tersusun dari 

‘signifier’ dan ‘signified’ dan ‘sign’ 

(denotasi). Tingkatan kedua disebut dengan 

‘secondary signification’ (konotasi) yang 

melibatkan mitos (Ida, 2014: 82). 

Komik H2O: Reborn sendiri menjadi 

menarik bagi peneliti karena menyajikan 

gambaran imajinasi yang futuristik dan 

universal values yang ada dalam interaksi 

manusia dengan robot sebagai isu yang 

populer dalam berbagai karya sci-fi. 

Pemikiran terkait apakah manusia bisa 

hidup berdampingan dengan humanoids 

dan bagaimana interaksi yang terjadi 

apabila manusia dan robot hidup 

berdampingan kembali dipertanyakan 

melalui komik ini. Selain itu, komik ini 

memiliki karakteristik khas yang dapat 

terlihat melalui pemilihan visual maupun 

konten yang kental dengan nilai dan aturan 

sosial yang ada pada budaya lokal 

Indonesia. Hal tersebut kemudian membuat 

H2O: Reborn cukup berbeda dengan 

gambaran pada karya sci-fi lainnya. 

Penelitian ini kemudian membatasi pada 

interaksi yang terjadi antara manusia 

dengan tokoh ravana agar dapat memahami 

lebih dalam terkait bagaimana interaksi 

manusia dengan robot digambarkan dalam 

komik H2O: Reborn. 

PEMBAHASAN 

 

Pseudo-Privacy 

Komik H2O: Reborn ini dapat 

dikaitkan dengan konteks internet positif 

yang sempat menjadi perbincangan hangat 

di kalangan masyarakat Indonesia. Sejak 

tahun 2015, sudah terhitung 800.000 situs 

lebih yang masuk ke dalam daftar hitam 

Trust+ Positif (Rahman, 2015). 

Menkominfo yang sudah berganti menjadi 

Rudiantara juga menegaskan bahwa media 

sosial diduga kuat menjadi sarana transaksi 

terselubung untuk melakukan praktik 

prostitusi online (ibid.). 

Kondisi masyarakat yang seperti itu 

kemudian membantu peneliti untuk 

menarik suatu makna pada representasi 

yang digambarkan melalui karakter Rusli. 

Masyarakat masih menyukai hal-hal yang 

berbau seks melalui akses internet, dimana 

topik seks sendiri menjadi topik sangat 

sensitif dan tabu. Apa yang terjadi dengan 

Rusli ini kemudian menjadi relatable 

dengan isu yang ada di dalam konten komik 
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H2O: Reborn. Komik ini sendiri 

mengambil setting dimana masyarakat 

sudah hidup berdampingan dengan 

berbagai teknologi canggih, sehingga 

membawa perubahan termasuk dalam hal 

terkait privasi. Menanggapi hal tersebut, 

komik H2O: Reborn memberikan alternatif 

perspektif kepada pembaca dengan 

menyampaikan gagasan bahwa masyarakat 

masih berada dalam kesesatan berpikir 

terkait privasi. 

Konsep privasi menurut James H. 

Moor digunakan untuk “designate a 

situation in which people are protected 

from intrusion or observation,” (Fuchs, 

2011: 223). Hal tersebut sama halnya 

dengan apa yang tersirat dalam interaksi 

dialog pada komik H2O: Reborn. 

Seseorang dengan sewenang-wenang 

berpikir bahwa privasi absolut pasti 

dimiliki setiap individu dan tidak akan bisa 

diganggu gugat oleh pihak di luar dirinya. 

Pemikiran ini didasarkan pada kepercayaan 

bahwa melalui penciptaan dan 

pengembangan suatu teknologi maka 

privasi setiap individu dapat aman terjaga. 

Pada kenyataannya, mereka tanpa sadar 

saling mengawasi dan saling membatasi 

ruang gerak dirinya maupun yang ada di 

sekitarnya. Akibatnya, muncul suatu 

kondisi bernama pseudo-privacy. 

Di sisi lain, representasi teknologi oleh 

komikus dikonstruksi sejak awal untuk 

terlihat intimidatif dan mendominasi. Hal 

tersebut dapat dilihat dari penggunaan 

toning, shading, ekspresi, shot, dan angle 

yang dipakai untuk menunjukkan kengerian 

teknologi saat membingkai karakter 

Ravana sebagai representasi dari Teknologi. 

Kengerian teknologi ini didukung 

dengan penjelasan Clark (2003:169) bahwa 

“Your smart badge (or maybe your cell 

phone) ensures that your physical 

movements leave a tangible trail, and your 

electronic trail is out there for all to see,”. 

Dengan kemampuan merekam jejak, 

teknologi dapat memiliki masukan 

informasi setiap individu yang mengalir 

deras tanpa batas. Pertukaran dengan 

pembayaran berupa informasi personal 

pengguna ini menjadi fenomena wajar 

ketika teknologi sudah memberikan semua 

kemudahan dan kenyamanan fasilitas yang 

dimilikinya. Selalu ada pertukaran yang 

sebanding nilainya dalam suatu kehidupan, 

seperti yang diungkapkan oleh Clark (2003: 

171) bahwa “In life, there are always trade-

offs, and if the price of all these benefits is 

a certain loss of privacy, maybe that’s a 

price we should be prepared to pay,”. 

Konsep privasi sendiri sangat beragam 

versinya dan belum menemui common 

definition. Oleh karena itu, Daniel Solove 

mencoba merangkum apa yang dimaksud 

dengan privasi. Ia mengatakan bahwa 

privasi mengandung pluralistic value yang 
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telah diasosiasikan dengan “autonomy, 

counterculture, creativity, democracy, 

eccentricity, dignity, freedom, freedom of 

thought, friendship, human relationships, 

imagination, independence, individuality, 

intimacy, psychological well-being, 

reputation, self-development,” (Solove, 

2008: 98). Dengan set of value tersebut, 

Solove membuat “Taxonomy of Privacy” 

dimana hal tersebut membantu dalam 

menjabarkan permasalahan apa saja terkait 

teknologi dengan privasi dalam penelitian 

ini. Dalam penjabarannya, komik H2O: 

Reborn merepresentasikan kengerian dari 

teknologi, dimana ia memiliki informasi 

tanpa batas yang menjadikan dirinya 

memiliki power dan kedudukan lebih tinggi 

dibandingkan manusia. 

 

Anthropomorphism 

Aplikasi anthropomorphism mampu 

mengurangi gap antara manusia dengan 

teknologi. Kemiripan yang dimiliki oleh 

robot menjadi sebuah sikap untuk 

mengatasi perasaan asing manusia kepada 

teknologi baru. Representasi teknologi 

melalui penggunaan wujud manusia dari 

karakter Ravana dalam komik H2O: 

Reborn menunjukkan pada asumsi bahwa 

manusia cenderung suka untuk 

menyamakan diri mereka dengan 

lingkungan di sekitar mereka. Salah satu 

tokoh yang pernah membahas hal tersebut 

adalah Bacon, di mana tulisannya dikutip 

dan dijelaskan kembali oleh Mitchell et al. 

(1997: 51) dengan mengungkapkan bahwa 

“Indeed, he wrote, most of our perception 

of the world is colored and misled by a 

strong tendency to see the world as like 

ourselves. Our understanding typically 

relies on causes related to the ‘nature of 

man rather than to the nature of the 

universe’,”.  

Jika diamati dari perspektif 

komunikasi interpersonal, manusia akan 

menunjukkan afeksinya ketika melihat 

adanya persamaan dengan lawan bicaranya. 

Hal tersebut dijelaskan oleh Littlejohn dan 

Foss (2008: 150) yang mengatakan bahwa 

“as communicators discover simmilarities 

between them, their attraction to one 

another goes up, and their apparent need 

for more information goes down”. Komik 

H2O: Reborn memperlihatkan kenyamanan 

manusia ketika melihat sosok yang mereka 

kenali dan memiliki kedekatan dari aspek 

baik fisik maupun psikis dari lingkungan di 

sekitar mereka, termasuk AI. 

McCloud (2006: 60) juga ikut 

mendukung asumsi tersebut dengan 

mengatakan bahwa “No matter how 

abstract or stylized a piece of art is, if it 

displays that basic arrangement, humans 

will see themselves in its features”.  

Pendapat McCloud dan representasi dari 

konten komik H2O: Reborn sudah terjadi 
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dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

anthropomorphism internet positif, Ipo-

chan. Hal tersebut menjadi bukti 

pendukung bagaimana manusia cenderung 

suka untuk melekatkan atribut baik psikis 

maupun fisik pada suatu hal. 

Dalam penelitian sebelumnya, Waytz 

et al. (2014: 11) melakukan eksperimen 

yang membuktikan bahwa 

anthropomorphism meningkatkan 

kepercayaan pada autonomous vehicle. 

Penelitian ini merupakan salah satu dari 

banyaknya penelitian terkait 

anthropomorphism pada teknologi yang 

menunjukkan bahwa keterhubungan 

manusia dengan teknologi ternyata bisa 

sampai mempengaruhi psikis manusia.  

Melalui anthropomorphism yang 

dimiliki Ravana, manusia dapat mengenali 

diri sendiri lebih jauh karena manusia 

sangat mengapresiasi dirinya sehingga 

mengenali persamaan sebagai wujud dari 

mereka sebagai manusia. Epley et al.(2007: 

870) mengatakan bahwa “Culture 

influences anthropomorphism, we predict, 

in much the same way as development by 

influencing representations of the self, of 

other humans, and of nonhuman agents”. 

Pendapat Epley ini mendukung argumen 

terkait bagaimana budaya bisa 

mempengaruhi anthropomorphism seperti 

tindakan yang dilakukan Ravana. Komik 

H2O: Reborn sempat menyinggung 

persoalan kesopanan, dimana kesopanan 

merupakan hal yang penting ketika 

berkomunikasi di Indonesia yang menganut 

high context (HC) culture  . Littlejohn & 

Foss (2009: 278) menjelaskan bahwa 

komunikasi dalam HC culture bertujuan 

untuk menghindari perasaan tersinggung, 

sehingga biasanya menekankan pada 

kesopanan, komunikasi nonverbal, dan 

ungkapan tidak langsung. 

Kecenderungan manusia dalam 

melihat diri mereka pada non human juga 

disampaikan oleh Ames dalam Kiesler  

(2008: 170), yaitu “People also project 

their attitudes onto machines, and they 

respond positively to similarity in features 

or behaviors that, in people, encourage 

projection”. Hal ini kemudian menjelaskan 

pandangan dalam komik H2O: Reborn 

bahwa melalui anthropomorphism, 

manusia mampu memproyeksikan harapan 

dan tujuan mereka pada objek lain seperti 

robot. Komikus kemudian mengambil 

istilah ‘alter ego’ untuk menamai hal 

tersebut. Alter ego dalam literatur popular 

culture menjadi topik yang cukup populer 

untuk diangkat. Alter ego bermula pada 

pertengahan abad 16, dimana istilah 

tersebut dipercaya sebagai istilah yang 

dipopulerkan oleh author Cicero yang 

dideskripsikan menjadi “a second self, a 

trusted friend” (dilansir dari laman 

https://literaryterms.net/alter-ego/). 
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Alter ego pada komik ini memang 

dideskripsikan sebagai other self yang 

bagaimana pun kepribadiannya akan tetap 

diidentifikasi sebagai satu identitas, seperti 

penggambaran karakter Ravana sebagai 

alter ego dari Profesor Laksmana. 

Keberadaan anthropomorphism yang 

membuat teknologi menjadi sesuatu yang 

mirip dengan manusia selanjutnya 

berdampak pada timbulnya pertanyaan-

pertanyaan terkait keambiguan pembeda 

antara manusia dengan robot. 

Consciousness 

Consciousness memperjelas 

bagaimana ketakutan dan keinginan yang 

dimiliki oleh manusia maupun robot. 

Dalam komik H2O: Reborn, tokoh Ravana 

digambarkan sangat mirip dengan manusia. 

Ia memiliki emosi dan tindakan seperti 

manusia. Begitu pula sebaliknya, manusia 

digambarkan sama saja dengan mesin. Hal 

tersebut dilihat dari manusia dan robot 

sama-sama memiliki protokol untuk 

dipatuhi. Dalam masyarakat, manusia tidak 

bisa berlaku seenaknya dan bisa jadi 

mendapatkan sanksi apabila melanggar. 

Perbedaan yang signifikan dari 

penggambaran dalam komik ini adalah 

bagaimana manusia memiliki kemungkinan 

untuk melanggar batas protokol yang ia 

miliki. Robot tidak bisa melanggar batas 

protokol seperti manusia, karena dalam 

literatur sci-fi, banyak peneliti yang 

menggunakan dan mempopulerkan tiga 

aturan robot milik Isaac Asimov dalam 

karyanya. Ketiga aturan ini meliputi “robot 

cannot harm humans!; robot club have to 

do with robot self-preservation; and 

carrying out human dictates” (Brown & 

Decker, 2009: 45). Menurut Brown & 

Decker, dari ketiga aturan tersebut yang 

paling utama adalah aturan mengenai 

bagaimana robot tidak boleh 

membahayakan manusia. Mereka juga 

menjelaskan bahwa kegagalan robot dalam 

mengikuti ketiga aturan tersebut membuat 

robot-robot merasakan konsekuensi yang 

menakutkan. 

Selain protokol, hal yang dapat 

membedakan secara jelas dan menjadi 

batas antara manusia dan robot adalah 

consciousness. Sebenarnya belum ada 

definisi mutlak terkait consciousness 

tersebut. Salah satu pendapat yang diterima 

secara general pada pandangan western 

adalah pendapat dari Robert Pepperell 

(2003: 175) yang menjelaskan bahwa “To 

be conscious is to be conscious of 

something”. 

Pepperell (2003: 175) juga 

melanjutkan bahwa satu-satunya cara agar 

kita bisa mengetahui sebuah sistem, baik 

manusia ataupun teknologi, sadar adalah  

“To be conscious a system must have “some 

object other than its own sentience for it to 
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be conscious of,”. Robot dalam komik ini 

digambarkan memiliki consciousness, 

sehingga mampu merasakan ketakutan 

terhadap kematian yang tiba-tiba apabila 

manusia merasa tidak puas dengan robot 

tersebut, ketidakbebasannya karena terikat 

dengan belenggu protokol, dan 

ketidakjelasan identitas karena ternyata 

tubuh dan pikiran yang robot tersebut miliki 

hanyalah hasil rakitan (palsu). Hal ini 

pernah disinggung oleh Haraway dengan 

mengatakan bahwa ‘the cyborg has no 

origin story’ (Short, 2005: 34). Ketakutan 

ini kemudian menggerakkan Ravana 

sebagai robot untuk memiliki keinginannya 

sendiri (own desire). 

Akibat sekat yang jelas tersebut, 

Ravana akhirnya memiliki keinginan untuk 

melewati batas menjadi seperti manusia 

dengan mengunduh kesadaran Sita. Short 

(2005: 43) menjelaskan bahwa seorang 

Ilmuwan yang berfokus pada robotika yang 

bernama Hans Moravec telah mempelajari 

ide mengenai consciousness manusia yang 

mungkin saja suatu hari bisa diunggah ke 

dalam sistem software komputer dengan 

tujuan untuk membebaskan diri kita dari 

kematian (mortality). Haraway (1991) 

dalam Gunkel (2000: 342) menyimpulkan 

bahwa “the cyborg is text, machine, body, 

and metaphor-all theorized and engaged in 

practice in terms of communication”. 

Dengan kata lain, dengan menganalisis dan 

menginterpretasi gambar-gambar yang ada 

pada komik H2O: Reborn kita bicara dalam 

praktik komunikasi. Dari penjelasan sub 

bab-sub bab sebelumnya yang telah 

dijabarkan oleh peneliti, interaksi antara 

manusia dan robot ini menghadirkan 

sebuah refleksi diri bagi manusia. Hal ini 

tentu bisa berpengaruh kepada hubungan 

manusia dengan manusia juga. 

Brenner (2007: 159) menjelaskan 

bahwa “Science fiction’s innovation and 

exploratory mission reflects a society’s 

fears, hopes, and dreams. Science fiction 

becomes a tool for investigating emotional 

and cultural ideas including the definitions 

of identity, the soul, morality, and life 

itself,”. Landsberg dan Telotte juga 

mengatakan bahwa “We need this public 

image, this robotic display, to jog our sense 

of humanity,” (Short, 2005: 194). Dengan 

kata lain, komik bisa menjadi media 

representasi untuk manusia merefleksikan 

diri dan memberikan pandangan bagaimana 

interaksi manusia dengan robot menjadi 

penting ketika keduanya saling 

mempengaruhi dalam kehidupan manusia, 

termasuk dalam dunia komunikasi. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

menjawab rumusan masalah terkait 

bagaimana interaksi manusia dengan robot 
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dalam komik H2O: Reborn, peneliti 

mendapatkan beberapa penemuan terkait 

dalam potongan gambar yang ada di dalam 

komik H2O: Reborn. Potongan-potongan 

gambar tersebut kemudian peneliti 

kategorikan dalam beberapa sub bab 

pembahasan. Terdapat tiga sub bab yang 

peneliti temukan dalam komik H2O: 

Reborn, yaitu pseudo-privacy, 

anthropomorphism, dan consciousness. 

Sub bab pseudo-privacy membahas 

bagaimana privasi digambarkan melalui 

interaksi Ravana dengan orang-orang yang 

ditemuinya. Misalnya saja percakapan 

Ravana dengan Rusli pada chapter pertama 

merepresentasikan masyarakat Indonesia 

melalui karakter Rusli. Selain itu, 

percakapan tersebut berhubungan dengan 

suatu konteks yang sesuai dengan apa yang 

terjadi di Indonesia pada masa komik H2O: 

Reborn terbit. Peneliti menemukan bahwa 

pembahasan percakapan mereka merujuk 

pada ramainya perbincangan internet 

positif di kalangan masyarakat Indonesia. 

Topik tersebut kemudian berkaitan dengan 

pemblokiran segala situs yang memuat 

konten berbau seks, dimana hal tersebut 

menunjukkan representasi masyarakat 

Indonesia yang mayoritas masih 

mengonsumsi konten-konten berbau seks 

dan pornografi secara online meskipun 

konten yang mereka konsumsi merupakan 

konten yang sensitif bagi pemerintah dan 

masyarakat Indonesia sendiri. 

Selanjutnya, interaksi antara 

Ravana dengan Rusli juga menunjukkan 

bahwa masyarakat masih disesatkan 

dengan pemikiran bahwa setiap manusia 

terlahir dengan privasi masing-masing yang 

tidak bisa diganggu gugat. Pada 

kenyataannya teknologi terus berkembang 

dan mampu merekam jejak manusia yang 

terlihat. Dengan kata lain, teknologi tidak 

akan penah tidak mengganggu privasi yang 

dipikirkan oleh masyarakat. Dari 

penggambaran interaksi Ravana dengan 

Rusli ditemukan bahwa komikus selalu 

mengambil shot dan angle yang 

mengesankan superioritas dan kesan 

intimidatif pada Ravana sebagai 

representasi robot sejak pertama kali. Hal 

tersebut menunjukkan bagaimana komikus 

berusaha mengungkapkan kesan 

mengerikan terhadap kecanggihan 

teknologi yang terus berkembang.  

Dalam sub bab ini peneliti 

menemukan hasil bahwa interaksi antara 

manusia dengan Ravana merupakan bentuk 

interaksi dominatif. Hal tersebut didasarkan 

pada adanya ketimpangan power (kuasa) 

dalam hubungan manusia dengan robot 

yang ditunjukkan dengan adanya 

penggambaran Ravana yang intimidatif dan 

mendominasi karena kemampuannya 

dalam mengawasi, mengakses dan 



 

13 
 

menyimpan data/informasi terkait apa yang 

terjadi dengan manusia dan dunia. 

Kemampuan Ravana dalam merekam 

seluruh aktivitas manusia di seluruh dunia 

juga diulang kembali ketika Ravana 

berinteraksi dengan Profesor Laksmana. 

Interaksi ini kemudian menunjukkan bahwa 

privasi merupakan harga yang harus 

dibayar untuk mendapatkan segala 

kemudahan dari kemudahan dan 

kecanggihan teknologi. Peneliti kemudian 

menggunakan taxonomy of privacy untuk 

dapat mengidentifikasi jenis interupsi apa 

saja yang dilakukan teknologi terhadap 

privasi manusia. 

Selanjutnya, pada interaksi yang 

terjadi antara Ravana dengan Sita, peneliti 

menemukan bahwa manusia menyimpan 

ketakutan terhadap robot yang di sisi lain 

tidak diketahui oleh manusia (misterius). 

Hal ini terlihat eksplisit dari visualisasi 

Ravana yang bayangannya terlihat gelap 

dan tidak ada detail apapun pada bayangan 

retina Sita ketika melihat Ravana. Peneliti 

kemudian mendapatkan hasil bahwa 

antrhopomorphism yang peneliti bahas 

pada sub bab dua menjadi jawaban untuk 

meminimalisir ketakutan atau keterasingan 

yang dirasakan manusia terhadap teknologi, 

dalam hal ini robot. Pada sub bab tersebut, 

peneliti menemukan bahwa manusia 

cenderung suka untuk melihat diri mereka 

sendiri pada objek lain, baik bernyawa 

ataupun mati. Persamaan ini bisa berupa 

aspek fisik atau pun psikis dari manusia. 

Peneliti melihat anthropomorphism 

ini kemudian menjadi aspek yang penting 

dalam perkembangan teknologi. Peneliti 

melihat Ravana digambarkan memiliki 

avatar berwujud manusia, bersikap, dan 

berbahasa seperti manusia sebagai aplikasi 

dari anthropomorphism tersebut. Hal ini 

juga berlaku pada interaksi Sita dengan 

Hans, dimana Hans dalam bayangan Sita 

adalah manusia, bukan tampilan humanoid 

pada umumnya. Persamaan dan 

pengetahuan manusia terkait wujud dan 

aspek psikologis seperti manusia membuat 

manusia merasa lebih nyaman dengan 

teknologi, bahkan bisa menganggap robot 

sebagai sahabat atau keluarga, dimana 

status tersebut sudah termasuk kategori 

paling dekat dalam hubungan manusia, 

bukan lagi sebuah objek. Dari hasil 

penelitian terdahulu dan hasil penelitian 

dari komik H2O: Reborn ini bisa 

dibuktikan bahwa dengan meng-

anthropomized robot, rasa percaya manusia 

kepada teknologi meningkat. 

Pada sub bab ini, peneliti 

menemukan bentuk interaksi lain yang 

memungkinkan dalam hubungan manusia 

dengan robot, yaitu interaksi kooperatif. 

Dalam interaksinya, manusia dan robot 

saling bekerja sama dan berusaha 

memahami satu sama lain untuk memenuhi 



 

14 
 

tujuan tertentu, seperti mendapatkan kasih 

sayang dan perhatian, atau pun 

mempermudah penyelesaian suatu 

pekerjaan. Di samping itu, 

Anthropomorphism pada robot bisa 

tepengaruh oleh budaya, sehingga melalui 

anthropomorphism manusia bisa melihat 

proyeksi diri mereka pada objek selain diri 

mereka sendiri. Selain itu, 

anthropomorphism juga dapat mengarah 

kepada persoalan alter ego.  Hal ini 

kemudian mengarahkan pada persoalan 

atas kekaburan batas antara manusia 

dengan mesin. 

Keambiguan ini kemudian peneliti 

bahas dalam sub bab selanjutnya, yaitu 

consciousness. Pada kenyataannya, 

manusia tidak perlu merasa takut atau pun 

khawatir dengan adanya perkembangan 

robot yang semakin menyerupai manusia. 

Pembahasan pada sub bab ini menunjukkan 

kepada peneliti bahwa bentuk interaksi 

dominatif bisa dilihat dari konteksnya. 

Apabila pada sub bab pseudo-privacy 

teknologi ditampilkan begitu kuat, maka 

pada sub bab consciousness posisi 

teknologi bisa menjadi lebih lemah dari 

manusia. Dengan kesadaran penuh, 

manusia memiliki kontrol atas dirinya 

sendiri, sehingga ia mampu mendominasi 

teknologi untuk berjalan sesuai dengan 

keinginannya. Teknologi tak bisa berjalan 

apabila tak digerakkan oleh manusia. 

Peneliti dalam sub bab consciousness 

menemukan penggambaran teknologi yang 

tak berdaya akibat perlakuan semena-mena 

dari manusia yang ditunjukkan dari 

pemberlakuan protokol. 

Jika melihat sekilas, identitas 

manusia terlihat mirip dengan robot. 

Namun, peneliti mendapatkan 

penggambaran bahwa robot tidak akan 

pernah menjadi manusia dan begitu pula 

sebaliknya. Ada batas yang sangat jelas 

terlihat, yaitu terlihat dari pemberlakuan 

protokol. Dengan memiliki kesadaran, 

robot sadar bahwa dirinya tidak bisa 

berkehendak sebebas manusia yang bisa 

saja melanggar protokol yang mereka buat 

sendiri. Selain itu, peneliti menemukan 

hasil bahwa dalam komik H2O: Reborn 

sebagai salah satu literatur yang bertema 

sci-fi menggambarkan bagaimana 

kesadaran robot ini bisa menggerakkan 

mereka untuk memiliki kehendak sendiri. 

Peneliti kemudian melihat keinginan 

Ravana untuk merebut travial bridging 

sebagai bentuk ketakutan robot jika mereka 

dibuang dan dimatikan begitu saja apabila 

tidak berguna maupun karena kehadiran 

golongan lain yang lebih hebat. Selain itu, 

peneliti menemukan obsesi Ravana untuk 

melewati sekat antara robot dengan 

manusia melalui pengunduhan kesadaran 

manusia dan bergabung menjadi satu 

kesatuan dalam dirinya agar bisa memiliki 
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identitas dan kekuasaan untuk mengatur 

dirinya sendiri, bukan menjadi hasil rakitan 

yang merupakan proyeksi dari alter ego 

penciptanya. Selanjutnya peneliti 

menemukan bahwa Ravana digunakan 

sebagai penggambaran evil seperti pada 

literatur sci-fi pada umumnya. Dalam 

pengaplikasiannya di kehidupan nyata, 

interaksi manusia dengan robot ini menjadi 

refleksi diri bagi manusia untuk memahami 

apa arti sesungguhnya dari humanity dan 

menggambarkan mengapa manusia 

menganggap manusia lain bukan sebagai 

subjek namun lebih kepada objek tanpa 

perasaan. Pada akhirnya, komik bisa 

menjadi salah satu media yang 

merepresentasikan dunia nyata sehingga 

pembaca dapat merefleksikan dirinya 

melalui penggunaan simbol dalam komik. 

Interaksi manusia dengan robot pun bisa 

menghasilkan dua kemungkinan bentuk 

yang dapat diamati sesuai dengan konteks 

dan perspektif yang diambil, seperti 

interaksi dominatif dan interaksi  kooperatif. 
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