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Abstract 
Manga, or Japanese comics, is one of the most popular Japanese pop cultures. Some major works such as 
Doraemon, Sailormoon and Dragon Ball get a special place not only in Indonesian society but also in the 
world. A few years back, emerged Islamic community that uses manga as a medium of da'wah (preaching 
of Islam) called Islamic manga. Some of them are Islamic Mangaka Indonesia (IMI) and Muslim Manga. 
These communities use manga to create a more accurate and positive image of Islam. This is interesting 
because there are some opinions in Islam about the law of drawing, some prohibit and the other allow 
depends on requirement such as not drawing a living creature and for education purposes. The problem is 
the provisions in making Islamic mangaaccording to IMI and Muslim Manga. The research was done with 
interview and observation through IMI and Muslim Manga’s social media accounts; Facebook, Instagram, 
DeviantArt and website. The result showed that there are specific provisions in making Islamic manga 
such as (i) no pornographic, (ii) do not show awrah (body parts that are not allowed to show in Islam), (iii) 
characters can be a role model for those who read and (iv) the story has Islamic values that bring the 
readers to goodness and positivity. 
Keywords: Islamic manga, Islamic Mangaka Indonesia, Muslim Manga,new form of da’wah 
 
Pendahuluan 
Komik Jepang atau yang dikenal dengan istilah manga (baca: mang-ga) memiliki evolusi 
sejarah  yang panjang. Manga yang secara harfiah berarti gambar yang lucu merupakan 
salah satu budaya populer Jepang yang paling diminati. Narasi gambar berurutan ini 
diperkirakan berasal dari abad dua belas berupa gulungan gambar hewan. Istilah manga 
sendiri dipercaya pertama kali digunakan oleh Katsushika Hokusai (1760-1849), seorang 
seniman ukiyo-e atau lukisan kayu Jepang (WIPO, 2011).  
Ippyo Imaizumi (1865-1904) disebut-sebut sebagai kartunis pertama yang memperkenalkan 
istilah manga. Ia adalah kartunis di Jiji Shinpo, majalah Jepang, pada tahun 1890 sampai 
1899. Meskipun demikian, Kitazawa Yasuji (1976-1955) atau yang lebih dikenal sebagai 
Rakuten mulai mempopulerkan manga moderen. Rakuten yang merupakan pengganti 
Imaizumi di Jiji Shinpo menggunakan manga sebagai judul ilustrasinya, Jiji Manga, pada 
tahun 1902 (Steward, 2013: 32). Istilah manga pun digunakan secara luas untuk menyebut 
kartun, komik strip, dan komik.  
Manga pertama yang dipublikasikan di luar Jepang dengan menggunakan terminologi 
manga diperkirakan berjudul Manga Yonin Shosei atau Empat Imigran Manga (Bramlett, 
Cook, Meskin: 2016). Karya Henry Yoshitaka Kiyama (1885-1951) ini ditulis dalam bahasa 
Jepang dan menggunakan beberapa bahasa Inggris terbit di San Francisco pada tahun 1931. 
Enam belas tahun berikutnya atau tahun 1947, Shin Takarajima (Pulau Harta Karun Baru) 
karya Tezuka Osamu terbit. Masa-masa itulah yang disebut sebagai masa emas manga 
moderen Jepang.  
Tentu ada kekhasan yang berbeda dari ilustrasi gambar yang didefinisikan sebagai komik 
dan manga. Menurut Scott McCloud dalam bukunya yang berjudul Understanding Comics, 
komik adalah rangkaian gambar yang bersanding dan diurutkan dengan sengaja dan 
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dimaksudkan untuk menyampaikan informasi dan/atau menghasilkan respon estetika bagi 
yang melihatnya (McCloud, 2001). Komik yang dipopulerkan dari barat memiliki ciri 
sepertikarakterdigambarkan lebih realistis, dikerjakan dalam tim, jenis peralihan yang 
dipakai adalah aksi ke aksi. Sementara itu, manga yang merupakan produk dari Jepang 
memiliki kekhasan seperti karakter memiliki mata besar dengan rambut yang unik, mangaka 
atau komikus menjadi penentu utama cerita, peralihan menggunakan aspek ke aspek 
seperti suasana atau perasaan akan suatu tempat. 
Di Indonesia, manga mulai marak pada akhir tahun 80an hingga 90an. Bahkan lebih dari 
80% komik di Indonesia adalah manga (Rastati, 2015). Dua manga pertama yang terbit di 
Indonesia berjudul Akira (1990) dan Candy-Candy (1990). Selain itu beberapa mangayang 
meraih kepopuleran di Indonesia adalah Doraemon (1991) dan Dragon Ball (1992). Manga 
tersebutdapat dengan mudah dapat ditemui di berbagai toko buku di Indonesia. Maraknya 
manga yang beredar di kalangan masyarakat disebut-sebut sebagai salah satu faktor 
tenggelamnya zaman keemasan komik Indonesia yang berkembang pada tahun 1930. 

Perkembangan komik Indonesia era tahun 2000an disebut-sebut mendapat pengaruh yang 
signifikan dari manga. Karakter manga yang berciri khas seperti mata bulat dan besar 
banyak dibuat oleh komikus muda Indonesia. Sebut saja gaya Is Yuniarto dengan karyanya 
Garudayana Saga, Vivian Wijaya dengan karya berjudul Kokkyonaki Gakuen, dan komik-
komik terbitan re:ON Comics. Menurut Chris Lie, pendiri re:ON Comics yaitu sebuah 
penerbitan komik lokal Indonesia, karakter komik Indonesia yang mirip manga adalah wajar 
karena komikus Indonesia sudah mengenal manga sejak kecil. Meskipun demikian, konten 
yang ditampilkan adalah lokal yang tidak ada ditemukanmanga(Antara News, 2015).  
Menurut Ario Anindito, ilustrator Marvel asal Indonesia, meskipun banyak komikus 
Indonesia yang berbakat dan memiliki kemampuan yang luar biasa, perkembangan industri 
komik Indonesia belum semaju di luar negeri seperti Jepang dan Amerika (Republika, 2016). 
Masyarakat pun sering memandang sebelah mata karena komik dianggap tidak mendidik, 
padahal komik dapat menjadi media penyampai pesan atau nilai yang efektif dan efisien 
melalui ilustrasi gambar (re:ON, Tt). Untuk mengejar ketertinggalannya, pemerintah perlu 
memberikan apresiasi dan masyarakat perlu berperan aktif dengan membeli komik lokal. 

Beberapa tahun belakang, industri komik Indonesia kembali bergairah. Beberapa festival 
komik diselenggarakan seperti Festival Komik Indonesia (2010 dan 2011), Anugerah Komik 
Indonesia (2011), dan Pameran Komik Superhero dan Silat Indonesia (2015). Selain itu ada 
pula ComicFestID yang diselenggarakan pada pada Mei 2016. Festival bertempat di SMESCO 
Exhibition Hall ini merupakan bentuk apresiasi bagi para komikus Indonesia, mulai dari 
komikus senior, indie, kontemporer, maupun lokal untuk menampilkan karya-karyanya 
(Suara Karya, 2016).  
Senada dengan perkembangan komik Indonesia, manga Islami pun mulai menunjukkan 
geliatnya.  Hal ini terlihat dari munculnya komunitas-komunitas manga Islami seperti Islamic 
Mangaka Indonesia (IMI) dan Muslim Manga. IMI yang terbentuk pada 15 Maret 2015 
merupakan sebuah komunitas yang berafiliasi dengan Islamic Otaku Community (IOC). IOC 
sendiri merupakan sebuah komunitas pecinta Jepang yang ingin mensinergikan antara hobi 
dan identitasnya sebagai Muslim. IOC yang beranggotakan lebih dari 5.000 anggota yang 
tersebar di berbagai kota baik di Indonesia hingga Malaysia (Rastati, 2015), kemudian 
membentuk sebuah IMI bagi anggota-anggota IOC yang memiliki minat tinggi terhadap 
manga. IMI yang memiliki anggota sebanyak 500 orang kemudian menjadikan manga 
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sebagai salah satu bentuk dakwah Islam. Media sosial yang dimiliki IMI adalah Facebook 
fanpage dengan 550 LIKES (per Oktober 2016), Instagram, dan Deviantart. 

“…syiar gak cuma pakai ceramah, lewat seni juga bisa” (IMI) 
 

 
Gambar 1. Islamic Mangaka Indonesia 

Sumber: 
https://www.facebook.com/IslamicMangakaIndonesiaFP/photos/a.1584800355101468.1073741828.1544380

145810156/1642246802690156/?type=3&theater 
 
Sementara itu Muslim Manga adalah komunitas virtual yang membuat proyek mangauntuk 
memberikan informasi tentang Islam yangselama ini sering disorot negatif oleh media barat 
(Nouri, 2013). Meskipun tidak ada informasi yang diberikan mengenai kapan dan dimana 
Muslim Manga didirikan, jumlah LIKES di Facebook fanpage mencapai lebih dari 20.000 (per 
Oktober 2016). Komunitas yang didirikan oleh dua mahasiswa asalAmerika inimenyatakan 
bahwa Muslim Manga dikelola oleh keluarga besar yang berasal dari berbagai negara di 
dunia seperti Amerika, Malaysia, Filipina, dan Bangladesh. Bagi Muslim Manga, manga 
dianggap sebagai salah satu cara efektif untuk menarik perhatian dan memberikan 
pandangan yang baik mengenai Islam. Dengan memperlihatkan karakter manga yang 
beragama Islam, para generasi muda Muslim diharapkan memiliki rasa percaya diri dan 
bangga pada identitasnya sebagai Muslim.  
Baik IMI maupun Muslim Manga menggunakan manga sebagai sarana karena komunitas 
anak muda ini sudah akrab dengan manga sejak kecil. Mereka tumbuh dengan budaya 
populer Jepang seperti manga dan anime atau kartun Jepang. Hal itu kemudian berkembang 
menjadi hobi kemudian dilanjutkan menjadi aktualisasi diri melalui komunitas. Yang menarik 
adalah, meskipun mereka menyukai budaya Jepang, mereka ingin mensinergikan antar hobi 
dan religi sehingga terbentuklah komunitas manga Islami. 
 
Metode 
Penelitianinimenggunakanmetode deskriptif kualitatifdengan studi kasus yang dilakukan 
dengan wawancara dan observasilangsung terhadap akunmediasosial dua komunitas yang 
aktif dalam memperkenalkan manga Islami yaitu Islamic Mangaka Indonesia (IMI) dan 
Muslim Manga. Akun media sosial yang diobservasi adalah Facebook, Instagram, 
DeviantArt, dan website. Data-datayang diperolehkemudiandianalisissecaradeskriptif 
dengancara mendeskripsikandanmenganalisisfakta-faktauntukmendapatkanpemahaman 
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dan jawabanatas masalah penelitianyangdiajukan. 
Hasil Pembahasan 
Era perkembangan teknologi dan internet seperti saat ini, Islam menggunakan media 
komunikasi dalam melakukan dakwah atau penyampaian nilai-nilai Islam. Beberapa media 
yang digunakan berupa buku, majalah, televisi, radio, hingga media sosial. Belakangan, 
komik juga menjadi salah satu media dakwah yang populer di kalangan anak muda. Hal ini 
menjadi menarik karena dalam Islam ada pandangan mengenai hukum menggambar. Ada 
ulama yang menyatakan bahwa menggambar baik dalam bentuk dua dan tiga dimensi 
adalah haram (Muawiah, 2010 dan Purnama, 2016) karena banyak hadis yang menyatakan 
hal tersebut salah satunya riwayat Bukhari dan Muslim “Sesungguhnya manusia yang paling 
keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah para penggambar.” (HR. Al-Bukhari 
no. 5950 dan Muslim no. 2109). Namun ada pula yang membolehkan selama tidak membuat 
manusia jauh dari Allah dan hal itu membawa manfaat seperti untuk pendidikan dan 
penelitian (Sugihartoni, 2016). 
Menurut IMI, berbagai polemik tentang hukum menggambar dalam Islam perlu melihat dari 
sisi dalilnya. Dalam Ushul Fiqh (ilmu hukum Islam kaidah, teori, dan sumber secara 
terperinci), ada dua dalil yaitu Dalil Qath’i dan Dalil Dzhanni (Islamic Otaku, 2016). Dalial 
Qath’i yang membahas tentang hukum wajib dan tidak boleh ada perbedaan pendapat 
seperti hukum shalat, puasa, zakat, dan sebagainya. Sementara Dalil Dzhanni masih ada 
perbedaan pendapat karena kaitannya dengan keseharian seperti sosial, politik, dan 
budaya. Menggambar sendiri dimasukkan dalam Dalil Dzhanni dan beberapa hadist lain 
menyatakan bahwa menggambar tidak secara mutlak diharamkan. Yang dilarang hanyalah 
menggambar makhluk yang bernyawa (Muawiah, 2010) seperti dalam hadist, “Setiap 
penggambar berada dalam neraka, setiap gambar yang dia telah gambar akan diberikan 
jiwa (dihidupkan oleh Allah) yang dengan gambar itu dia akan disiksa di dalam 
Jahannam.”Lalu Ibnu Abbas berkata, “Jika kamu harus untuk menggambar maka gambarlah 
pohon dan apa saja yang tidak mempunyai nyawa.” (HR. Al-Bukhari no. 2225 dan Muslim 
no. 5540). 
IMI yang memiliki visi membuat manga Islami untuk syiar menganggap mangasebagai salah 
satu alat dakwah yang efektif. Ditambah lagi, banyak pihak yang menjatuhkan dan 
menghina Islam menggunakan media gambar. Sebut saja Charlie Hebdo, majalah 
Prancis,yang menggambar kartun Nabi Muhammad dan menuai kontroversi (BBC, 2015) dan 
Jyllands-Posten, koran Denmark, yang menggambar kartun Nabi Muhammad sebagai teroris 
yang membawa bom (Telegraph, 2015). Oleh karena kurangnya mangaka atau komikus 
Muslim, maka minim upaya bela diri melalui karya yang sama yaitu gambar. Selain itu, IMI 
ingin menampilkan wajah Islam yang cinta damai dan tidak anarkis melalui manga sebagai 
salah satu upaya dakwah yang inovatif dan populer. 

“… tujuannya supaya anak-anak yang punya hobi menggambar gak cuma dapat 
kesenangannya aja saat mereka menggambar, pahalanya juga dapat. Karena jaman 
sekarang banyak orang yang salah menggunakan bakatnya, mereka suka gambar 
tapi hanya mendapat kesenangan duniawi aja. Misalnya dipuji karena gambarnya 
bagus, dapat bayaran. Kurangnya mereka gak dapat akhiratnya. Ini supaya balance 
antara dunia dan akhirat.” 

Dalam menggambar manga, IMI memiliki beberapa ketentuan yaitu tidak ada konten 
pornografi, pakaian karakter tidak dibuat ketat, dan karakter perempuan dibuat berhijab 
dan menutupi dada. Ketika menelusuri manga IMI yang diunggah di media sosial, ditemukan 
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beberapa karakter perempuan yang tidak memakai hijab. Terkait hal ini, IMI menjelaskan 
meskipun sebenarnya tidak diperbolehkan, perlahan para anggota diharapkan 
menyesuaikan dengan ketentuan manga. Anggota yang masih bersekolah ini dibimbing 
secara bertahap agar berkarya dan tidak melenceng terlalu jauh dari ketentuan. Komunitas 
yang aktif melakukan pelatihan manga bagi para anggotanya ini berharap dapat 
memperkenalkan pahlawan Islam yang tidak banyak diketahui orang. Kedepannya IMI ingin 
mengembangkan komunitasnya menjadi perusahaan yang bergerak di bidang manga dan 
majalah Islami. 
 

 
Gambar 2. Mangastrip IMI berjudul Arti Kemerdekaan karya Ayu dan Piring karya Hendra (dari kiri ke kanan) 

Sumber: https://www.facebook.com/IslamicMangakaIndonesiaFP 
 
Senada dengan IMI, Muslim Manga yang memproduksi beberapa manga di internet karena 
tidak menemukan karakter manga dan anime yang beragama Islam. Padahal generasi muda 
Muslim tumbuh bersama manga dan mereka perlu untuk mengidentifikasi dirinya sebagai 
Muslim melalui hal-hal yang dilihat sehari-hari salah satunya manga. Muslim manga pun 
memutuskan untuk membuat manga-nya sendiri seperti Hana and Her Love (Hana dan 
Cintanya), Huda: Preparing for Ramadhan (Huda: Mempersiapkan Ramadhan), dan Samurai 
Akiyama.  Dalam manga itu Muslim Manga ingin menunjukkan Islam dari sisi positif seperti 
ramah, bersahabat dengan siapa saja baik kepada Muslim maupun non-Muslim, membantu 
sesama, dan berbagi identitas dengan masyarakat sekitar dimana mereka tinggal baik di 
barat maupun timur (Muslim Manga, Tt). 
Ada empat metode yang digunakan Muslim Manga dalam mempresentasikan Islam melalui 
manga (Muslim Manga, Tt). Pertama, membuat cerita dengan nilai moral yang mengajarkan 
orang lain (apapun agamanya) hal-hal seperti sikap positif dan bersyukur. Kedua, membuat 
karakter Muslim yang dapat menjadi panutan bagi anak kecil. Ketiga, membuat cerita 
dimana Islam digambarkan dengan lebih akurat dan positif sebagai antitesa yang 
digambarkan media selama ini. Metode ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa Muslim 
adalah manusia juga yang hidup, menangis, tertawa sama seperti orang lain. Keempat, 
membuat cerita yang mengajarkan prinsip Islam dengan cara sederhana dan menyenangkan 
untuk Muslim dan non-Muslim. 
Salah satu manga yang dipublikasikan oleh Muslim Manga di website berjudul Samurai 
Akiyama. Manga yang berlokasi di Jepang ini memperkenalkan Islam melalui kemunculan 
tokoh Muslim. Dikisahkan, Tadashima Akiyama, seorang samurai Jepang yang 
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menyelamatkan gadis berhijab bernama Layla dan seorang laki-laki bernama Ismail dari 
ancaman pembunuhan preman Jepang. Akiyama yang merasa lelah dengan perang 
mengatakan tertarik dengan Islam sebagai agama kebaikan dan harmoni. Ia kemudian 
berkunjung ke kediaman Hamzah, seorang sensei atau guru asal Turki. Akiyama yang 
disambut gembira oleh Hamzah mendengarkan tentang konsep perdamaian Islam. 
Meskipun demikian, Akiyama mengatakan kepada Hamzah agar tidak berharap dirinya akan 
menjadi Muslim. Hamzah pun menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam Islam. Selain 
dialog mengenai Islam, manga ini juga menawarkan humor ketika murid-murid Hamzah 
tertangkap sedang menguping pembicaraan Hamzah dan Akiyama. Para murid tertarik 
dengan kemampuan pedang Akiyama dan meminta untuk diajari. 
 

 
Gambar 3. Cuplikan manga Samurai Akiyama karya Hamed Nouri (cerita) dan Nurel Yana (ilustrator) 

Sumber: http://muslimmanga.org/manga/samurai-akiyama-pilot-chapter-2/ 
 
Selain Samurai Akiyama, ada pula manga strip yang mengajarkan nilai-nilai dalam Islam. 
Nilai-nilai yang diilustrasikan seperti membaca doa sebelum makan, menggunakan hijab, 
dan pentingnya bersedekah walau hanya melalui senyuman. Ada pula tentang kehidupan 
gadis berhijab seperti tidak mengenakan hijab saat tidak ada laki-laki dan memiliki kesukaan 
pada hal tertentu seperti baju feminin dan bela diri. Muslim Manga tidak hanya 
menyediakan manga Islami secara gratis di website, komunitas ini juga menerbitkan manga 
tersebut dalam edisi cetak. Edisi cetak kemudian dijual melalui website dan Facebook 
fanpage seharga 3 sampai 40USD. 
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Gambar 4. Manga strip Muslim Manga berjudul Bismillah karya Zhar, Charity tanpa nama mangaka, dan Hijab 
Strip karya Asia Alfasi (dari kiri ke kanan) 

Sumber: http://muslimmanga.org/webcomic 
Dalam menjalankan kegiatannya, komunitas ini juga menerima donasi melalui website dan 
Facebook. Donasi itu dilakukan karena seluruh biaya operasional Muslim Manga seperti 
pembuatan konten website dan pengaturan aplikasi berasal dari dana pribadi sedangkan 
mereka tidak menerima iklan.  Dengan pengeluaran terbesar dari biaya mangaka atau 
komikus. Satu halaman ilustrasi mangapun membutuhkan biaya sebesar 25USD. Selain 
donasi, ada biaya langanan bulanan dengan jumlah bervariasi, yaitu sebesar 1USD, 5USD, 
25USD, 70USD, 75USD, 150USD, dan 300USD. Pelanggan tersebut akan mendapat fasilitas 
yang berbeda sesuai jumlah donasi. Donasi 70USD misalnya, akan mendapatkan akses awal 
manga buatan Muslim Manga, kesempatan menerbitkan karya di website sekaligus 
memperolah kritik dan masukan membangun, akses awal tutorial, dan kaos setiap 6 bulan. 
 
Simpulan 
Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan awal terhadap fenomena baru dunia 
manga yaitu manga Islami. Hasil temuan memperlihatkan adanya ketentuan khusus dalam 
membuat manga Islami yang menjadi pembeda signifikan dengan manga dan komik pada 
umumnya. Ketentuan khusus tersebut seperti (i) bebas dari konten pornografi, (ii) tidak 
menunjukkan aurat atau bagian tubuh yang tidak boleh ditampilkan di depan umum, (iii) 
karakter diharapkan menjadi panutan bagi pembacanya, dan (iv) cerita yang diangkat harus 
memiliki nilai Islam yang dikemas menarik sehingga mampu membawa kebaikan dan hal 
positif bagi pembacanya. 
Berkaca dari kesuksesan manga yang mampu memperkenalkan budaya Jepang ke seluruh 
dunia, manga Islami tampaknya berupaya mengulangi kesuksesan tersebut. Terlepas dari 
masih diperdebatkannya hukum menggambar dalam Islam, ke depannya manga Islami 
dapat menjadi medium hak jawab bagi para Muslim mengenai stigma negatif yang disorot 
oleh media. Dalam perkembangannya,mangaIslami boleh jadi menjadi salah satu bentuk 
soft power Islam yang mampu  memberikan pengenalan dan pemahaman yang lebih akurat 
dan positif mengenai Islam. Selain menjadi sarana hiburan yang edukatif bagi anak dan 
remaja, manga Islami juga dapat memberikan alternatif sumber pengetahuan bagi Muslim 
dan non-Muslimuntuk mengerti lebih jauh mengenai Islam. 
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