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BAB II 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

A. Stand Up Comedy di Indonesia 

Evolusi stand up comedy di Indonesia bisa dikatakan berawal dari 

group lawakan Warkop DKI yang terdiri dari Dono Kasino Indro. Mereka 

memperkenalkan komedi yang mengandalkan ucapan bukan gesture dan 

slapstick. Selain itu, hadirnya Taufik Savalas membawakan joke telling 

menjadi salah satu evolusi stand comedy di Indonesia. Taufik Savalas 

menjadi orang pertama yang mengenalkan konsep komedi lewat ucapan, 

dan sendirian di panggung. Iwel yang menekuni stand up sejak tahun 1998 

akhirnya mempunyai kesempatan stand up di televisi nasional tahun 2005 

untuk acara “Bincang Bintang” di RCTI. Berbekal rekaman program 

sebelumnya pada tahun 2004 stand up di GKJ (Gedung Kesenian Jakarta) 

dan undangan mengisi stand up di TV7, ia datang ke RCTI mencari Indra 

Yudhistira untuk menawarkan dirinya sebagai komika. Kemudian, Iwel 

menjadi orang pertama yang benar-benar membawa stand up comedy dan 

peneratif kepada kultur pop Indonesia (Pragiwaksono, 2012 : 34).  

  Raditya Dika dan Pandji Pragiwaksono, menjadi nama yang 

berpengaruh besar dalam stand up comedy di Indonesia. Selain sama-sama 

penulis, keduanya telah terlibat langsung dalam sebuah ajang kompetisi 

stand up comedy di Kompas TV.  

Awal mula ajang pencarian bakat Stand Up Comedy Indonesia di 

Kompas TV bermula pada pertemuan Pandji Pragiwaksono dan Indra 

Yudhistira. Pada waktu itu, Pandji datang ke Kompas TV dengan niat 



 
53 

 

mempresentasikan sebuah konsep program yang dikerjakan oleh tim 

random. Di sela rapat tersebut, Indra Yudhistira yang merupakan direktur 

produksi dan programming Kompas TV menawarkan Pandji untuk terlibat 

dalam program stand up comedy. 

Stand Up Comedy Indonesia atau yang disingkat “SUCI” 

merupakan program Kompas TV yang menganbil bentuk kompetisi dan 

memutuskan untuk menggunakan juri, bukan menggunakan SMS voting 

(Pragiwaksono, 2012 : 2). 

Pandji mengambil tawaran tersebut karena kolaborasi optimal dari 

Kompas TV, juri, Radit dan dirinya akan membantu membangun budaya 

stand up comedy di Indonesia. Prediksi awal mencari orang yang benar-

benar paham dengan stand up terbukti sedikit mengalami kegagalan. Hal 

tersebut terbukti dengan diadakannya audisi di Kota Bandung dan Jakarta. 

Kebanyakan dari peserta masih melempar anekdot dan lawakan yang ada 

di buku 1001 Cara Mati Ketawa atau Mama Papa Huahahaha atau 

berlagak gila depan juri tanpa menyadari bahwa lucu dan gila itu beda jauh 

(Pragiwaksono, 2012 : 5). 

B. Pandji Pragiwaksono 

Salah satu nama yang akan muncul ketika berbicara perihalorang-

orang dibalik perkembangan Stand Up Comedy di Indonesia adalah Pandji 

Pragiwaksono. Pandji Pragiwaksono lahir pada 18 Juni 1979 di Singapura.  

Di umur 38 tahun, Pandji terkenal sebagai aktor, penyiar radio, presenter 

televisi, penulis buku, penyanyi rap dan pelawak tunggal Indonesia. 
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Sebelum memulai karirnya, Pandji merupakan alumnus dari SMA 

Kolese Gonzaga Jakarta dan Alumnus Seni Rupa dan dan Desain ITB 

angkatan 1997. Perjalanan karir Pandji dimulai saat ia menjadi penyiar 

Radio di Hard Rock Bandung  pada tahun 2003 bersama Tike 

Priatnahkusuma. Lalu ia pindah ke Hard Rock Jakarta dan manjadi partner 

dari Steny Agustaf. Pada tahun 2008 menjadi puncak kepopulerannya saat 

program tv “Kena Deh” ditayangkan ulang oleh ANTV. Sebelum puncak 

kepopulerannya, ia juga seringkali menjadi pemandu acara di program tv 

yang berbeda antara lain (Nugroho, 2013 : 51) :  

a. siaran pertandingan NBA (2006-2007) di JakTV; 

b. Backsteet (2006-2007) di SCTV; 

c. Good news (2007) di TransTV; 

d. Hole in the law (2007) di RCTI; 

e. CasCisCus (2008) di ANTV. 

Setelah namanya naik dalam program TV “Kena deh”, Pandji 

berpindah-pindah stasiun tv sebagai pembawa acara yaitu, 180 Derajat 

(180◦) tahun 2011 di Kompas TV, Koq Bisa tahun 2011 di Jak TV dan 

Provocative Proactive tahun 2011 di Metro TV. 

Di dunia musik Pandji terkenal sebagai penyanyi rap, ia telah 

merilis  4 album diantara lain (Anonim 5, 2017) : 

1.  Album pertama berjudul Provocative Proactive yang rilis pada 

tahun 2008; 
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2. Album kedua berjudul You’ll Never Know When Someone 

Comes in and Press Play on Your Paused Life yang rilis pada 

tahun 2009; 

3. Album ketiga tahun berjudul Merdesa yang rilis pada tahun 

2010; 

4. Album keempat berjudul 32 yang dirilis pada tahun 2012 

bertepatan dengan 14 tahun turunnya Soeharto. 

Selain merilis 4 album, Pandji juga pernah menyumbangkan 

suaranya dalam album this is me yang merupakan album amal.  

Disamping menjadi pembawa acara televisi dan penyanyi rap, ia 

juga merupakan seorang penulis buku. Buku pertama Pandji diterbitkan 

oleh Gramedia berjudul How I Sold 1000 CDs in 30 Days pada tahun 

2009. Buku selanjutnya yaitu Nasional is me tahun 2010, Berani 

Mengubah dan Merdeka dalam Bercanda tahun 2012, Indiepreneur tahun 

2015,  sedangkan Menemukan Indonesia dan Juru Bicara terbit pada tahun 

2016 (Anonim 5, 2017). Pandji juga memiliki buku dalam bentuk e-book 

yang tidak di cetak yaitu Menghargai Gratisan. Selain itu, Pandji juga 

bekerjasama dengan Shandia Budi Pandita dalam pembuatan komik 

Degalings yang terbit pada tahun 2014. 

Perjalanan karier Pandji yang terakhir yaitu menjadi Pelawak 

Tunggal Indonesia atau biasa disebut dengan komika. Awal mula Pandji 

memantapkan dirinya sebagai komika yaitu Twivate Concert pertama pada 

bulan April tahun 2010. Twivate Concert merupakan ajang berkumpulnya 
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Pandji dengan followers twitter dan pengagum karyanya. Meskipun 

Twivate Concert merupakan bentuk acara musik buat Pandji, namun ia 

juga tidak lupa menyisipkan Stand Up Comedy didalamnya (Indira, 2013). 

Setelah itu, Pandji merencanakan untuk melakukan stand-up selama tiga 

puluh menit dan secepatnya ia melakukan rekaman dia stand up dan 

diunggahnya di Youtube dengan judul “Stand Up Comedy Indonesia”. 

Unggahan video stand up  Pandji kemudian menjadi rujukan Kompas TV 

dalam membuat acara stand up comedy di Indonesia.  

Awalkepopuleran Pandji sebagai komika yaitu saat ia bertemu 

dengan Indra Yudistira di Kompas TV. Indra Yudistira merupakan 

direktur produksi dan programming Kompas TV. Saat itu Pandji 

menerima tawaran untuk ikut serta dalam penggarapan Stand Comedy 

Indonesia. Program tv ini mengambil bentuk kompetisi dan untuk 

penilaiannya Kompas TV memutuskan menggunakan penilaian juri, tidak 

dengan SMS voting (Pragiwaksono, 2012 : 2). 

Setahun lebih bergabung dalam menyukseskan program tv stand 

up comedy Indonesia di Kompas TV, untuk pertama kalinya Pandji 

menggelar stand up special. Dikatakan stand up special karena stand up 

ini berbeda, perbedaannya terletak durasi dan jumlah komika. Stand Up 

Special Pandji yang pertama bertajuk Bhinneka Tunggal Tawa, diadakan 

pada akhir tahun 2011, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2011 di Teater 

Usman Jakarta. Adapun opener yaitu Sammy, Rindra, Lukman, Ernest dan 

Asep (Indira, 2013). Setahun setelah Bhinneka Tunggal Tawa, Pandji 

kembali menggelar stand up special bertajuk Merdeka dalam Bercanda. 
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Stand up special ke-2 ini, diadakan pada tanggal 8 Desember 2012 di  

Museum Nasional Jakarta. Stand up special ini pula menjadi stand up tour 

Pandji dengan mengelilingi 14 kota dan Jakarta sebagai penutup. Dalam 

stand up special yang ke-2 tersebut, Pandji tidak hanya stand up , ia juga 

melakukan promo bukunya yang bertajuk Merdeka dalam Bercanda 

(Pragiwaksono, 2012). 

Stand up special ke-3 Pandji Pragiwaksono bertajuk Mesakke 

Bangsaku merupakan pemecah rekor stand up tour di Indonesia, dimana 

Pandji berani mengambil langkah untuk mengepakkan sayapnya di jenjang 

Internasional. Mesakke Bangsaku tidak hanya di tampilkan di 14 Kota di 

Indonesia, melainkan juga di 7 Negara 4 Benua. Mesakke Bangsaku final 

di Jakarta dibuka oleh Arif Didu. Malam itu Arif Didu berhasil membuat 

1200 penonton Mesakke Bangsaku kagum akan sosok dirinya yang 

mampu mengubah semua permasalahan menjadi bahan komedi yang luar 

biasa. Kalau  Stand up special 1-3 Pandji Cuma baerjarak 1 tahun, beda 

halnya dengan stand up special yang ke-4, yang membutuhkan waktu 3 

tahun untuk mengadakannya kembali. Stand up special ke-4 Pandji juga 

berbeda dari sebelumnya, dimana cakupannya lebih luas. Adapun stand up 

special ke-4 Pandji bertajuk Juru Bicara (Pragiwaksono, 2016). 

C. Mesakke Bangsaku 

Pada akhir tahun 2016, untuk ke-3 kalinya Pandji Pragiwaksono 

mengadakan stand up special dan sekaligus untuk ke-2 kalinya Pandji 

mengadakan stand up tour. Dikatakan sebagai stand up special karena 
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berbeda dengan stand up pada umumnya. Salah satu perbedaannya terletak 

pada durasi penampilan. Stand up special yang ke-3 bertajuk Mesakke 

Bangsaku. Kata “Mesakke” berasal dari bahasa Jawa yang artinya 

“Kasihan”. Dalam Mesakke Bangsaku ini, selama 1,5 jam Pandji 

membahas keresahan-keresahannya terhadap Indonesia. 

Mesakke Bangsaku diadakan di 14 kota berbeda di Indonesia dan 

sekaligus menjadi stand up special pertama yang melangsungkan stand up 

tour di mancan negara. Mesakke Bangsaku tour Indonesia di 14 kota 

tersebut antara lain Bekasi, Depok, Banda Aceh, Medan, Bandung, 

Surabaya, Solo, Jambi, Yogyakarta, Denpasar, Malang, Pontianak, 

Makassar, dan berakhir di Jakarta (Pragiwaksono, 2013). Adapun untuk 

mesakke bangsaku world tour di 11 Kota 7 Negara 4 Benua, 7 Negara 

diantaranya adalah Amerika Serikat, Singapura, Australia, Inggris, 

Belanda, Jerman dan China (Iman, 2015).  

Mesakke bangsaku final di Jakarta jatuh pada tanggal 21 Desember 

2013. Adapun tempat penyelenggaraan di Teater Jakarta, Taman Ismail 

Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Open gate dimulai sejak pukul 19.00 WIB 

dan acara resmi dibuka pukul 20.00 WIB dan selesai 22.00 WIB. Untuk 

pengisi acara mesakke bangsaku final Jakarta hanya diisi oleh 2 orang 

yaitu Arief Didu dan Pandji Pragiwaksono itu sendiri. Alasan Pandji 

memilih Arief Didu sebagai opener di mesakke bangsaku karena Arief 

merupakan salah satu komika favorit Pandji yang memiliki gaya khas yang 

tidak dibuat-buat. Untuk tiket mesakke bangsaku final mulai terjual pada 

tanggal 1 November 2013 dan tiket dapat dibeli di 
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http://tikettawa.com/MBJKT . Harga tiket  untuk mesakke bangsaku final 

di Jakrta terbagi menjadi 4 jenis, antara lain (Pragiwaksono, 2013): 

1. Platinum VIP  : Rp 400.000 (431 kursi) 

2. Diamond VIP : Rp 300.000 (232 kursi) 

3. Gold VIP  : Rp 200.000 (237 kursi) 

4. Silver VIP  : Rp 100.000 (298 kursi) 

Beragamnya harga tiket mesakke bangsaku final di Jakarta tentu 

mendapatkan keistimewaan yang berbeda-beda pula, perbedaannya antara 

lain (Pragiwaksono, 2013): 

1. Platinum, dapat DVD Mesakke Bangsaku secara gratis, yang 

rampung pada bulan April 2014 dan akan dikirm langsung ke 

rumah masing-masing, selain itu dengan tiket ini penonton 

dapat diskon belanja 25% all item di seleuruh booth WSDYN 

shop. 

2. Diamond, untuk DVD-nya sama halnnya dengan platinum, 

namun letak perbedaannya di diiskon belanja 25% hanya 

berlaku untuk 1 itemsall marchandise saja dan berlaku hanya 

untuk pembelian on the spot. 

3. Gold, untuk tiket kategori ini penonton mendapatkan 

kesempatasn eksklusif untuk pre-orderDVD Mesakke 

Bangsaku (bayar di booth WSYDN shop) dan juga dikirim 

langsung ketika rampung 

http://tikettawa.com/MBJKT
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4. Silver, untuk tiket kategori ini penonton hanya dapat diskon 

25% untuk 1 items kaos mesakke bangsaku (khusus pembelian 

on the spot).   

Dalam mesakke bangsaku final ini bukan hanya tidak boleh 

membawa makanan dan minuman dari luar, memotret menggunakan 

blitzdan merekam pada saat penampilan, selain itu yang boleh membeli 

tiket mesakke bangsaku hanya umur 15 tahun keatas. Ada beberapa alasan 

penyebab 15 tahun kebawah tidak diperkenankan menonton mesakke 

bangsaku, yang pertama materi yang dibawakan mengandung bahasa yang 

cukup keras dan beberapa topik juga membutuhkan kedewasaan untuk 

memahami; kedua yaitu seringkali penonton mengeluh akan suara balita 

yang diajak penonton lainnya; yang ketiga adalah beberapa penonton juga 

terganggu dengan penonton yang berusia 8 -10 tahun, dimana mereka tak 

jarang suka berisik dan teriak ke arah komika yang manggung untuk cari 

perhatian (Pragiwaksono, 2013). 

Dalam mesakke bangsaku, Pandji ingin menyampaikan 

keresahannya terhadap Indonesia. Ia benar-benar kuatir dan peduli dengan 

beberapa isu yang ia bawakan. Ia ingin penonton tahu apa yang ada di 

kepala Pandji. Topik utama dalam mesakke bangsaku ini adalah minoritas 

yang ada di Indonesia. Pendidikan menjadi topik yang mendapat perhatian 

lebih, berawal dari anak Pandji yang mulai bersekolah. Mulai dari kualitas 

guru, sistem pendidikan, UN, hingga produk sistem pendidikan di 

Indonesia. Satu hal yang paling berbekas dalam benak Pandji tentang 
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pendidikan dan menyajikannya di materi mesakke bangsaku adalah ketika 

anaknya, Dipo, mengatakan bahwa dirinya malu untuk kesekolah karena 

teman-temannya yang lain sudah bisa baca tulis sedangkan ia tidak. 

Pengalaman itu membuat Pandji mencari tahu lebih lanjut tentang 

pendidikan di Indonesia. 

Selain pendidikan, Pandji juga menyinggung hal-hal yang tidak 

umum jadi bahan komika antara lain, diskriminasi terhadap kalangan 

difabel, kaum gay, kemiskinan, pemilu, dan membahas opini vs 

fakta.Pandji bahkan membahas hal-hal yang tidak seharusnya dijadikan 

sebuah candaan, yaitu tentang pemerkosaan dan kerusuhan Mei 1998. 

Berkat kelihaian Pandji mengemas topik tersebut, materi yang dianggap 

tidak seharusnya ditertawakanpun, penonton tetap tertawa. Tidak hanya 

hal0hal yang serius, dalam materi Pandji juga terdapat materi yang tidak 

ada bobotnya dan lagi-lagi penonton berhasil terhibur. Ada beberapa 

momen yang menjadi favorit, baik bagi penonton, maupun Pandji. 

Salah satu bagian favorit Pandji adalah bit tentang bedanya laki-

laki dan perempuan. Disemua kota, reaksi penonton terhadap bit tersebut 

selalu luarbiasa. Bit tersebut selalu berhasil. Yang menjadi 

momenmenyenangkan bagi Pandji adalah ketika ia membongkar tas 

penonton. Ide tersebut ia lakukan untuk improvisasi dan pertama kali ia 

lakukan ketika tampil di Provocative Proactivestand up yang ke-2. Sejak 

hari itu, Pandji seringkali melatih skill itu di setiap pertunjukkan Mesakke 

Bangsaku (Pragiwaksono, 2014). Bit yang paling berkesan bagi Pandji 
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adalah ketika ia membahas “Voorijeder”, dimana orang-orangn 

memberikan standing ovation, seolah-olah berkata “Setuju dengan elo!”. 

Setelah memberikan keresahan-keresahannya terhadap Indonesia, 

Pandji beberapa solusi dari sekian banyak persoalan dalam materinya. Ada 

4 solusi yang ditawarkan oleh Pandji, yaitu : 

1. Pemahaman politik, hal tersebut menjadi perhatian Pandji 

dikarenakan, banyaknya masyarakat yang buta politik dan 

diharuskan ikut serta pada pemilihan. Ketidaktahuan akan 

calon yang akan dipilih menjadi salah satu contoh fatal yang 

dibawakan Pandji dalam materinya. 

2. Penegakan Hukum, hal itu penting karena menurut Pandji ada 

isntrumen hukumnya saja tidak cukup. Hukum harus 

ditegakkan, karena jika oranglain tidak dihukum pada saat 

berbuat salah, maka yang lain akan ikut-ikutan. 

3.  Tahu cara ngebedain orang goblok dan bodoh, banyaknya 

contoh kasus yang dibawakan Pandji, membuat Pandji merasa 

bahwa orang goblok harus dimusnahkan. 

4. Sumber daya manusia, salah satu kunci utama dalam 

membangun Indonesia lebih baik lagi yaitu dengan 

memberikan pendidikan kepada sumber dayanya, hingga 

mampu bersaing dengan negara lain. 

Setelah membagikan keresahan serta menawarkan solusi, Pandji 

Pragiwaksonopun menutup malam itu dengan mengucapkan terima kasih kepada 
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1200 penonton yang telah hadir malam itu. Tak lupa ia sampaikan rasa terima 

kasih kepada beberapa orang yang telah mengikutinya tour ke 13 kota 

sebelumnya. 


