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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat 

berupa bunyi suara yang arbitrer yang dikeluarkan oleh manusia untuk bekerja 

sama ataupun berinteraksi dengan manusia lain (Suharso dan Retnoningsih, 2009: 

66). Bahasa juga disebut penanda (previor) eksistensi budaya dari masyarakat 

yang bersangkutan. Masyarakat yang maju budayanya pasti juga berkembang 

entitas bahasanya. Bahasa yang baik dapat menunjukkan keberadaan 

masyarakatnya. Maka, bahasa juga disebut sebagai cermin masyarakatnya 

(Kunjana, 2009 : 1).  

 Gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah 

style. Kata style diturunkan dari kata stilius, yaitu ‘semacam alat untuk menulis 

pada lempengan lilin’. Keahlian menggunakan alat ini akan mempengaruhi jelas 

tidaknya tulisan pada lempengan tadi. Pada waktu penekanan dititikberatkan pada 

keahlian untuk menulis indah, maka style lalu berubah menjadi kemampuan dan 

keahlian untuk menulis atau mempergunakan kata-kata secara indah (Keraf, 2009: 

112). Sujiman juga mengemukakan pendapatnya mengenai gaya bahasa. Menurut 

Sujiman, gaya bahasa adalah suatu ungkapan yang berisi tentang kata-kata kiasan 

(dalam Abraham, 2013 : 149). Jadi, tujuan utama gaya bahasa adalah 

menghadirkan aspek keindahan (Nyoman, 2013 : 67). 

 Berikut penulis paparkan jenis gaya bahasa yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu satire. Istilah satire ini berasal dari frasa bahasa Latin satira 
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atau satura, yang memiliki arti ‘campuran makna’ (Prasetyono, 2011: 42). 

Sehingga satire memiliki pengertian bahwa suatu ungkapan yang harus ditafsirkan 

lain dari makna permukaannya (Keraf, 2009: 144). Satire juga memiliki makna 

yaitu gaya bahasa yang menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau 

seseorang (Prasetyono, 2011: 42). Pengertian satire juga berarti sindiran yang 

berisi ungkapan yang menggunakan sarkasme, ironi, atau parodi, untuk 

mengecam atau menertawakan gagasan, kebiasaaan, dan sebagainya (Abraham, 

2013 : 175).  

 Gaya bahasa satire juga merupakan gaya bahasa sejenis argument atau 

puisi atau karangan yang berisi kritik sosial baik secara terang-terangan maupun 

terselebung (Murti, 2013 : 275). Selain itu, satire dalam bentuk puisi memiliki 

pengertian yaitu puisi yang berisi sindiran atau kritik (Fatya, 2012 : 167). Satire 

ini merupakan ungkapan yang digunakan oleh penutur untuk menertawakan atau 

menolak sesuatu hal. Dalam hal ini, bentuk satire tidak perlu harus bersifat ironis. 

Hal ini dikarenakan satire mengandung kritikan mengenai kelemahan yang 

dimiliki oleh manusia. Meskipun demikian, satire ini tidak hanya melakukan 

kritikan hanya untuk mendapatkan kesenangan oleh salah satu pihak saja, tetapi 

hal ini dilakukan karena satire memiliki tujuan agar manusia mengadakan 

perbaikan secara elit maupun secara estetis (Keraf, 2009 : 144). Dalam kajian 

penelitian ini, peneliti akan mengamati pembawaan gaya bahasa yang dilakukan 

dalam pementasan standup commedy yang mengarah pada penggunaan gaya 

bahasa tertentu yakni gaya bahasa satire oleh Pandji Pragiwaksono 
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 Stand Up Comedy, merupakan sebuah wadah bagi beberapa masyarakat 

untuk menyalurkan pendapat, pikiran, dan kritik terhadap keadaan sekitar yang 

pada mulanya dianggap tabu kemudian layak untuk diperbincangkan seperti 

pemerintahan yang buruk, isu sosial, politik, Tuhan, dan SARA (Suku, Agam, 

Ras, dan Antargolongan). Seseorang yang seringkali melakukan aksi Stand Up 

Comedy atau disebut dengan comic memegang perang penting dalam 

memberikan sebuah suguhan yang menarik kepada penonton. Materi Stand Up 

Comedy yang dibuat oleh comic berangkat dari observasi yang dilakukan untuk 

kemudian dituangkan ke dalam sebuah materi dengan memiliki struktur yang 

tersusun sedemikian rupa serta untuk menghasilkan tawa dari penonton. Struktur 

narasi pada materi Stand Up Comedy pada akhirnya memegang peranan penting 

bagaimana comic dapat menyampaikan pendapat, pikiran, dan kritiknya tanpa 

menyakiti hati penonton bahkan bersama-sama menertawakan hal-hal yang 

seringkali dianggap tabu bahkan sensitif untuk diperbincangkan (Febriyanto, 

2012: 23). 

 Karakteristik dari Stand Up Comedy Indonesia berisi lelucon, sarkasme 

yang biasa berisi tema politik, budaya, pendidikan dan juga sindiran yang 

ditujukan pada seorang tokoh terkenal. Dalam Stand Up Comedy, seorang comic 

dituntut bisa membuat penonton tertawa. Namun, tidak serta merta tanpa batas 

dan menyajikan konten lawakan yang menyinggung pihak tertentu dan SARA. 

Ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh seorang comic yaitu tidak 

menyinggung suku, agama dan ras, blue material dan konten pornografi serta 
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tidak menyinggung simbol negara dan menjadikannya bahan lelucon (Febriyanto, 

2012: 34). 

 Namun, banyaknya masyarakat Indonesia yang menyukai Stand Up 

Comedy tidak lepas dari isi bahan atau materi yang disusun secara apik oleh 

comic. Selain itu pula melalui cara penyampaian yang unik dan komunikatif. Hal 

tersebut dibuktikan dengan materi-materi yang berat seperti isu politik, sosial 

bahkan sampai hal-hal yang berbau pornografi yang disampaikan oleh comic 

dapat dicerna dengan mudahnya oleh pendengarnya. Masyarakat Indonesia seperti 

mendapatkan wadah baru untuk mengetahui bagaimana peliknya kehidupan yang 

tengah terjadi pada masyarakat sekitar dan juga negaranya. \ 

 Struktur narasi Stand Up Comedy yang mengacu pada gaya penyampaian 

serta materi yang dibawakan oleh comic memegang peran penting dalam 

penampilan comic tersebut. Dengan narasi yang terstruktur serta gaya 

penyampaian yang komunikatif serta inovatif atau tidak monoton menjadi kunci 

untuk comic mengambil hati penonton. Dengan struktur narasi yang dibuat 

sedemikian rupa, comic dapat memiliki ciri khasnya tersendiri yang tentunya 

dapat membedakan dengan comic lainnya.Melalui pemilihan kata-kata dalam 

struktur narasi yang diolah, comic dapat menyampaikan hal-hal yang tadinya tabu 

atau sebelumnya tidak pernah diperbincangkan menjadi layak untuk dibahas 

melalui Stand Up Comedy. Dan yang paling penting ialah ketika penonton dapat 

menerima dan tidak sakit hati atau merasa aneh akan materi yang telah dibawakan 

comic tersebut (Febriyanto, 2012: 36). 
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 Pandji Pragiwaksono dapat dibilang sebagai salah satu penggagas awal 

lahirnya komunitas Stand Up Comedy di Indonesia bersama beberapa orang 

lainnya seperti Ryan Adriandhy, Ernest Prakasa, Raditya Dika, dan Isman H.S. 

Pandji pula yang membawa konsep Stand Up Comedy untuk bisa tayang di 

stasiun televisi, yakni Kompas TV untuk kemudian lahirlah ajang kompetisi SUCI 

atau Stand Up Comedy Indonesia dengan pemenang dari kompetisi tersebut 

menggunakan keputusan juri bukan voting dari pemirsa. Video yang diunggah 

oleh Pandji Pragiwaksono pula yang menjadi bahan referensi dari Kompas TV 

sebelum menelurkan program kompetisi Stand Up Comedy Indonesia.  

 Perannya dalam membangun Stand Up Comedy di Indonesia sangat 

penting mengingat dialah yang pertama meng-upload video Stand Up Comedy 

Indonesia pertama kali di situs Youtube. Pada saat itu, dia melakukan hal tersebut 

karena tidak menemukan sama sekali video Stand Up Comedy di Indonesia. Atas 

keresahannya itu, lalu dia berinisitaif untuk merekam setiap dia melakukan Stand 

Up Comedy lalu rekaman tersebut dia upload ke situs Youtube dengan harapan 

apabila ada orang Indonesia yang mencari video Stand Up Comedy di Indonesia 

tidak mengalami kesusahan lagi 

 Pandji Pragiwaksono merupakan salah satu comic yang gemar 

mengangkat tema-tema yang berat dalam materi Stand Up Comedy miliknya. 

Stand Up Comedy merupakan sebuah wadah yang oleh Pandji dipergunakan 

untuk mengkritik baik mengenai pemerintahan yang bobrok, kebijakan-kebijakan 

yang dibuat seperti mengenai iklan rokok, dan undang-undang tentang rokok. 

Selain itu, dia juga mencoba mengangkat permasalahan yang sebenarnya sering 



 

6 
 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti maraknya orang-orang menggunakan 

Bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari dan pencitraan yang dilakukan oleh 

laki-laki dengan mengikuti fitness. Tidak jarang pula, dia mengangkat materi yang 

berbau porno atau jorok seperti materi yang membahas alat kelamin atau iklan 

pembalut untuk wanita. Bahkan, materi tentang salah satu agama di Indonesia 

juga dia angkat menjadi sebuah materi Stand Up Comedy miliknya, tak terkecuali 

juga membawa nama Tuhan ke dalam materinya tersebut.  

 Hal yang menjadi kelebihan Pandji dalam membawakan materi Stand Up 

Comedy miliknya di atas panggung ialah kemampuannya berinteraksi dengan 

baik penontonnya. Hal tersebut dapat dilihat ketika dia mencoba untuk sesekali 

mengajak salah satu penonton berinteraksi dengannya seperti pada materi Rokok 

yang telah dibahas, dia mencoba membuat percakapan dengan seorang anak 

perempuan yang tengah menonton. Uniknya, Pandji melakukannya setelah 

menyampaikan materi yang berbau pornografi. Kemampuan tersebut dalam istilah 

dunia Stand Up Comedy sering dinamakan sebagai Riffing. Riffing adalah istilah 

untuk teknik mengajak ngobrol penonton untuk kemudian membuat sesuatu yang 

lucu dari obrolan tersebut (Pragiwaksono, 2012:61).  

 Selain itu, Pandji dalam penyampaian materi Stand Up Comedy miliknya 

juga piawai dalam membuat gesture atau gerakan tubuh yang mendukung dalam 

membawakan materinya. Dapat dilihat ketika dia beberapa kali menirukan 

gerakan-gerakan yang menimbulkan tawa oleh penonton. Seperti gerakan koboi 

menunggangi kuda dan gerakan menggunakan pembalut yang biasa dilakukan 

oleh perempuan, yang diperlihatkannya pada materi Rokok miliknya. Secara tidak 
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langsung, Pandji menciptakan sendiri gayanya dalam menyampaikan materi Stand 

Up Comedy miliknya. Seperti apa yang disebutkan oleh Scharwz (2010:15-17), 

comic dalam Stand Up Comedy ialah seseorang dengan kemampuan humoris, 

kemampuan interaksi dengan khalayak, dan kemampuan secara spontan untuk 

bereaksi menyindir adalah aspek krusial keberhasilan Stand-Up Comedy. 

Penciptaan humor dalam Stand-Up Comedy dipandang sebagai kombinasi fitur 

linguistik. Berbagai lelucon mengatakan seperti permainan kata, hiperbola, 

pengulangan, waktu, dan pilihan paralinguistik. Selain itu, komedian 

mengembangkan tahap tertentu dan menciptakan gaya mereka sendiri. Beberapa 

aspek yang disebutkan tersebut terdapat dalam diri Pandji Pragiwaksono sebagai 

seorang comic. Interaksi dengan penonton, terkadang spontan melakukan 

percakapan dengan salah satu penonton dalam pertunjukan Stand Up Comedy 

miliknya. Kemudian seringkali juga memiliki kemampuan secara spontan untuk 

menyindir dengan kemampuan mengolah berbagai macam kata yang ambigu ialah 

beberapa kelihaian yang dimiliki Pandji dalam penyampaian materi Stand Up 

Comedy miliknya 

Secara garis besar humor yang dibawakan Pandji Pragiwaksono adalah 

humor satir, di mana  terdapat banyak sindiran didalamnya.  Objek yang dikritik 

atau disindir dalam video ini mulai dari pemerintah hingga perilaku Suku atau 

Etnis tertentu sebagai contoh adalah legalitas ganja dan Gay, kemudian Kamisan, 

daun bungkus Papua. Humor satir  bersifat  menyindir  atau  mengkritik  yang  

lebih  dominan  muatan  ejekannya. Melakukan humor jenis ini bila tak pandai 

memainkannya bisa sangat menyinggung, membebani, dan tidak mengenakkan  
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Video ini mengundang kontroversi karena materi-materinya menyindir 

banyak pihak  serta  mengandung  unsur  sindiran yang banyak mengarah ke 

pemerintahan dan sosial culture keseharian. Selain  itu video  ini dianggap  

bersifat  sarkasme serta stereotip. Namun secara  umum video ini dapat diterima 

baik dan ditertawai oleh penontonnya jika dilihat jumlah like dan dislike setiap 

videonya. Artinya Pandji Pragiwaksono berhasil membuat sebuah parodi dari 

sebuah materi yang seharusnya sensitif bagi telinga orang di Indonesia. Pandji 

Pragiwaksono bisa dibilang berhasil membuat parodi yang mengandung unsur 

satire ini menjadi lebih ringan dan dapat menjadi sebuah hiburan sehingga 

membuat dirinya sangat terkenal di kalangan penyuka standup comedy Indonesia. 

Salah satu komunitas Stand Up Comedy yag berkembang adalah Stand Up 

Banjarbaru, sesuai dengan namanya, komunitas ini adalah kumpulan orang yang 

menyukai stand up comedy, Komunitas stand up Banjarbaru sudah melakukan 

banyak kegiatan seperti shared comic dan Stand up nite di beberapa kafe di 

Banjarbaru. Stand Up Banjarbaru merupakan bagian dari Stand Up Comedy 

Indonesia. Hingga saat ini, komunitas Stand Up Banjarbaru  beranggotakan 

sekitar 100 orang. Stand Up Show, serta Stand Up Nite sudah mereka laksanakan. 

Stand Up Show sendiri yaitu penampilan para comic yang melakukan Stand Up 

Comedy dan mendapatkan bayaran atas penampilannya. Stand Up Nite adalah 

sebuah event khusus Stand Up Comedy yang menampilkan para comic-comic 

terbaik dan dikelola sendiri untuk menyelenggarakannya. Hal ini membuat 

komunitas tersebut semakin dikenal eksistensinya oleh masyarakat Malang 

khususnya di kalangan anak muda. Pesat dan cepatnya perkembangan standup 
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commedy di Indonesia tidak terlepas dari peran media massa yang memberikan 

pentas atau tempat sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu dalam 

setiap standup commedy.  

 Media massa dapat merubah gaya hidup atau budaya lokal setempat, 

dengan cara mempengaruhi (persuade) cara berfikir suatu kelompok atau 

kalangan masyarakat tertentu agar menyukai atau mengikuti suatu hal yang baru 

atau asing bagi mereka. Pengaruh dari media massa tersebut dapat berdampak 

positif maupun negatif dan dapat berwujud dalam suatu proses modernisasi 

ataupun westernisasi. 

 Media massa Berkembang begitu cepat. Seiring dengan perkembangan 

teknologi, Media massa pun semakin canggih dan kompleks, serta memiliki 

kekuatan yang lebih dari masa-masa sebelumnya. Hal ini di tandai dengan 

munculnya media baru. Istilah ‘media baru’ telah digunakan sejak tahun 1960-an 

dan telah mencakup seperangkat teknologi terapan yang semakin berkembang dan 

beragam. Menurut Denis Mc Quail dalam bukunya Teori Komunikasi Massa 

(2011:43) cirri utama media baru adalah adanya saling keterhubungan, aksesnya 

terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, 

interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka, dan 

sifatnya yang ada di mana-mana.  

 Adapun perbedaan media baru dari media lama, yakni media baru 

mengabaikan batasan percetakan dan model penyiaran dengan memungkinakan 

terjadinya percakapan antar banyak pihak, memungkinkan penerimaan secara 

simultan, perubahan dan penyebaran kembali objek-objek budaya, mengganggu 
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tindakan komunikasi dari posisi pentingnya dari hubungan kewilayahan dan 

modernitas, menyediakan kontak global secara instan, dan memasukkan subjek 

modern/akhir modern kedalam mesin aparat yang berjaringan (Mc Quail, 

2011:151). Salah satu media baru berbasis online yang sangat berkembang adalah 

platfrom video yakni YouTube. 

 Youtube merupakan salah satu media sosial berbasis video yang lagi 

marak digemari oleh masyarakat Indonesia saat ini.  Kreator youtube sendiri 

menamai dengan sebutan youtuber. Banyak kategori video yang disajikan 

youtuber sesuai apa yang digemari oleh penontonnya. Menurut Ni Ketut (2010:8), 

Youtube adalah komunitas berbagi video, yang memungkinkan penggunanya 

untuk menonton, mengunggah, dan menyebarkan berbagai macam videoa secara 

online, dengan menggunakan web browser. 

 YouTube dikenal dengan slogan: Broadcast Yourself, yang merupakan 

situs video sharing yang menyediakan berbagai informasi berupa audio-visual. 

(Abraham, 2011:45-52). Pada tahun 2011, YouTube menduduki peringkat 

pertama untuk situs video sharing. Eksistensi situs ini yang mampu menarik 

perhatian masayrakat luas membuat Google Inc berani membeli YouTube senilai 

US$ 1,65 miliar pada tahun 2006. Sedangkan pekembangan YouTube di 

Indonesia, Head of Communications Consumer & YouTube Indonesia, jumlah 

penonton dan kreator video online di YouTube tumbuh dengan luar biasa di 

Indonesia. Durasi menonton orang di Indonesia bertambah 130% dari tahun 2014 

ke 2015. Begitu pula jumlah konten yang di-upload bertambah sebanyak 600% 

(Abraham, 2011:64). 
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 Kehadiran Youtube memberikan euforia berbeda terhadap perkembangan 

industri komunikasi massa bentuk audio visual yang kala itu dikuasai oleh industri 

televisi. Youtube sebagai platform video sharing amatir buatan sendiri menjadi 

alternatif untuk menyaksikan televisi (Ketut, 2008:8). Youtube menjadi alternatif 

dalam berbagai level antara lain; teknologi berbeda, pergerseran rutinitas 

pengguna (penonton), tipe konten baru, perombakan radikal dalam industri 

penyiaran termasuk model bisnis penyiarannya. Teknologi berbeda karena 

Youtube sebagai teknologi baru yang memungkinkan setiap penggunanya untuk 

turut memproduksi pesan dan menyebarkannya, tentu tanpa ada standar dan 

ketentuan konten berarti dari pihak Youtube sendiri. Teknologi ini tentu sangat 

menarik pemirsa yang biasanya hanya dapat mengkonsumsi pesan audio-visual 

televisi. Kini dengan teknologi yang ditawarkan Youtube, pemirsa tidak hanya 

menjadi komunikan (penerima pesan) tetapi juga dapat sekaligus menjadi 

komunikator. Terlebih penyampaian pesannya yang realtime, mampu melewati 

batas ruang dan waktu 

 Media youtube mempunyai keunggulan yang lebih dibandingan media 

lainnya, yaitu dengan dapat mengakses video apa saja yang diinginkan, lain 

halnya dengan stasiun televisi yang hanya bisa menonton dengan jadwal yang 

sudah ditayangkan. Di negara-negara maju dimana masyarakatnya sudah terbiasa 

dengan teknologi dan dukungan koneksi internet yang berkualitas bahkan sudah 

menjadi tontonan sehari-hari. Youtube berangsur-angsur menggeser peran TV 

kabel dan menjadi tujuan andalan bagimereka yang menanti hasil rekaman sebuah 

kejadian (Ketut, 2008:45), Salah satu fenemona yang berkembang melalui media 
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YouTube adalah hadirnya sebuah tayangan komedi dengan konsep yang berbeda 

dengan kebiasaan, yang kemudian disebut dengan Stand Up Comedy.  

 Untuk mengetahui lebih dalam bentuk pemaknaan khalayak tersebut 

dalam konteks peelitian ini adalah komunitas Stund Up Comedy Indo Banjarbaru 

dapat digunakan melalui analisis resepsi. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat 

diketahui kelompok mana saja yang termasuk dominan (hegemonic) reading, 

negotiated reading dan oppositional (counter hegemonic.esensinya adalah bentuk 

terapan media dan audiens itu dapat memberikan informasi akan kompleksitas dan 

dinamika yang terjadi antara konsumen dan produk tayangan yang di tontonnya. 

Dari latar beakang tersebut peneliti tertarik mengamati dalam sebuah karya ilmiah 

dengan judul “Pemaknaan Komunitas Stand Up Indo Malang Terkait Materi 

Satire Dalam Standup Pandji Pragiwaksono 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: bagaimana pemaknaan komunitas stand up Banjarbau 

terkait materi satire dalam standup Pandji Pragiwaksono? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

pemaknaan komunitas stand up Banjarbaru terkait materi satire dalam standup 

Pandji Pragiwaksono 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis  

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu 

pengetahuan serta wawasan dalam dunia akademik bagi mahasiswa jurusan Ilmu 

Komunikasi ketika akan melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya terkait 

dengan pemaknaan sebuah materi dalam standup commedy yang mana 

keberadaannya kini cukup banyak diminati masyarakat yang notabene komunitas-

komunitas. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi juga 

pengetahuan baru bagi mahasiswa tentang cara memaknai sebuah pesan dalam 

standup commedy di kalangan bagi dosen khususnya Ilmu Komunikasi penelitian 

ini dapat pula dijadikan referensi yang digunakan sebagai bahan pengajaran. 

Selain itu hasil penelitian dapat diharapkan memberikan suatu gambaran 

fenomena baru bagi perancang situs-situs komunitas 


