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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berjalannya waktu, teknologi merupakan salah satu hal yang 

berkembang pesat pada era globalisasi saat ini. Terdapat banyak macam teknologi 

yang ada, salah satunya internet yang merupakan teknologi paling baru, bertujuan 

untuk memudahkan manusia dalam mencari segala informasi yang ada di dunia, 

yang mengajak manusia untuk berfikir lebih maju alias modern. Kemunculan 

internet ini membuat gudang informasi semakin banyak, diantaranya sebagai 

berikut:  email, website serta media sosial. 

Media sosial merupakan bukti pesatnya perkembangan teknologi dalam 

komunikasi yang lebih maju. Media sosial juga biasa disebut dengan media online 

yang mendukung interaksi sosial (Nurudin, 2012:53). Media ini berbasis kepada 

teknologi internet untuk mengkoneksikannya. Banyak kemudahan yang diberikan 

oleh media sosial kepada penggunanya. Kemudahan yang diberikan itu membuat 

media sosial menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat di era 

berbasis internet sekarang ini.  

Terdapat berbagai macam aplikasi didalam media sosial, seperti Path, 

Line, Twitter, WhatssApp, Facebook, Youtube dan Instagram. Semua itu memiliki 

isi, tujuan maupun fungsi yang berbeda-beda sehingga membuat manusia ingin 

mempelajarinnya, walaupun berbeda fitur tetapi memiliki kesamaan pada 

kecepatan merespon(feedback) dan share segala informasi. 
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Gambar 1.1 Grafik urutan jumlah pengguna sosial media didunia 

Sumber :https://digitalreport.wearesocial.com/ 

Instagram merupakan platform media sosial dengan jumlah pengguna 

terbanyak keenam di dunia. Selain sebagai jejaring sosial untuk berbagi foto, 

Instagram digunakan untuk memasarkan produk bisnis. (WeAreSocial.net dan 

Hootsuite) 

 

Gambar 1.2 Data pengguna instagram di dunia   

Sumber : https://digitalreport.wearesocial.com/ 
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Total pengguna Instagram mencapai angka 56 juta pada Januari 2019. 

Pengguna aktif Instagram terbesar berasal dari Amerika Serikat sebanyak 120 

juta. Disusul India dan Brazil dengan 75 juta dan 69 juta pengguna aktif dan 

Indonesia berada di urutan keempat dengan 62 juta.  

Dari data tersebut, ternyata Instagram merupakan salah satu media sosial 

paling banyak menyedot pengguna internet Indonesia. Delapan tahun yang lalu 

Instagram lahir sebagai media sosial yang baru, tepatnya pada 6 Oktober 2010. 

Instagram berasal dari dua kata, “Insta” dan “Gram”. Insta sendiri diambil dari 

istilah “Instan” yang berarti serba cepat. Tetapi, dalam dunia kamera, kata 

“Instan” adalah sebutan lain dari kamera Polaroid, yang merupakan jenis kamera 

dengan keunggulan dapat secara langsung mencetak foto setelah selesai memotret. 

Sedangkan “Gram” sendiri diambil dari kata “Telegram” yang berarti pengirim 

informasi sangat cepat. 

Secara garis besar Instagram adalah salah satu media sosial yang berupa 

aplikasi berbagi informasi melalui foto yang membagikannya keberbagai layanan 

jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri (Nurudin, 2012:192). Saat ini, 

tidak hanya berbagi foto tetapi juga terdapat fitur tambahan yang biasa disebut 

“Snapgram”, fitur baru ini dapat mengunggah video berdurasi 15 detik. 

Selain fitur, didalam instagram juga terdapat banyak akun yang memiliki 

ciri khas dan fungsi tersendiri. Misalnya akun hate speech, berita, kuliner, 

travelling, religi, komedi sampai politik pun ada didalam instagram.Banyaknya 

akun ini membuat instagram memiliki banyak fungsi. Salah satunya seperti akun 

politik yang didalamnya berisi informasi politik yang ada di Indonesia. 
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Saat ini politik juga mengikutsertakan media sosial sebagai alat untuk 

berkampanye yang segmentasinya mayoritas kaum muda dengan memiliki jiwa 

millenial. Karena kaum millenial dipercaya memiliki dampak besar terhadap 

lahirnya pembangunan bangsa yang lebih maju. Banyak upaya yang dilakukan 

oleh pelaku politik guna mempengaruhi pikiran pengguna media sosial khususnya 

instagram. 

Maraknya penggunaan media sosial di Indonesia sejak tahun 2012, 

membuat partai politik dan kandidat mulai melirik media sosial sebagai suatu alat 

untuk berinteraksi dengan konstituennya, termausk untuk berkampanye. Bahkan, 

menjelang Pilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Umum 

Presiden/wapres gencar membuat akun untuk melakukan kampanye terhadap 

partai dan kandidat mereka. 

Tahun 2018-2019 disebut sebagai tahun politik karena selama dua tahun 

berturut-turut bangsa Indonesia lebih banyak berkonsentrasi terhadap politik baik 

pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah sampai pemilihan presiden/wapres 

tahun 2019. Dalam hal ini, bangsa Indonesia harus menentukan akan membela 

kebeneran atau kejahatan dalam penegakan hukum yang ada. Seperti ketika 

menggunakan media sosial, perilaku bermedia sosial juga sangat ditentukan oleh 

penggunanya. 

Ditahun politik ini (2018-2019), media sosial memiliki peran yang sangat 

strategis, karena sejak pemilu tahun 2014 media sosial dipandang sebagai salah 

satu senjata tajam untuk menjatuhkan lawan, intensitas penggunaan media sosial 

untuk tujuan politik kian meningkat. Kelebihan menggunakan media baru yaitu, 
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diakses lewat smartphone dan bisa ditujukan kepada pengguna khususnya kaum 

milenial, jangkauannya luas dan cepat diterima.  

  Intensitas tingginya penggunaan instagram di Indonesia justru membuat 

kaum millenial ingin menyampaikan aspirasinya sebagai partisipan politik yang 

sedang memanas jelang Pilprestahun 2019.Panasnya isu politik ditandai dengan 

munculnya drama-drama para elite politik yang ada di Indonesia, inilah contoh 

dari beberapa kasus yang mewarnai Pilpres 2019: 

 

 

Gambar 1.3 Foto Kasus Hoax Ratna Sarumpaet 

Sumber : https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-

ratna-sarumpaet 

1. Kasus hoaks yang dibuat oleh Ratna Sarumpaet yang bertujuan untuk 

menaikkan citra Prabowo-Sandi tapi justru malah menjadi boomerang 

tersendiri karena kemudian terungkap bahwa itu adalah “HOAX”. 
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Gambar 1.4 Foto Kejadian surat suara yang sudah tercoblos 

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2019/01/11/12361021/polisi-

tetapkan-tersangka-baru-kasus-hoaks-surat-suara-tercoblos 

2. Soal kasus tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos, tapi ternyata 

berita ini juga hoaks, yang bertujuan untuk membuat suasana semakin 

panas. 

 

  Drama-drama yang muncul seperti contoh di atas juga membuat kejenuhan 

menjelang pilpres 2019, kemudian muncul akun resmi @nurhadi_aldo yang 

menjadi wadah dalam menyuarakan keresahan politik Indonesia saat ini, melalui 

postingan yang berisi sindiran terhadap isu politik mengenai Pilpres 2019. 

  Arnie (2019) sejak diluncurkan 24 Desember lalu instagram akun 

@nurhadi_aldo telah memiliki 243.000 pengikut, jumlah itu memang jauh 

dibandingakn pengikut instagram Jokowi (15,2juta) dan Prabowo (2,4juta). 

Namun, di instagram pengikut akun Nurhadi-Aldo lebih besar daripada akun 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (94,8ribu) dan Golkar (9,7ribu). Saat ini, 
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jumlah pengikut akun tersebut sebanyak 303.000 dengan isi postingan sejumlah 

96. Nurhadi-Aldo adalah pasangan Capres-cawapres fiktif yang muncul dalam 

tiga platform media sosial, yaitu instagram, twitter dan facebook. Penggagasnya 

adalah delapan pemuda usia 17-23 tahun nonpartisan yang tinggal di beberapa 

kota di Indonesia. (https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-46751492) 

 

  Inilah beberapa isi postingan yang ada didalam akun @nurhadi_aldo, 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1.5 Postingan akun instagram @nurhadi_aldo tentang PKI 

Sumber : https://www.instagram.com/nurhadi_aldo/ 
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s  

Gambar 1.6 Postingan akun instagram @nurhadi_aldo tentang visi misi presiden 

Sumber : https://www.instagram.com/nurhadi_aldo/ 

 

  Setelah mengetahui isi dari beberapa postingan yang ada didalam akun 

tersebut, ternyata berisi tentang sindiran realitas politik yang bisa disebut dengan 

satire politik. Dalam Koran Kompas Edisi Rabu 9 Januari 2019, menyebutkan 

“Kehadiran Nurhadi-Aldo merupakan satire terhadap kontestasi politik yang 

membosankann. Penciptaan calon pemimpin fiktif itu menjadi akumulasi suara 

tersembunyi masyarakat, terutama generasi muda, yang menginginkan pendekatan 

baru dalam dunia politik.”  

 

  Satire adalah gaya bahasa untuk menyatakan sindiran terhadap suatu 

keadaan atau seseorang (https://kbbi.web.id/satire). Satire biasanya disampaikan 

dalam bentuk humor, ironi, sarkasme, dan parodi. Sedangkan politik menurut 

Cheppy H. Cahyono adalah macam-macam kegiatan dalam system politik atau 

Negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-
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tujuan sistem tersebut (https://www.zonareferensi.com/pengertian-politik/). Yang 

akhirnya, satire politik bisa diartikan gaya bahasa untuk menyatakan sindiran 

terhadap macam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara.  

  Terkait penjelasan diatas peneliti ingin mengaitkan isi akun 

@nurhadi_aldo dengan kajian teori ilmu komunikasi oleh Laswell dalam Mulyana 

(2008) cara yang menggambarkan komunikasi adalah: “who says what in which 

channel to whom with what effect?”. Karena di setiap postingan yang diunggah 

bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat oleh pengguna akun 

tersebut yang disebut sebagai wakil rakyat (komunikator) untuk menyampaikan 

aspirasi.dalam bentuk foto maupun video yang disertai caption(pesan)kemudian 

diterima oleh pengguna instagram atau netizen(komunikan) yang disebarkan 

melalui aplikasi instagram. 

Dari fenomena inilah peneliti tertarik untuk membuat penelitian tentang 

kemunculan satire politik dalam akun resmi instagram @nurhadi_aldo untuk 

melihat seberapa besar frekuensi munculnya sindiran yang ada di dalamnya jika 

dibandingkan dengan informasi politik yang faktual. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti telah merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa saja jenis satire politik yang muncul 

pada akun resmi @nurhadi_aldo? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya jenis – jenis satire politik 

yang muncul dalam konten akun @nurhadi_aldo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi atau jurusan 

lainnya, terutama yang tertarik dalam penelitian konten media sosial 

dan analisis isi.  

1.4.2 Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengertian apa saja jenis satire politik yang ada di media sosial. 

 

 


