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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Perkembangan Nurhadi Aldo di Instagram 

Pada akhir 2018 lalu, masyarakat dikejutkan dengan adanya akun capres 

guyonan di media Instagram yaitu, @nurhadi_aldo.Nama Nurhadi-Aldo dengan 

mencuat lewat media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram.Capres guyonan ini 

mulai aktif di media sosial Facebook pada 17 Desember 2018. Kurang dari 

sebulan, pengikut halaman Facebook @DildoforIndonesia ini sudah sebanyak 

91.474. Lalu, Nurhadi-Aldo mulai aktif di Instagram pada 24 Desember 2018 

dengan total pengikut saat ini sebanyak 86.743. Nurhadi-Aldo juga aktif di 

Twitter sejak 26 Desember 2018 dengan jumlah pengikut sebanyak 25.397. 

Konten yang diunggah oleh akun nurhadialdo bervariasi dari pengenalan 

sebagai capres guyonan, iklan, dan sindiran terhadap kebijakan dan fenomena 

yang tengah hangat di Indonesia. Salah satunya yaitu tentang tidak adanya 

pemimpin yang sempurna dan hebat tapi semua pemimpin memiliki kekurangan 

dan kelebihan. Postingan tersebut menuai respon positif dari netizen, karena 

kejujuran dan citra apa adanya yang ditunjukan oleh capres guyonan dan menjadi 

viral dan akhirnya akun ini menjadi sering muncul di media social khususnya 

Instagram. 

Konsistensi dari akun ini juga turut menjadikan akun ini mendapatkan 

banyak pengikut karena dari segi kecepatan respon mengenai isu politik. Hal ini 

membuat netizen Instagram menjadi penasaran dengan akun capres guyonan ini. 
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Setelah berhasil dengan viralnya akun ini, nurhadi aldo menjadi tempat netizen 

yang ingin mengetahui isu dan peringatan apapun yang tengah terjadi di 

Indonesia, misalnya setiap kamis akun nurhadialdo selalu mengunggah tentang 

aksi kamisan yang dulunya tidak banyak masyarakat Indonesia mengetahuinya. 

 Akun capres guyonan dengan 482 ribu jumlah pengikut ini menuliskan 

dalam profilenya “BersamaNurhadi-Aldo menuju Indonesia Tronjal Tronjol Maha 

Asyik. Semakin lama akun nurhadialdo tidak hanya mengunggah konten satire 

politik saja. Menyadari kemampuannya dalam membuat perhatian public 

khususnya pada isu politik, nurhadialdo semakin berperan layaknya media massa 

yang mengekspose masalah pentingnya mencoblos dan peringatan momen penting 

dalam sejarah Indonesia yang belum viral. Dengan kekuatan empat ratus ribu 

pengikut nurhadialdo selalu berhasil membuat viral isu politik yang diunggah di 

Instagram. Hingga saat ini nurhadi aldo telah mengunggah sebanyak 254 konten 

dalam kurun 4 bulan.  

4.2  Kontroversi Nurhadi Aldo 

Nurhadi aldo adalah akun capres guyonan yang hadir diantara panasnya 

dunia politik menjelang Pilpres 2019, akun ini sengaja dibuat oleh kurang lebih 

delapan pemuda asli Indonesia yang berusia 17-23 tahun. Setelah ditelusuri lebih 

lanjut, ternyata sosok Nurhadi-Aldo ini adalah seorang tukang pijat yang sengaja 

dipilih sebagai ikon oleh kedelapan pemuda tersebut. Berawal dari keinginan turut 

berpartisipasi dalam perhelatan Pilpres 2019 yang ternyata banyak mendapat 

respon positif dari para netizen, sehingga pengikut akun ini menjadikan Nurhadi-
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Aldo sebagai salah satu pesaing kedua paslon pilpres 2019, yaitu pasangan 

Jokowi-Ma‟ruf dan Prabowo-Sandi. 

Akun Capres „guyonan‟ ini sengaja membuat ciri khas tersendiri disetiap 

postingannya, contohnya menggunakan jargon andalan atau cara berkampanye 

yang sangat unik alias anti mainstream dibandingkan dengan Paslon asli Pilpres 

2019. Hal ini membuat netizen semakin tergugah untuk selalu menunggu 

postingan dari Nurhadi-Aldo dikarenakan cara penyampaian pesan yang sangat 

mudah dimengerti dan ringan, serta tak jarang membuat orang tertawa dengan 

semua postingannya. Perlu diakui bahwa akun instagram Nurhadi-Aldo 

mengunggah konten menariknya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang 

tergolong sangat cabul tetapi bermakna sindiran yang sangat menohok untuk 

pemerintah serta sangat mewakili hati para rakyat yang selama ini terpendam.  

Terdapat banyak sekali contoh yang ada, yaitu isi konten dari instagram 

yang sangat menarik tentang kritik sosial, program-program guyonan ala Nurhadi-

Aldo dengan singkatan yang cabul tetapi selalu memberikan penjelasan terhadap 

kepanjangan dari singkatan tersebut yang membuat pembaca tak habis pikir 

dengan setiap ide singkatan yang diposting. Akun ini turut menjadi „reminder‟ 

pada hari penting di Indonesia salah satunya aksi „kamisan‟. Sambutan baik di 

instagram membuat Nurhadi sempat diundang sebagai tamu dalam salah satu 

acara televisi ternama yaitu CNN / televisi swasta di Indonesia. 
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4.3  Karakteristik Nurhadi Aldo 

4.3.1 Sumber Postingan 

 

Gambar 4.1 (Profil Nurhadi Aldo yang menuliskan menuju Indonesia 

Tronjal Tronjol Maha Asyik) 

 Fenomena nurhadi aldo ini menjadi hal yang baru dalam ajang pilpres 

2019. Karena dalam aksinya nurhadi aldo justru tidak perlu turun ke lapangan 

untuk melakukan kampanye, melainkan menggunakan isu-isu politik yang hangat 

diperbincangkan mengenai Pilpres 2019, kemudian isu tersebut dijadikan bahan 

untuk diedit dan diposting guna menjadi guyonan sekaligus sindiran untuk 

pemerintah ala Nurhadi-Aldo. 

Isi konten unggahan akun ini selalu memberikan hal baru dalam dunia politik, 

walaupun Nurhadi-Aldo adalah capres guyonan tetapi cukup memberikan 

pengaruh kuat untuk warga instagram, sehingga pengikut akun ini terpengaruh 

dengan postingan yang ada, dan selalu berfikir bahwa yang diposting memang 

persis dengan isi hati rakyat yang akhirnya pengikutnya pun tanpa diperintah 

langsung merepost apa yang nurhadi-aldo unggah di akun instagramnya. 

Metode yang digunakan Nurhadi-Aldo dapat dikategorikan sebagai strategi 

marketing yang sengaja dilakukan untuk membentuk branding. Kareka ketika 

akun ini telah viral maka kedelapan pemuda tersebut menggunakan instagram 

Nurhadi-Aldo juga sebagai media bisnis merchandise dan endorse yang dapat 
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menguntungkan mereka. Jadi, akun ini tak sekedar menjadi pemanas pilpres 2019 

tetapi juga memiliki tujuan-tujuan lain disampingnya. 

4.4  Penggunaan Bahasa Komunitas 

Karakteristik yang unik dari akun nurhadi aldo ini adalah pemilihan kata 

dalam keterangan postingannya. Akun nurhadi aldo menjadi sosok seperti “tukang 

sindir” dalam bersosial media yang sering kali menggunakan bahasa „cabul‟ 

sindiran yaitu bahasa indonesia yang diplesetkan. Bahkan akun ini membuat trend 

istilah – istilah tertentu dalam bahasanya untuk menerangkan sesuatu. 

Sebagai contoh nurhadi aldo membuat istilah untuk para pengikut setianya 

yang ia sebut sebagai “tronjolwan dan tronjolwati”. Tronjolwan dan tronjolwati 

ini dikonstruksikan sebagai para penggemar nurhadi aldo yang selalu mendukung 

aksi nurhadi aldo. Sementara itu istilah lain yang tidak kalah menarik adalah 

“DILDO” yaitu nurhaDi dan aLDO yang dimaksudkan singkatan dari kedua 

paslon fiktif tersebut. 

 

Gambar 4.2 (Penggunaan kata singkat „cabul‟ yang dilingkari) 
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Para pengikut nurhadi aldo tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah 

„cabul‟ yang dibuat oleh adminnya seperti  “PELER yaitu Peace, Equality, Love, 

Emphaty, Respect”. Istilah sindiran ini merupakan salah satu pemilihan kata jorok 

yang berarti dalam arti sebenernya alat kelamin pria dan diubah dengan cara satire 

agar masyarakat lebih mudah untuk memahami pesan yang ingin disampaikan 

nurhadi aldo.     

4.5  Ruang ‘Keluhan’ 

Akun nurhadi aldo juga memiliki karakteristik sebagai jembatan 

komunikasi atas keluhan masyarakat terhadap berbagai masalah khususnya 

pilpres. Akun ini memanfaatkan tiap postingan dengan merespon dengan ciri khas 

satire setiap kejadian apapun yang terjadi dalam pemilu pilpres 2019. Beberapa 

masalah yang sudah berhasil diviralkan oleh nurhadi aldo dan biasanya mendapat 

respon seperti dibagikan dan diupload ke media cetak online.  

Masalah – masalah tersebut juga beragam, mulai dari masalah dengan 

kinerja pejabat publik, kampanye politik, kebijakan dalam menyikapi 

permasalahan yang ada dalam masyarakat dan masalah lain yang sekiranya 

berdampak ke masyarakat. Tentu hal ini menjadi cara baru bagi masyarakat yang 

ingin mencari solusi suatu masalah namn memiliki kendala tertentu. Dengan 

viralnya keluhan tersebut akan bisa membuka dukungan dari masyarakat maupun 

respon dari pihak terkait. Berikut adalah beberapa respon netizen terhadap 

postingan akun nurhadi aldo 
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Gambar 4.3 Respon „keluhan‟ saykoji dalam pemilu pilpres 2019 

  

Gambar 4.4 Tanggapan netizen di insta storynya terhadap salah satu 

postingan akun nurhadi aldo 
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4.6 Ladang Bisnis Merchandise  

Nurhadi aldo sebagai akun baru di dunia media sosial khususnya 

Instagram menjadi akun yang ramai dan digemari netizen dengan begitu cepat 

dibandingkan akun partai atau paslon lain. Akun semacam ini menjadi ditiru 

bukan tanpa alasan. Bisnis yang luar biasa dapat diciptakan hanya dengan menjadi 

tempat keluh kesah netizen atas kekecewaan pemilu presiden 2019. Tempat keluh 

kesah menjadi komoditi yang bernilai bagi masyarakat atau netizen aktif 

pengguna sosial media dan mengikuti perkembangan politik pemilu 2019. 

Terlebih lagi di era keterbukaan informasi saat ini yang mendukung adanya 

tempat dan informasi secara instan. Nurhadi aldo menawarkan tempat gratis untuk 

protes  dan mengutarkan kekecewaan dengan membuat postingan yg mengandung 

satire dan kemudian disebar kepada netizen yang lebih luas.  

Memiliki empat ratus lima puluh ribu pengikut dalam kurun waktu dua 

sampai 3 bulan , nurhadi aldo mampu menjadi media massa dalam hiruk pikuk 

politik yang dianggap memecah belah masyarakat. Bukan hal yang sulit bagi 

nurhadi aldo untuk menghasilkan banyak rupiah dari merchandise dan bintang 

tamu acara televisi. Setiap kontennya saja bisa mendapat puluhan ribu likers. 

Tentu hal tersebut menjadi kesempatan bagus akun nurhadi aldo menjual 

merchandise untuk mendapat rupiah. Terlebih banyak yang menginginkan nurhadi 

aldo menjadi paslon ketiga dalam ajang pemilu 2019. Apalagi nurhadi aldo 

memiliki follower yang heterogen mulai dari wanita, pria, segala usia dan segala 

latar belakang. Dengan para pengikut yang heterogen tersebut maka semakin 

banyak pula kesempatan nurhadi aldo untuk menjual merchandise nya.  
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Gambar 4.5 (merchandise dalam postingan akun nurhadi aldo) 

 


