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1.1.  Latar Belakang 

Melawak tunggal atau lawak sendiri di panggung telah berkembang dalam jagad 

hiburan Indonesia sejak tahun 1950-an1, berikut beberapa tokoh yang berjaya pada masa 

tersebut adalah Bing Slamet, Iskak, S Bagyo dan Eddy Sud, tetapi dalam perkembangannya 

tokoh tersebut juga tergabung dalam beberapa grup lawak yang berbeda. Selanjutnya pada 

tahun 1980-an terdapat lomba melawak tunggal di Indonesia dan memperkenalkan nama 

pelawak tunggal kondang lainnya, yaitu Atet Zakaria, Nana Krip, dan Memet Mini. 

Peminat melawak tunggal pada tahun 1990-an mulai menurun, sebab seperti dilansir dalam 

republika.co.id2 Iwel pelopor stand up comedy mengatakan pada tahun tersebut lebih 

menyukai grup lawak yang terdiri dari minimal tiga atau lima orang.  

Iwel Sastra, pencetus Stand Up Comedy di Indonesia mengatakan dalam website 

pribadinya3 jika beliau terinspirasi setelah menonton film dokumenter tentang Bob Hope 

dan menyaksikan sitkom Seinfeld, tidak hanya itu, beliau juga diperkenalkan dengan istilah 

Stand Up Comedy oleh rekannya yang studi di Amerika. Semenjak itu pada tahun 1998, 

Iwel Sastra menuliskan di profilnya sebagai stand up comedian. 

Memperkenalkan Stand Up Comedy bukan hal yang mudah, banyak pertanyaan 

yang Iwel dapatkan, yaitu perbedaan antara melawak tunggal dan stand up comedian, 

dilansir dari website pribadinya4 Iwel mengatakan secara format tidak ada bedanya, 

dimainkan oleh one man show tetapi menurutnya, melawak tunggal tidak ada pakem, bebas 

asalkan lucu sedangkan stand up comedy memiliki pakem yaitu set up dan punchline. Iwel 

Sastra memulai untuk tampil sebagai stand up comedian pertama di Indonesia di Gedung 

                                                           
1 Hartifiany Praisra “Sejarah Stand Up Comedy Masuk Indonesia” diakses dari 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/16/p2n18f282-sejarah-stand-up-comedy-masuk-

indonesia yang terbit pada tanggal 16 Januari 2018 14:38 WIB dan diakses pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 

16.30 WIB 
2 ibid 
3 Iwel Sastra “Sejarah Lawak Tunggal Dan Stand Up Comedy Di Indonesia” diakses http://iwelwel.com/sejarah-

lawak-tunggal-dan-stand-up-comedy-di-indonesia/ yang terbit pada tanggal 3 Oktober 2017 dan di akses pada 

tanggal 20 Januari 2018, pukul 17.00 WIB 
4 ibid 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/16/p2n18f282-sejarah-stand-up-comedy-masuk-indonesia
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/16/p2n18f282-sejarah-stand-up-comedy-masuk-indonesia
http://iwelwel.com/sejarah-lawak-tunggal-dan-stand-up-comedy-di-indonesia/
http://iwelwel.com/sejarah-lawak-tunggal-dan-stand-up-comedy-di-indonesia/


Kesenian Jakarta pada tahun 2004 yang menghantarkan beliau ke dalam acara TV nasional 

Jayuz Pliss Dong Ah TV7 (yang sekarang Trans7) dan Bincang Bintang RCTI. Tidak hanya 

dalam TV nasional saja Iwel Sastra memperkenalkan stand up comedy, Iwel dan rekannya 

Ramon Papana pemilik comedy café juga mempopulerkan hal ini dan membuka workshop 

dan juga open mic untuk teman-teman yang tertarik pada stand up comedy pada tahun 2011. 

Pada tahun 2011 juga Ramon Papana memiliki ide untuk merekam beberapa penampilan 

milik Pandji Pragiwaksono dan Raditya Dika yang memiliki banyak followers Twitter ke 

dalam Youtube dan mendapatkan tanggapan yang luar biasa, momentum ini juga menarik 

pihak Kompas  TV yang memutuskan untuk membuat acara stand up comedy show dan 

menjadikan Pandji dan Raditya Dika sebagai pembawa acara lomba stand up comedy¸ 

setelah itu banyak komunitas stand up comedy di seluruh Indonesia. 

Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah berbeda-

beda tapi tetap satu harus mulai dipertanyakan karena banyak masalah yang menyangkut 

intoleransi dari masyararakat Indonesia. Salah satu kasus pertama yang membuat 

komunitas Stand Up Comedy ini disoroti adalah pada Januari 2017, komika Rizky Firdaus 

Wicaksana atau dikenal dengan nama Uus diberhentikan dari acara Inbox SCTV dan acara 

komedi Opera Van Java di Trans75 karena mengunggah status ke Twitter dan dianggap 

menghina Rizieq Shihab, berikut isi status twitternya : 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Redaksi BBC Indonesia “Kontroversi komika Joshua Suherman dan Ge Pamungkas: Antara 'satire' dan 'menista 

agama'”,diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42601490  yang terbit pada tangal 9 Januari 2018 

dan diakses pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 10.00 WIB 

Gambar 1. Status yang diunggah di akun Twitter pribadi milik komika Uus pada tanggal 21 Januari 2017 

http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42601490


 

Gambar 2 Rangkuman status yang diunggah Uus di akun Twitter pribadinya pada tanggal 21 Januari 2017 

Selain Uus, komika Ernest Prakasa juga mengunggah status di akun Twitter 

pribadinya tentang ulama terkenal yang berasal dari India, Zakir Naik, pada awal 2017 

dengan menuding jika Zakir Naik adalah orang yang mendanai ISIS tetapi setelah netizen 

menolak pernyataan Ernest, Ernest langsung menyampaikan permohonan maaf atas status 

yang diunggah di Twitter. Sama seperti Uus dan Ernest, Joshua Suherman juga terjegal 

kasus “dugaan penistaan” karena melakukan roasting pada Cherly ex Cherry Belle. Stand 

up comedian atau bisa disebut komika memiliki materi yang bebas untuk ditampilkan, 

mulai dari kehidupan sehari-hari sampai pada sindiran untuk pemerintah. Kebebasan 

materi ini menuntun Joshua Suherman mantan artis cilik sekaligus komika menjadi pisau 

bermata dua, berikut isi stand up comedy milik Joshua: 

“Zaman dulu, semua mata tertuju pada Anisa. Semuanya Anisa. Padahal skill 

nyanyi tipis-tipis, skill nge-dance tipis-tipis, cantik relatif, ya kan? Gue mikir kenapa 

Anisa selalu unggul dari pada Cherly, ah sekarang gue ketemu jawabannya. Makanya 

Che, Islam,”6 

 

Materi yang ia bawakan pada saat acara Majelis Lucu Indonesia ini membuat 

tanggapan negatif dari Forum Umat Islam Bersatu, mereka beranggapan materi yang 

dibawakan oleh Joshua menistakan agama Islam dan pelaporan yang diajukan oleh FUIB 

                                                           
6 Redaksi Mojok.Co “Joshua Suherman Dilaporkan ke Polisi oleh FUIB atas Dugaan Penghinaan Agama” diakses 

dari  https://mojok.co/redaksi-mojok/corak/kilas/joshua-suherman-dilaporkan-ke-polisi-oleh-fuib-atas-dugaan-

penghinaan-agama/ yang terbit pada tanggal 10 Januari 2018 dan di akses pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 22.30 

WIB  

https://mojok.co/redaksi-mojok/corak/kilas/joshua-suherman-dilaporkan-ke-polisi-oleh-fuib-atas-dugaan-penghinaan-agama/
https://mojok.co/redaksi-mojok/corak/kilas/joshua-suherman-dilaporkan-ke-polisi-oleh-fuib-atas-dugaan-penghinaan-agama/


ke Bareskrim Polri menuntut Joshua Suherman dengan pasal UU ITE Pasal 27 ayat (3) dan 

Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 156 KUHP, berikut pernyataan Ketua Umum FUIB, Rahmat 

Himran dalam kumparan.com7  

"Kalimat terakhir yang kami anggap melecehkan, di mana dia (Joshua) 

mengatakan bahwa ternyata dia mendapat jawaban kenapa Annisa lebih unggul, yaitu 

karena Annisa Muslim, Islam. Kemudian dia katakan di akhir kalimat, sesuatu yang 

tidak (dapat) dikalahkan di negara ini yaitu mayoritas. Nah, itulah penggalan kata 

yang membuat umat Islam kemudian geram terhadap perilaku ataupun tontonan yang 

dilakukan oleh Joshua di stand up comedy tersebut,"  

Dari kasus diatas peneliti ingin berfokus terhadap komunitas stand up comedy di 

kota Salatiga menanggapi kasus komika Joshua Suherman yang sampai kepada pelaporan 

ke pihak berwajib. Persoalan Joshua Suherman dan FUIB ini masih bergulir diranah 

hukum, polisi masih mengkaji persoalan penistaan agama Islam ini, sesuai dengan 

pemberitaan di detik.com8 pada tanggal 1 Februari 2018  yang menyatakan jika Bareskrim 

Polri masih mengkaji kasus pelaporan komika Joshua Suherman dan Ge Pamungkas, dan 

penyidik akan meminta keterangan kepada ahli bahasa untuk mengetahui ada atau tidaknya 

unsur pidana dalam pernyataan / materi yang Joshua dan Ge sampaikan. Berikut pernyataan 

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Rudolf Herry Nahak di Gedung KKP, 

Bareskrim Polri, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, 

"Saya belum ada menerima laporan. Kemungkinan masih dikaji apakah akan 

ditangani Bareskrim atau cukup ditangani di Polda Metro Jaya," 

"Tentu penyidik nantinya akan meminta keterangan ahli bahasa untuk 

mengetahui apakah ada atau tidak unsur pidana dalam pernyataan mereka (Joshua 

dan Ge Pamungkas)," 

Peneliti memilih komunitas stand up comedy kota Salatiga karena Salatiga adalah 

kota toleran pertama di Indonesia9.Peneliti mengkaitkan kasus ini dengan analisis resepsi 

milik Stuart Hall. 

                                                           
7 KumparanHITS “FUIB: Joshua Suherman Dilaporkan ke Polisi Agar Tak Terjadi Gejolak” diakses dari 

https://kumparan.com/@kumparanhits/fuib-joshua-suherman-dilaporkan-ke-polisi-agar-tak-terjadi-gejolak yang 

terbit pada tanggal 9 Januari 2018, 15.59 WIB dan diakses pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 10.30 WIB  
8 Denita Br Matondang “Bareskrim Panggil Ahli Teliti Pelaporan Ge Pamungkas dan Joshua” diakses dari 

https://news.detik.com/berita/d-3844555/bareskrim-panggil-ahli-teliti-pelaporan-ge-pamungkas-dan-

joshua?_ga=2.57761580.729246273.1519829182-1260241279.1468235233 yang terbit pada tanggal 1 Februari 

2018, 11.48 WIB dan diakses pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 12.30 WIB 
9 Syahrul Munir “Salatiga Kembali Raih Predikat Kota Paling Toleran di Indonesia” diakses dari 

http://regional.kompas.com/read/2017/11/20/12433971/salatiga-kembali-raih-predikat-kota-paling-toleran-di-

https://kumparan.com/@kumparanhits/fuib-joshua-suherman-dilaporkan-ke-polisi-agar-tak-terjadi-gejolak
https://news.detik.com/berita/d-3844555/bareskrim-panggil-ahli-teliti-pelaporan-ge-pamungkas-dan-joshua?_ga=2.57761580.729246273.1519829182-1260241279.1468235233
https://news.detik.com/berita/d-3844555/bareskrim-panggil-ahli-teliti-pelaporan-ge-pamungkas-dan-joshua?_ga=2.57761580.729246273.1519829182-1260241279.1468235233
http://regional.kompas.com/read/2017/11/20/12433971/salatiga-kembali-raih-predikat-kota-paling-toleran-di-indonesia


 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana resepsi komunitas Stand Up Comedy Salatiga terhadap video unggahan 

Beda Media tentang stand up comedy Joshua Suherman? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui resepsi komunitas Stand Up Comedy kota Salatiga terhadap 

unggahan video Beda Media tentang stand up comedy Joshua Suherman 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan manfaat teoritis maupun 

praktis, peneliti dapat dalam penelitian ini. Manfaat tersebut meliputi: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada ilmu 

komunikasi khususnya untuk pemahaman resepsi masyarakat dalam kajian media.  

b. Dapat menambah kekayaan ilmu bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya 

dalam resepsi masyarakat memahami suatu pesan yang disampaikan di dalam 

media 

2. Manfaat Praktis  

Memberikan pengetahuan tersendiri bagi penulis mengenai resepsi yang muncul 

dari komunitas stand up comedy di Kota Salatiga. Serta memberikan pembaca penelitian 

referensi yang kaitannya dengan penelitian menggunakan analisis resepsi milik Stuart Hall 

1.5. Batasan Penelitian 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari  penyimpangan atau 

pelebaran pokok masalah agar penelitian penulis lebih terarah dan memudahkan 

pembahasan, Berikut batasan masalah dalam penelitian: 

                                                           
indonesia  yang terbit pada tanggal 20 November 2017, 12:43 WIB dan diakses pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 

19.22 WIB 

http://regional.kompas.com/read/2017/11/20/12433971/salatiga-kembali-raih-predikat-kota-paling-toleran-di-indonesia


1. Komunitas Stand Up Comedy kota Salatiga 

2. Video unggahan Beda Media tentang stand up comedy Joshua Suherman 

 


