
BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

4.1. Pihak Ketiga Terkait Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Joshua 

Suherman 

 Dalam FGD yang dilakukan penulis, terdapat kecenderungan pihak komunitas 

stand up comedy Salatiga menyesalkan adanya pemberitaan dugaan kasus agama yang 

dilakukan Joshua Suherman, menurut mereka pemberitaan ini bisa muncul karena adanya 

pengunggah yang memotong video, menuliskan keterangan yang tidak lengkap dan 

mengunggahnya ke dalam media sosial yaitu Youtube. Akun yang mengunggah hal ini 

adalah Beda Media, akun ini dibuat pada tahun 2014 sesuai dengan kolom tentang yang 

terisi di akun ini. Video unggahan Beda Media tentang Joshua Suherman ini mendapatkan 

views sebanyak 1,4 Milyar orang dan mendapatkan komentar sebanyak kurang lebih tujuh 

ribu orang 

 

 

 

 

 

 

  

Akun Beda Media ini mengunggah video yang berjudul “Detik-Detik Joshua Suherman Diduga 

Menista Agama Islam” ini menuliskan di kolom penjelasan dibawah video yang terkait dengan 

Joshua ini : 

Nama Joshua Suherman sedang menghangat di media sosial. Mantan penyanyi cilik itu 

banyak dibicarakan netizen karena diduga menista agama Islam saat tampil di Majelis 

Lucu Indonesia, Roasting Cherly ex Cherribelle pada awal Oktober 2017 lalu. 

Gambar 1 Screenshot akun "Beda Media" jumlah viewers, caption dan jumlah komentar 



Ini video detik-detik Joshua Suherman diduga menista Agama Islam, bagaimana menurut 

Anda? Menista atau tidak? 

Video yang diunggah oleh Beda Media ini menuai pro dan kontra terhadap video 

unggahannya terkait dengan pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Joshua 

Suherman, terlihat dari tombol suka dan tidak suka, yang berupa ikon ibu jari yang di acungkan 

keatas dan kebawah serta komentar-komentar yang dituliskan oleh warga net, warga net dalam 

kolom komentar dan tombol likes ini menyatakan adanya jumlah yang besar yaitu sebanyak 7,4 

ribu orang pada tombol tidak suka atau pada ikon tombol ibu jari yang diacungkan kebawah. 

Isi dari video ini adalah Joshua Suherman kebingungan dengan Cherly yang gagal 

menggunakan jabatannya sebagai leader di CherryBelle dulu untuk mendulang popularitas 

Cherly, Joshua juga menyatakan jika seluruh mata laki-laki tertuju pada Anisa, anggota ex-

CherryBelle,  lalu Joshua mulai membandingkan skill menyanyi dan menari Cherly dan Anisa 

hampir sama, lalu kecantikan mereka juga relatif, lalu Joshua memiliki alasan yang menurutnya 

faktor utama mengapa Anisa lebih popular daripada Cherly sebagai leader adalah agama yang 

dipercayai oleh Anisa harusnya juga di percayai Cherly 

Dalam video ini tidak ada keterangan lengkap tentang apa itu roasting dan konteks yang 

ada dalam acara yang dihelat oleh Majelis Lucu Indonesia ini, tetapi hanya berjudul yaitu 

“Detik-detik Joshua Suherman Diduga Menista Agama Islam”, memiliki keterangan yang tidak 

lengkap, memotong video dan mengunggahnya ke Youtube, tidak ada keterangan lebih lanjut 

tentang akun Beda Media ini, karena setelah di kroscek ke laman pencarian tidak ada laman 

yang terkait dengan akun Beda Media ini, tetapi yang penulis temukan hanya ada beberapa 

video yang berjudul, “8 Fakta Mengejutkan tentang RJ, Remaja yang Hina dan Ancam Presiden 

Jokowi”, “Detik-Detik Dede Oetomo Lecehkan Pesantren Saat Tampil di TV One”, “Ini 

Keajaiban Alam yang Dilihat Anies Baswedan Saat Reuni Akbar 212”, “Orasi Habib Rizieq, 

Pemanasan Jelang Reuni Akbar Alumni 212” dan masih banyak yang lainnya, menurut 

koresponden FGD menyatakan jika Joshua Suherman hanya memiliki niat untuk menghibur 

orang dan kecolongan tidak menyensor kata-kata yang seharusnya tidak keluar ke ranah publik, 

seperti yang disampaikan Sadana dalam FGD tanggal 4 Juli 2018 kemarin 

“Kalau boleh berpendapat kan temen-temen kan sudah bilang bagaimana 

cara menempatkan diri dan menurut saya, Joshua ini berada di situasi yang tepat 

cuman memang waktu itu MLI kecolongan untuk tidak menyensor itu karena 

menyensor ini bukan karena ini memang menyinggung ya, tapi karena sekarang 



netizen lagi gampang panas-panasnya gitu lo jadi kecolongannya karena itu, saya 

sendiri merasa tidak menyinggung” (tanggapan Sadana pada FGD tanggal 4 Juli 

2018) 

 Menurut hasil FGD yang dilakukan penulis, semua koresponden berpendapat jika Joshua 

Suherman kurang tepat jika menjadi subyek utama dalam pemberitaan kasus dugaan penistaan 

agama dalam stand up comedynya, melainkan pengunggah video yang mengunggah video, 

memotong video dan tidak mencantumkan keterangan yang jelas dalam kolom keterangan dan 

juga dalam videonya selain itu koresponden juga berpendapat jika netizen reaktif karena 

potongan video ini dan kurang mengerti informasi tentang Stand Up Comedy 

4.2.Video Joshua Suherman yang Diduga Menistakan Agama 

Majelis Lucu Indonesia memiliki beragam konten lucu yang diunggah di YouTube, 

salah satunya adalah konten tentang ‘roasting’, salah satu teknik komedi dengan cara mencela 

atau menghina seseorang dalam konteks candaan. Pada bulan Oktober awal tahun 2017, 

Joshua Suherman tampil dalam acara yang diselenggarakan MLI dengan konten roasting, Jojo 

mendapatkan kesempatan untuk me-roasting Cherly ex- Cherry Belle, Joshua mengatakan 

jika Cherly adalah leader yang kurang baik, Cherly sudah mengundurkan diri sebelum Cherry 

Belle akhirnya bubar.  

 

Lalu Joshua membandingkan Cherly dengan Anisa, meskipun Cherly adalah leader dari 

Cherry Belle dulunya, tetapi Cherly kalah terkenal dari Anisa, Joshua pun mengatakan jika 

sebenarnya kedua orang tersebut sama-sama cantik, memiliki kemampuan bernyanyi ataupun 

Gambar 2 Screenshot potongan video yang diunggah oleh salah satu akun di Youtube 



menari yang tidak jauh berbeda, tetapi mengapa Anisa lebih unggul. Materi yang ia bawakan pada 

saat acara Majelis Lucu Indonesia ini membuat tanggapan negatif dari Forum Umat Islam Bersatu, 

dilansir dari news.detik.com yang berjudul “Joshua Suherman Dipolisikan soal lawakan tentang 

Mayoritas”1, mereka beranggapan materi yang dibawakan oleh Joshua menistakan agama Islam 

dan pelaporan yang diajukan oleh FUIB 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 

"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. 

4.3. Pemberitaan Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Joshua Suherman 

Beberapa media online ternama seperti Detik.com, BBC.com/Indonesia, Republika.co.id, 

Tribunnews.com, Kumparan.com, Liputan6.com, cnnindonesia.com dan Mojok.co memberitakan 

tentang peristiwa terduganya Joshua Suherman menistakan suatu agama dalam standup-nya dan 

mayoritas berita yang diunggah ini tentang kronologi alasan mengapa Joshua dilaporkan pada 

pihak yang berwajib oleh Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), seperti berita yang ditulis oleh 

Detik.com pada 9 Januari 2018 dengan judul “Joshua Suherman Dipolisikan Soal Lawakan 

Mayoritas” isi dari berita ini adalah alasan FUIB mengadukan Joshua Suherman, menurut FUIB 

melalui ketua umum FUIB Rahmat Himran, Joshua membanding-bandingkan Anisa ex 

CherryBelle yang lebih unggul daripada Cherly ex-CherryBelle dikarenakan Anisa seorang 

muslim, Islam. Selanjutnya Joshua menurut FUIB membandingkan Islam dengan mayoritas-

mayoritas yang tidak dapat dikalahkan sehingga memunculkan isu SARA dalam hal ini. Dalam 

berita ini juga menuliskan jika Joshua diadukan ke kepolisian dengan tindak pidana penistaan 

                                                           
1 News.detik.com “Joshua Suherman Dipolisikan soal Lawakan tentang Mayoritas” diakses dari 

https://news.detik.com/berita/3806802/joshua-suherman-dipolisikan-soal-lawakan-tentang-mayoritas yang terbit 

pada tanggal Selasa 09 Januari 2018, 18:25 WIB dan diakses pada tanggal 23 Juli 2018 

https://news.detik.com/berita/3806802/joshua-suherman-dipolisikan-soal-lawakan-tentang-mayoritas


agama sebagaimana dalam UU ITE Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 serta Pasal 156 KUHP2. 

Selain berita dari DetikNews ada juga berita dari Republika.co.id dengan judul “Polisi Pelajari 

Laporan Terhadap Joshua Soal Penodaan Agama” yang terbit pada tanggal 10 Januari 2018, 

dituliskan alasan FUIB memperkarakan Joshua karena mengatakan Anisa lebih unggul yaitu 

karena Anisa beragama Islam setelah itu Joshua menyebut bahwa sesuatu yang tidak dapat 

dikalahkan di negara ini, yaitu mayoritas, dalam hal ini Islam sehingga menurut FUIB dapat 

memunculkan isu SARA. Dari dua media berita besar ini hanya berfokus kepada alasan FUIB 

memperkarakan stand up comedy milik Joshua Suherman. 

 

4.4. Hasil Penelitian pada Komunitas Stand Up Comedy Salatiga 

4.4.1. Alasan Anggota Bergabung dengan Stand Up Comedy Salatiga 

Pada tanggal 4 Juli 2018, penulis dan tim melakukan FGD bersama komunitas 

Stand Up Comedy Salatiga, peserta FGD ada delapan orang yang termasuk anggota 

komunitas SUC Salatiga. Dalam FGD, penulis menanyakan peserta FGD mengapa ingin 

bergabung dengan komunitas SUC ini, pertanyaan ini ditanyakan secara acak kepada 

peserta FGD. Pertanyaan pertama ditujukan pada Ondy, peserta FGD usia 29 tahun ini 

mengatakan jika ia mendapatkan banyak keuntungan seperti bertambahnya teman, dapat 

belajar tentang penulisan materi yang akan digunakan pada saat stand up, lalu juga cara 

mencari materi yang benar, selain itu Ondy mengatakan jika dari komunitas ini ia 

mendapatkan pekerjaan dan pengalaman baru disambung dengan Surya, salah satu 

founder SUC Salatiga mengatakan jika ada kepuasan batin karena bisa membuat 

komunitas yang menghasilkan komika yang terkenal, selain itu Surya beranggapan jika 

setelah menekuni dunia stand up comedy, pola pikirnya menjadi berubah dan tidak 

melihat sesuatu dari satu sisi saja, berikut pernyataannya: 

“menambahkan sedikit, selama saya di stand up, pola pikir jadi lebih sedikit 

berubah, jadi kalau memandang sesuatu gak hanya dari satu sisi/perspektif dan 

lebih kritis pikirannya” (hasil FGD oleh Surya pada tanggal 4 Juli 208) 

                                                           
2 DetikNews “Joshua Suherman Dipolisikan Soal Lawakan Mayoritas” diakses dari https://news.detik.com/berita/d-

3806802/joshua-suherman-dipolisikan-soal-lawakan-tentang-mayoritas yang terbit pada tanggal 9 Januari 2018, 

18.25 WIB diakses pada tanggal 21 Juni 2018 pukul 08.00 WIB 

https://news.detik.com/berita/d-3806802/joshua-suherman-dipolisikan-soal-lawakan-tentang-mayoritas
https://news.detik.com/berita/d-3806802/joshua-suherman-dipolisikan-soal-lawakan-tentang-mayoritas


 Selain Surya, Obin juga mengatakan jika ia lebih bisa menempatkan diri dan 

menjaga emosi pada saat berstand up comedy ataupun saat public speaking, berikut 

tanggapan Obin: 

“..tapi dari stand up saya jadi belajar sabar, karena pas lagi stand up terus ada 

yang nge heckler itu ga enak, tapi harus stay dan sabar, jadi banyak belajar sih 

terutama di cara ber public speaking, cara menempatkan diri..”(hasil FGD oleh 

Obin pada tanggal 4 Juli 2018) 

 Hasil FGD tentang alasan bergabung dengan komunitas SUC Salatiga ini adalah 

banyak keuntungan yang didapatkan dari komunitas SUC Salatiga yaitu mendapatkan 

banyak teman, pekerjaan, bahkan perubahan pola pikir yang lebih kritis untuk 

memandang suatu peristiwa. Pola pikir yang lebih kritis ini termasuk dalam asumsi 

paradigma interpretif3 yang melihat individu dapat melihat dirinya sendiri sebagaimana 

ia melihat orang lain dan individu tidak dianggap pasif melainkan memiliki kemampuan 

untuk secara aktif mengerti situasi dan kondisi di sekitarnya. Jika ditarik ke dalam teori 

resepsi milik Stuart Hall, pola pikir kritis ini termasuk klasifikasi oposisi, karena khalayak 

memiliki acuan budaya atau kepercayaan politik yang berbeda dari komunikator4. 

4.4.2. Masalah yang Sering di Hadapi Anggota Stand Up Comedy Salatiga Pada 

Saat Open Mic 

Stand up comedy berarti melawak sambil berdiri, tetapi tidak menutup 

kemungkinan komika ini mendapatkan masalah pada saat berstand up atau open mic. 

Yoga peserta delapan besar Stand Up Comedy Academy Indosiar (SUCA Indosiar) pada 

tahun 2017 ini menyatakan jika komika tidak bisa membuat tertawa semua orang dan 

pendapat bisa disanggah oleh orang lain, seperti halnya dirinya yang terkena masalah 

pada saat open mic di Universitas Negeri Semarang, dia mengira materi yang dia bawakan 

aman, dalam arti tidak akan ada penolakan dari khalayak pada materi yang dibawakan, 

tetapi setelah open mic Yoga di datangi oleh tiga orang yang mengaku sebagai BEM dan 

menyatakan jika tersinggung karena menciderai perjuangan 3000 mahasiswa dan efeknya 

adalah Yoga harus membuat video klarifikasi permintaan maaf dan dua tahun tidak 

                                                           
3 Soetriono dan SRDm Rita Hanafie. Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: CV ANdi Offset.2007) 

hal 167 
4 Hall dalam Lowe dan Willis, 1986: 129-138 



dipanggil tampil lagi di Universitas Negeri Semarang, menyambung hal itu Sadana 

peserta empat besar Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV (SUCI Kompas) pernah 

mendapat masalah saat open mic terkait kasus agama dan hampir viral, berikut 

pernyataanya: 

“Kalau yang kalian harapkan tentang isu agama sih, gak.. pernah sih pernah 

hahaha saya pernah dulu kasus agama pernah hampir viral, saya sudah deg-deg an, 

gak bisa tidur, saya pernah dibanjiri DM (direct message) hujatan-hujatan itu 

padahal jam satu pagi...”(Hasil FGD oleh Sadana pada tanggal 4 Juli 2018) 

 Dari situ Sadana menyelesaikan masalah dengan mengklarifikasi di kolom 

komentar video yang berisi dugaan kasus agama dan take down seluruh video di internet, 

pada saat mengemukakan pendapat Sadana tidak mau memberitahukan kasus agama yang 

seperti apa dan kapan hal tersebut terjadi. Selain Sadana, Ijah juga pernah mengalami 

kasus sama seperti Sadana, terkait dengan isu agama tetapi disini Ijah menceritakan ada 

kesalahan terhadap materi yang ia bawakan, materi yang bawakan adalah sedikit materi 

blue comedy dan menyinggung agamanya sendiri yaitu Islam, lalu tampil di sebuah gereja 

efeknya adalah Ijah diberikan tanda X pada saat open mic yang maksudnya adalah diminta 

berhenti oleh salah satu umat di gereja tersebut.  

4.5. Analisis Resepsi Komunitas Stand Up Comedy Salatiga Terhadapa Video Unggahan 

Beda Media di Youtube 

Analisis resepsi milik Stuart Hall ini menjelaskan jika sebuah pesan yang sama 

dapat diterjemahkan lebih dari satu cara atau makna. Analisis resepsi berfokus pada ide 

bahwa khalayak memiliki respon macam-macam pada sebuah pesan media karena 

pengaruh posisi sosial, usia, pekerjaan, gender, pengalaman, etnis, keyakinan dan 

kemampuan mereka dalam menerima pesan (Littlejohn, 2009: 136). Model yang 

digunakan analisis resepsi Stuart Hall adalah encoding/decoding dan di klasifikasikan 

menjadi tiga pola pemikiran yaitu dominan, negoisasi, dan oposisi. 

Dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juli 2018 di 

Frame Coffee House pada pukul 20.00 WIB adanya perbedaan makna terkait dengan 

pemberitaan dugaan kasus penistaan agama oleh Joshua Suherman, Ijah yang memiliki 

latarbelakang pendidikan komunikasi, beranggapan pemberitaan ini ramai dikarenakan 

oleh media itu sendiri  



“..Untuk pemberitaan dugaan penistaan agama saya kurang setuju, 

sebagai sudut pandang anak komunikasi itu sebagai beritanya laku 

mungkin, click bait mungkin, bad news is a good news” (oleh Ijah pada 

FGD 4 Juli 2018) 

 

  Hal yang berbeda diungkapkan oleh Obin yang memiliki latarbelakang sebagai 

Master of Ceremony (MC) dan marketing consultant mengatakan jika pemberitaan ini 

muncul dikarenakan ada pihak yang mempublikasikan stand up Joshua Suherman, yang 

notabene acara yang menampilkan stand up Joshua Suherman sebenarnya ditujukan hanya 

untuk orang-orang tertentu dan mengerti stand up comedy  

“Sebenernya sih ya kalau dalam konteks videonya jelas-jelas itu 

bukan konsumsi publik.…..Kan ada dua jenis stand up menurut saya pribadi 

ya, yang bisa dinikmati publik sama nggak.. ada beberapa acara yang kita 

gak ngebolehin orang buat ngrekam..” (oleh Obin pada FGD 4 Juli 2018) 

Menambahkan tanggapan Obin, Surya founder Stand Up Comedy Salatiga 

beranggapan jika tidak hanya pihak yang mempublikasikan saja yang membuat 

pemberitaan ini ramai, tetapi juga karena netizen yang reaktif. Reaktif masuk dalam 

cyberactivsm dalam jurnal online yang berjudul Aktivisme Kelas Menengah Berbasis 

Media Sosial: Munculnya Relawan dalam Pemilu 2014, yang ditulis oleh Wasisto Raharjo 

Jati, staf peneliti di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-

LIPI) adalah aktivitas di dunia maya, istilah ini lebih berfokus pada pola gerakan politik 

yang dibentuk berdasarkan pada preferensi diskusi dan informasi melalui internet dan 

media sosial. Cyberactivism ini sangat berkaitan dengan adanya interseksi antara new 

social movement, cultural studies, dan media studies dalam Wasisto, McCaughey, 2003: 

2. Kata reaktif ini termasuk dalam model action-reaction yang memiliki sifat membangun 

aktivisme internet lebih emosional dan reaktif, isu yang diangkat cenderung isu temporer 

yang kemudian banyak menarik perhatian publik. 

“dan (tidak mengerti) kalau direkam itu layak (atau tidak) di 

khalayak umum, netizen itu kan lagi itu trendnya, lagi baca judul aja 

komentarnya udah terlalu banyak, jadi kalau dikatakan menista atau ngga, 

kalau saya menempatkan sudut pandang saya dan kondisi saya pada saat 

itu” 

Dalam hasil FGD di atas terdapat perbedaan makna dalam penyampaian pendapat. 

Berbagai macam tanggapan anggota FGD mengenai resepsi pemberitaan dugaan kasus 



penistaan agama oleh Joshua Suherman. Semua anggota FGD menyatakan sepakat jika 

kurang setuju dengan adanya pemberitaan Joshua Suherman menistakan agama karena 

Joshua Suherman sudah berada di acara yang benar, situasi yang tepat, dan di tempat yang 

pas, karena pada saat itu memang acara yang bertajuk “roasting”, roasting adalah salah 

satu teknik di dalam Stand Up Comedy meledek seseorang yang telah sepakat dengan 

komika yang akan dijadikan bahan lelucon di atas panggung. Dampak dari pemberitaan 

dugaan kasus penistaan agama tersebut komika ataupun panitia acara stand up comedy 

lebih meningkatkan keamanan pada suatu acara stand up comedy dengan tidak 

memperbolehkan penonton merekam pentas di acara khusus stand up comedy. Rata-rata 

anggota FGD menyatakan jika warga net terlalu reaktif dan tidak mau mencari tahu tentang 

stand up comedy, seperti Surya yang berpendapat jika warga net sekarang hanya melihat 

satu sisi saja, sisi yang dipaparkan langsung ke khalayak dan menganggap argumen mereka 

paling benar tanpa memposisikan diri sebagai penikmat stand up comedy atau pelaku stand 

up comedy. 

Dalam analisis ini memandang bahwa khalayak mampu selektif untuk memaknai dan 

memilih makna dari sebuah pemberitaan media berdasar dari pengalaman dan budaya yang 

mereka miliki (Littlejohn,2009:136). Pengalaman yang digunakan adalah dalam dunia 

stand up comedy dan budaya di kota Salatiga yang menjadi kota toleran nomor satu di 

Indonesia. Disini khalayak yang dimaksud adalah komunitas Stand Up Comedy kota 

Salatiga yang sedang melakukan decoding dan encoding dilakukan oleh Beda Media yang 

mengunggah potongan video ke Youtube. Stuart Hall juga mengklasfikasikan khalayak 

dalam melakukan penerimaan pesan menjadi tiga, yaitu dominan, negoisasi dan oposisi. 

Klasifikasi dominan adalah khalayak memahami isi pesan secara mentah atau apa 

adanya oleh komunikator. Penonton sejalan dengan kode dominan yang diberikan 

pengirim pesan (encoding).  Dari hasil FGD menghasilkan jika komunitas Stand Up 

Comedy Salatiga tidak dalam klasfikasi ini, karena rata-rata komunitas SUC Salatiga tidak 

setuju dengan adanya video unggahan Beda Media yang di dalamnya berisi potongan stand 

up comedy miliki Joshua dan menyebabkan adanya pemberitaan dugaan kasus penistaan 

agama oleh Joshua Suherman, seperti tanggapan yang dikemukakan Doni yang memiliki 

persona kejawen dalam stand up beranggapan jika warga net yang dengan mudah 



menganggap stand up milik Joshua tersebut menistakan agama adalah orang-orang yang 

belum mengerti stand up comedy 

 “…Mungkin ini apa ya di netizen itu kadang-kadang kan satu kurang ngerti 

masalah itu terus yang lainnya bilang yang menjurus kearah SARA, nah yang 

kurang ngerti masalah inikan jadi ikut-ikutan, padahal dia kurang ngerti lo..” (oleh 

Doni dalam FGD pada tangal 4 Juli 2018) 

  Begitu pula, Surya yang menyatakan jika ada suatu permasalahan tidak hanya dilihat dari 

satu sisi saja, tetapi menurut Surya, warga net memiliki kecenderungan menilai sesuatu dari satu 

sudut pandang saja 

 “…Kita kalau menilai orang kita memposisikan diri sebagai paling ngga 

penonton disitu kondisi saat itu, bukan kita menilai orang, dari sudut pandang kita 

dan kondisi kita saat ini.., gak tau itu acara apa, pengetahuannya kurang... netizen 

itu kan lagi itu trendnya, lagi baca judul aja komentarnya udah terlalu 

banyak..”(oleh Surya dalam FGD pada tanggal 4 Juli 2018)” 

Dalam hasil FGD diatas menghasilkan yaitu semua anggota FGD tidak setuju dengan 

adanya pemberitaan dugaan kasus penistaan agama oleh Joshua Suherman dan tidak sejalan 

dengan video unggahan Beda Media yang di dalamnya berisi potongan stand up comedy miliki 

Joshua dan menyebabkan pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Joshua Suherman. 

Dengan rata-rata umur anggota FGD 20-30 tahun anggota FGD mengemukakan 

ketidaksetujuannya karena tidak sesuai dengan pengalaman mereka sebagai komika, pelaku stand 

up comedy dan masih berkenan jika membawakan materi SARA pada saat stand up di acara khusus 

dan pada saat masyarakat sudah tidak reaktif. 

Klasifikasi kedua adalah negoisasi dimana posisi ini merupakan kombinasi, pada satu sisi 

khalayak mampu menangkap kode dominan yang dikirimkan komunikator. Namun di saat 

bersamaan, khalayak juga melakukan penyeleksian pesan dimana apakah pemberitaan ini cocok 

atau tidak jika diaplikasikan ke dalam konteks yang lebih terbatas. Dari hasil FGD 4 Juli 2018, ada 

satu orang dari delapan peserta FGD melakukan negoisasi dengan pemberitaan ini, berikut 

hasilnya: 

“..Kalau Joshua menurut saya tidak menistakan, kalau menistakan itu 

mohon maaf ya seperti dihina-hina, dibikin gambar, itu menistakan, kalau cuma 

gitu sih ga masalah…. kita itu jadi nulis materi itu segan gitu ya..” (oleh Doni dalam 

FGD tanggal 4 Juli 2018) 



Dalam hasil FGD tanggal 4 Juli 2018 ini, Doni salah satu anggota SUC Salatiga mengakui jika 

Joshua Suherman tidak sepenuhnya salah, karena Joshua Suherman tidak melakukan penghinaan. 

Doni juga beranggapan karena warga net sedang reaktif, dia merasa segan untuk menuliskan 

materi yang menyangkut SARA dan menampilkannya pada saat dia stand up. Doni memiliki latar 

belakang kejawen seperti yang dia kemukakan pada saat penulis menanyakan genre atau jenis apa 

yang menjadi referensi utamanya  : 

“Ya memang apa ya alirannya memang seperti aliran seperti ketoprak, 

kearifan lokal. Lebih memadukan komedi kebudayaan barat (internasional) dengan 

dagelan ketoprak di Indonesia, cross culture” (oleh Doni dalam FGD tanggal 4 Juli 

2018) 

Klasifikasi yang ketiga adalah oposisi, sama seperti negoisasi, dalam hal ini khalayak 

mengerti makna denotatif ataupun konotatif yang tersirat dari pesan yang dikirimkan. Tetapi 

pembeda dari kelompok ini adalah sikap mereka tunjukkan bertolak belakang dengan isi pesan, 

kelompok ini menyatakan keberatan terhadap kode yang dikirimkan komunikator karena adanya 

cara menyampaikan atau pesan yang lebih relevan. Khalayak sebenarnya mengerti apa yang 

dimaksudkan media akan tetapi mereka mencoba untuk memaknai dengan cara berlawanan dan 

menawarkan pemaknaan alternatif terhadap media. Dari hasil FGD menghasilkan jika komunitas 

Stand Up Comedy Salatiga tujuh dari delapan anggota termasuk klasfikasi ini, karena komunitas 

SUC Salatiga tidak setuju dengan adanya video unggahan Beda Media yang di dalamnya berisi 

potongan stand up comedy miliki Joshua dan menyebabkan adanya pemberitaan dugaan kasus 

penistaan agama oleh Joshua Suherman, seperti tanggapan yang dikemukakan Ijah jika Joshua 

Suherman tidak melakukan penistaan agama karena menurut Ijah, Joshua Suherman memiliki niat 

untuk menghibur dan jika ditelaah kembali kalimat yang diduga menistakan agama adalah salah, 

karena Joshua melakukan hal yang sebaliknya yaitu merendahkan dirinya sendiri, lalu terkait 

dengan pemberitaan dugaan penistaan agama yang di alamatkan ke Joshua Suherman adalah suatu 

kesalahan, karena menurut Ijah, pemberitaan ini hanya untuk berita laku atau ramai 

diperbincangkan 

“si Joshua ini niat dia hanya menghibur, jadi menurutku pribadi ya tidak 

untuk menistakan sebuah agama… padahal dia meninggikan, jadi dia di posisi 

orang yang rendah …malah merendahkan dirinya sendiri dengan kaumnya itu 

dengan agamanya sendiri…untuk pemberitaan dugaan penistaan agama saya 

kurang setuju, sebagai sudut pandang anak komunikasi itu sebagai beritanya laku 



mungkin, click bait mungkin, bad news is a good news” (tanggapan Ijah pada FGD 

tanggal 4 Juli 2018) 

Obin memiliki anggapan berbeda dari Ijah, tetapi tetap tidak sejalan dengan kode yang 

diberikan oleh komunikator (Beda Media) yang menyatakan jika adanya dugaan penistaan agama 

dalam stand up milik Joshua Suherman, Obin beranggapan jika pihak yang mempublikasikan 

stand up Joshua Suherman kurang tepat jika mempublikasikan video ini, karena acara yang di isi 

oleh Joshua Suherman ini adalah acara khusus dan lagi Obin mengemukakan jika Indonesia belum 

bisa menerima lelucon terkait agama, SARA, dan lain-lain. 

“Sebenernya sih ya kalau dalam konteks videonya jelas-jelas itu bukan 

konsumsi publik.… ya emang gak boleh namanya ngrekam itu memang show 

khusus untuk orang-orang itu aja untuk yang disitu, karena sekali lagi Indonesia itu 

bukan Amerika yang bisa menerima jokes jokes agama, SARA dan lain-lain” 

(tanggapan Obin pada FGD tanggal 4 Juli 2018) 

 

Doni menambahkan tanggapan jika warga net yang dengan mudah menganggap stand up 

milik Joshua tersebut menistakan agama adalah orang-orang yang kurang mengerti stand up 

comedy dan membuat pemberitaan dugaan penistaan agama ini semakin ramai 

 “…Mungkin ini apa ya di netizen itu kadang-kadang kan satu kurang ngerti 

masalah itu terus yang lainnya bilang yang menjurus kearah SARA, nah yang 

kurang ngerti masalah inikan jadi ikut-ikutan, padahal dia kurang ngerti lo..” (oleh 

Doni dalam FGD pada tangal 4 Juli 2018) 

Rendra juga memiliki kesamaan tanggapan dengan Doni yang menyatakan jika orang yang 

tidak mengerti tentang stand up comedy akan membesar-besarkan masalah terkait SARA ini dan 

beranggapan jika stand up milik Joshua tidak menistakan agama karena tujuan Joshua adalah 

menghibur 

“Kalau dilihat memang ga setuju sih itu bukan penistaan tapi emang tujuan 

komika kan menghibur tapi memang ada salah satu resiko…yang jadi masalah 

karena SARA itu kan isinya sensitif sekali itu bisa dipakai orang-orang yang ingin 

menguntungkan dirinya sendiri. Itu sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah 

dengan temen-temen komunitas tapi kalau diluar itu seperti dibesar-besarkan…” 

(tanggapan Rendra pada FGD tanggal 4 Juli 2018) 

Surya juga menambahkan argumennya jika komika sudah berada di atas panggung, di acara 

stand up comedy, dan penontonnya juga mengerti stand up comedy komika ini tidak salah dan jika 



melihat suatu masalah seharusnya tidak hanya melihatnya dari satu sudut pandang saja agar tidak 

reaktif menanggapinya 

“Jadi sebenernya konteksnya.., itu ditempatnya sudah benar, penontonnya 

sudah benar, konteksnya sudah benar hanya saja, dilihat atau dinilai dari perspektif 

lain gitu.., bukan kita menilai orang, dari sudut pandang kita … (tidak mengerti) 

kalau direkam itu layak (atau tidak) di khalayak umum, netizen itu kan lagi itu 

trendnya, lagi baca judul aja komentarnya udah terlalu banyak, jadi kalau dikatakan 

menista atau ngga, kalau saya menempatkan sudut pandang saya dan kondisi saya 

pada saat itu, nggak (tanggapan Surya pada FGD tanggal 4 Juli 2018) 

 

Selain warga net yang sedang reaktif, Sadana memiliki tambahan pendapat jika 

pemberitaan ini terjadi juga karena adanya kelalaian dari Majelis Lucu Indonesia  

“Kalau boleh berpendapat kan temen-temen kan sudah bilang bagaimana 

cara menempatkan diri dan menurut saya, Joshua ini berada di situasi yang tepat 

cuman memang waktu itu MLI kecolongan untuk tidak menyensor itu karena 

menyensor ini bukan karena ini memang menyinggung ya, tapi karena sekarang 

netizen lagi gampang panas-panasnya gitu lo jadi kecolongannya karena itu, saya 

sendiri merasa tidak menyinggung…” (tanggapan Sadana pada FGD tanggal 4 Juli 

2018) 

 

Ondy beranggapan jika Joshua Suherman dalam stand upnya meninggikan agama Islam 

daripada agama yang lain, tetapi karena kondisi politik saat tersebarnya video stand up milik 

Joshua Suherman ini kurang baik maka video unggahan Beda Media yang didalamnya ada 

potongan stand up comedy milik Joshua Suherman dan pemberitaan dugaan penistaan agama ini 

pun muncul 

“…kalau tanya saya yang saya juga bagian dari komika dan beragama Islam 

ya oke-oke aja dia malah seolah-olah menganggap bahwa Islam itu derajatnya lebih 

tinggi dari agama yang lain. Fair-fair aja, tapi mungkin waktu itu kondisi politiknya 

lagi panasnya.. (tanggapan Ondy pada FGD tanggal 4 Juli 2018) 

Dalam hasil FGD diatas menghasilkan yaitu tujuh dari delapan anggota FGD tidak setuju 

dengan video unggahan Beda Media yang di dalamnya berisi potongan stand up comedy miliki 

Joshua dan menyebabkan adanya pemberitaan dugaan kasus penistaan agama oleh Joshua 

Suherman. Komunitas SUC Salatiga memiliki tanggapan jika yang membuat ramai berita ini 

adalah orang yang merekam stand up milik Joshua Suherman, mengunggah ke sosial media, 

Majelis Lucu Indonesia yang tidak bisa dengan tegas melarang merekam, dan warga net yang 



terlalu memaksakan pendapatnya dan reaktif. Hasil FGD ini juga menemukan jika anggota 

komunitas SUC Salatiga akan tetap membawakan konten SARA saat berstandup comedy tetapi di 

acara yang tepat, konteks yang tepat dan penonton yang tepat juga. 

Dari pembahasan diatas terdapat inti dari masing-masing pola pemikiran khalayak 

diantaranya: 

a. Dominant Position 

Khalayak yang termasuk dalam klasifikasi ini memahami isi pesan secara mentah 

atau apa adanya yang diberikan oleh komunikator (Morisson 2010:171). Dalam FGD yang 

dilakukan penulis dan team menyatakan jika semua peserta FGD anggota komunitas SUC 

Salatiga tidak termasuk dalam klasifikasi ini karena sepakat untuk menyatakan kurang 

setuju dengan video unggahan Beda Media yang di dalamnya berisi potongan stand up 

comedy miliki Joshua dan menyebabkan adanya pemberitaan kasus dugaan penistaan 

agama oleh Joshua Suherman. Anggota komunitas SUC Salatiga beranggapan jika warga 

net terlalu reaktif, sehingga pemberitaan ini ramai dibagikan.  

b. Negotiated Position 

Salah satu peserta FGD dari anggota komunitas SUC Salatiga, bernama Doni, 

adalah salah satu anggota SUC Salatiga mengakui jika Joshua Suherman tidak sepenuhnya 

salah, karena Joshua Suherman tidak melakukan penghinaan kepada agama tertentu. Doni 

juga beranggapan karena warga net sedang reaktif, dia merasa segan untuk menuliskan 

materi yang menyangkut SARA dan menampilkannya pada saat dia stand up. Doni 

memiliki latar belakang kejawen seperti yang dia kemukakan pada saat penulis 

menanyakan genre atau jenis apa yang menjadi referensi utamanya, Doni termasuk dalam 

klasifikasi negoisasi dimana posisi kombinasi, pada satu sisi Doni sebagai khalayak mampu 

menangkap kode dominan yang dikirimkan komunikator tetapi secara bersamaan Doni 

melakukan penolakan dengan menyeleksi pesan mana yang cocok atau tidak untuk 

diaplikasikan ke dalam konteks kehidupan milik Doni. Doni mengatakan jika ia segan 

untuk membuat materi tentang SARA, segan sendiri berarti tidak mau, malas, dan merasa 

hormat, disatu sisi Doni tidak setuju jika Joshua Suherman diberitakan menjadi dugaan 

kasus penistaan agama karena Joshua berada di acara yang benar dan sudah memiliki izin 



dari Cherly sebagai relawan roasting dan di satu sisi lain Doni enggan untuk memiliki 

masalah dengan kata-kata terkait SARA.  

c. Oppositional Position 

Tujuh dari delapan peserta FGD, termasuk dalam klasifikasi oposisi, mereka tidak 

setuju dengan video unggahan Beda Media yang di dalamnya berisi potongan stand up 

comedy miliki Joshua dan menyebabkan adanya pemberitaan dugaan kasus penistaan 

agama oleh Joshua Suherman karena mereka beranggapan jika warga net reaktif dan 

memaksakan pendapatnya sehingga hanya melihat suatu masalah dari satu sisi yang 

warga net yakini, tanpa mau mencari tahu apa itu sebenarnya stand up comedy dan 

menelaah kata-kata yang digunakan Joshua Suherman pada saat berstandup di acara 

MLI (Majelis Lucu Indonesia). Komunitas SUC Salatiga ini memiliki sikap yang 

bertolak belakang dengan isi pesan yang diberitakan beberapa media online besar di 

Indonesia, komunitas SUC Salatiga menyatakan keberatan terhadap kode yang 

dikirimkan komunikator (Beda Media) karena mereka berpikir Joshua Suherman 

kurang tepat jika diberitakan dalam dugaan penistaan agama karena sudah ada di 

tempat yang benar dan lebih menyesali apa yang dilakukan pengunggah video yang 

telah di potong dan diunggah dalam media sosial yaitu Youtube dan juga warga net 

yang reaktif 

Penyelenggaraan FGD pada tanggal 4 Juli 2018 pada pukul 20.00 WIB di Frame 

Coffee House di jalan Sinoman Tempel, kota Salatiga. Peserta FGD terdiri dari 8 orang 

yang memiliki keanggotaan dalam Stand Up Comedy Salatiga. FGD ini berdurasi 2 

jam 30 menit. Dalam pelaksanaannya semua peserta antusias untuk menjawab 

beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penulis. 

4.6. Keseimbangan Komunikasi Komunitas SUC Salatiga dengan Masyarakat 

Video unggahan Beda Media yang di dalamnya berisi potongan stand up comedy 

miliki Joshua dan menyebabkan pemberitaan dugaan penistaan agama oleh Joshua 

Suherman memiliki dampak pada keseimbangan komunikasi komunitas stand up 

comedy Salatiga dengan masyarakat. Stand up comedy sendiri adalah humor, humor 

menurut Danandjaya (dalam Suhadi, 1989:20) sebagai sarana penyalur perasaan yang 

menekan diri seseorang. Humor sering digunakan untuk membungkus kritik sosial, 



dan sering terjadi pro dan kontra. Pro dan kontra ini dalam teori keseimbangan Heider 

adalah cermin dari keseimbangan (pro) dan ketidakseimbangan (kontra), jika ada 

ketidakseimbangan maka akan ada perbedaan resepsi, untuk menghindari adanya 

perbedaan resepsi, penulis menanyakan bagaimana cara menyelaraskan pemahaman 

tentang stand up comedy terkait dengan pemberitaan dugaan kasus penistaan agama 

oleh Joshua Suherman kepada komunitas SUC Salatiga, Surya memiliki 

pernyataannya jika untuk menyelaraskan pemahaman tentang stand up comedy  secara 

langsung ke masyarakat akan susah, tetapi Surya dan teman-teman komunitas SUC 

Salatiga sepakat jika dengan cara mengedukasi penonton pecinta stand up comedy dan 

berharap edukasi tentang stand up comedy ini bisa disebarluaskan dari mulut ke mulut 

“Secara konkretnya sih memang susah, tapi kami berusaha sebagai 

komunitas mengedukasi paling ngga dari pecinta stand up comedy dulu…” (hasil 

FGD Surya pada tanggal 4 Juli 2018) 

 Sikap yang dilakukan oleh komunitas stand up comedy Salatiga adalah 

mengedukasi penonton setia stand up comedy untuk menjaga keseimbangan 

komunikasi dengan hubungan masyarakat dan berharap pecinta stand up comedy ini 

juga menjadi jembatan antara komika dengan masyarakat. 

 


