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ABSTRAK 

 Fokus penelitian ini adalah mengungkap bagaimana satire politik diwacanakan dalam 

situs Mojok.co. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam 

bagaimana wacana satire politik tersebut tertuang dalam teks-teks artikel yang ada dalam situs. 

Selain itu penelitian ini juga untuk melihat situs Mojok.co sebagai media opini satire 

memposisikan diri dalam setiap wacana politik dan bagaimana keberpihakan situs itu tebentuk. 

Ideologi kiri yang khas dengan melawan segala sesuatu yang mapan menjadi sesuatu yang 

penting untuk dicermati karena menjadi wacana yang dominan dalam situs Mojok.co. Serta 

bagaimana perlawanan yang dilakukan situs Mojok.co terhadap beberapa wacana politik dalam 

pemerintahan maupun politik agama yang tertuang dan disebarkan dalam artikel. Penelitian ini 

menjadi menarik karena gaya satire humor yang terdapat dalam situs menjadi respon politik 

yang efektif, absurb, yang mampu menggeser, menghilangkan, kemudian membalikkan dan 

memunculkan wacana politik baru. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis 

(discourse) milik Norman Fairclough yang memiliki identifikasi bahwa wacana dapat berupa 

rangkaian ujar secara lisan dan tulisan atau rangkaian tindak tutur. Identifikasi ini dapat 

ditemukan pada teks artikel dalam situs. Dengan pisau analisis ini, peneliti mampu 

mengungkap apa yang dihadirkan dan apa yang tidak dihadirkan dalam situs Mojok.co, serta 

bagaimana proses kontruksi wacana tersebut mempengaruhi keberpihakan media pada isu-isu 

politik tertentu. 

Kata Kunci: analisis wacana kritis, satire politik, perlawanan elite, ideologi media, 

deradikalisasi agama. 

 

 

PENDAHULUAN 

 Penelitian ini berfokus untuk mengeksplorasi wacana isu politik dalam bentuk artikel 

opini yang bersifat satire. Peneliti memilih Mojok.co sebagai situs artikel opini yang berisi 

tanggapan kritis terhadap isu sosial, politik, ekonomi, agama maupun budaya yang ada di 

Indonesia. Namun artikel opini yang bertema politik Indonesia menjadi fokus utama dalam 

penelitian ini. Wacana yang diteliti adalah kumpulan opini bersifat satire yang ditulis oleh 

beberapa kontributor dalam situs tersebut. Selanjutnya, peneliti memilih situs Mojok.co sebagai 

objek penelitian karena situs Mojok.co tidak hanya sebagai wadah opini publik, namun juga 

sebagai situs hiburan yang informatif dengan gaya bahasa sindiran sekaligus parodi. Selain itu 

situs Mojok.co merupakan pelopor situs hiburan yang berani menampilkan dan mengkritik isu-

isu politik secara terbuka dan satire melalui teks yang ada dalam artikel.  Dalam penelitian ini, 

wacana yang dimaksud adalah pembahasan terhadap hubungan antara konteks-konteks yang 

terdapat dalam teks. Pembahasan itu bertujuan menjelaskan hubungan antara kalimat atau 
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antara ujaran (utterance) yang membentuk wacana. Dalam pengertian yang lebih sederhana, 

wacana berarti cara objek atau ide diperbincangkan secara terbuka kepada publik sehingga 

menimbulkan pemahaman tertentu yang tersebar luas (Lull, 1998:225). Dalam hal ini, wacana 

yang diteliti adalah wacana politik yang terdapat dalam situs mojok. 

Satire dan parodi yang menjadi karakter tulisan opini dalam situs ini ditunjukkan dalam 

teks berhubungan dengan paradigma postmodern. Menurut Max Beerhohm, tujuan satire 

digunakan untuk menyindir sesuatu, hanya saja dengan simbol-simbol yang lebih abstrak, dan 

lebih membebaskan pembacanya untuk mengintreprestasi. Dalam LaMarre, (Heather, 2009) 

Feinberg mengungkapkan satire is describe as a playful distortion of reality. Kandungan teks 

satire yang membawa wacana dalam situs ini disampaikan dalam bentuk sindiran humor yang 

menyinggung kondisi politik masyarakat sekitar secara spontanitas dengan gaya yang 

sederhana. Dalam situs ini, komedi satire digunakan untuk menyalurkan kritik, gagasan dan 

norma yang menjadikan wacana politik diobyektifikasi menjadi bahan penggiring opini publik 

terhadap suatu isu tertentu dalam bentuk sindiran humor. 

Situs Mojok.co dibentuk pada tanggal 28 Agustus 2014 oleh Puthut Eko Ariyanto. 

Dalam kurun waktu satu tahun, Mojok.co memiliki jumlah pengunjung 10.000 per hari dengan 

jumlah klik preview hingga 50.000 (www.prezi.com, diakses 22 Mei 2016). Sebagai pelopor 

situs satire politik di Indonesia, Mojok.co menjadi media paling populer yang belum dikalahkan 

dengan media sejenisnya. Total pengunjung Mojok.co tiap bulan bahkan sampai menembus 

angka 2.000.000 page viewers disertai puluhan ribu pengikut di akun media sosial Facebook 

dan Twitter (techno.okezone.com, diakses 14 Mei 2017). Situs Mojok.co kemudian menjadi 

pelopor media alternatif yang menyoroti berbagai sudut pandang tentang isu-isu yang sedang 

berkembang. Berdasarkan segmentasi pembacanya, situs Mojok.co lebih banyak membidik 

pembaca muda perkotaan yang mulai jengah dengan kebekuan informasi. Sehingga Mojok.co 

memilih lebih memposisikan diri sebagai media hiburan namun tetap konsisten untuk 

menyoroti isu-isu terkini (indoneside.com, diakses 14 Mei 2017). 

Namun sebagai media satire, Mojok.co kerap terlibat dalam berbagai kontroversi. 

Artikel-artikel yang lebih sering membidik salah satu pihak menjadikan Mojok.co salah satu 

situs yang riskan memuat kepentingan-kepentingan tertentu. Beragam isu mulai dari situs yang 

disponsori perusahaan rokok terbesar di Indonesia hingga tudingan bahwa Mojok.co 

mendukung salah satu pasangan calon presiden pada Pemilu 2014. Beberapa kontroversi 

lainnya yang sempat menjadi perdebatan panas adalah saat Yasir Dayak menuduh Mojok.co 
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sebagai simpatisan perusahaan tambang Freeport dan mendukung penindasan di Papua 

(portalsemarang.com, diakses pada 15 Mei 2017). Hal yang sama juga terjadi saat Puthut EA 

menerbitkan artikel yang berisi cemooh dan kecaman terhadap HMI1. Artikel kontroversional 

ini sangat viral dan dibagikan ulang oleh beberapa komunitas online, salah satunya kaskus.co. 

Kalimat kritik nan komedik “Saran saya mulai sekarang, berhentilah menghujat HMI. Dan 

mulailah menertawakannya” membuat HMI sebagai bulan-bulanan pembaca. Puluhan ribu 

orang membacanya. HMI mendapat perhatian plus tertawaan. (Triantoro dalam majalah 

Warning, 2015). Hal ini menunjukkan bagaimanam media memiliki pengaruh besar sebagai 

alat strategi politik di Indonesia. Sebagai corong suara publik, media mengkonstruksi realitas 

politik berupa hasil olahan isu politik. Seperti yang dikatakan oleh Paolo Mancini dan David 

Swanson (1996: 11) : 

"No longer merely a means by which other subsystem, such as politic parties, can spread 

their own messages, mass media emerge in modern polyarchies as an automous power 

center in reciprocal competition with other power centers." 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis wacana kritis 

Norman Fairclough. Menurut Jorgensen dan Philips (2007:60) Faiclough berpendapat bahwa 

analisis wacana kritis adalah bagaimana bahasa menyebabkan kelompok sosial yang ada 

bertarung dan mengajukan ideologinya masing-masing. Teks pada artikel artikel tidak hanya 

dimaknai dari studi kebahasaannya saja, namun juga dianalisis berdasarkan konteks sosial yang 

terkait untuk mengeksplor ketidakberesan sosial atas kritik yang disampaikan dalam gaya satire 

dalam situs Mojok.co. Dengan menggunakan pandangan Fairclough  yang akan dibagi menjadi 

tiga tradisi yaitu (Jorgensen dan Phillips, 2007:124), yaitu 1) dimensi tekstual 

(mikrostruktural), 2) dimensi kewacanaan (mesostruktural), 3) dimensi praktis sosial-budaya 

(makrostruktural), penelitian ini ingin mengeksplorasi wacana mengenai isu politik yang 

diproduksi media melalui situs Mojok.co. Dalam analisis wacana peneliti akan membongkar 

makna yang terdapat dalam situs Mojok.co melalui dimensi tekstual. Selain itu berdasarkan 

pandangan Fairclough terhadap mesostruktural untuk mengetahui proses produksi, 

penyebaran, dan penggunaan teks. Analisis tingkat makro yang didasarkan pada pendapat 

bahwa konteks sosial yang ada di luar media yang memengaruhi bagaimana wacana yang ada 

ada dalam media. 

                                                           
1 HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi kemahasiswaan pengkaderan dan perjuangan yang 

berlandaskan Islam. Berdiri sejak 1947, kader HMI banyak tersebar di banyak lini pemerintahan seperti Wakil 

Presiden, Menteri, Politisi, Ketua Parpol dan sebagainya. 
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PEMBAHASAN 

Untuk mengungkap wacana satire politik apa saja yang dalam situs, peneliti menjadikan 

empat artikel sebagai unit analisis keempat unit tersebut cukup merepresentasikan tema-tema 

politik besar di Indonesia sepanjang tahun 2016. Keempat artikel tersebut antara lain Surat 

Tanda Sayang untuk Pak Harie Tanoe tentang Hymne Perindo,  Jangan Terlalu Baper Kalau 

Pak Bupati Korupsi, Hilangnya La Nyalla Mattalitti, Hilangnya Sandal Pak Kyai, dan Perut 

yang Lapar Lebih Berbahaya daripada Kebangkitan Komunisme. Selain itu, keempat artikel 

tersebut termasuk artikel opini yang mendapat respon besar dari pembaca melalui angka 

viewers maupun share yang tertera dalam situs Mojok.co. Tidak sampai tiga tahun sejak 

berdirinya Mojok.co, keempat artikel diatas mencapai 18 - 33 ribu viewers serta 400 sampai 2 

ribu shared. 

Mojok.co dan Perlawanan Politik 

Dalam menampilkan wacana politik, situs Mojok.co secara ajeg mengkritisi baik 

perilaku elite maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh tokoh elit politik dibalik isu tersebut. 

Dalam konteks politik, Harold Laswell (dalam Soemardi, 1991) menyebutkan elite sebagai 

suatu kelas yang terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominasi dalam 

masyarakat. Mereka menciptakan nilai-nilai yang bisa berupa kekuasaan, kekayaan, 

kehormatan, pengetahuan. Peneliti menelaah bahwa dalam konteks kajian ini tokoh elite yang 

menjadi sasaran kritik masuk dalam golongan kelas menengah. Seperti yang dikatakan Karl 

W. Deutch bahwa tingkatan ini terdiri dari para pemimpin daerah, serta penguasa yang gerak 

kekuasaannya dibawah menteri, yang bertugas untuk mengimplementasikan program dan 

kebijakan yang dibuat oleh elite politik tingkat tinggi. 

Teks pertama yang digunakan peneliti untuk menunjukkan bahwa situs Mojok.co 

menyasar elite politik tingkat menengah adalah dalam artikel Surat Tanda Sayang untuk Pak 

Hari Tanoe. Dalam artikel ini, secara jelas penulis mengkritik Hari Tanoesudibyo yang 

dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan atas media penyiaran yang dimiliki untuk 

kepentingan partai politiknya sendiri.  

“...saya sudah mencobanya berkali-kali, tetapi takdir selalu berkata lain: saya ternyata 

lebih handal memanfaatkan remote televisi dengan baik sesuai fungsinya ketimbang 

menghafal himne parpol. Persoalannya memang tidak mudah. Himne partai bapak nyaris 

selalu muncul di setiap tayangan iklan di seluruh saluran televisi yang Anda miliki.” 

Berbeda dengan artikel pertama yang menyasar Hary Tanoe sebagai elite sekaligus 

penguasa media, di artikel selanjutnya situs Mojok.co secara spesifik memprotes apa yang 
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dilakukan oleh La Nyalla sebagai salah satu elite politik Indonesia di bidang politik sepak bola. 

Kasus yang menimpa La Nyalla atas korupsi dana hibah dianggap penulis, Ahmad Khadafi, 

sama halnya mempermainkan dan menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia. La Nyalla 

Mattalitti merupakan salah satu elite Indonesia yang kerap terlibat dalam berbagai kasus 

hukum. 

“Jebule, sebelum kasus ini mengemuka, La Nyalla sudah mengembalikan semua dana 

yang diduga dikorupsi itu secara bertahap. Jadi, menurut Pak Hakim, jika uang negara 

dikembalikan sebelum penyidikan dan penyelidikan dimulai, hal itu bukan lagi perkara 

pidana. Emejing!” 

Berbeda dari dua teks sebelumnya, dalam teks ketiga dan keempat situs Mojok.co lebih 

menyasar obyek kritik secara umum dan tidak spesifik tokoh elite tertentu. Misalnya dalam 

teks artikel kedua yang berjudul Jangan Terlalu Baper Kalau Pak Bupati Korupsi saat Iqbal 

Aji Darmono selaku penulis menyampaikan kritik sindiran atas kegagalan praktik demokrasi 

lokal yang terjadi saat pemilihan kepala daerah. Pandangan ini diasumsikan menjadi salah satu 

penyebab berkembangnya kultur korupsi di Indonesia. Begitu juga dengan teks artikel keempat 

yang berjudul Perut yang Lapar Lebih Berbahaya daripada Kebangkitan Komunisme yang 

ditulis oleh Eddward S. Kennedy. Dalam artikel tersebut, Eddward mendiskripsikan 

kesewenang-wenangan aparat kepolisian dalam upaya kebijakan ‘pembersihan’ dari segala 

yang berkaitan dengan komunisme maupun Partai Komunis Indonesia. yang menimbulkan 

banyak keresahan bagi masyarakat.  

Obyek kritik pada artikel ketiga dalam kajian ini memperlihatkan beberapa hal penting. 

Pertama, dalam pergantian kepemilikan kekuasaan, konflik elite bisa muncul dari dalam 

kelompok itu sendiri. Kedua, menunjukkan bahwa media memiliki peran yang besar dalam 

membingkai diskursus politik, sehingga dapat berdampak pada naik turunnya elektabilitas 

seorang elite politik (Kurnia, 2012).  Situs Mojok.co dalam hal ini menjadi media yang 

menghantarkan opini publik mengenai resistensi integritas para elite politik.  

Situs Mojok.co sebagai salah satu media dengan platform website berperan sebagai alat 

penyebaran ideologi tidak bisa dilepaskan dengan peran orang-orang yang terlibat secara 

langsung dalam pendirian maupun menyusun grand design situs Mojok.co. Sebagaimana sifat 

website sebagai new media, situs Mojok.co pada dewasa ini selain menyebarkan informasi juga 

telah menjadi medium interaksi sosial. Begitu juga dengan kajian ini, peran pemilik media 

sangat berpengaruh terhadap wacana apa yang disampaikan, memilah mana yang dihadirkan 

dan disembunyikan untuk dapat mempengaruhi pembaca agar sesuai dengan apa tujuan 

berdirinya situs. 
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Seperti yang disampaikan Agus Mulyadi saat acara Temu Kangen Penulis Mojok di 

Balai Pemuda Surabaya pada 28 Agustus 2016 lalu, Puthut EA sebagai pendiri sekaligus 

pemimpin situs berperan besar dalam penyeleksi akhir artikel yang akan diterbitkan setiap 

harinya. Selain itu Puthut juga sebagai penentu posisi Mojok.co ditengah wacana yang ada. 

Puthut EA dikenal sebagai seorang penulis, sastrawan dan juga peneliti yang telah 

berkecimpung di dunia politik sejak muda. Puthut EA banyak melakukan aktivitas politik baik 

di lingkup lokal Yogyakarta seperti Komunikasi Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP) 

pada awal tahun 1998 maupun organisasi mahasiswa tingkat nasional bernama Liga Nasional 

Mahasiswa untuk Demokrasi (LMND) di tingkat nasional. Sehingga latar belakang Puthut EA 

sebagai mantan aktivis mahasiswa ’98 sedikit banyak mempengaruhi tujuan situs Mojok.co 

dalam menagkap sebuah fenomena gerakan. 

Meskipun memiliki konteks yang berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan 

yakni menganggap demokrasi adalah soal perlawanan terhadap penindasan dan 

ketidakadilan. Keduanya, baik LMND maupun situs Mojok.co sendiri menunjukkan 

konsep perlawanan tersebut juga ditampilkan dalam keempat sampel artikel yang sengaja 

peneliti pilih sebagai representasi wacana politik dalam situs Mojok.co. Seperti yang 

terdapat pada artikel Perut yang Lapar lebih Berbahaya dari Kebangkitan Komunisme 

yang dutulis oleh Eddward S. Kennedy. 

“Tentu saja kita, sesebal apapun dengan pemerintah dan jajaran aparatnya, perlu 

menghargai upaya mereka dalam menjaga kedaulatan bangsa ini. Tetapi, jika upaya 

tersebut dilakukan dengan cara-cara konyol seperti anti ini-itu dan seenaknya melakukan 

pembubaran acara tertentu tanpa mengedepankan jalan dialog terlebih dahulu, maka 

kita perlu bertanya ulang: siapa sebenarnya yang ingin mengganggu kedaulatan NKRI?” 

   Selain konsep perlawanan elite, konstruksi ideologi yang terdapat dalam organisasi 

KPRP dan LMND yang tak lain adalah organisasi yang didirikan Puthut EA saat masa orde 

baru juga sedikit banyak menyumbangkan wacana kiri  dalam situs Mojok.co. Selama 

berdirinya Mojok.co sampai saat ini, tercatat terdapat 32 artikel yang berkaitan dengan wacana 

kiri khususnya mengenai komunisme. Peneliti melihat bahwa ideologi kiri dalam situs 

Mojok.co memiliki kedekatan dengan paham komunisme. Meskipun begitu peneliti hanya 

melihat kedekatan dan keterkaitan namun tidak dapat menetapkan bahwa situs Mojok.co 

berideologi komunisme. 

Wacana komunisme tidak hanya ditampilkan sebagai paham perlawanan yang vis a vis 

dengan pemerintah, tetapi situs Mojok.co juga mengaitkan isu komunisme dengan isu agama. 

Beberapa artikel dalam situs Mojok.co seakan menyatukan atau mendamaikan dua konsep yang 
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berlawanan antara agama dan komunisme. Secara umum, komunisme berlandaskan pada teori 

Materialisme Dialektika dan Materialisme Historis yang tidak bersandarkan pada kepercayaan 

mitos maupun takhayul tetapi lebih pada eksistensi materi (Farihah, 2015). Begitu juga agama 

yang dianggap menyebarkan doktrin dan melenakan rakyat dalam kedasaran palsu akan kondisi 

sosial (Farihah, 2015). Terdapat tujuh artikel dalam situs Mojok.co yang membahas mengenai 

agama dan komunisme antara lain, Godaan Melecehkan Agama, dari PKI hingga Charlie 

Hebdo, Menjadi Muslim Pintar bersama Palu Arit, Menu Ramadan di Meja Makan Komunis, 

Berlebaran bersama Central Comite Partai Komunis Indonesia, Karl Marx pun Mengamini 

Fatwa Haram BPJS, Meredam Panas Palu-Arit: Belajar dari Pendekar Khilafah dan Puasa di 

Negeri Komunis. 

Dalam ketujuh artikel bertema komunisme agama, peneliti melihat terdapat tiga wacana 

politik yang disampaikan dalam situs. Wacana pertama, upaya pembelaan terhadap 

komunisme yang sering dijadikan ‘kambing hitam’ politik, yang dalam hal ini menyangkut isu 

pelecehan agama. Kedua, upaya deradikasisasi agama dan kritik atas sistem khilafah, yang 

mana kelompok radikal ikut memprogandakan bahwa komunisme adalah musuh bersama 

Islam. Ketiga, membentuk wacana baru tentang perdamaian antara agama, khususnya agama 

islam, dengan komunisme. 

Yogyakarta dan Satire Politik 

 Sebuah kerja intelektual dalam masyarakat tentunya akan merangsang sebuah 

kekritisan serta mampu melihat suatu perubahan yang tepat atau sesuai harapan. Dalam kajian 

ini, intelektual tidak hanya melingkupi kemampuan kognisi setiap individu, namun lebih luas 

lagi mengacu pada peran masyarakat dalam fungsi intelektual. Peran Yogyakarta cukup 

signifikan dalam pembentukan kultur penulisan artikel dalam situs Mojok.co. Hal ini 

mengingat baik dari sisi letak geografis dan kultur dalam proses produksi artikel Mojok.co 

dibentuk oleh budaya Jogja. Sehingga analisis mengenai Jogja tidak bisa dilepaskan dengan 

konstruksi sosial yang membentuk konsep satire dalam situs Mojok.co. 

 Menurut Agus Irkham dalam buku Declare! Kamar Kerja Penerbit Jogja (1998-2007), 

berdasarkan data yang dirilis di panduan Jogya Book Fair pada tahun 2006 saja tercatat 44 

penerbit di Yogyakarta. Jumlah terebut hanya meliputi penerbit yang terdaftar sebagai anggota 

IKAPI DIY. Belum lagi penerbit indie yang berjumlah lebih dari 100 penerbit. Dalam 

persaingan intelektual, Yogyakarta sendiri menjadi salah satu kota dengan tingkat persaingan 

dan kreativitas tertinggi di Indonesia. Terutama buku-buku (berbau) kiri dan tema-tema 
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pergerakan dan pembebasan sebagai upaya untuk mengembalikan kembali eksistensi buku-

buku gerakan sebagai sumber referensi yang sempat dilarang saat masa orde baru. 

Pertumbuhan industri penerbitan di Jogja menjadi simbol bagaimana gerakan 

intelektual dalam bentuk buku memiliki dampak yang signifikan di masyarakat. Tidak hanya 

sebagai sumber kemunculan beragama jenis buku, tetapi juga Yogyakarta memiliki alat 

produksi yang menyokong gairah intelektual di daerah tersebut. Gerakan intelektual juga 

berperan sebagai organisator yang bukan hanya hanya berguna dalam masyarakat sipil dan 

negara, namun juga dalam alat-alat produksi sebagai ahli mesin, manajer dan teknisi (Simon, 

2004:141). Dalam kajian ini, alat produksi yang dimaksud adalah tingginya jumlah penerbit di 

Jogja, baik penerbit konvensional maupun penerbit indie. 

Susunan kru maupun penulis dari Mojok.co didominasi oleh para penulis maupun 

mereka yang bekerja di ranah kepenulisan seperti kolumnis, editor maupun penulis. Seperti 

Puthut EA, Iqbal Aji, Benny SR yang merupakan penulis beberapa buku. Begitu juga dengan 

Eddward Kennedy dan Khadafi Ahmad yang menjadi kolumnis, editor maupun penulis lepas 

di beberapa portal media online. Berdasarkan latar belakang dari penulis artikel Mojok.co 

tersebut dapat dikatakan bahwa kultur Yogyakarta sebagai kota yang mengedapankan 

intelektualitas banyak berpengaruh dalam konstruksi sosial dalam situs Mojok.co. 

Selain menjadi alat penyampaian kritik, gaya penulisan artikel dalam bentuk satire jawa 

juga menjadi ciri khas tersendiri dalam situs Mojok.co. Penggunakan idiom jawa di beberapa 

artikel semakin memperkuat hubungan sosial antara situs Mojok.co dan Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil wawancara Puthut EA dengan hitsss.com pada Juli 2015 lalu, sedari awal 

situs Mojok.co memang sengaja menambahkan elemen lokalitas dalam setiap artikel dalam 

menanggapi isu politik yang ada. Selain untuk memperkuat identitas satire dalam gaya tutur 

lisan, sentuhan lokalitas juga digunakan sebagai pembeda antara situs Mojok.co dengan situs 

lain. 

Pada artikel pertama yang berjudul Surat Tanda Sayang untuk Pak Hary Tanoe tentang 

Himne Perindo terdapat 5 idiom jawa antara lain wejangan, senewen, misuh-misuh, mbok ya 

dan pada kalimat mending gawe acara bermutu ae. Kata senewen dalam kalimat “Bapak tapi 

jangan senewen dulu”, dalam bahasa Indonesia bermakna bahwa bapak (merujuk pada Hary 

Tanoe) jangan keburu gugup atau bingung dulu. Namun dalam bahasa jawa, senewen lebih 

bermakna suatu kemarahan besar. Pernyataan tersebut terkait dengan paragraf sebelumnya 

yang mana penulis mengolok-olok jumlah tayangan himne partai sesering iklan ekstra kulit 
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manggis di televisi. Dalam paragraf dibawah ini, idiom jawa digunakan sebagai ungkapan 

sindiran, serta olok-olokan humor yang bersifat kritik.  

“ Sekarang coba lihat. Untuk maju jadi bakal calon bupati saja, Anda sudah harus bayar 

mahar ke partai politik pengusung. “Mahar itu ilegal!” Ilegal gundulmu, emangnya para 

pengurus yang jadi sekrup penggerak partai tapi tidak nyambi jadi anggota dewan itu 

kau suruh makan apa? Makan cinta?” 

Kata gundulmu adalah bahasa jawa yang berarti ‘botakmu’ atau sama halnya dengan 

ndasmu atau kepalamu yang tergolong kata makian. Sedangkan kata nyambi dalam bahasa 

Indonesia berarti melakukan pekerjaan sampingan. Argumentasi diatas sekaligus menjadi 

kritikan terhadap fenomena mahar politik di Indonesia yang menjadi faktor munculnya korupsi 

setelah kepala daerah resmi terpilih. 

Berdasarkan pemaparan diatas, kritik dalam bentuk humor satire menjadi alat ampuh 

dalam menyampaikan pertentangan. Sebagaimana sifat wacana humor yang dapat 

menyalurkan kritik sosial terhadap segala bentuk ketimpangan di masyarakat (Noerhadi dalam 

Rustono 1999:3). Namun disisi lain gaya satire humor menjadikan pertentangan tidak terlalu 

kentara karena kritik tersampaikan dengan cara yang halus. Bahkan sifat penyampaian secara 

humor dapat menyamarkan suatu konfrontasi. 

Wacana Politik Deradikalisasi Agama 

Upaya situs Mojok.co dalam mereduksi gerakan radikal Indonesia tercermin di 

beberapa pernyataan satire di setiap sampel artikel dalam kajian ini. Meskipun disampaikan 

secara lantang dan terbuka, namun sindiran tersebut lebih sering berakhir dengan humor. 

Sehingga penyampaian kritik lebih ringan dan menghibur. Serta bagaimana situs Mojok.co 

terus mewacanakan kritik atas khilafah menjadi penting untuk dijadikan fokus untuk melihat 

apa tujuan situs Mojok.co dalam melakukan antitesa wacana politik keagamaan. 

Dalam konteks keindonesiaan, paham radikalisme salah satunya dibawa oleh  Hizbut 

Tahrir Indonesia (HTI) dengan membawa wacana Khilafah Islamiyah. Berdasarkan pengakuan 

dari aktivis HTI, doktrin khilafah islamiyah adalah antitesis ideologis dari konsep negara-

bangsa (NKRI) yang sudah dianggap final di Indonesia (Hilmy, 2011). Berdasarkan dari jurnal 

yang berjudul Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi yang dikeluarkan 

secara resmi oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2008, secara jelas sistem 

pemerintahan islam (yang dalam artikel merujuk pada sistem khilafah), bukanlah sistem 

republik. Begitu juga kelompok HTI menolak sistem demokrasi yang diciptakan oleh kaum 
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Barat. Bagi kelompok ini, sistem pemerintah Islam bukan sistem demokrasi baik secara 

kekuasaan maupun hukum. 

Seperti yang terdapat dalam artikel Khilaf dalam Khilafah yang ditulis oleh Aditia 

Purnomo. Dibandingkan dengan artikel-artikel sebelumnya, Khilaf dalam Khilafah lebih 

berfokus pada klaim pengusung wacana khilafah mengenai gagasan-gagasan yang dianggap 

sempurna sebagai suatu sistem. 

“Dalam sistem khilafah, tak pernah ada pemimpin yang melakukan kesalahan. Karena 

dalam kamus besar khilafah tidak ada pemimpin yang salah, kalaupun tidak benar ya 

hanya dianggap khilaf. Mungkin karena Khalifah lelah. Camkan itu. Hanya ada khilaf 

dalam khilafah. “    
 

 Dari kesimpulan paragraf diatas, satire yang digunakan dalam artikel diatas 

menunjukkan ketidakpercayaan terhadap wacana. Setiap larik dukungan pasti akan luntur 

maknanya setelah hadirnya pernyataan setelahnya. Pernyataan setelah dukungan itu digunakan 

untuk menghilangkan kepercayaan sebelumnya. Dari sini peneliti menyimpulkan bahwa 

semakin sering wacana diulas, dibahas dan dianggap sebagai suatu kemungkinan, jika 

dihadirkan dalam bentuk yang satire seketika itu juga wacana tersebut juga berusaha semakin 

dihilangkan. Dengan mengusung gaya satire, semakin sering situs Mojok.co mengangkat isu 

politik Khilafah, seketika itu pula Mojok.co menghilangkan kepercayaan terhadap sistem 

khilafah dan menjadikannya sebagai suatu ketidakmungkinan. 

Situs Mojok.co berulang kali menampilkan artikel yang seolah mengajak pembaca 

untuk kembali memahami beragama di Indonesia melalui corong budaya. Sekaligus untuk 

menunjukkan bahwa fenomena beragama saat ini dalam titik kritis dalam kehidupan 

bermasyarakat kita. Salah satunya adalah artikel berjudul Saudaraku, Tak Bisakan Kita 

Bersaudara dalam Satu Jenis Islam Saja. Dalam artikel tersebut, penulis menceritakan 

bagaimana diskriminasi terhadap aliran islam terjadi di seminar islam. Serta bagaimana 

masyarakat saat ini sebegitu mudahnya melabeli seseorang dari apa yang terlihat fisik atau 

fashion hijab yang dipakai. Dalam akhir artikel penulis menyatakan suatu perhatinan terhadap 

kondisi masyarakat ini yang mudah mendiskriminasi.  

“Saudaraku, tidak bisakah kita tetap bersaudara, sekalipun saya hanya menyebut 

identitas saya sebagai Islam saja, bukan Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam PKS 

Tarbiyah, Islam HTI, Islam Sufi, Islam Sunni, Islam Syiah, atau Islam Ahmadi?” 

Dalam cuplikan paragraf diatas menunjukkan bagaimana fenomena perpecahan di 

masyarakat disebabkan perbedaan pandangan dalam agama Islam menjadi sangat pelik dan 

memicu masalah sosial. Semakin banyaknya aliran-aliran islam yang masuk namun tidak 
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diimbangi dengan sikap bijak masyarakat menyebabkan konflik dan diskriminasi di antara 

mereka. 

Kembali mengenai konsep islam moderat diatas, menurut Miftahuddin dalam jurnal 

berjudul Islam Moderat Konteks Indonesia dalam Perspektif Historis, praktik sederhana dari 

islam moderat di Indonesia hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan 

Nahdlatul Ulama (NU). Kultur islam Nahdlatul Ulama digunakan sebagai antitesa dari sistem 

khilafah serta menjadi oposisi biner dalam wacana politik agama dalam situs Mojok.co. Ini 

dibuktikan dengan bagaimana Mojok.co memiliki perhatian yang besar mengenai isu bertema 

NU sebagai alternatif solusi problematika kisruh aliran agama di Indonesia. Serta bagaimana 

NU dijadikan sebagai representasi sikap islam yang seharusnya dalam konteks masyarakat 

yang plural seperti Indonesia. 

Beradasarkan hasil wawancara dengan pimpinan redaktur Mojok.co, Agus Mulyadi 

mengatakan bahwa penulis maupun kru Mojok.co yang didominasi oleh kelompok berkultur 

NU. Pernyataan tersebut cukup menjawab bagaimana wacana deradikalisasi tidak hanya 

dipengaruhi oleh pertarungan wacana secara ideologis, namun juga keterlibatan latar belakang 

ideologis penulis Mojok.co sendiri. Sehingga tidak heran jika dalam membahas mengenai isu 

agama, Mojok.co berani menjadikan persoalan agama yang begitu sakral diubah kedalam gaya 

parodi humor. Sedangkan sindiran sendiri dituturkan dalam situasi dan hubungan yang paling 

masuk akal atau memungkinkan dalam pernyataan-pernyataan yang bertentangan dan yang 

dipahami sebagai sebuah permainan (Bateson: 1972 , Goffman: 1975 dalam Eisenberg, 1986: 

185).  

Dari latar belakang kru Mojok.co yang mayoritas adalah NU menjadi salah satu 

keyakinan peneliti mengapa Mojok.co berani ‘mempermainkan’ isu agama dalam ranah-ranah 

satire humor. Ini dikarenakan budaya kritik secara humor dan sindiran telah menjadi hal yang 

wajar dalam NU. Di media sosial, NU terkenal dengan akun NU Garis Lucu yang mendapat 

banyak perhatian publik karena quotes agama yang bijak dan lucu. Bahkan dalam 

pernyataannya, Agus Mulyadi mengatakan “kebetulan banyak penulis Mojok yang ndilalah 

punya kultur islam garis lucu (dan kebanyakan NU, seperti Kalis Merdiasih hingga Edi 

Iyubenu)”. Dari pengalaman penulis dan pandangan-pandangan kru Mojok yang menyerupai 

NU Garis Lucu, tidak heran jika Mojok.co berani menyampaikan kritik terhadap persoalan 

agama dengan cara humor dan menyindir. Sehingga dalam mewacanakan deradikalisasi, 
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Mojok.co tidak hanya sekedar bersikap antipati, namun juga menyampaikan gagasan-gagasan 

yang cukup kontekstual dengan perkara yang dibahas dalam situs. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan dari rumusan penelitian ini mengenai bagaimana politik satire 

diwacanakan dalam situs Mojok.co, maka dapat disimpulkan bahwa situs Mojok.co 

memproduksi wacana-wacana politik yang bernada satire lewat berbagai macam aspek dalam 

situs. Menjadi media yang mewacanakan isu politik tentu tidak terlepas dari keberpihakan atau 

sikap situs Mojok.co sendiri dalam konsistensinya merespon berbagai isu politik di Indonesia. 

Sebagai media kritik alternatif, situs Mojok.co konsisten dalam melawan dominasi elite politik 

di Indonesia. Sikap politik situs Mojok.co tidak dapat dilepaskan dari peran pemilik media yaitu 

Puthut EA sebagai penentu kemana arah politik situs Mojok.co. Latar belakang Puthut EA 

sebagai mantan aktivis mahasiswa 1998 banyak mempengaruhi bagaimana cara pandang situs 

Mojok.co. terhadap fenomena politik Indonesia. Salah satunya cara pandang ‘kiri’ yang khas 

dengan konsep ‘perlawanan’ menjadi dasar ideologi situs Mojok.co dalam menanggapi setiap 

wacana yang ada. 

Dari penelusuran konteks sosial, peneliti melihat bagaimana Yogyakarta menjadi locus 

berperan besar dalam konstruksi gaya satire sekaligus gaya politik yang terdapat dalam situs. 

Berbagai gerakan intelektual seperti banyaknya bisnis penerbitan serta bagaimana Yogyakarta 

memunculkan penulis-penulis ikut membangun kedalaman isu politik yang dimuat dalam situs 

Mojok.co. Serta bagaimana Yogyakarta merupakan daerah yang menjadi pangsa pasar terbesar 

di Indonesia dalam menerbitkan buku-buku wacana kritis. Ideom lokal yang mayoritas 

berbahasa jawa juga menjadi hal menarik dalam kajian ini. Frasa jawa yang terkandung dalam 

artikel sebagai tambahan dalam penekanan satire. Ideom lokal yang digunakan dalam situs 

Mojok.co lebih banyak digunakan untuk mengungkapkan humor satire dan menyampaikan 

pemikiran kritik khas masyarakat menengah dalam merespon kebijakan pemerintah. 

Situs Mojok.co juga menghadirkan wacana islam moderat yang mengusung diskursus 

Islam Nusantara sebagai antitesa dari perlawanan wacana khilafah yang ada di Indonesia. Islam 

moderat yang dimaksud dalam kajian ini adalah islam yang diusung Nahdlatul Ulama yang 

lebih banyak membawa isu pluralisme dan keberagaman dalam beragama. Sebagai media yang 

mengkritik keras wacana khilafah, situs Mojok.co sekaligus menunjukkan keberpihakannya 

dengan menghadapkan wacana radikalisme khilafah dengan islam nusantara yang dianggap 

lebih luwes dan lebih menghargai keberagaman. Dalam hal ini, situs Mojok.co semakin 
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menunjukkan kemampuannya sebagai media online yang menjadi wadah pertarungan wacana 

secara frontal, cepat dan menjadi alat propaganda yang dapat mengaburkan realita. Wacana 

toleransi dan saling menghargai dalam situs Mojok.co juga ditunjukkan di beberapa artikel 

yang seakan mengajak pembaca untuk mengulas kembali sejarah dan perkembangan islam di 

Indonesia. Sehingga titik muara dari wacana islam moderat dalam situs ini adalah upaya untuk 

menekan gerakan politik radikalisasi islam. 

Pernyataan-pernyataan satire yang dilontarkan situs Mojok.co seakan menjadi 

cemoohan atau bahan lelucon terhadap wacana tersebut. Dengan gaya satire yang diusung situs 

Mojok.co menunjukkan bagaimana penerapan khilafah di Indonesia merupakan 

ketidakmungkinan. Sindiran-sindiran yang termuat dalam artikel disampaikan dengan cara 

mendistorsi fakta sebagai cara untuk mengkritik secara tidak langsung. Sehingga makna kritik 

tidak dapat dipahami secara harfiah namun harus memahami konteks yang melingkupi artikel 

tersebut. 
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