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Abstract 

Ahead of the election of the eighth president of the Republic of Indonesia, which 

would be held on 2019, the Indonesian people were astonished by the presence 

of two men. They were Nurhadi and Aldo, who claimed to be another candidate 

pair in the 2019 Presidential Election (Pilpres 2019). The society was shocked 

by these fictional president and vice president candidates. Twitter account with 

the username @nurhadi_aldo was used as a medium of Nurhadi – Aldo’s 

movement to enliven the atmosphere of the presidential campaign which was 

quite tense. Their presence in the midst of the 2019 Presidential Election 

campaign was allegedly due to the fed-up of political activity which often led to 

conflicts because of different choices. Meme became an alternative for Nurhadi - 

Aldo to show their criticism of political situations that occurred. However, not 

only criticism, Nurhadi - Aldo often used humor into their memes. Humors used 

were related to pornography and illegal drug, marijuana. Humors in 

pornography was a popular distinctive feature of Nurhadi - Aldo in society. This 

controversy memes even remained to be liked by anyone. Referring to the 

Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) that regulates 

electronic information, Nurhadi - Aldo actually had violated one of the laws, 

which is Article 27 Paragraph 1 of Electronic Information and Transactions 

Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, 

related to immoral transmissions. 
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Pendahuluan 

Tahun 2019 merupakan tahun pesta politik bagi warga negara Indonesia. 

Negara ini kembali menggelar pesta rakyat terbesar untuk menentukan presiden 

periode selanjutnya. Setiap tahun pemilihan presiden semakin ramai lantaran 

bertambahnya calon pemilih dan munculnya kandidat-kandidat baru. Disamping 

itu, keramaian pemilihan presiden (pilpres) menjadi ajang drama terbuka dan 

politik bebas pendapat oleh kalangan masyarakat. Sehingga, sering ditemukan 

peristiwa dunia maya mulai penuh oleh dukungan-dukungan pemilih kepada para 

pasangan calon (paslon). Tidak mengherankan jika beragam konstelasi politik  

mulai muncul di media sosial. 

Banyak sekali tokoh-tokoh politik yang sempat masuk dalam bursa calon 

presiden. Ragam spekulasi mulai menjadi topik diskusi menarik yang sering 

diangkat oleh media massa. Akan tetapi, di tahun 2019, publik dikejutkan oleh 

drama politik terbaru. Drama politik ini bisa dikatakan sebagai pentas drama jilid 

kedua dari pilpres sebelumnya. Di Pilpres 2019, dua calon kembali beradu di 

kancah perebutan kekuasaan negara Republik Indonesia. Para calon presiden, 

Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kembali unjuk gigi untuk memantaskan diri 

sebagai pemimpin negara. Perbedaannya hanya pada pilihan pasangan masing-

masing cawapres. Di tahun 2019, Joko Widodo memantapkan diri untuk 

mengusung K. H. Ma’ruf Amin sebagai pasangannya. K. H. Ma’ruf Amin adalah 

seorang tokoh agama terkemuka dan menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). Sedangkan, Prabowo Subianto menggandeng seorang pejabat 

pemerintah, yakni Sandiaga Salahuddin Uno. Saat diminta untuk mendampingi 

Prabowo Subianto, Sandiaga Uno sedang menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI 

Jakarta. Oleh sebab itu, pada bulan Agustus 2018, Sandiaga Uno mengundurkan 

diri dari jabatannya untuk maju menjadi calon wakil presiden 2019. Pencalonan 

presiden dan wakil presiden memerlukan strategi kuat guna meraih banyak suara 

dari masyarakat. Untuk mengumpulkan keyakinan masyarakat atas hak pilihnya di 

bilik suara, maka capres-cawapres diberikan ruang dan waktu untuk melakukan 

kampanye kepada masyarakat. Everett Rogers dan Douglas Storey berpendapat 

bahwa kampanye merupakan usaha yang bertujuan untuk meraih hasil yang 
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spesifik dengan cara memengaruhi khalayak umum dengan jumlah yang besar 

dalam waktu atau periode tertentu melalui rancangan aktivitas komunikasi 

(Rogers and Storey, 1987:821).  

Di sela hingar-bingar kampanye politik, muncul fenomena tidak biasa 

yang belum pernah ada sebelumnya di pilpres-pilpres yang lalu. Hadirnya akun 

Twitter dan Instagram capres-cawapres fiktif membuat heboh masyarakat. Nama 

akun Twitter dan Instagram tersebut ialah @nurhadi_aldo. Diketahui bahwa nama 

capres tersebut adalah Nurhadi dan nama cawapresnya adalah Aldo. Akun 

@nurhadi_aldo membuat geger pengguna media sosial. Pasalnya, akun tersebut 

menyatakan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 

2019. Disebutkan bahwa kehadiran capres-cawapres fiktif ini hanya sebagai 

lelucon ditengah-tengah panas dan brutalnya kampanye pilpres.  

Gerah dengan kelakuan para pendukung kubu Jokowi – Ma’ruf dan kubu 

Prabowo – Sandi, Nurhadi – Aldo hadir untuk meredam panasnya situasi politik 

menjelang Pilpres 2019. Akun Twitter ini menuangkan berbagai macam meme 

kreatif dan pengikutnya turut meramaikannya melalui kolom komentar atau 

berbagi meme tersebut ke media sosial lainnya. Konten-konten meme yang 

diunggah pun cukup menarik dan menggelitik. Peneliti mengambil objek 

penelitian akun @nurhadi_aldo untuk menelusuri unsur pesan apa yang hendak 

disampaikan kepada masyarakat. Caranya pun dalam melakukan kampanye dinilai 

kreatif dan santai. Akun Twitter @nurhadi_aldo selalu mengunggah gambar yang 

suka disunting menjadi guyonan. Gambar yang disunting dan dibumbui dengan 

beberapa kata tersebut akrab dikenal oleh masyarakat, khususnya pengguna media 

sosial, sebagai “meme”. 

Nurhadi – Aldo merupakan gejala sosial yang menarik, bagaimana akun 

ini hadir sebagai akun penuh jenaka menuju Pilpres 2019. Akun Twitter ini 

awalnya muncul pada akhir Desember 2018. Akun ini dinamai Nurhadi – Aldo 

dengan nama pengguna @nurhadi_aldo. Pasangan Nurhadi – Aldo dikenal 

sebagai pasangan “Dildo”. Kata “Dildo” diambil dari kedua nama pasangan 

tersebut, yaitu Nurha(di) A(ldo). Akan tetapi, bagi sebagian masyarakat tentunya 
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akan timbul pengertian lain dari akronim nama tersebut. Sebab kata “dildo” 

merupakan sebuah nama benda untuk kebutuhan seksual. KBBI menjelaskan 

bahwa dildo merupakan benda berbentuk penis yang digunakan sebagai alat bantu 

untuk kenikmatan seksual. Pasangan Nurhadi – Aldo juga diusung oleh Koalisi 

Indonesia Tronjal Tronjol Maha Asyik. Dalam bahasa Jawa, tronjal-tronjol 

diartikan sebagai terabas-terobos atau asal terobos. Koalisi ini didukung hanya 

satu partai saja, yakni Partai Untuk Kebutuhan Iman (PUKI). Kependekan dari 

nama partai tersebut juga mengandung unsur seksual. Dalam KBBI, puki 

merupakan sebutan untuk kemaluan perempuan. Selain itu, penggunaan kata puki 

sering dipakai sebagai bahasa makian dalam kamus bahasa gaul anak muda. Dari 

atribut kata yang dipakai dalam alat kampanye Nurhadi – Aldo, terlihat 

bagaimana pasangan fiktif ini secara implisit menggunakan bahasa-bahasa yang 

berbau pornografi di media sosialnya. Disamping berbau pornografi, ada banyak 

isi meme Nurhadi – Aldo yang berisi kritikan dan sindiran. Akun ini memang 

mengandung unsur jenaka, akan tetapi unsur jenaka tersebut berbalutkan kritikan, 

bahkan menggunakan pornografi. Nurhadi – Aldo menyebarkan pemikiran-

pemikiran kritis dan program kerjanya dengan selubung elemen sindiran, bahasa 

kasar, dan pornografi implisit berkedok meme jenaka. Pesan-pesan laten tersebut 

juga terlihat bagaimana warganet merespons unggahan meme-memenya di akun 

Twitter dengan komentar bahasa kasar atau hal-hal yang berbau seksual. 

Nurhadi – Aldo diyakini melakukan pelanggaran terhadap UU ITE, yakni 

undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Menyebarkan 

meme-meme yang mengandung unsur pornografi merupakan pelanggaran yang 

memiliki konsekuensi hukum. Semenjak ditetapkan UU ITE, masyarakat tidak 

boleh sembarang menyebarkan informasi melalui media elektronik. Selain itu, UU 

ITE merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari informasi 

yang merugikan. Oleh sebab itu, masyarakat diajak untuk dapat melakukan 

aktivitas media sosial yang positif. Dari hasil pengamatan, peneliti menilai bahwa 

Nurhadi – Aldo melanggar salah satu pelanggaran dalam UU ITE. 
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Rumusan Masalah 

1. Bagaimana akun Twitter @nurhadi_aldo menyampaikan kritik menjelang 

Pilpres 2019?  

2. Apa saja pelanggaran UU ITE yang terjadi terhadap unggahan meme 

Twitter @nurhadi_aldo? 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Pemanfaatan New Media 

New Media merupakan salah satu bentuk terbaru komunikasi yang hadir di 

awal-awal tahun 2000. New media atau yang lebih dikenal dengan media baru 

merupakan segala sesuatu yang berbasis teknologi dan internet yang 

memudahkan masyarakat untuk menyalurkan informasi. Ron Rice 

menjelaskan bahwa media baru adalah sebutan untuk mencakup kemunculan 

digital, informasi terkomputasi atau berjaring dan teknologi komunikasi di 

akhir abad ke-20 (Setiawan, 2013:361). Media baru bukan berbentuk majalah, 

buku, film, atau program televisi. Melainkan, media baru adalah sebagian 

teknologi dgital yang memiliki karakteristik: dapat dimanipulasi, kompresif, 

memiliki jaringan, dan interaktif. Semua media baru menggunakan jaringan 

internet yang menghubungkan khalayak umum didalam sebuah dunia yang 

disebut dunia maya. 

Nancy Baym (dalam Diaz, 2013:95-96) menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa karakteristik media baru, yaitu: interaktif,  berstruktur temporal, 

konsep isyarat sosial menyinggung informasi kontekstual, dapat menyimpan 

informasi lebih banyak dan baik, cenderung mereplikasi, memiliki jangkaun 

yang sangat luas dan tidak terbatas, memiliki mobilitas yang tinggi. 

 

2. Media Sosial 

Media sosial, menurut Soeparno dan Sandra, adalah revolusi besar yang 

dapat mengubah perilaku manusia dimana komunikasi dilakukan serbadigital 
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dan menggunakan media baru yang terhubung dengan jaringan internet 

(Mulawarman dan Nurfitri, 2017:37). Dewasa ini, bentuk media sosial 

beragam. Media sosial tidak hanya tempat bertukar pesan dan informasi, 

melainkan dimanfaatkan oleh para pengguna media sosial sebagai sarana 

untuk melakukan aktualisasi diri dan menyebarkan konten tertentu. 

 

3. Kritik dalam Humor Politik 

Semejak lahirnya era reformasi di Indonesia pada tahun 1998, kebebasan 

berekspresi dan berpendapat tidak lagi dirantai oleh regulasi pemerintahan 

yang dapat dikatakan tirani. Masyarakat sudah mulai berani tampil keluar 

mengemukakan pendapat di tempat umum tanpa takut “terciduk” oleh aparat 

yang berwajib. Runtuhnya rezim tersebut menjadi gerbang awal demokrasi di 

Indonesia. Kebebasan untuk berpendapat seperti yang tertuang dalam Undang-

undang Dasar 1945 tidak lagi hanya menjadi angan, melainkan dapat 

diwujudnyatakan. Cara unik masyarakat untuk mengkritisi politik, yaitu 

menggunakan humor. Humor merupakan sebuah pesan yang dapat membalut 

pendapat tabu hingga kritik pedas dalam komunikasi yang ringan yang 

melibatkan tawa dan kesenangan (Mahadian, 2014:5). Selama berabad-abad, 

opini publik menjadi suatu hal yang menakutkan bagi para politisi. Humor 

politik tidak dapat dipahami semua orang, apalagi meme politik satir, sehingga 

dibutuhkan literasi media sosial agar individu atau kelompok dapat 

berpartisipasi dalam meme tersebut (Irwanto dkk, 2019:74). Di Indonesia, 

bentuk humor politik berisi satir dan sindiran yang mudah ditemukan yaitu, 

seperti komik Panji Koming atau lagu Iwan Fals berjudul Wakil Rakyat. 

Masih banyak bentuk humor politik di Indonesia, seperti buku, puisi, video, 

foto, bahkan meme yang menjadi alat humor politik di Indonesia. Meme 

menjadi humor politik paling digemari dan bersporadis di media sosial. 

 

4. Meme sebagai Bentuk Wacana 

Meme merupakan sebuah kultur parodi yang memengaruhi khalayak lewat 

transmisi media daring (Grundlingh, 2017:2). Kata meme pertama kali 
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diperkenalkan oleh seorang ahli biologi, Richard Dawkins, pada tahun 1976. 

Meme berasal dari bahasa Yunani “mimema” yang berarti sesuatu yang ditiru. 

Dawkins menjelaskan bahwa meme merupakan propagasi (perbanyakan) 

budaya atau kultur yang diimitasi dan disebarkan kepada khalayak umum. 

Meme-meme Nurhadi – Aldo didominasi oleh bentuk gambar. Gambar 

melengkapi bahasa lisan dan tulisan dalam kaitan menjelaskan keberadaan 

suatu objek serta upaya mengkomunikasikan isi pikiran (Istanto, 2000:23-24). 

Penyebaran meme yang sporadis membuat lahirnya budaya baru dalam media 

sosial. Wacana diartikan sebagai domain umum dari semua pernyataan, yaitu 

semua ujaran atau teks yang mempunyai makna dan mempunyai efek dalam 

dunia nyata (Sobur, 2012:11). Seluruh komunikasi yang berbentuk bentuk 

verbal maupun nonverbal, seperti teks, juga termasuk kedalam wacana. Maka, 

meme yang merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal berbentuk 

teks juga termasuk wacana yang mengandung isi pikiran atau gagasan. Sebab 

teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di 

lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, 

gambar, efek suara, citra, dan sebagainya (Eriyanto, 2001:9).  

 

5. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur segala bentuk 

informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang ini berisi 

tentang pengertian, batasan, pelanggaran, dan sanksi terhadap informasi dan 

transaksi elektronik yang notabene terhubung dengan jaringan internet. UU 

ITE yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa: “Informasi elektronik adalah suatu 

atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 

suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), 
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surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, 

huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah 

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya”. Maka, meme sebagai teks yang terdiri dari tulisan dan 

gambar juga termasuk informasi elektronik. Sanksi pelanggaran pasal tersebut 

tercantum dalam pasal berikutnya tentang ketentuan pidana, yakni Pasal 45 

hingga Pasal 52 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik serta Pasal 45, yaitu “Setiap Orang yang memenuhi unsur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat 

(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 

 

6. Teori Kritis Habermas 

Salah satu tokoh teori kritis adalah Jürgen Habermas. Pemikiran Habermas 

didasarkan atas konsep tentang kepentingan, dunia-hidup, sistem, argumentasi, 

dan rasionalitas serta asumsi seperti hubungan kepentingan dan pengetahuan 

dan komunikasi dan bentuk-bentuk interaksi sosial (Tjahyadi, 2003:183). 

Habermas menekankan bahwa kepentingan pengetahuan tersebut 

diidentifikasi sebagai kepentingan tunggal yang digunakan untuk mengontrol 

kognitif dan sosial masyarakat. Hal ini juga merupakan sebuah bentuk reaksi 

perlawanan terhadap para penganut aliran positivisme yang mengedepankan 

objektivitas dalam analisisnya tanpa melihat dan memaknai realitas 

sesungguhnya (Halik, 2018:169). Perlawanan ini dibangun atas dasar sifat 

skeptis terhadap realitas yang sesungguhnya tidak selalu berjalan statis dan 

penuh dengan harmoni sehingga teori kritis selalu memberikan pelajaran rasa 

curiga. Selain itu, teori kritis cenderung mempertanyakan dan memahami 

realitas dengan berusaha mendobrak teks media. 
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Metodologi Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut 

Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan sebuah jenis penelitian yang 

penemuannya dihasilkan dengan cara tidak menggunakan prosedur statistik atau 

cara pengukuran lainnya (Rahmat, 2009:2). Sehingga perumusan kesimpulan dari 

penelitian kualitatif akan bersifat interpretatif sebab penelitian kualitatif 

cenderung mendasarkan diri kepada hal yang bersifat diskursif dan nondiskursif. 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah meme internet dari akun Twitter 

@nurhadi_aldo, capres-cawapres fiktif Nurhadi – Aldo. Peneliti akan mengambil 

meme internet @nurhadi_aldo dengan menyimpan dan melakukan tangkap layar 

(screenshot) meme-meme tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

wacana kritis. Menurut Gramsci dan Eriyanto (dalam Savitri, 2018:13-21), 

analisis wacana kritis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

menjelaskan strategi wacana yang dikembangkan dalam teks yang dapat 

memengaruhi pembacanya dan dapat diterima oleh masyarakat secara halus 

sebagai kebenaran. Analisis wacana kritis berangkat dari lahir dan 

berkembangnya paradigma kritis, pandangan ini mencoba untuk mendobrak 

pandangan positivisme tentang konstruksi kekuasaan dibalik wacana. Dalam 

penelitian ini, analisis wacana kritis yang dipakai adalah model Teun A. van Dijk 

atau yang dikenal sebagai kognisi sosial. Model analisis wacana kritis Teun A. 

van Dijk melibatkan tiga level, yakni level teks, level kognisi sosial, dan level 

konteks sosial. Penelitian ini akan mengambil sampel dengan karakteristik meme 

yang memiliki muatan kritik dan unsur pornografi. Dari reduksi data yang telah 

dilakukan, terdapat 18 meme yang menjadi data penelitian ini. 

 

Sajian dan Analisis Data 

Seperti disebutkan sebelumnya di bab pendahuluan bahwa meme yang 

diunggah akun Twitter @nurhadi_aldo selama masa kampanye Pilpres 2019 

adalah data utama yang akan dianalisis. Data yang disajikan dikumpulkan dalam 
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bentuk digital atau tangkap layar yang telah disimpan oleh peneliti. Banyaknya 

meme yang diunggah oleh akun Twitter @nurhadi_aldo maka tidak semua meme 

yang diunggah akan diteliti, melainkan hanya meme-meme tertentu yang sesuai 

dengan kriteria yang akan dianalisis. Pada penelitian ini, kriteria yang dimaksud 

adalah meme yang mengandung kritik dan unsur pornografi. Hal ini dikarenakan 

meme-meme Twitter @nurhadi_aldo yang viral menunjukkan kritik dan kental 

menggunakan bahasa berbau seksual. Kriteria ini ditentukan guna untuk 

mengetahui wacana meme apa yang hendak disampaikan dan bagaimana 

kaitannya dengan undang-undang yang berlaku, yaitu UU ITE. Dari pengamatan 

dan proses reduksi, terdapat 18 meme yang memenuhi karakteristik tersebut dan 

dijadikan sebagai sajian data yang dianalisis. Delapan belas meme tersebut 

selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis wacana kritis model Teun A. 

van Dijk. Analisis wacana kritis model Teun A. van. Dijk menganalisis tiga 

dimensi wacana, yaitu teks media, kognisi sosial, dan konteks sosialnya. Teks 

diteliti dalam tiga bagian, yakni struktur makro teks yang meliputi isi topik besar 

(tematik) wacana; superstruktur menganalisis skema rangkaian teks dalam wacana 

(skematik), dan struktur mikro yakni meliputi analisis makna tersembunyi yang 

terletak pada wacana melalui latar, detail, kata ganti, dan retorisnya. 

1. Struktur Makro Meme Nurhadi – Aldo 

Analisis teks pada struktur makro merupakan analisis yang menunjukkan 

makna global atau umum suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik 

atau tema yang dikedepankan dalam suatu wacana (Eriyanto, 2011:226). 

Topik memuat konsep sentral atau isi penting suatu wacana yang 

menggambarkan tema umumnya. Dalam meme, unsur tematik dapat dilihat 

melalui gambar dan teks yang ada didalamya. Sebab meme hanya memuat 

gambar dan teks yang minim mengingat ruang teks dalam meme terbatas, 

sehingga tema meme perlu memperhatikan teks singkat dan pilihan gambar 

yang digunakan. 

Secara struktur makro, meme-meme yang disebarluaskan dalam akun 

Twitter @nurhadi_aldo kental dengan kritikan yang berbau sindiran 
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menjatuhkan serta didominasi oleh unsur pornografi. Melalui topik-topik 

meme yang diteliti, bisa dikatakan bahwa meme-meme Nurhadi – Aldo 

cenderung menyerang pihak lain dan menggunakan bahasa seksual yang 

eksplisit. Ada tiga tema utama yang dikembangkan dalam wacana meme 

Nurhadi – Aldo. Tema pertama yakni, kritik terhadap pemerintah dan 

pendukung fanatik. Nurhadi – Aldo meyakini bahwa pemerintah adalah 

pemeran utama yang membuat kericuhan kampanye. Hal ini terlihat dari 

wacana meme-meme tersebut yang menunjukkan bahwa penguasa dapat 

dengan mudah mencuri perhatian masyarakat dengan cara politik uang dan 

pengaruh media massa. Akibatnya, masyarakat dinilai terlalu gampang terseret 

kedalam arus debat antarkubu yang memicu pertengkaran hebat dengan cara 

anarkis di media sosial. Kedua, wacana pornografi dan obat terlarang. Tema 

ini menggambarkan Nurhadi – Aldo lebih senang berkampanye dengan cara 

yang berbeda dibanding pendukung lainnya. Ibarat pendukung fanatik dua 

kubu lain dapat menggunakan kata-kata kasar dan saling menjatuhkan, maka 

Nurhadi – Aldo mengambil langkah yang berlawanan, yakni dengan 

menggunakan pornografi dan ganja sebagai ciri khas gerakannya. Wacana 

pornografi dan ganja dikedepankan untuk mendistraksi pendukung fanatik lain 

yang terlalu serius mendukung pasangan pilihannya dan menjatuhkan lawan 

kandidatnya. Nurhadi – Aldo ingin menunjukkan bagaimana pasangan ini 

lebih rileks bermedia sosial dibandingkan pendukung lain yang menggunakan 

kalimat provokatif untuk menciptakan kerusuhan. Nurhadi – Aldo kerap ingin 

dilihat sebagai kubu ketiga yang menggunakan pornografi dan ganja sebagai 

humor ditengah caruk-maruk kampanye yang didominasi oleh gagasan 

provokatif dan ujaran kebencian. Ketiga, tidak hanya mengedepankan wacana 

pornografi dan obat terlarang, tetapi gerakan ini menunjukkan kebobrokan 

moral bangsa Indonesia. Seakan ingin menyaingi pendukung fanatik lewat 

humor porno dan ganja, namun Nurhadi – Aldo memperlihatkan kelumrahan 

dan normalisasi lelucon pornografi dan obat terlarang di media sosial. 

Walaupun, Nurhadi – Aldo dinilai sebagai pihak yang mewakilkan perasaan 

dan pemikiran sebagian masyarakat yang melihat kebusukan kampanye 
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Pilpres 2019, akan tetapi gerakannya yang didominasi oleh wacana pornografi 

dinilai sama saja dengan pendukung fanatik lainnya. 

Gerakan ini tidak dapat dikatakan sebagai gerakan yang mendidik. Jikalau, 

pendukung lain dipandang negatif karena menyebarluaskan ujaran kebencian, 

maka Nurhadi – Aldo juga turut menyebarluaskan konten pornografi yang 

dinilai sebagai perilaku asusila dalam media sosial. Istilah-istilah seksual yang 

digunakan rentan dilihat oleh anak-anak dan remaja yang menggunakan media 

sosial tidak dibawah pengawasan orang tua. Dan jikalau ini terjadi, maka 

anak-anak dan remaja akan mulai mencari istilah-istilah tersebut, bahkan lebih 

parahnya remaja tersebut akan mulai mencari akses pornografi dan dapat 

memicu perilaku yang menyimpang. 

. 

2. Superstruktur Meme Nurhadi – Aldo 

Selain dimensi struktur makro, van. Dijk menganalisis teks pada tingkatan 

superstruktur. Tingkatan superstruktur mengacu pada struktur wacana yang 

berhubungan dengan kerangka suatu teks (Eriyanto, 2011:226).  Jika, struktur 

makro menjabarkan aspek tematik wacana, maka dalam level superstruktur 

aspek skematik yang diteliti. Dimensi ini menjabarkan bagaimana susunan 

teks dirangkai untuk mendukung topik sebuah wacana. Teun A. van Dijk 

menjelaskan bahwa skematik adalah bagian penting wacana sebab skematik 

memuat strategi pembuat wacana untuk mendukung topik tertentu yang ingin 

disampaikan dengan menekankan bagian mana yang didahulukan dan bagian 

mana yang kemudian (Eriyanto, 2011:234). Skema meme begitu sederhana 

tidak seperti berita. Sebab meme memiliki ruang yang terbatas untuk 

menyusun kalimat dalam satu format meme dengan kombinasi gambar 

didalamnya.  

Skema seluruh meme Nurhadi – Aldo memiliki tiga rangkaian susunan 

teks, yaitu gagasan utama, gagasan pendukung, dan gambar sebagai pemanis. 

Gagasan utama memuat inti topik yang ditonjolkan dalam meme, sedangkan 

gagasan pendukung berfungsi sebagai penjelas gagasan utama. Gambar 

berperan sebagai pelengkap atau pemanis gagasan. Bahkan gambar dalam 
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meme Nurhadi – Aldo memperkuat gagasan meme yang disusun. Seperti, 

penggunaan figur Nurhadi disamping sebuah gagasan dibuat untuk 

menekankan siapa pemilik gagasan tersebut. Hampir semua gagasan utama 

meme Nurhadi – Aldo berisi subjek yang ditunjuk atas isi meme yang ingin 

diujarkan. Selain itu, gagasan utama meme Nurhadi – Aldo menjelaskan inti 

program apa yang akan diwujudkan. Subjek yang dituju dinyatakan secara 

jelas; kepada siapa meme ini hendak diutarakan. Nurhadi – Aldo berani 

mempertegas gagasan utamanya dengan langsung menyebutkan pihak mana 

yang menjadi tujuan meme tersebut dibuat. Sedangkan gagasan pendukung 

meme Nurhadi – Aldo rata-rata menegaskan rasa kekecewaan, kritikan, dan 

sarkasme terhadap subjek yang telah disebutkan pada gagasan utama 

sebelumnya. Disamping itu, gagasan pendukung meme Nurhadi – Aldo 

digunakan untuk mengajak masyarakat untuk turut serta mengikuti program-

program yang telah disusun serta ikut ramai-ramai mencoblos nomor urut 

fiktif, yakni nomor urut 10 atas nama pasangan Nurhadi – Aldo. Seluruh 

meme Nurhadi – Aldo menggunakan foto figur Nurhadi – Aldo. Hal ini 

diyakini sebagai ciri khas meme-meme buatan Nurhadi – Aldo serta sebagai 

penanda asal meme tersebut. Dengan demikian, strategi tim kreator meme 

Nurhadi – Aldo diawali dengan kepada siapa meme ditujukan atau program 

apa yang ditawarkan, kemudian diteruskan dengan ujaran kritikan atau 

sarkasme serta ajakan memilih Nurhadi – Aldo, dan dilengkapi dengan 

gambar sebagai penegas gagasan atau pelengkap program yang dibuat. 

 

3. Struktur Mikro Meme Nurhadi – Aldo 

Struktur mikro dalam elemen wacana Teun A. van Dijk terdiri atas latar, 

detail, kata ganti, dan retoris. Eriyanto (2011:228) menjelaskan bahwa latar 

dan detail menunjukkan semantik yang dikandung sebuah wacana. Semantik 

adalah makna yang ditekankan dalam teks. Sedangkan kata ganti mengarah 

kepada sintaksis wacana, yakni bagaimana pemilihan kata yang disusun serta 

retoris menyingkap cara penekanan dilakukan. Struktur mikro meme Nurhadi 

– Aldo menjelaskan makna yang tersirat (implisit). Beberapa makna tersebut 
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terletak pada latar meme yang menjelaskan bagaimana meme tersebut 

dimaknai serta bagaimana Nurhadi – Aldo menempatkan posisinya sebagai 

“pendemo” pemerintah dan pendukung kandidat terhadap berlangsungnya 

pemerintahan dan kampanye pilpres. Selain itu, Nurhadi – Aldo juga 

menggunakan detail-detail tertentu untuk menunjukkan ekspresinya, seperti 

menggunakan konten pornografi sebagai ciri khas humornya atau kalimat-

kalimat ajakan untuk memilih pasangan nomor urut 10 pada pemilihan 

presiden. Nurhadi – Aldo turut menggunakan kata ganti dan retoris tertentu. 

Dengan menggunakan kata ganti pronomina, Nurhadi – Aldo menegaskan 

kepada siapa dan siapa yang menjadi objek dalam wacananya. Sementara itu, 

Nurhadi – Aldo menggunakan retoris berupa leksikon dan metafora untuk 

menekankan ekspresi yang ingin disampaikan. 

 

4. Pelanggaran Nurhadi – Aldo terhadap UU ITE 

Merujuk pada meme-meme yang diunggah dalam media sosial Twitter, 

Nurhadi – Aldo sebenarnya telah melanggar salah satu undang-undang UU 

ITE. Undang-undang yang dilanggar ialah Pasal 27 Ayat 1 UU ITE No. 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Setiap Orang 

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Nurhadi – 

Aldo sebenarnya telah melanggar undang-undang ini sebab unggahan meme-

memenya mengandung bahkan didominasi oleh unsur pornografi, seperti 

meme program pendidikan yang ditawarkan yang berisi untuk melakukan seks 

bebas, meme-meme yang menggunakan istilah-istilah seksual dan erotis, 

seperti “peler”, “ereksi”, “ejakulasi”, dan bahkan menggunakan gambar 

memperlihatkan buah dada wanita dari salah satu kanal Youtube. Selain itu, 

meme-meme Nurhadi – Aldo juga menggerakan wacana untuk melegalkan 

ganja yang merupakan obat terlarang Golongan I. Ganja merupakan narkotika 

yang sangat dilarang untuk dikonsumsi oleh negara. UU ITE menegaskan 

bahwa informasi elektronik yang melanggar asusila dikenakan sanksi yang 
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berlaku. Sanksi tersebut dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No. 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Setiap Orang yang 

memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), 

ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah)”.  

 

Nurhadi – Aldo memang tidak ada lagi di media sosial karena pasangan 

tersebut memutuskan untuk mengubah gerakannya menjadi gerakan baru 

setelah KPU mengumumkan Rekapitulasi Nasional Hasil Penghitungan Suara 

Pemilu 2019. Mendadak Nurhadi – Aldo hilang dari peredaran media sosial 

dan mengubah nama serta gambar profilnya. Akan tetapi, seharusnya Nurhadi 

– Aldo tetap dinyatakan telah melanggar hukum UU ITE, tepatnya Pasal 27 

Ayat 1 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik terkait transmisi informasi asusila dan seharusnya dikenakan sanksi 

pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 

1.000.000.000,00. 

 

Kesimpulan 

Kental dengan isi kritik, sindiran, dan sarkasme, meme-meme Nurhadi – 

Aldo cukup disenangi oleh khalayak karena mampu menyingkapi ironi negara 

yang tengah terjadi. Akan tetapi, tidak hanya menggunakan bahasa kritik dan 

sarkasme, Nurhadi – Aldo juga menggunakan humor dengan unsur pornografi dan 

obat terlarang. Istilah-istilah seksual melekat pada uanggahan memenya dan 

menjadi ciri khas Nurhadi – Aldo berkampanye. Nurhadi – Aldo kerap 

menyebarkan program kerja yang ditawarkannya, seperti wacana seks bebas dan 

melegalkan konsumsi ganja. Penggunaan bahasa-bahasa cabul diekspos secara 

eksplisit di media sosial tanpa peduli siapa yang akan melihat atau membacanya. 

Humor dengan aliran pornografi dan ganja ini tetap disukai oleh khalayak, bahkan 

dipuji banyak orang. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat mulai 
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menormalisasi bentuk humor yang menyimpang. Selain itu, gerakan Nurhadi – 

Aldo yang diikuti oleh banyak pengikutnya di Twitter memperlihatkan bagaimana 

masyarakat Indonesia sudah tak acuh akan norma atau kaidah yang berlaku 

sehingga bersikap bebas tanpa menimbang konsekuensi yang akan 

ditanggungnya. Perilaku Nurhadi – Aldo yang menyebarkan wacana asusila 

menyiratkan bagaimana masyarakat Indonesia mengalami degradasi moral, 

khususnya anak-anak muda Indonesia. Karena mengingat kategori penduduk ini 

merupakan pengguna aktif media sosial dan tim kreator Nurhadi – Aldo, orang-

orang yang dibalik gerakan ini, diduga termasuk didalamnya. Tidak hanya itu, 

menilai meme-meme yang diunggah begitu kreatif dan menarik, maka anggapan 

tim kreator Nurhadi – Aldo adalah sekumpulan anak muda pun menguat. Oleh 

karena menyebarkan meme-meme tersebut di media sosial, Nurhadi – Aldo 

seharusnya dikenakan sanksi UU ITE, yakni Pasal 45 Ayat 1 UU ITE No. 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni hukuman dengan 

pidana paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 

1.000.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan Nurhadi – Aldo diduga telah 

melanggar Pasal 27 Ayat 1 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, yakni terkait transmisi asusila. 
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