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BAB  II 

BENTUK DAN UNSUR PEMBANGUN 

POJOK GUDEG YU SIYEM  

 

 
2.1. Bentuk Pojok Gudeg Yu Siyem  

 Gudeg Yu Siyem merupakan sebuah rubrik yang terdapat dalam  Surat Kabar 

Mingguan (SKM) Minggu Pagi. Rubrik ini hadir di halaman muka pada kolom 

bawah sebelah kanan SKM tersebut. Gudeg Yu Siyem menampilkan percakapan 

antara penjual gudeg yang bernama Yu Siyem ( dibaca dari nama rubriknya)  dengan 

pembeli gudeg. Pembeli gudeg divisualisasikan sebagai seorang pria yang 

berpakaian sederhana dengan memakai selempang sarung dan bertopikan caping 

(semacam topi yang dibuat dari anyaman bambu, bentuknya lancip ke atas dan 

melebar kelilingnya). Pria bercaping tersebut duduk di atas dingklik ( bangku pendek 

untuk duduk atau untuk meletakkan kaki) berhadapan dengan Yu Siyem, si penjual 

gudeg yang mengenakan kebaya dengan rambut disanggul. Si penjual gudeg duduk 

bersimpuh di depan bakulnya memegang pincuk ( wadah dari daun pisang yang 

disemat atau ditusuk batang lidi) di tangan kanannya. Di bagian lain, ditampilkan 

dialog  mengenai masalah atau kejadian aktual yang kental dengan dialek Yogya atau 

Jawa. Pemakaian kata sapaan Mas dan Yu pada setiap tuturan merupakan wujud 

dialek yang kental tersebut.  

 Bentuk Pojok Gudeg Yu Siyem memiliki unsur pembangun pojok, yaitu  

Nama Pojok, Dialog Pelibat Pertuturan, dan Visualisasi Pelibat Pertuturan. Paparan 

mengenai bentuk Pojok Gudeg Yu Siyem tersebut di atas diwujudkan dalam gambar 

seperti di bawah ini. 
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Gambar  1 
Bentuk Pojok Gudeg Yu Siyem 

 
 

                 

                                                 (Data - 44 ) 

 

Unsur pembangun tersebut sering mengalami perubahan pada aspek letak atau 

posisinya. Letak dan posisi yang berbeda disesuaikan dengan faktor teknis dan estetis 

dari SKM tersebut. Peneliti mencatat 6 variasi bentuk Pojok Gudeg Yu Siyem yang  

dapat dilihat melalui  tabel di bawah ini.  

 
 

Tabel  1   
Variasi Bentuk Pojok Gudeg Yu Siyem 

 
 
            MODEL  A                               CONTOH 
                                                                                                                                       

 
Nama Pojok 

 
Dialog  

Pelibat Pertuturan 
 

 
Visualisasi  

Pelibat Pertuturan 

+  Demam berdarah merajalela lagi, 
Yu. 

-  Tak pandang bulu, Mas. 
+  Jakarta, Jabar termasuk  
 KLB, Yu. 
- Tingkatkan kewaspadaan, Mas. 
+  Kita semua harus aktif melakukan 

pencegahan, Yu. 
- Mengutamakan kebersihan, Mas. 
 
 
 

Nama Pojok 

Dialog Pelibat Pertuturan 
 

Visualisasi 
Pelibat Pertuturan 

 (Data - 3) 

+ Syukuran, Mas ! 
- Lolos jadi Caleg, Yu 
+ Jangan Lupa janji, 
 Mas. 
- Apa ada yang ingat, 
 Yu. 
+ Rakyat mencatat,  
 Mas. 
- Pejabat sering lupa,  
 Yu ! 
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             MODEL  B                                        CONTOH 

 
Nama Pojok 

 
 

Dialog 
Pelibat 

Pertuturan 
 

 
Visualisasi 

Pelibat 
Pertuturan 

                      

   

           MODEL  C                                        CONTOH 

 
Nama Pojok 

 
 
 

Visualisasi 
Pelibat  

Pertuturan 
 

 

 
 

Dialog 
Pelibat 

Pertuturan 

 

 

   

         MODEL  D                                                                                            

 
 
 

Dialog 
Pelibat 

Pertuturan 

 
Nama Pojok 

 

 
Visualisasi 

Pelibat 
Pertuturan 

 
 

 

 

( Data - 1 ) 

+ Nyoblosnya sudah kan, Mas. 

- Deg-degan juga lho, Yu. 

+ nyoblos sistem baru, Mas. 

- Ternyata tidak enak, Yu. 

+ Karena ruwet gitu, Mas ? 

- Kemrungsung juga, Yu! 

 

(Data -  5)

+ Musim pinangan, Mas.
- mencari wakil, Yu. 
+ Yang bisa bekerjasama,
 Mas. 
- Bukan sekadar pem- 
 bantu, Yu. 
+ Juga bukan ban serep, 
 Mas. 
- Itulah RI-1 RI-2 yang 
 kita harapkan, Yu. 

( Data - 47 ) 

CONTOH 

+ Malaysia bikin gara-gara, 
Yu. 

- Mengklaim milik 
Indonesia, 

 Mas. 
+ Para pendemo menuntut 
 ganyang Malaysia, Yu. 
- Mengobarkan semangat 
 Bung Karno, Mas. 
+ Tapi Malaysia me- 
 mang arogan, Yu. 
- Hati boleh panas 
 kepala tetap dingin, 
 Mas. 
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             MODEL  E                                  

                                                                                                                                                                

                                                                                                               

                                                              

MODEL  F                                                       

              

 

       
 
                                                                                            

                                                                                          
2.2. Unsur Pembangun Pojok Gudeg Yu Siyem 

 Ketiga unsur pembangun Pojok Gudeg Yu Siyem tersebut di atas terdapat 

dalam setiap model bentuk Pojok Gudeg Yu Siyem. Nama Pojok, Dialog Pelibat 

Pertuturan, serta Visualisasi Pelibat Pertuturan memuat beberapa hal yang patut 

dicermati.  

 

 

 
Nama Pojok 

 

 
 

Visualisasi 
Pelibat  

Pertuturan 
 

Dialog 
Pelibat 

Pertuturan 
 

 
Nama 
Pojok 

 

 
 
 

Dialog 
Pelibat 

Pertuturan 
 

Visualisasi 
Pelibat 

Pertuturan 
 

+ Musikus Harry Roesli meninggal, Yu. 
- Indonesia dan Bandung kehilangan, 
 Mas. 
+ Pelukis Amri Yahya dipanggil  
 Allah, Yu. 
- Yogya dan Indonesia 
 Kehilangan, Mas. 
+ Makanya jaga kesehatan, 
 Yu. 
- Rajin olahraga, Mas. 

(Data – 37) 

CONTOH 

(D

+ Edan tenan, harga BBM
 jadi naik, Yu. 
-  Harga sembako pasti  
 ikut naik, Mas. 
+  Padahal DPR tidak se- 
 tuju, Yu. 
- Tutup mata tutup kuping, 
 Mas. 
+  Padahal rakyat benar- 
 benar menjerit, Yu. 
-  Tutup kuping tutup mata, 
 Mas.  

CONTOH 
 

(Data – 46) 
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2.2.1. Nama Pojok  

  Rubrik pojok pada SKM Minggu Pagi ini diberi nama Gudeg Yu Siyem. 

Gudeg Yu Siyem merupakan frasa nominal yang mengandung unsur deklaratif yaitu 

kelompok kata yang menyatakan sesuatu. Judul pojok Gudeg Yu Siyem dapat 

diartikan sebagai gudeg yang dijual oleh seorang wanita yang bernama Yu Siyem. 

Selain itu,  Gudeg Yu Siyem mengandung efek ilokusi dan perlokusi yaitu sebuah 

tuturan yang berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu dan 

dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur (pembaca). Frasa Gudeg Yu Siyem, 

dalam konteks  pojok surat kabar, dapat dipahami sebagai upaya untuk mengatakan 

atau menginformasikan keberadaan sebuah pojok surat kabar yang diberi nama 

Gudeg Yu Siyem  

   

 

2.2.2  Dialog Pelibat Pertuturan 

  Memahami wacana dialog atau percakapan pada pojok Gudeg Yu Siyem, 

penulis dihadapkan pada sejumlah kesulitan untuk mencari struktur wacana dari 

pojok tersebut. Dialog yang dibangun adalah wacana dialog semuka imajiner yaitu 

penutur dan mitra tutur saling berhadapan dan bertatap muka secara secara langsung 

(seperti tampak pada visualisasi penutur dan mitra tutur). Semuka imajiner, dalam 

konteks pojok, dapat diartikan sebagai semesta tokoh-tokoh rekaan yang bertemu dan 

berinteraksi untuk mempercakapkan hal-hal yang aktual. Jadi, Yu Siyem dan pria 

bercaping adalah tokoh rekaan sang penulis pojok. Sang penulis pojok dalam 

pandangan subagyo (1998) adalah wartawan senior yang bersifat generalis dan 

berwawasan luas. 
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2.2.3. Visualisasi Pelibat Pertuturan 

Gambar atau visualisasi dalam Pojok Gudeg Yu Siyem mempunyai fungsi 

untuk mempertegas dan memperkuat Nama Pojok dan Dialog Pelibat Pertuturan. 

Nama pojok adalah Gudeg Yu Siyem maka, pembaca akan mengetahui wajah Yu 

Siyem beserta barang dagangannya. Sedangkan, mempertegas dialog dapat dijelaskan 

sebagai berikut: pengasuh pojok ini, dalam pandangan peneliti, ingin memberikan 

semacam gambaran mengenai suasana dialog yang terjadi antarpenutur dan mitra 

tutur. Suasana yang terjadi adalah dialog terjadi saat Yu Siyem sedang melayani 

pesanan sang mitra tutur sambil duduk di atas dingklik  Di lain pihak, mitra tutur 

bersiap untuk menerima pesanannya tersebut sambil duduk di atas dingklik pula. Hal 

lain yang dapat dilihat adalah kostum yang dipakai penutur (Yu Siyem) dan mitra 

tutur ( pria pembeli gudeg). Kostum keduanya menunjukkan kesederhanaan dan khas 

orang Yogya. Jadi, visualisasi digunakan untuk memberikan gambaran pada para 

pembaca rubrik pojok bahwa rubrik pojok Gudeg Yu Siyem merupakan rubrik yang 

ingin mengambarkan obrolan orang sederhana atau wong cilik mengenai suatu hal 

atau wacana yang sedang aktual dibicarakan atau berkembang di masyarakat dan 

pers dengan bahasa wong cilik pula. 

 

 

2.2.4 Hubungan Antarunsur Pembangun Pojok Gudeg Yu Siyem 

  Hubungan antarunsur pembangun Gudeg Yu Siyem perlu diperhatikan. 

Pemahaman atas hubungan antarunsur pembangun tersebut akan membantu   

memahami bentuk Pojok Gudeg Yu Siyem. Berikut ini, diuraikan 3 bentuk hubungan 

antarunsur pembangun pojok  Gudeg Yu Siyem. 
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1. Nama Pojok dan Dialog Pelibat Pertuturan 

Nama Pojok dapat digunakan sebagai sarana pembuka bagi pembaca untuk 

memasuki wacana dialog yang dibangun Yu Siyem dan mitra tuturnya. 

 

2. Nama Pojok dan Visualisasi Pelibat Pertuturan  

 Nama Pojok tersebut divisualisasikan seperti pada gambar 1 di mana gudeg 

digambarkan sebagai sebuah bakul yang berisi gudeg sedangkan Yu Siyem 

dilukiskan sebagai seorang perempuan Jawa yang memakai jarik dan rambut 

digelung di belakang. Jadi, visualisasi digunakan untuk memberikan gambaran 

konkret dari konsep Gudeg Yu Siyem. Sebaliknya, nama pojok merupakan 

gambaran akustis dari visualisasi tersebut. 

 

3. Dialog  dan Visualisasi Pelibat Pertuturan 

Visualisasi pelibat pertuturan dalam pojok Gudeg Yu Siyem digunakan untuk 

memberikan gambaran suasana pembicaraan yang dilakukan pelibat pertuturan 

yaitu dialog ringan dan santai. Hal ini sesuai dengan gaya bahasa pojok yang 

humoristis, menyindir dan dibungkus dalam kemasan santai. Kemasan santai 

dilukiskan melalui visualisasi pelibat pertuturan yang duduk di atas dingklik 

dan pakaian yang dipakai menggambarkan kesederhanaan. Jadi, wacana dialog 

yang dibangun adalah dialog ringan dan sederhana karena dituturkan oleh 

orang biasa atau wong cilik. Dengan demikian, penulis pojok Gudeg Yu Siyem  

( GYS) ingin menginformasikan bahwa pojok GYS memuat suara hati nurani 

rakyat dalam rangka menanggapi topik-topik aktual yang berkembang di 

tengah masyarakat.  
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2.3. Ciri Khas Pojok Gudeg Yu Siyem  

  Penelitian yang dilakukan oleh  Subagyo (1998)  dalam  Wacana Pojok 

Dalam Bahasa Indonesia: Kajian Struktural dan Pragmatik  terhadap  11 rubrik 

pojok Surat Kabar Harian (SKH) Indonesia telah membuahkan kesimpulan mengenai 

bentuk dan  struktur wacana pojok. Subagyo memandang terdapat kesamaan bentuk 

dan  struktur dalam wacana pojok tersebut. Penulis berusaha melihat perbedaan dan 

persamaan bentuk Pojok SKH dengan Pojok Gudeg Yu Siyem, berkaitan dengan hal 

pertama yaitu ciri khas nama pojok. Hal kedua, adalah mencermati ciri khas 

visualisasi pojok. Penulis mengambil contoh visualisasi  dari Pojok Dhat-Nyeng        

( SKM Djaka Lodang) dan Pojok Rehat ( SKH Republika) untuk hal kedua tersebut.      

 

2.3.1. Ciri Khas Bentuk Pojok 

  
Gambar  2 

Bentuk Pojok KR 
 

          
 

 

  Visualisasi di atas memberikan gambaran bahwa bentuk kolom pojok Gudeg 

Yu Siyem memiliki perbedaan dengan bentuk kolom pojok yang telah diperlihatkan. 

Struktur kolom pojok pada gambar 2 menunjukkan kutipan dari sebuah berita  

(Data  - 51) 

Nama 
Pojok 

Pasangan 
Kutipan Berita - Sentilan 

 

Nama 
Penjaga 

Para Pangeran Surakarta pada baku hantam. 
- We lha, apa tidak ingat akan piwulang lelu- 
hur ya. 

*** 
Indonesia kehilangan pemikir Nurcholis Madjid. 
- Semoga mendapatkan tempat di sisi-Nya. 

*** 
BPOM menegarai adanya 15 jenis obat seks ilegal 
- masyarakat diminta waspada. 
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aktual. Kutipan berita tersebut, selanjutnya, diberi tanggapan oleh pengasuh kolom 

yang disebut penjaga kolom. Nama penjaga itu disamarkan dalam wujud sebuah 

julukan ( berabe). 

 
 

Gambar 3 
Bentuk Pojok Gudeg Yu Siyem 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

  Bentuk pojok Gudeg Yu Siyem pada gambar 3 tidak  menampilkan secara 

eksplisit kutipan berita. Tanggapan atau apresiasi terhadap suatu pemberitaan ( yang 

aktual) diwujudkan dalam bentuk suatu dialog sederhana penuh keakraban    

(pemakaian kata Mas dan Yu) antara Yu Siyem dan pria bercaping yang membeli 

gudegnya. Jadi, kolom pojok Gudeg Yu Siyem ini menampilkan pembicara dan mitra 

wicara dalam wujud persona yang konkret imajiner. Dialog tersebut konkret karena 

pembicara dan mitra wicaranya jelas yaitu Yu Siyem dan pria bercaping yang 

dipanggil Mas namun, tokoh-tokoh itu fiktif karena merupakan ciptaan pengasuh 

rubrik pojok. Pengasuh rubrik pojok ini “berbicara” kepada  para pembaca pojok 

melalui dialog sederhana yang dibangun melalui tokoh-tokoh fiktifnya.  

  Dalam pojok KR, pelibat pertuturan dalam Kutipan Berita dan Sentilan tidak 

berwujud persona yang konkret imajiner seperti tokoh Mas dan Yu dalam Pojok 

( Data - 30 )  

+ Virus gentayangan, Mas. 

-  Namanya antrax, Yu. 

+ Sudah telan korban, Mas. 

-  Cegah penularannya, Yu. 

+ Pemerintah jangan diam, Mas. 

-  Sentil saja, Yu ! 
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Gudeg Yu siyem. Penutur dalam Kutipan Berita dapat berubah sesuai dengan koteks 

Kutipan Berita dari SKH KR tersebut. Sedangkan, mitra tuturnya atau penanggap 

berita tetap yaitu si penjaga (Berabe). Selain itu, pojok Gudeg Yu Siyem tidak 

menampilkan Penjaga Kolom melainkan visualisasi pelibat pertuturan seperti pada 

gambar 1 di atas. 

 

2.3.2. Ciri Khas Nama Pojok 

  Nama pojok SKH dalam penelitian Subagyo (1998) meliputi Sengatan (SKH 

Bernas), Pojok (SKH Cendrawasih, SKH Sriwijaya Post, dan SKH Timor-Timur), 

Pojok KR ( SKH Kedaulatan Rakyat), Pojok Kompas ( SKH Kompas), Buah Bibir 

(SKH Manuntung), Rehat (SKH Republika), Semarangan (SKH Suara Merdeka), 

Sasaran (SKH Suara Pembaruan), dan Pecut ( SKH Jawa Pos). Selanjutnya,  

penulis akan mencoba mengupas nama-nama tersebut. 

  Pojok, Pojok KR, dan Pojok Kompas lebih mengutamakan wujud fisik dari 

pojok tersebut. Jadi, efek illokusi yang ingin ditimbulkan adalah menunjukkan dan 

memaparkan bahwa rubrik yang memuat ketiga nama pojok di atas disebut pojok. 

Nama media cetak (SKH) yang melekati nama pojok menunjuk pada aspek 

kepemilikan kolom tersebut  

  Sedangkan, nama pojok selain ketiga nama di atas yaitu Sengatan, Buah 

Bibir, Rehat, semarangan , Sasaran, dan Pecut lebih menunjuk pada jati diri pojok 

tersebut yaitu pojok merupakan rubrik khas yang berisi berita humoristis dan 

menyindir. Dengan Bahasa lain, pojok cenderung berisi Sentilan atau tepatnya kritik 

yang disampaikan secara jenaka. Nama pojok tersebut diharapkan dapat menunjuk 

pada sifat dari pojok tersebut. Berikut ini, paparan mengenai sifat dari beberapa 

nama pojok di atas. Nama pojok Sengatan dan Pecut menunjuk pada bahasa pojok 

yang ditulis secara berani dan menyindir pihak-pihak tertentu dengan dibungkus 
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dalam suasana santai dan penuh humor. Sedangkan, Buah Bibir menunjuk pada 

komentar mengenai sesuatu yang sedang terjadi, hangat dibicarakan dengan bahasa 

humoristis dan menyindir. Nama pojok Rehat menunjuk pada penulisan pojok yang 

diramu dan disajikan secara santai. Pemunculan nama Sasaran, di lain pihak,  

menunjuk pada pihak-pihak yang ingin disentil atau disindir dalam rubrik pojok 

tersebut. Sementara itu, nama pojok Semarangan memasukkan unsur-unsur sosial-

budaya. Semarangan dalam konteks pojok dapat diartikan sebagai rubrik yang 

memanfaatkan dan memasukkan unsur kedaerahan baik itu bahasa maupun budaya  

untuk menyentil pihak-pihak tertentu. Jadi, nama pojok lebih menunjuk unsur bahasa 

dan bahasa yang ingin ditampilkan. 

  Nama pojok Gudeg Yu Siyem , sebetulnya, hampir sama seperti nama pojok 

Semarangan dalam hal memanfaatkan dan memasukkan unsur-unsur kedaerahan 

dalam rubrik pojoknya. Nama Gudeg Yu Siyem ingin menimbulkan efek illokusi dan 

perlokusi yaitu membangkitkan kenangan ingatan seseorang atau pembaca terhadap 

terhadap warung gudeg yang bertebaran di kota Yogyakarta. Sehingga kota ini sering 

disebut kota gudeg. Efek illokusinya adalah pojok ini merupakan rubrik khas yang 

ada (dan hanya ada) di surat kabar di kota Yogyakarta ( menunjuk pada SKM 

Minggu Pagi ). Nama Yu Siyem yang mengikuti  kata gudeg ditampilkan untuk 

memberi warna lain pada pojok ini. Di samping mudah diingat, penulis pojok ingin 

memberikan gambaran bahwa Gudeg Yu Siyem memuat wacana dialog antara 

penutur dan mitra tutur dalam gaya bahasa khas masyarakat Yogyakarta. 

 

2.3.3.  Ciri Khas Visualisasi Pojok  
  Visualisasi Pojok digunakan pula di rubrik pojok yang lain. Pada pojok Dat – 

Nyeng, diperlihatkan visualisasi Penjaga Pojok. Visualisasi Penjaga Pojok 
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diwujudkan dalam gambar tokoh dalam dunia pewayangan, Badranaya (atau Semar-

pen).  

Gambar  4 
Bentuk Pojok Dhat – Nyeng 

 
 

   

  

 

 
Sidhang kabinet kang dipimpin presiden  
Susilo Bambang Yudhoyono saka kadohan 
(AS) kanthi teleconference diprotes sawetara 
anggota DPR awit bisa 
Mbocorake wewadine negara 
 
Uga dianggap mbeborosi. 
 

*** 
 
Meneg BUMN Sugiharto nganggep direksi 
Pertamina gagal nindakake pengawasan 
Lan pengendalian, njalari anane 
Penjarahan lan penyelundupan BBM. 
 
Bisa uga ethok-ethok ora ngerti 
 

*** 
 
Ketua DPP PKS mahfuds Sidik mratelaake 
Yen pemerintah sida ngundhakake rega 
BBM, mangka penyelundupan lan 
Pemborosan jalan terus, ateges mateni 
Rakyat cilik. 
 
Mataun-taun ngingu maling. 
 

*** 
 
Pemerintah arep ngangkat Carik (sekdes) 
Dadi PNS. RPP ngenani sekdes (carik) dadi 
PNS lagi digodhog Depdagri. 
 
Melu lega 
 
 

Visualisasi Penjaga Pojok 

Nama Pojok 

Nama Penjaga 

Pasangan 
Kutipan Berita - Sentilan 

(Data – 53) 
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  Pojok Rehat menggunakan visualisasi secangkir teh atau kopi untuk 

menunjukkan kepada para pembaca bahwa rubrik ini dapat dibaca dengan santai 

tanpa harus mengerutkan dahi. Hal ini menunjukkan pula sifat pojok yang humoris, 

santai, dan menyindir.  

 

Gambar 5 
Bentuk Pojok Rehat 

     
 

 

  Gambar secangkir teh atau kopi  dalam Pojok Rehat merupakan visualisasi 

dari Nama Pojok yaitu Rehat. Sedangkan, gambar tokoh dunia pewayangan yaitu 

Badranaya atau Semar merupakan visualisasi Nama Penjaga yaitu Badranaya.  

Penulis Pojok Dhat-Nyeng mempergunakan nama samaran tersebut (Badranaya) 

untuk menyentil atau menanggapi Kutipan Berita yang disampaikan dalam bahasa 

Jawa. Visualisasi Pojok dalam Pojok Gudeg Yu Siyem menunjuk pada figur pelibat 

pertuturan yaitu tokoh Mas dan Yu Siyem. Visualisasi tokoh Mas dan Yu Siyem 

tersebut  merupakan tokoh rekaan yang ditampilkan dan dipergunakan oleh penulis 

pojok Gudeg Yu Siyem untuk untuk  menyentil atau menanggapi topik suatu berita. 

Sentilan atau tanggapan tersebut dikemas dalam wujud wacana dialog.  Selain itu, 

gambar pelibat pertuturan dalam pojok Gudeg Yu Siyem merupakan visualisasi dari 

Nama Pojok dan Dialog Pelibat Pertuturan. 

      

(Data - 52 ) 

Walkot Banda Aceh: Pemerintah salah Prioritas bangun rumah di NAD. 
Prioritas seharusnya serahkan dana ke pemda. 
 
Presiden ajak tingkatkan persaudaraan lawan kejahatan. 
Membuat rakyat kecil menderita itu kejahatan bukan ?  

Simbol Pojok 

Nama Pojok 

Pasangan 
Kutipan Berita 

-  
 Sentilan 
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