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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan penggemar 

boyband EXO dalam mengaktualiasaikan fenomena slash pairing idolanya dengan 

mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan secara online atau tekstual dalam unggahan akun 

fandom slash pairing di Instagram pada kalangan penggemar boyband EXO. Selain itu untuk 

melihat bagaimana perkembangan budaya fans yang ada di Indonesia dikaitkan dengan 

konten homoseksual yang diunggah oleh fans pada media sosial Instagram. Penelitian ini 

menajadi menarik untuk diteliti karena mendeskripsikan aktivitas penggemar K-Pop dalam 

media sosial Instagram berupa fantasi atau fiksi penggemar, yaitu  dengan memproduksi 

pesan berupa anggapan dan keyakinan bahwa idolanya memiliki kecenderungan seksual 

gay/homoseksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

metode etnografi yaitu observasi partisipatif.Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain kajian fandom dalam popular culture, budaya fans dan Korean Wave, CMC (Computer 

Mediated Communication) sebagai new media, dan social media sebagai media ekspresi fans. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fans melakukan aktivitas mengagumi idolanya 

dengan memasangkan sesama lelaki kedalam hubungan romantis. Penggemar slash pairing 

menganggap idolanya menjalin hubungan sesama jenis, mampu bereksplorasi kata-kata 

dalam membentuk cerita fiksi, mampu melakukan proses editing disesuaikan dengan cerita 

fiksi yang dibuat, mampu mencari bukti-bukti dalam menunjukkan dukungan pada pairing-

nya, serta memiliki sikap chauvinism terhadap OTP-nya (One True Pairing). Ide dan aktivitas 

inilah yang akhirnya merupakan pengembangan budaya yang dilakukan fans dalam 

mengagumi idolanya. 

Kata kunci: Etnografi, fandom, aktivitas fans, budaya fans, slash pairing. 

 

PENDAHULUAN 

 Penelitian ini berfokus pada fenomena fandom slash pairing di media sosial 

Instagram yang terjadi di Indonesia. Fandom slash pairing yaitu aktivitas fans dalam 

mengaktualisasi atau mengungkapkan kesukaannya pada tokoh tertentu menggunakan slash 

pairing atau memasangkan antar sesama lelaki dalam hubungan romantis. Fenomena ini 

muncul dengan melibatkan fantasi terhadap idolanya yang kemudian dianggap sebagai 

sesuatu yang sebenarnya melalui media sosial Instagram. Fokus permasalahan pada 

penelitian ini adalah aktivitas penggemar dalam mengagumi idolanya yaitu melakukan slash 

pairing atau memasangkan idolanya sesama jenis. Aktivitas secara tekstual yang terdapat di 

media sosial Instagram, serta respon penggemar lain yang terlihat dalam kolom komentar. 
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Penelitian ini memberikan gambaran mengenai aktivitas fans dengan tinjauan 

akademis berkaitan dengan budaya fans, budaya popular dan fandom yang berkembang di 

Indonesia. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan metode etnografi komunikasi. Etnografi komunikasi dilakukan 

dengan memasuki dan menjelaskan fenomena secara mendalam karena peneliti menjadi 

bagian dari subjek yang diteliti dengan cara mengikuti aktivitas penggemar pada akun-akun 

fandom slash pairing boyband EXO. 

Fandom sendiri didefiniskan sebagai komunitas fans yang menjadi satu dalam 

kegiatan yang sama yaitu mengagumi suatu bentuk budaya. Paradigma yang diungkapkan 

John Fiske (dalam Lawrence, 2001:31) mengatakan bahwa fandom adalah bentuk budaya 

popular dalam masyarakat industri. Slash Pairing dimaknai sebagai sebuah cerita fiksi yang 

terdiri dari hubungan sesama jenis kelamin, salah satunya biasanya yang dimunculkan oleh 

author atau pembuatnya adalah subteks yang mengandung unsur homoerotik. Jenkins (1992: 

264) mengidentifikasi slash sebagai bentuk nyata dari kekuatan penggemar yang disalurkan 

melalui idola mereka, yang kemudian digunakan sebagai bahan teks fantasi seksual sesama 

jenis. Lebih lanjut, Jenkins menjelaskan bahwa slash bergantung pada hubungan dua tokoh 

utama berjenis kelamin laki-laki. 

Melalui konsep dasar CMC berkaitan dengan penggunaan situs jejaring sosial sebagai 

medium fans penggemar melakukan pertukaran pesan dan berinteraksi dengan penggemar 

lain di seluruh belahan dunia. Proses interaksi yang terjalin antar sesama penggemar tersebut 

didasari oleh kebutuhan untuk mendapatkan dan bertukar informasi mengenai idola mereka. 

Adanya medium jejaring sosial memungkinkan penggunanya melakukan interaksi dan 

menjalin relasisosial tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Sehingga kita dapat dengan 

mudah berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia (Yulistiana, 2014: 26-

28). 

Penggunaan media sosial sebagai medium fans dijadikan bentuk komunikasi secara 

online. Bagaimana fans yang satu dengan lainnya membentuk komunitas fans tidak secara 

langsung melainkan hanya dengan media virtual. Hal tersebut menjadikan anonimitas dalam 

identitas yang digunakan fans. Karena juga terkadang fans menggunakan nama idolanya 

sebagai nama dan identitas akun. Banyak akun-akun fandom di Instagram bermunculan yang 

dibuat oleh penggemar untuk media mengagumi idolanya. Akun-akun yang dibuat sesuai 

dengan nama pairing atau nama idola yang dipasangkan. 
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Dalam hal ini peneliti membahas mengenai fans dari artis Korea yaitu boyband EXO 

yang merupakan salah satu produk budaya popular Korea atau K-Pop. EXO merupakan salah 

satu produk K-Pop yang didebutkan oleh SM Entertainment pada tahun 2012. Unsur-unsur 

dalam K-Pop tidak hanya pada musiknya, tapi juga pada style atau gaya busana, tarian atau 

koreografi, serta visual yang mendukung penampilan artisnya. Tidak hanya memajukan 

bidang entertainment/hiburan, K-Pop juga menyumbang peran besar terhadap perekonomian 

Korea Selatan. Selain itu juga kepribadian dan gaya busana artis K-Pop juga selalu 

memberikan warna baru bagi dunia musik Pop. Sedangkan Boyband EXO menjadi popular 

karena lagu-lagu yang dibawakannya serta penampilan dance (menari) menyanyi yang 

membuat penggemar mengaguminya. EXO merupakan grup yang beranggotakan 12 member 

laki-laki ini berhasil menempati puncak tangga lagu musik Korea dengan beberapa perolehan 

piala di berbagai penghargaan. 

Pada kajian ini terdapat hubungan antara fandom dengan budaya populer yaitu 

didasarkan pada gambaran dari fans sebagai budaya yang terbentuk sendiri. Fandom pada 

dasarnya mengonsumsi dan mengikuti budaya popular yang dijadikan pedoman dalam 

melakukan aktivitas mengagumi. Budaya popular yang membentuk fans terbagi menjadi dua 

kelompok: kelompok terbesar merupakan kelompok pasif dengan mengkonsumsi teks-teks 

budaya popular, sedangkan kelompok kedua merupakan bentuk fans aktif yang tidak hanya 

mengkonsumsi teks-teks budaya popular secara spesifik tetapi juga memproduksi sesuatu 

untuk mengungkapkan kesukaannya (Lawrence, 2001:52). 

Untuk menjabarkan mengenai aktivitas fandom slash pairing boyband EXO di 

Instagram menggunakan metode yang ditemukan oleh Creswell (2012) yaitu terdiri dari: 1.) 

Deskripsi, menuliskan laporan etnografinya dengan menggambarkan secara detil objek 

penelitiannya, 2.) Analisis, mengaitkan deskripsi yang didapat dengan teori dan tinjauan. 

Menjelaskan pula pola-pola atau regularitas dari perilaku yang diamati. Bentuk lain dari 

tahap ini yaitu membandingkan objek yang diteliti dengan objek lain, mengevaluasi objek 

dengan nilai-nilai yang umum berlaku, membangun hubungan antara objek penelitian dengan 

lingkungan yang lebih besar, 3.) Interpretasi, dengan mengambil kesimpulan dari penelitian. 

Aktivitas fans dalam media sosial Instagram dilihat dari profil akun berupa keterangan atau 

biografi akun, pada unggahan, dan komentar sebagai respon dari penggemar lain terhadap 

suatu unggahan. Akun yang digunakan peneliti dalam pembahan ini yaitu enam (6) akun 

fandom yang diidentifikasi mengunggah konten slash pairing dan menyatakan bahwa 

mendukung idolanya tersebut dengan memasangkan. 
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PEMBAHASAN 

Untuk membahas mengenai aktivitas penggemar slash pairing boyband EXO, peneliti 

melakukan metode etnografi dengan mengikuti aktivitas penggemar dalam akun media sosial 

Instagram. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan yaitu peneliti akan 

berusaha untuk mengombinasikan observasi dan pengetahuan-sendiri, sehingga peneliti dapat 

menjangkau kedalaman dan mengkaji keterkaitan makna secara detil dalam mengetahui 

aktivitas penggemar dalam fenomena fandom slash pairing boyband EXO. 

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan enam akun Instagram yang diketahui 

menggunakan nama pairing anggota boyband EXO. Nama-nama pairing tersebut adalah 

Sulay (Suho dan Lay), Hunhan (Sehun dan Luhan), Chanbaek (Chanyeol dan Baekhyun), 

Chenmin (Chen dan Xiumin), Taoris/Kristao (Tao dan Kris), dan Kaisoo (Kai dan 

Kyungsoo). Dalam pembahasan ini juga hanya mengambil beberapa unggahan atau 

Unggahan dan keterangan gambar atau caption dari setiap akun yang diidentifikasi 

mengandung unsur-unsur boyxboy relationship baik itu berupa meme, fanart, fanedit, 

fanspeak, maupun momen yang dianggap sebagai interaksi sebenarnya sebagai hubungan 

sepasang kekasih.  

Berikut nama akun yang diikuti: @ohsehunoona, @sulay.xoxo, @chanbaek.aeri, 

@chenmin_area, @kristaodays, dan @kaisoo_s. Berdasarkan akun-akun tersebut diketahui 

bahwa terdapat persamaan dalam akun slash pairing baik dalam penggunaan nama akun, foto 

profil, maupun teks yang dituliskan pada bio atau keterangan akun. Kemudian pada 

bio/keterangan akun tertulis mengandung konten untuk 18 tahun keatas dengan menuliskan 

tanda 18+ dan palang 19 yang berarti dikhususkan untuk umur 18 keatas dan tidak boleh 

dilihat oleh umur kurang dari 18 tahun. Keterangan tersebut untuk memperjelas bahwa 

unggahan dalam akun slash pairing tersebut mengandung unsur seksual. Simbol-simbol 

homoseksual (seperti yaoi) dengan jelas dituliskan pada keterangan akun dengan 

menyebutkan hubungan cinta sesama laki-laki, dalam hal ini anggota boyband EXO. Akun-

akun tersebut memasangkan dengan membuat hubungan romantis, tidak sekedar hubungan 

kerja, teman, sahabat atau kerabat dengan membuktikannya lewat unggahan-unggahan. 

Terdapat jenis-jenis unggahan berupa narasi meme, fanart serta fanedit, serta momen 

interaksi. Meme menurut Dawkins (1976) yaitu berupa beberapa foto yang digabungkan 

kemudian ditambahkan teks sebagai narasi cerita. Fanart didefinisikan sebagai sebuah karya 

seni berupa gambar yang dibuat oleh seseorang, dimana gambar tersebut menyerupai atau 

https://id.wikipedia.org/wiki/1976
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merujuk pada suatu tokoh atau karakter tertentu yang sudah ada sebelumnya. Kemudian 

ditemukan juga foto momen interaksi antara dua orang yang dipasangkan dijadikan sebagai 

tanda atau bukti bahwa keduanya sedang dalam hubungan romantis. Interaksi tersebut 

diimbuhi teks-teks lain yang menujukkan dukungannya. 

Dari unggahan akun tersebut diketahui jenis-jenis unggahan dalam akun fandom slash 

pairing yaitu berupa fanedit dalam bentuk meme, fanart, dan foto momen yang digambarkan 

sebagai cerita slash fiction. Bentuk-bentuk tersebut didukung dengan komentar-komentar 

pada unggahan yang digunakan peneliti untuk memaknai pesan.  Komentar yang juga 

dituliskan oleh pengguna internet bahkan fans lain merupakan teks yang disebut reaksi. 

Dalam hal ini, reaksi muncul karena adanya bentuk mengkonstruksi pesan oleh pemilik akun 

melalui unggahan slash pairing.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Jenis-jenis unggahan fandom slash pairing, kiri ke kanan: 1.) Meme, 2.) Fanart, 

3.) Momen interaksi 

Fans shipper dalam membuat dan mengunggah gambar beserta caption tentunya 

membutuhkan beberapa usaha yang dilakukan. Mulai dari ide jalan cerita pada gambar jika 

dijadikan meme, menulis caption, hingga usaha untuk mencari informasi mengenai pairing-

nya. Selain itu juga usaha mengeluarkan biaya untuk paket data internet, ruang penyimpanan 

untuk foto dan video, waktu, usaha untuk kemampuan bahasa Inggris, hingga usaha 

kecepatan dalam mencari informasi. Dalam hal ini berarti fans yang melakukan slash pairing 

mereproduksi narasi tidak hanya berdasarkan ide dan fantasinya, tetapi juga berdasarkan info 

dan interpretasi mereka terhadap interkasi yang dilihat dari foto dan video. Informasi tersebut 

dikumpulkan kemudian di konfirmasi kebenarannya, selanjutnya melakukan proses edit 
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ditambahkan ide-ide yang muncul. Kemudian mengunggahnya menggunakan media sosial 

Instagram kepada pengikut dan bisa pula diakses pengguna Instagram lain. 

Fandom slash pairing mengunggah fanedit berupa meme, fanart, maupun momen 

interaksi, dengan sengaja memberikan peran pada setiap pairing. Pemberian peran tersebut 

didasarkan pada dua jenis pasangan ideal menurut fans, baik sebagai hubungan heteroseksual 

maupun homoseksual. Pemberian peran homoseksual tetap diberikan dengan peran seme 

(laki-laki/top) dan uke (perempuan/bottom) atau dengan menggambarkan ada yang dominan 

dan kebalikannya yaitu submissive. Sedangkan dalam cerita pasangan heteroseksual, maka 

author mengubah jenis kelamin dengan mengedit foto asli anggota EXO yang digambarkan 

submissive menjadi perempuan dengan atribut perempuan yang dimasukkan dalam foto atau 

gender switch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Pemberian peran slash pairing oleh penggemar, kiri ke kanan: 1.) Peran sebagai pasangan 

homoseksual, 2.) Peran sebagai pasangan heteroseksual dengan gender switch.  

 Dari kedua contoh pemberian peran tersebut terdapat perbedaan. Pada unggahan 1.) 

pemberian peran sebagai pasangan homoseksual dengan gender tetap sebagai laki-laki. 

Sedangkan pada unggahan 2.) pemberian peran sebagai heteroseksual dengan mengubah 

gender salah satu tokoh menjadi perempuan, sehingga terdapat laki-laki dan perempuan. 

Mengubah gender atau gender switch dilakukan dengan proses edit atau mengubah atribut 

yang tampak dan disesuaikan dengan atribut yang dimiliki perempuan. 

 Selain ditemukan peran masing-masing tokoh dalam cerita dan unggahan slash 

pairing terdapat pula jalan cerita. Jalan cerita disini dibuat oleh pemilik akun, dalam hal ini 

fans yang berfantasi  dan membuat cerita fiksi idolanya menjadi pasangan yang saling 
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menyukai, sebagai pasangan kekasih, bahkan sebagai pasangan yang telah menikah. 

Pernikahan dipilih sebagai kisah yang menggambarkan hubungan ideal atau merupakan 

tujuan dari sebuah hubungan romantis. Namun pada cerita slash pairing, pernikahan yang 

dimaksud antara laki-laki dengan laki-laki. Dalam hal ini pernikahan yang terjadi dalam 

cerita fiksi yang dibuat oleh fans merupakan pandangan hubungan ideal menurut fans 

tersebut. Yakni digambarkan dengan unggahan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Jalan cerita dalam unggahan akun fandom slash pairing, kiri-ke kanan: 1.) Jalan cerita 

sebagai pasangan kekasih, 2.) Jalan cerita saling mencintai, 3.) Jalan cerita pasangan yang menikah 

 Dari unggahan akun fandom slash pairing muncul ide untuk membuat cerita 

fiksi biasanya muncul secara tiba-tiba atau terinspirasi dari akun meme lain. Bisa juga karena 

melihat galeri foto di handphone maupun di Twitter ada ekspresi yang pas akan dibuat meme. 

Selain itu untuk jika tidak mendapat ide dari diri sendiri, akun-akun slash pairing tersebut 

akan mengikuti dan melihat akun-akun meme lain untuk bahan unggahan. Dua orang yang 

dipasangkan atau yaoi couple tersebut tidak menggambarkan aktifitas seksual, karena foto 

dan video yang dijadikan bahan fanfiction berdasarkan foto yang diambil oleh paparazzi atau 

penggemar lain dari kehidupan sehari-hari artis tersebut. Karenanya pasangan yang 

diidolakan tersebut dijadikan fantasi seksual oleh perempuan yang membuat fantasi terhadap 

ketampanan laki-laki, kehidupan sebagai selebriti, dan hubungannya yang erotis McLelland 

dan Yoo (2007: 17). 

 Muncul pula bentuk ungkapan penggemar atau bisa disebut fanspeak. Menurut 

Gooch (2008) fanspeak merupakan bahasa yang digunakan penggemar di mana kata-kata dan 

ungkapan telah diadaptasi untuk menciptakan sebuah jargon yang hanya dipahami oleh 
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kelompok penggemar tersebut. Unggahan dibawah ini merupakan pernyataan mendukung 

idolanya menjadi pasangan kekasih, pasangan homoseksual, dan menikah terjadi di dunia 

nyata. Selain itu fanspeak yang dimaksud juga bisa bentuk sindiran kepada fans dan non-fans 

yang mengagumi dengan cara yang berbeda atau bukan shipper. 

 Terdapat berbagai macam fanspeak dalam unggahan akun fandom slash pairing. 

Tendensi penggemar perempuan terlihat menonjol dengan menunjukkan ungkapannya dalam 

mengagumi budaya semacam K-Pop. Semakin diakuinya fangirl lebih banyak daripada 

fanboy K-Pop memperkuat konsep Yaoi dalam unggahan slash pairing boyband EXO. Maka 

dari itu terdapat pengakuan dukungan oleh fans terhadap idolanya yang dipasangkan sesama 

jenis. Muncul istilah hardshipper dalam ungkapan kekagumannya. Hardshipper mendukung 

secara tegas pairing yang disukai. Selain itu penggemar slash pairing beranggapan jika fans 

menyatakan dirinya sebagai shipper maka harus dengan cara yang benar. Sedangkan cara 

yang benar menurutnya adalah dengan memasangkan mereka sebagai pasangan gay atau 

homo. Jika ada yang menyatakan dirinya shipper tetapi tidak ingin idolanya menjadi gay, 

maka dianggap tidak memasangkan dengan cara yang benar. 

 Hardshipper mengarah pada tindakan chauvinism dimana paham tersebut 

diterapkan pada kesukaannya dengan menganggap apa yang dipahami adalah paling benar 

dan menganggap bahwa paham lain adalah salah. Hal tersebut berarti paham tentang 

hubungan seksual idolanya dijadikan paham paling benar dan menganggap paham yang lain 

adalah salah. Paham lain yang dimaksud adalah pandangan kecenderungan seksual idolanya 

sebagai seorang yang heteroseksual. Karena adanya tindakan Chauvinisme muncul pula 

istilah haters yaitu dianggap pembenci. Pembenci disini merupakan julukan bagi yang 

sepaham dengan keyakinannya. Haters dianggap sebagai fans maupun non-fans yang 

membenci cara mengagumi idolanya yaitu menjadikannya gay atau homo. 

 Pembahasan selanjutnya mengenai unsur homoseksual dalam unggahan fandom 

slash pairig boyband EXO. Terdapat konten homoerotik yang memasukkan unsur hubungan 

seksual, yadong/porno, dan yaoi. Homoerotik yang terdapat pada tiga unggahan diatas 

merupakan fantasi penggemar yang menggambarkan idolanya. Bahkan secara utuh 

menampilkan hubungan homoseksual atau saat mereka melakukan hubungan seksual dengan 

bahasa-bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka. Unggahan tersebut mengandalkan 

beberapa foto member EXO sesuai dengan pairing-nya. Kemudian cerita dibentuk 

sedemikian rupa dengan narasi dan memasukkan unsur hubungan seks, yadong/porno, serta 
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hubungan homoseksual berupa yaoi. Konten homoseksual tersebut muncul dalam bentuk 

visual dan teks, yaitu dalam bentuk gambar, tulisan, dan respon penggemar lain dalam kolom 

komentar. 

 Deskripsi dan interpretasi unggahan akun slash pairing yaitu cerita yang 

dibangun dalam meme berdasarkan imajinasi pemilik akun yang menggunakan beberapa foto 

tokoh idolanya. Dapat diketahui secara tersirat pesan yang disampaikan melalui teks 

mengandung konten homoseksual dengan menggunakan istilah-istilah seperti “jatah”, 

“ehem”, “yadong”, dan istilah-istilah yang hanya dimengerti oleh penggemar slash pairing 

atau sesama menyukai hal tersebut. Selain homoseksual juga terdapat kalimat yang merujuk 

pada hubungan seksual antara tokoh satu dengan yang lain.  

 Terdapat konten homoerotik yang memasukkan unsur hubungan seksual, 

yadong/porno, dan yaoi. Homoerotik yang terdapat pada tiga unggahan diatas merupakan 

fantasi penggemar yang menggambarkan idolanya. Bahkan secara utuh menampilkan 

hubungan homoseksual atau saat mereka melakukan hubungan seksual dengan bahasa-bahasa 

yang hanya dimengerti oleh mereka. Unggahan tersebut mengandalkan beberapa foto 

member EXO sesuai dengan pairing-nya. Kemudian cerita dibentuk sedemikian rupa dengan 

narasi dan memasukkan unsur hubungan seks, yadong/porno, serta hubungan homoseksual 

berupa yaoi. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan diatas, melalui unggahan dalam akun fandom slash pairing 

diperoleh temuan bahwa, terdapat berbagai macam aktivitas oleh penggemar slash pairing 

atau shipper, yaitu mengunggah di Instagram fanart, fanedit, meme, dan fanspeak.  Dalam 

bentuk meme, yaitu dibuat oleh penggemar slash pairing dari foto idolanya digabungkan, 

kemudian ditambahkan dengan teks narasi pada foto tersebut. Dalam bentuk fanart, yaitu 

gambar kartun yang didasarkan pada tokoh idolanya dan diaplikasikan kedalam sebuah 

gambar. Dalam bentuk fanedit, yaitu foto idolanya diedit atau diubah dengan menyesuaikan 

fantasi penggemar. Dalam bentuk fanspeak, yaitu sebagai teks ungkapan yang 

diunggah/dituliskan sebagai bentuk mengagumi dan mendukung idolanya kedalam sesama 

jenis. Hal tersebut dijadikan sebagai aktivitas fantasi berupa hubungan seksual, hubungan 

romantis, sekaligus merupakan dukungan kepada idolanya untuk menjadi gay. 
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 Selanjutnya, diperoleh pula respon penggemar dalam kolom komentar unggahan  

fandom slash pairing. Pada kolom komentar ditemukan bentuk-bentuk pesan dan interaksi 

seperti menyukai konten unggahan, menyanjung, ikut menambahkan fantasi yang telah ada, 

bahkan terdapat pula yang menentang atau berkomentar tidak setuju dengan menjadikan 

idolanya sebagai pasangan homoseksual. Melalui hal tersebut, dapat dikatakan terdapat dua 

kelompok penggemar yang merespon unggahan akun slash pairing, yaitu: kelompok 

penggemar yang menyukai dan mendukung slash pairing, dan kelompok penggemar yang 

tidak menyukai dan tidak mendukung slash pairing idolanya. 

 Terdapat temuan tambahan dari penelitian ini yaitu fans membentuk subkultur 

fandom dengan caranya sendiri dalam mengagumi idolanya yaitu membuat slash 

fiction/cerita fiksi homoseksual idolanya. Cara tersebut dengan memasangkan idolanya 

kedalam hubungan romantis sesama lelaki. Pembahasan diatas juga menunjukkan bahwa 

aktivitas penggemar dalam akun slash pairing tidak mengikuti aturan yang telah berlaku di 

masyarakat. Shipper yang dalam hal ini merupakan penggemar dari Indonesia,  memiliki 

pandangan berbeda terhadap aturan heteronormatif yang berlaku pada budaya di Indonesia. 

 Pasalnya, di Indonesia sendiri masih cenderung tabu terhadap konten 

homoseksual. Bahkan terdapat penolakan yang disebut homophobia. Budaya dominan yang 

berlaku di Indonesia adalah hubungan heteroseksual. Sedangkan subkultur fandom 

mengembangkan ide bahwa mengagumi idola tidak selalu berdasarkan budaya dominan. 

Sesuai dengan konsep fandom sendiri bahwa budaya fans yang dibentuk dalam fandom bisa 

jadi berlawanan atau resisten dengan budaya dominan. 

 Pada akun-akun slash pairing ditemukan kesamaan yaitu bisa terlihat dari 

penggunaan nama akun, foto profil akun, dan keterangan akun atau bio yang menunjukkan 

tanda-tanda bahwa akun tersebut mendukung idolanya dengan memasangkan kedalam 

hubungan romantis. Terdapat pula pernyataan dalam unggahan akun-akun tersebut konten 

hubungan seksual, pornografi, dan homoseksual. Hal tersebut terlihat pada enam akun yang 

dijadikan sebagai objek penelitian. 

 Pada akun-akun slash pairing ditemukan bahwa fans melakukan aktivitas 

mengagumi dengan  menjadikan idolanya kedalam hubungan homoseksual dengan beberapa 

jenis unggahan. Jenis tersebut berdasarkan fanedit dengan bentuk meme, fanart ,dan foto 

momen yang diunggah ditambahkan narasi slash fiction. Hal tersebut didukung dengan 

komentar fans lain pada setiap unggahan. Fans mengeluarkan usaha-usaha dalam setiap 
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unggahan yang mereka buat. Usaha yang dilakukan penggemar dengan mereproduksi pesan 

yang digunakan untuk menunjukkan dukungan kepada idolanya dalam hubungan 

homoseksual. Jadi, terdapat eskalasi dari yang sebelumnya hanya berupa cerita fiksi 

penggemar terhadap idolanya, kemudian menjadi suatu bentuk dukungan agar hubungan 

homoseksual tersebut benar-benar terjadi di kehidupan nyata idolanya. 

 Usaha yang dilakukan fans memiliki tujuan utama untuk memberikan kepuasan 

pribadi serta membagikan kepuasan tersebut antara sesama penggemar slash pairing. Usaha 

yang dilakukan penggemar slash pairing antara lain melahirkan karya berupa ide dan jalan 

cerita pada gambar dalam bentuk meme, serta effort menulis caption sebagai keterangan 

pendukung yang bahkan terdapat narasi di dalamnya. Selain itu effort mencari informasi 

mengenai pairing-nya, effort dalam memilah foto, mengeluarkan biaya untuk paket data 

internet, ruang penyimpanan untuk foto dan video, meluangkan waktu, effort untuk 

kemampuan bahasa Inggris, hingga effort kecepatan dalam mencari informasi.  

 Penggemar slash pairing juga memberikan peran kepada setiap tokoh slash 

pairing yang dipasangkan. Peran tersebut dibentuk dari imajinasi fans yang memasangkan 

berdasarkan tipe ideal pasangan kekasih menurut penggemar. Tipe ideal pasangan kekasih 

sebagai pasangan homosekual yaitu melakukan pemberian peran berdasarkan genre cerita 

anime yaoi yaitu sebagai seme (dominan/top) dan uke (submissive/bottom). Sedangkan tipe 

ideal sebagai pasangan heteroseksual yaitu sebagai peran dominan dengan atribut gender dan 

seks laki-laki, dan sebaliknya mengubah atribut gender dan seks perempuan untuk dijadikan 

peran submissive. Pengubahan atribut tersebut disebut dengan gender switch melalui proses 

edit yang menggunakan wajah idolanya dan mengambil gambar tubuh orang lain sebagai 

atribut yang diubah yaitu menjadi perempuan. 

 Berdasarkan karya slash pairing setelah dijabarkan dalam jenis-jenis unggahan, 

ditemukan narasi yang memasangkan idolanya kedalam beberapa hubungan romantis. Jenis-

jenis narasi yang diunggah antara lain: terdapat perasaan saling mencintai satu sama lain 

antar tokoh yang dipasangkan, sebagai pasangan kekasih, dan hubungan pernikahan. Ketiga 

cerita tersebut berasal dari fantasi penggemar yang dikolaborasikan dengan interaksi yang 

terjadi di dunia nyata melalui foto-foto yang diambil oleh penggemar lain atau interaksi yang 

telah ada sebelumnya.  

 Pada  unggahan akun slash pairing terdapat cerita fantasi dan fiksi karena 

menggunakan foto yang sudah ada. Namun ditambahi dengan teks-teks pendukung yang 
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membuat mereka sebagai pasangan gay atau homoseksual. Hal tersebut terjadi karena 

penggemar slash pairing menganggap bahwa momen interaksi, informasi yang dianggap 

fakta, dan bukti berupa pesan dari idolanya disirkulasikan dan direkonstruksi ulang sebagai 

bukti bahwa idolanya memiliki hubungan gay atau homoseksual. 

 Setelah adanya unggahan yang memberikan bukti dan narasi fiksi bahwa 

idolanya mempunyai hubungan homoseksual, muncul pula fanspeak. Fanspeak dalam slash 

pairing berupa pernyataan dukungan bahwa idolanya homoseksual. Bahasa yang digunakan 

adalah hardshipper atau mendukung dengan tegas pasangan idolanya. Tindakan tersebut 

diungkapkan dalam bentuk foto dan teks-teks. Mendukung dengan tegas tersebut 

memunculkan sikap chauvinisme dimana penggemar slash pairing tidak ingin disalahkan 

dalam memasangkan idolanya kedalam hubungan sesama jenis. Selain itu, penggemar slash 

pairing menganggap salah jika ada yang berbeda paham dengan yang diyakini, dalam hal ini 

paham bahwa member boyband EXO dengan orientasi seksual straight/heteroseksual. 

Penggemar slash pairing cenderung protektif terhadap pairing yang disukainya. 

 Muncul istilah haters/pembenci yang dianggap sebagai penggemar maupun non 

penggemar yang tidak menyukai cara fans shipper mengagumi idolanya yaitu dengan 

menganggap mereka homo atau gay. Haters ditujukan kepada penggemar dan non-

penggemar yang berkomentar buruk terhadap cara-cara shipper dalam mendukung dan 

mengagumi idolanya. Selain itu muncul pemahaman bahwa jika penggemar menyatakan 

dirinya sebagai shipper maka ia harus memasangkan dengan cara yang benar yaitu 

menjadikan idolanya sebagai gay. Jika tidak beranggapan demikian, maka dianggap 

memasangkan dengan cara yang tidak benar. 

 Muncul pula tindakan bash/bashing berupa perkataan kasar untuk menyerang 

penggemar slash pairing. Sebaliknya, juga terjadi tindakan serupa yang dilakukan oleh 

pemilik akun dan shipper lain jika ada penggemar yang membenci dan tidak bisa menerima 

idolanya dijadikan pasangan homoseksual. Selain itu bisa juga terjadi tindakan saling 

menyerang, yaitu saling menuliskan kata kasar dalam memperteguh keyakinan masing-

masing. Mengacu pada pernyataan fans hardshipper yang memasangkan secara tegas dan 

keras dalam mendukung idolanya menjadi gay. 

 Pasangan gay yang digambarkan dalam idolanya tidak hanya sebatas membuat 

cerita fiksi bahwa mereka memiliki hubungan sebagai pasangan kekasih atau pasangan yang 

telah menikah. Lebih dari itu, slash pairing juga memasukkan unsur hubungan homoseksual, 
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konten hubungan seksual, serta unsur yadong/kata-kata mesum. Unsur homoerotik 

digambarkan dalam narasi berupa teks-teks pendukung serta foto yang dijadikan meme. 

Dalam cerita yang diunggah terdapat gambaran idolanya terlibat dalam hubungan romantis 

sesama lelaki, bertingkah mesum/yadong, bahkan melakukan hubungan seksual. 

 Tendensi homosekual dalam konteks ini tidak muncul pada seorang yang gay. 

Namun muncul pada fans yang notabene perempuan/fangirl memiliki fantasi seksual homo 

dengan menjadikan idolanya sebagai pasangan gay. Terlihat dari cara penggemar dalam 

memasangkan idolanya mulai dari membentuk dukungan. Hingga terbentuk fantasi seksual 

untuk menyalurkan keinginannya dalam membayangkan dan menggambarkan hubungan 

homoerotik idolanya.  

 Melalui temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggemar slash pairing 

memiliki ide tersendiri. Mulai dari menganggap idolanya homo, mampu bereksplorasi kata-

kata dalam membentuk cerita fiksi, mampu melakukan proses editing yang disesuaikan 

dengan cerita fiksinya, mampu mencari bukti-bukti dalam menunjukkan dukungan pada 

pairing-nya, serta memiliki sikap chauvinisme. Ide dan aktivitas inilah yang akhirnya 

melahirkan bentuk budaya baru yang dilakukan fans dalam mengagumi idolanya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bennet, Lucy & Paul Booth. 2016. Seeing Fans: Representations of Fandom in Media and 

Popular Culture. New York & London. Bloomsbury Publishing Plc. 

Booth, Paul. 2016. Crossing Fandoms SuperWhoLock and the Contemporary Fan Audience. 

Chicago , Illinois , USA: Macmillan Publishers Ltd. London. 

Booth, Paul. 2010. Digital Fandom: New Media Studies. New York: Peter Lang Publisher. 

Dawkins, Richard. 1989. “Memes: the new replicators”. The Selfish Gene (edisi kedua) 

Oxford University Press. 

Gooch, B. (2008). The communication of fan culture: the impact of new media on science 

fiction and fantasy Fandom. (Undergraduate Thesis, Georgia Institute of Thecnology). 

Jenkins, Henry. 1992. Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture. New 

York and London: Routledge. 

McLelland, Mark & Yoo. 2007. The international yaoi boys’ love fandom and the regulation 

of virtual child pornography: current legislation and its implications. Journal of 

Sexuality Research and Social Policy. Vol. 4, No.1: 93-104. University of California 

Press. 

Yulistiana, Farida. 2014. Skripsi Budaya Fangirling Boyband Korea Di Dunia Virtual: (Studi 

Etnografi Virtual pada Cyberfandom Boyband EXO di Media Sosial Twitter). 

Malang. Undergraduate Thesis, Universitas Brawijaya  

 

http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1199&context=artspapers
http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1199&context=artspapers

