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ABSTRAK 

Studi ini meneliti tentang bagaimana fans Andien memaknai Sahabat Setia Andien. 

Signifikansi dari penelitian ini adalah dimana sosok Andien yang menjadi seorang penyanyi 

jazz Indonesia, memengaruhi bagaimana cara Sahabat Setia Andien mendukung dirinya 

melalui makna dan aktivitas yang dinilai eksklusif. Peneliti menggunakan metode etnografi 

khalayak serta melakukan in depth interview terhadap founder, koordinator fanbase, dan 

anggota fanbase ini. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara 

dengan Andien untuk mendukung temuan data yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah fans dari Andien memaknai Sahabat Setia Andien sebagai keluarga keduanya karena 

memiliki hubungan yang sangat dekat, baik ikatan di dalam fanbase maupun ikatan di luar 

fanbase.. Oleh sebab itu, Sahabat Setia Andien tidak merasa melakukan sebuah pengorbanan 

yaqng berlebihan dalam mendukung Andien sebagai sosok yang mereka idolakan. 

Kata Kunci : Popular Culture, Musik Jazz, Fandom, dan Etnografi Khalayak 

 

PENDAHULUAN 

 Penelitian ini meneliti tentang bagaimana pemaknaan menjadi fans dalam Sahabat 

Setia Andien. Andien merupakan penyanyi solo perempuan Indonesia yang membawa aliran 

musik jazz dalam setiap karyanya. Memulai karier di tahun 2000 sebagai penyanyi jazz, 

membawa Andien menerima berbagai macam penghargaan salah satunya adalah Pendatang 

Baru Terbaik AMI Awards di tahun 2000.  

 Seiring dengan berjalannya waktu, Sahabat Setia Andien mulai dibentuk di tahun 

2012 oleh sekelompok orang yang memang menyukai musik jazz yang dibawakan oleh 

Andien. Mereka membentuk fanbase ini sebagai bentuk dukungan untuk Andien yang 

merupakan penyanyi idola mereka.  

“What fandom offers is a community not defined in traditional terms of 

race, religion, gender, region, politics, or profession, but rather a 

community of consumers defined through their common relationship 

with shared texts” (Jenkins, 1992:213). 

 

Sesuai apa yang disampaikan oleh Jenkins diatas bahwa Fandom bukan sebuah komunitas 

yang tergabung berdasarkan pada nilai-nilai tradisional, melainkan sebuah komunitas yang 

memiliki ketertarikan yang sama dengan sebuah teks. Dalam hal ini, Sahabat Setia Andien 



2 
 

adalah sebuah fandom yang memang terbentuk karena memiliki ketertarikan dengan aliran 

musik yang dibawa oleh Andien. Dengan posisi Andien yang merupakan penyanyi jazz, 

sangat lekat dengan nilai eksklusif di masyarakat. Hal itu pun memengaruhi bagaimana cara 

Sahabat Setia Andien dalam melakukan aktivitas yang mendukung idolanya serta Andien 

yang memerlakukan Sahabat Setia Andien sebagai keluarganya karena membangun 

hubungan yang akrab dengan fansnya.  

 Fans adalah seseorang yang terobsesi dengan sesosok subjek atau idola, memiliki 

perasaan suka yang berlebih, bahkan rela mati demi idolanya (Jenson, 1992). Fans sendiri 

disebut sebagai khalayak dari popular culture, karena selain mengonsumsi, mereka juga 

melakukan produksi dan distribusi budaya tersebut. Sekumpulan fans yang membentuk 

sebuah kelompok dapat disebut sebagai fandom. Sebagai sebuah fandom, Sahabat Setia 

Andien termasuk dalam fenomena popular culture dimana mereka melakukan produksi, 

distribusi dan konsumsi atas kesenangan mereka terhadap Andien. Salah satu contohnya 

adalah mereka membuat acara tahunan atau gathering yang merupakan salah satu bentuk 

produksi, dan menyebarkannya dalam sosial media sebagai bentuk distribusi, dan 

berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut adalah bentuk dari konsumsi. Hal tersebut juga 

dapat dikaitkan dengan bagaimana Sahabat Setia Andien ini membuat sebuah event yang 

mengaitkan sosok Andien sebagai seorang penyanyi Jazz dengan bentuk event yang 

diselenggarakan, akibatnya biaya per orangnya pun terbilang cukup mahal sekitar 175.000 

hingga 200.000.  

 

 

Gambar 1.1 Year End Luncheon 2016 
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Sumber : Dokumentasi Peneliti 

 

 Sebagai bagian dari popular culture, fandom ini juga mengonsumsi aliran musik yang 

dibawa oleh Andien yaitu musik jazz. Musik jazz yang dipandang sebagai musik elit dan 

eksklusif, ternyata pada awal kemunculannya merupakan aliran musik yang digunakan oleh 

black American dalam melakukan perlawanan politik dan rasisme. Namun, dengan 

perkembangan zaman yang modern, di Indonesia saat ini, musik jazz dilihat sebagai sebuah 

komoditi bisnis akibat bermunculan banyaknya acara musik jazz dan mengundang banyak 

antusiasme dari penikmat musik. Penyebaran musik jazz semakin luas dengan munculnya 

sosial media, seperti apa yang diungkapkan oleh Shim & Jung (2014) yang menyebutkan 

istilah ‘spreadable media‟.  

 Sebagai sebuh fandom, Sahabat Setia Andien melakukan berbagai macam aktivitas 

dalam mendukung idolanya. Mereka melihat Andien tampil bernyanyi, mereka juga 

menonton konser Andien Metamorfosa yang digelar pada bulan September 2015, 

memberikan kejutan untuk Andien di hari spesialnya seperti ulang tahun atau hari 

pernikahannya, mengadakan gathering tahunan, melakukan kegiatan outing untuk 

mempererat hubungan di dalam Sahabat Setia Andien. Dalam melakukan kegiatan tersebut, 

Andien selalu menunjukan apresiasinya pada Sahabat Setia Andien yang datang khusus untuk 

mendukung dirinya. Andien juga selalu meluangkan waktu untuk berfoto dan memeluk 

Sahabat Setia Andien yang datang. Pada awal terbentuknya fanbase ini, Andien selalu 

mengungkapkan keinginannya untuk memiliki fans yang ia anggap seperti keluarganya dan 

sahabatnya.  

 Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 6 informan yang terdiri dari seorang 

founder, seorang koordinator dan admin media sosial, serta 4 orang anggota fanbase yang 

memang bergabung atas dasr menyukai aliran musik jazz dari Andien. Berdasarkan hasil in 

depth interview ini, peneliti dapat mengetahui pemaknaan fans yang tergabung dalam 

Sahabat Setia Andien yang mereka anggap sebagai keluarga keduanya. Selain itu, bentuk-

bentuk pengorbanan yang dilakukan Sahabat Setia Andien untuk fanbase dan untuk Andien. 

Membawa identitas Andien sebagai penyanyi jazz, membuat bentuk aktivitas dan 

pengorbanan yang dilakukan pun tidak termasuk sebagai sebuah fanatisme seperti pada 

beberapan fandom lainnya.  
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PEMBAHASAN 

Makna Menjadi Fans dalam Sahabat Setia Andien 

Menjadi bagian dari Sahabat Setia Andien dimaknai berbeda oleh tiap anggotanya, 

terlebih bagi seorang Andien. Makna sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 

definisi arti. Meskipun Sahabat Setia Andien pada awal pembentukannya hanya bertujuan 

untuk membentuk grup fanbase Andien saja. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, 

fandom ini diartikan lebih dalam menjadi sebuah keluarga baru bagi founder, anggota 

maupun Andien. Mereka tidak hanya sekedar mendengarkan lagu-lagu Andien atau 

menonton Andien ketika tampil bernyanyi, tetapi lebih dari itu semua hal yang berkaitan 

dengan Andien memiliki ikatan emosional yang khusus dengan masing-masing dari anggota 

fanbase. Sama halnya dengan fans dari Bruce Springsteen, yang dikemukan oleh Cavicchi 

dalam bukunya yang berjudul Tramps like Us (1998), berikut : 

“But among Springsteen fans, the idea of connection means more than just having 

an affinity for Springsteen's music; it means making the music a deeply felt part of 

one's life, of having an ongoing, shared relationship with Springsteen the artist” 

(Cavicchi, 1998:41). 

 

Bruce Springsteen dan fansnya yang dikatakan oleh Cavicchi, dapat direfleksikan 

pada Sahabat Setia Andien dan juga Andien. Dimana menurutnya, hubungan yang terjalin 

diantara fans Springsteen tidak hanya pada musiknya saja. Namun lebih dari itu, musik yang 

dibawakan oleh Springsteen bisa menjadi bagian dari kehidupan para fansnya, terlebih 

terdapat hubungan timbal balik antara fans dan juga Springsteen. Berdasarkan pada analisis 

tersebut, Sahabat Setia Andien juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan 

oleh fans Springsteen. Sahabat Setia Andien juga memiliki hubungan ikatan emosional 

dengan musik yang dibawakan oleh Andien, akibatnya mereka memaknai fandom ini sebagai 

sebuah keluarga karena menjadikan musik dan sosok Andien sebagai bagian dari 

kehidupannya. 

Bagi founder dari Sahabat Setia Andien, terbentuknya Sahabat Setia pada tahun 2012 

sebagai komunitas yang mengagumi Andien memiliki makna tersendiri. Anggita yang telah 

mengagumi Andien sejak tahun 2005, tak menduga bahwa pertemuannya dengan Andien di 

tahun 2012 disambut baik oleh Andien dan juga rekan lain yang sama-sama menikmati musik 
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Andien. Terlebih lagi, ia tidak hanya dekat dengan Andien secara pribadi, ia pun cukup dekat 

dengan manajemen Andien dan juga beberapa keluarganya. Bagi Anggita, Andien sudah 

tidak hanya ia lihat sebagai sosok idola semasa kecilnya saja melainkan sosok kakak yang 

selama ini banyak memberikan dukungan bagi dirinya dan juga Sahabat Setia Andien sendiri. 

Selain menjadi insprirasi dan sosok kakak, Andien menurut Anggita juga memberikan 

link yang luas bagi kariernya. Andien membuka banyak peluang dan kesempatan, karena 

berawal dari fandom ini Anggita bertemu dengan orang-orang baru yang sesuai dengan 

passionnya saat ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Harrington dan Bielby (2010), 

bahwa ketika seseorang bergabung bersama sebuah fandom, maka akan terjadi titik balik 

utama yang akan membentuk identitas, merubah kegiatan sehari-hari serta memberikan 

sejarah baru dalam kehidupan. “Additionally, fandom itself (that is, entering or „finding‟ 

fandom) is typically experienced as a major turning point that profoundly re-shapes one‟s 

identity, daily activities, and life trajectory ”(Harrington & Bielby, 2010:437). 

Dengan menjadi inisiator dan koordinator fanbase dari seorang penyanyi jazz sekelas 

Andien, tentu saja Anggita memiliki banyak benefit atau kelebihan yang ia terima. Salah 

satunya adalah saat ini ia bekerja di manajemen artis yang mengorbitkan penyanyi baru 

bernama Zabilla Soeprapto. Pekerjaan yang ia dapatkan saat ini, diberikan oleh mantan 

manajer Andien yaitu Dovie Farrel. Dovie juga lah yang saat itu menghubungi Anggita untuk 

membantu pembentukan fanbase Andien. Menurut Anggita, tidak hanya dirinya yang 

beruntung mendapatkan kesempatan-kesempatan itu. Temannya yang dulu menjadi 

fotografer Andien pun, saat ini telah bekerja menjadi fotografer dari Isyana Sarasvati karena 

Andien selalu mengapresiasi orang-orang yang mendukungnya selama ini. Salah satu bentuk 

apresiasi yang ia lakukan adalah membantu membuka peluang pekerjaan baru untuk Sahabat 

Setia Andien, dengan mengenalkan mereka pada orang-orang yang juga terlibat dalam 

industri musik seperti Andien.  

Memaknai sosok idola yang mengaggap fans sebagai teman, bagi Dennies sangat 

cocok untuk direfleksikan pada diri Andien. Pria bernama lengkap Dennies Martono ini, 

sangat mengagumi Andien melalui karya-karya yang telah dihasilkan dan juga 

kerpibadiannya yang sangat ramah. “Other fans position themselves as the musicians‟ peers 

more than as respectful enthusiasts ” (Baym & Burnett, 2009:444). Pernyataan tersebut 

sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Dennies, dimana ia memposisikan dirinya tidak hanya 

sebagai seorang fans Andien namun lebih dari itu ia menganggap Andien sebagai idola dan 
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juga sahabatnya. Semenjak bergabung dengan Sahabat Setia Andien pada tahun 2013, 

Dennies selalu melihat Andien sebagai pribadi yang tidak pernah berubah. Andien selalu 

menghargai orang-orang yang mengidolakannya dan mendukungnya, meskipun karier di 

dunia musiknya terus memuncak. Dengan persamaan sikap dan perilaku yang dilakukan oleh 

Andien pada dirinya dan juga Sahabat Setia Andien lainnya, nama Sahabat Setia Andien 

sangat sesuai untuk fanbase dari Andien sendiri. 

Selain Dennies, peneliti juga mewawancarai 3 anggota Sahabat Setia Andien lainnya 

yang peneliti temui di kawasan SCBD Sudirman, Jakarta Selatan. Dengan segmentasi awal 

dari musik Andien adalah diatas umur 23 tahun, semua narasumber yang peneliti temui 

adalah yang sudah bekerja. Oleh karena itu, bertemu dengan Andien di waktu-waktu tertentu 

seperti Year End Luncheon ini akan mereka usahakan. Salah satu Sahabat Setia Andien yang 

menyempatkan datang pada Year End Luncheon 2016 lalu adalah Gaby Marshella. Ketika 

disinggung mengenai makna Sahabat Setia Andien bagi dirinya, ia melihat dan memaknai 

Sahabat Setia Andien sebagai sebuah kelompok yang tidak hanya menyenangi hal yang sama 

yaitu Andien dan musiknya, namun memberikan nilai positif bagi setiap orang yang 

tergabung dalam Sahabat Setia Andien. Berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh 

Gardikiotis dan Baltzis (2010), ketika orang-orang yang memiliki kesenangan akan sesuatu 

hal yang sama itu tergabung dalam sebuah kelompok, mereka cenderung akan membedakan 

diri dengan orang lain diluar kelompok tersebut. Salah satu yang dilakukan oleh Gaby adalah 

memiliki perasaan positif akan Sahabat Setia Andien karena tidak pernah membeda-bedakan 

anggotanya.  

Perasaan puas yang dirasakan oleh Gaby saat ini, merupakan bentuk dari rasa sayang 

dan kagum dirinya yang terbalaskan oleh Andien. Perasaan sayang dan kagum yang 

dirasakan oleh Gaby tersebut, tidak sepenuhnya dirasakan oleh Diah dan Andina. Diah dan 

Andina, sebagai dua orang yang baru saja bergabung di dalam fanbase ini hanya memiliki 

sebuah harapan kecil yaitu ingin bertemu dengan Andien secara lebih dekat. Sebelumnya, 

mereka hanya bisa melihat Andien sebagai sosok penyanyi idola mereka saja. Jarak 

kedekatan yang muncul pun hanya sebatas idola dan penonton. Keduanya, selalu 

menyempatkan diri untuk menyaksikan penampilan dari Andien dan setelah acara tersebut 

selesai mereka pun pulang. Dengan bergabungnya mereka di dalam Sahabat Setia Andien, 

mereka ingin lebih mengenal Andien secara dekat dan juga mengabadikan momen dengan 

Andien seperti foto bersama. Seperti apa yang dikatakan oleh Cavicchi (1998) tentang 

bagaimana seseorang bisa menjadi fans dari Bruce Springsteen, yang bisa direfleksikan pada 
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pengakuan Diah dan Andina. “Other people, however, spoke of becoming fans gradually, 

either through getting to know other Springsteen fans or simply by buying albums and going 

to concerts over a period of years. For such people, isolating how they became fans was 

difficult; there was no one "moment” (Cavicchi, 1998:43). Berdasarkan pada pernyataan 

tersebut, Diah dan Andina ingin bergabung dalam Sahabat Setia Andien karena diawali oleh 

perasaan senang akan musik dari Andien, setelah itu mereka selalu menyempatkan diri untuk 

melihat penampilan Andien di Java Jazz pada setiap tahunnya. Untuk meningkatkan 

kepuasaan mereka terhadap musik Andien, akhirnya mereka bergabung dengan Sahabat Setia 

Andien dan bisa lebih dekat dengan Andien secara personal.  

 Bagi Aryo yang saat ini merupakan koordinator fanbase, Sahabat Setia Andien 

dimaknai oleh dirinya sebagai sebuah kelompok atau komunitas yang tidak hanya 

mendukung Andien dalam hal apapun, namun juga menciptakan kedekatan seperti keluarga. 

Sahabat Setia Andien tidak hanya sekedar memenuhi kursi penonton pada tiap penampilan 

Andien, atau sekedar bernyanyi bersama, lebih dari itu ada ikatan emosional yang tercipta 

antara orang-orang yang tergabung di dalam Sahabat Setia Andien. Keluarga yang ia maksud 

sebagai Sahabat Setia Andien ialah orang-orang yang selalu ada kapanpun disaat dibutuhkan, 

perasaan nyaman dan kedekatan yang terjalin sangat akrab. Hal tersebut juga didasari oleh 

dirinya yang menemukan orang-orang di dalam Sahabat Setia Andien yang memiliki 

ketertarikan hobi yang sama yaitu berolahraga. Periode waktu pertemuan Sahabat Setia 

Andien juga terbilang cukup sering, mereka bisa bertemu 2 kali dalam kurun waktu 1 

minggu. Pertemuan itu biasanya mereka gunakan untuk berolahraga bersama seperti lari 

ataupun freeletics. Disamping memiliki periode waktu pertemuan yang rutin, Andien sendiri 

pun tidak pernah memberikan batasan antara dirinya dengan Sahabat Setia Andien sehingga 

menurut Aryo kedekatan yang tercipta begitu dekat dan akrab.  

Selain kelima narasumber diatas, peneliti juga menanyakan makna Sahabat Setia 

Andien bagi sosok Andien sendiri. Perjalanan karier seorang Andien dari tahun 2002 hingga 

saat ini, dengan semua penghargaan yang telah ia peroleh tentu tidak lepas dari peran 

keluarga dan juga fans yang telah memberikan banyak dukungan untuk dirinya. Andien yang 

awalnya merasa tidak memiliki fans dan tidak berniat membuat fanbase pun, pada akhirnya 

merasa tersanjung dengan apa yang dilakukan oleh Sahabat Setia Andien pada dirinya. Ia 

merasa bahwa konsep fanbase biasanya hanya ada pada band-band yang memang sudah 

terkenal seperti Sheila On 7 dan Gigi. Namun ternyata, setelah 10 tahun ia berkarier dalam 

industri musik jazz, ada orang-orang yang menyukai musiknya dan ingin bergabung serta 
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membentuk sebuah fanbase. Hubungan kedekatan yang tercipta dengan jumlah orang yang 

tergabung dalam Sahabat Setia Andien ini, tidak pernah disangka oleh Andien. Sahabat Setia 

Andien bagi seorang Andien telah ia anggap seperti bagian dari keluarganya karena 

komunikasi yang terjalin di dalam fanbase ini begitu intim. Selain itu dengan jumlah anggota 

yang memang tidak terlalu banyak juga menjadi faktor utama terciptanya kedekatan dan 

keloyalan dengan Andien maupun dengan Sahabat Setia Andien di dalamnya.  

Saat Andien meluncurkan single terbarunya, yaitu Belahan Jantungku, Andien 

mengucapkan rasa terima kasih kepada Sahabat Setia Andien melalui Instagram pribadinya. 

Selain itu, Sahabat Setia Andien  juga diundang untuk menyaksikan peluncuran single 

terbarunya ini. Mereka datang karena memang mendapat permintaan langsung dari Andien 

lewat Aryo sebagai koordinator fanbase. Mereka kemudian datang ke tempat peluncuran 

single Andien yang bertempat di dia.lo.gue Arts di Jakarta. Sahabat Setia Andien yang dapat 

menghadiri acara tersebut juga tidak terlalu banyak, mengingat peluncuran singlenya tersebut 

diadakan pada hari kerja.  Selain menganggap Sahabat Setia sebagai bagian dari keluarganya, 

Andien juga merasa pembentukan fanbase ini melahirkan sebuah energi positif bagi seluruh 

anggotanya. Tidak hanya sekedar komunitas yang mengapresiasi karya-karya Andien saja, 

komunitas ini juga mengadakan kegiatan-kegiatan lain seperti makan bersama, olahraga 

bersama, jalan – jalan, dan segala hal positif lainnya. Hal tersebut membuat kesan yang luar 

biasa bagi Andien, dimana ia merasa bersyukur bisa mempersatukan mereka di dalam sebuah 

komunitas berbentuk fanbase. Bagi Cavicchi (1998), fans Bruce Springsteen memiliki ikatan 

yang kuat antara satu dengan yang lainnya karena berbagi kesenangan yang sama untuk 

idolanya, sama halnya dengan apa yang terjadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

di dalam Sahabat Setia Andien. “Springsteen fans share a common interest, but the bonds 

created between them are not as loose and ephemeral as those implied in the metaphorical 

use of "community." “ (Cavicchi, 1998:159). 

Kehadiran Sahabat Setia ketika Andien sedang bernyanyi diatas panggung pun 

membuat dirinya senang. Andien merasa kehadiran Sahabat Setia Andien memang patut 

untuk diapresiasi karena ada pengorbanan yang dilakukan oleh Sahabat Setia Andien ketika 

mereka ingin bertemu dengan Andien. Mereka akan berkorban waktu, materil, dan juga 

pengorbanan lainnya yang telah dibahas pada subbab sebelumnya. Disamping itu, Andien 

pun juga tidak memberikan batasan untuk Sahabat Setia Andien yang ingin mengenal dirinya 

secara lebih dekat. Andien sangat terbuka pada kehadiran Sahabat Setia Andien untuk 

melakukan foto bersama atau sekedar berbincang singkat dengan dirinya, terlebih lagi pada 



9 
 

munculnya anggota-anggota baru pada fanbase Andien. Keakraban tersebut juga terlihat saat 

acara Year End Luncheon yang peneliti datangi, Andien memanggil beberapa nama-nama 

anggota Sahabat Setia Andien dengan alasan rindu karena sudah lama tidak bertemu. Ketika 

ditanya mengenai makna Sahabat Setia Andien bagi dirinya, Andien pun menjawabnya 

dengan mata berbinar-binar. 

Cavicchi (1998) dalam bukunya yang berjudul Trumps Like Us mengatakan bahwa 

keberadaan fandom musik merupakan sebuah keharusan karena fandom menciptakan makna 

bagi kehidupan anggota di dalam fandom tersebut dalam memahami diri mereka sendiri dan 

hubungan mereka dengan orang lain. Pada Sahabat Setia Andien, anggota dalam fandom 

adalah Andien dan keluarganya, manajemennya, dan juga seluruh fans-fansnya. Oleh karena 

itu, pada setiap individu yang terlibat di dalamnya akan memiliki makna berbeda tergantung 

pada peran dirinya di dalam Sahabat Setia Andien. Namun bagi Andien, Sahabat Setia 

Andien selalu membuatnya merasa senang karena memberikan kejutan-kejutan yang tak 

terduga. Ia juga merasa ada hubungan timbal balik yang tercipta diantara dirinya dan Sahabat 

Setia Andien. Ia yang berprofesi sebagai penyanyi selalu berprinsip utuk memberikan 

penampilan terbaik untuk para fansnya dan juga menghibur, begitupun Sahabat Setia Andien 

selama ini selalu membuat dirinya merasa tersanjung dan terhibur dengan seluruh kegiatan 

dan acara yang dibuat khusus untuk Andien.  

Sahabat Setia Andien telah dimaknai berbeda oleh individu yang terlibat di dalamnya. Bagi 

Dennies, Sahabat Setia Andien tidak hanya menjadi kelompok penggemar Andien, namun 

menjadi keluarga kedua bagi dirinya. Menurut Gaby, Sahabat Setia Andien dimaknai sebagai 

sebuah kelompok penggemar yang bisa dekat dengan idolanya secara personal, karena 

sebelumnya ia pernah bergabung dengan fanbase lain dan tidak mendapatkan benefit apapun. 

Lain halnya dengan Diah dan Andina yang baru saja bergabung dengan Sahabat Setia Andien 

saat acara Year End Lucnheon lalu, mereka ingin bisa dekat dengan Andien dan berfoto 

bersama Andien. Untuk Aryo yang menjadi koordinator fanbase Sahabat Setia Andien saat 

ini, fanbase ini ia anggap sebagai keluarga. Ia juga bisa menekuni hobi berolahraganya 

bersama dengan anggota Sahabat Setia Andien yang memang mayoritas hobi berolahraga. 

Makna Sahabat Setia Andien bagi seorang Andien tidak hanya sebagai sekelompok orang 

yang mendukung dirinya saja, lebih dari itu banyak perasaan yang tercurah di dalam fanbase 

ini. Baginya, dengan diselenggarakannya salah satu event gathering tahunan seperti Year End 

Luncheon ini, Sahabat Setia Andien tidak hanya menghibur dirinya namun juga menghibur 

mereka yang menjadi bagian dari Sahabat Setia Andien. Begitulah Sahabat Setia Andien 
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yang dimaknai berbeda oleh tiap-tiap individu yang terlibat di dalamnya, karena terdapat 

perbedaan perasaan dan latar belakang kebudayaan yang dimiliki oleh setiap individu. 

Menurut Fiske dalam Dean (2017), “whereby fandom is aligned with the „cultural tastes of 

subordinated formations of the people, particularly with those disempowered by any 

combination of gender, age, class and race‟ “ (Fiske dalam Dean, 2017:409). 

 KESIMPULAN 

Menjadi anggota fandom Sahabat Setia Andien dimaknai berbeda oleh tiap 

anggotanya, terlebih bagi seorang Andien yang menjadi idola bagi Sahabat Setia Andien. 

Pembentukan fanbase ini pada awalnya adalah untuk mewadahi orang-orang yang menyukai 

Andien, namun seiring dengan berjalannya waktu, Sahabat Setia Andien dimaknai sebagai 

sebuah keluarga baru bagi founder, anggota, maupun Andien. Mereka memiliki ikatan 

emosional dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan Andien, baik dari segi lagunya 

maupun informasi pendukung lainnya.  
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