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Abstrak 

Anak muda berperan dalam proses produksi budaya populer. Perkembangan jejaring media 

sosial membawa kemudahan bagi penggemar untuk melakukan interaksi dengan penggemar 

lain maupun mengembangkan aktivitas-aktivitas untuk memproduksi teks-teks budaya 

populer melalui media online. Perilaku anak muda yang aktif di media sosial membentuk 

identitas kulturalnya melalui proses pemaknaan. Studi ini menggunakan pendekatan cultural 

studies dari John Storey dan konsep hegemoni neo-Gramscian. Metode penelitian yang 

digunakan dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah anak muda penggemar 

boyband BTS berusia 15-24 tahun yang aktif di media sosial sebagai prosumer. Hasil studi 

menunjukkan anak muda penggemar budaya populer berperan aktif dalam mengkonsumsi, 

memproduksi dan mereproduksi teks-teks budaya populer K-Pop melalui media sosial. 

Perilaku anak muda penggemar budaya populer K-Pop menunjukkan identitasnya melalui 

gaya hidup sehari-hari (fashion) dan media sosial yang dimiliki. Subkultur anak muda 

penggemar budaya populer K-Pop ditunjukkan melalui teks-teks budaya baru yang 

diproduksi. Teks-teks baru hasil produktivitas di sosial media seperti meme, fan art, fan 

fiction, pemecahan teori saat comeback, serta orientasi yang berbeda dimana penggemar 

kerap menjodohkan idolanya dengan sesama member group atau laki-laki dengan laki-laki. 

Aktivitas anak muda penggemr budaya populer K-Pop seperti boyband BTS ini disadari atau 

tidak melalui aktivitasnya mereka menjadi kepanjangan tangan serta umpan bagi kaum 

kapitalis. 

Kata kunci : Anak muda, Budaya populer, K-Pop, Media sosial, Subkultur 

 

Abstract 

Teenagers have a role in the production process of popular culture. The development of 

social media networking makes it easy for fans to do interaction  with other fans as well as 

develop activities to produce popular culture text through online media. Teenager’s behaviour 

activities in social media has create their cultural identity through meaningful process. This 

study using cultural studies approach of John Storey and hegemonic theory of Antonio 

Gramsci. The research methods that used in this study is a qualitative approach. The result 

show that popular youth of popular culture plays an active role in consuming, producing and 

reproducing popular K-Pop cultures texts through social media. The behavior of teenagers K-

Pop fans. Teenagers behaviour that love popular K-Pop culture showing their identity 

throught their daily life style (fashion) and social media that they have. The teenager 

subculture of K-pop fans showed by their new text culture that they produced. The new texts 

the result of social media poductivities such as meme, fan art, fan fiction, their comeback 

theory and differet orientation where the fans often to shiping their idol with the same group 

member or guy with the guy. Realize it or not that teenagers activities of K-Pop fans such as 

BTS in long term can make a feedback for capitalists. 
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1. Latar Belakang 

 Korean wave atau Hallyu merupakan salah satu kebudayaan yang berkembang pesat 

ke berbagai penjuru dunia. Selama lebih dari satu dekade budaya populer Korea telah 

menyebar ke seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki minat 

besar terhadap K-Pop serta menjadi salah satu sasaran utama penyebaran budaya Korea. Pada 

tahun 2011 jumlah penggemar budaya populer Korea diperkirakan mencapai 9,3 juta.  

KOCIS  menyatakan terdapat 2 pembagian dalam persebaran, Korean Wave yang muncul 

pada tahun 2006 sampai dengan sekarang dan memliki konten utama musik Korean Pop atau 

yang kini lebih dikenal dengan sebutan K-Pop. Surabaya menjadi salah satu ibukota dengan 

jumlah persebaran penggemar K-Pop yang cukup banyak, hal tersebut dapat dilihat dari 

jumlah komunitas penggemar secara offline maupun online. 

Perkembangan Korean Wave atau Hallyu di Indonesia tersebar ke dalam beberapa 

kota besar sebagai wajah dari penggemar K-Pop. Surabaya menjadi salah satu kota besar 

yang memiliki banyak anak muda penggemar beragam budaya populer seperti K-Pop. Hal 

tersebut dapat dilihat dari berkembangnya fandom dan komunitas berbasis K-Pop di kota 

Surabaya. Terdapat kurang lebih sebanyak 25 kelompok penggemar K-Pop dan 1 komunitas 

yang merangkul seluruh fandom, tidak hanya musik pop Korea namun juga mewadahi 

penggemar drama, aktris/aktor atau model dan reality show yang ada di kota Surabaya.  

Kelompok penggemar selama ini identik dengan kefanatikkan yang berpotensi  karena 

dianggap memiliki akses pengetahuan tertentu serta tradisi-tradisi dalam sebuah kelompok 

tersebut. Pada kenyataannya kelompok penggemar seringkali dipandang melakukan banyak 

perilaku menyimpang karena bertingkah fanatik terhadap apa yang digemari, misalnya anak 

muda penggemar boyband, drama dan lainnya. Dalam perkembangannya, penggemar 

mengkonsumsi budaya populer berupa musik, film, buku novel dan lainnya melalui televisi, 

toko buku, radio. Sedikit berbeda beberapa tahun terakhir penggemar budaya populer 

mengkonsumsi teks-teks budaya melalui berbagai media terutama dengan memanfaatkan 

media sosial sebagai jalan utama. Perkembangan teknologi media memunculkan kajian baru 

dalam studi subkultur anak muda. Dalam hal ini subkultur online terus berkembang melihat 

semakin tinggi intensitas anak muda penggemar budaya populer menggunakan internet. 

Dapat dilihat bahwa hal ini merupakan salah satu bentuk dampak dari konvergensi media. 

Salah satu penyumbang terbanyak penggemar boyband BTS di Indonesia ada di 

Surabaya. Selain dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas yang berbasis online 

maupun offline ternyata banyak diantara penggemar yang aktif dalam fandom tetapi tidak 

masuk ataupun mengikuti komunitas-komunitas yang berdiri untuk fandom BTS. Umumnya 



anak-anak muda tersebut aktif berselancar di sosial media untuk mendapatkan informasi idola 

mereka dan membentuk kelompok-kelompok secara virtual dengan sesama penggemar BTS 

(ARMY). Anak muda penggemar budaya populer K-Pop tersebut beberapa bahkan banyak 

diantaranya yang juga multifandom sehingga pilihan untuk tidak mengikuti komunitas secara 

offline menjadi sesuatu yang tepat. Menurut informasi dari laporan-laporan kegiatan 

komunitas, pertemuan secara intens melalui kumpul wajib maupun ketika event sudah mulai 

berkurang peminatnya. Adanya kegiatan bertemu secara langsung hanya terjadi apabila ada 

even seperti BTS konser di Indonesia  atau lomba cover dance juga untuk project 

anniversary.   

Budaya populer tidak terlepas dari kegiatan anak muda sebagai penggemar melalui 

berbagai macam media terutama online media. Penelitan mengenai fandom dan fan culture 

sudah banyak dilakukan sebelumnya dimana banyak mengulas tentang perilaku fantisme 

fans, fandom serta bentuk konsumsi yang dilakukan anak muda penggemar budaya populer 

K-Pop. Sebagai bagian yang tidak terlihat mengikuti komunitas, kelompok anak muda yang 

aktif di media sosial ini memiliki kontribusi yang besar dalam perkembangan K-Pop. Studi 

ini dilakukan untuk melihat perilaku anak muda penggemar budaya populer serta posisi anak 

muda penggemar budaya populer sebagai konsumen sekaligus produsen dalam 

perkembangan yang tergabung di dalam fandom secara online dengan pendekatan culture 

studies.  

 

I. 2 Fokus Penelitian 

Berkembangnya penggemar Hallyu utamanya K-Pop dan drama yang ada di berbagai 

belahan dunia membawa dampak yang luar biasa pada penggemar yang berasal dari berbagai 

daerah di Indonesaia. Kota Surabaya sebagai salah satu kota besar turut menyumbang jumlah 

penggemar budaya K-Pop dapat dilihat dari berkembangnya fandom berbasis online dengan 

pengikut yang banyak. Salah satu produk K-Pop yang sedang hangat dan menarik banyak 

perhatian adalah boyband/Boyband BTS. Fandom BTS yang diberi nama ARMY memiliki 

keunikan apabila dibandingkan dengan fandom Boyband lain. Seiring dengan popularitas 

BTS semakin berkembang pula penggemarnya (ARMY). Di kota Surabaya fandom Boyband 

BTS memiliki komunitas yang berbasis offline maupun online, namun pada kenyataannya 

aktivitas individu secara online lebih diminati oleh penggemar Boyband BTS. Berdasarkan 

penjelasan yang telah dijabarkan dalam latar belakang fokus studi ini yaitu 

1.. Bagaimana identitas subkultur anak muda penggemar budaya populer K-Pop  



2. Bagaimana posisi remaja penggemar Boyband BTS sebagai bagian dari fandom budaya 

populer dalam mengkonsumsi, memproduksi dan mereproduksi teks-teks budaya melalui 

media sosial dalam perkembangan budaya populer K-Pop? 

 

I. 3 Tujuan 

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai dan mempunyai 

faedah bagi peneliti serta masyarakat umum lainnya. Tujuan yang dilakukan pada 

penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus seperti yang 

di jabarkan di bawah ini 

1. Mengetahui identitas subkultur anak muda penggemar budaya populer K-Pop 

2. Mengetahui posisi remaja penggemar Boyband BTS sebagai bagian dari fandom  

budaya populer dalam  mengkonsumsi dan memproduksi teks-teks budaya melalui media 

sosial dalam perkembangan budaya populer K-Pop 

 

I. 4 Manfaat  

 Dari tujuan yang ingin dicapai studi mengenai penggemar Boyband BTS memiliki 

manfaat baik secara praktis maupun akademis 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan hasil 

penelitian akademis khususnya untuk ilmu pengetahuan sosiologi terlebih untuk 

perkembangan culture studies  

2.  Manfaat Praktis 

 Informasi dari adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat sebagai referensi sekaligus bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan 

seperti lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat 

2. Kerangka Teori 

Cultural studies menganggap budaya lebih bersifat politis dalam pengertian yang 

sangat spesifik yaitu sebagai ranah konflik dan pergumulan. Cultural studies dipandang 

sebagai suatu hal yang penting dalam proses produksi maupun reproduksi hubungan sosial 

dalam kehidupan sehari-hari. Cultural studies berdasarkan pada Marxisme yang diterangkan 

ke dalam dua cara fundamental. Pertama untuk memahami makna dari teks atau praktik 

budaya perlu dilakukan analisis dalam  hal konteks sosial historis produksi dan konsumsinya. 

Melihat proses terbentuknya bukan berarti budaya merupakan  hasil kajian dari struktur dan 

sejarah tersebut. Dalam  hal ini culture studies menjelaskan bahwa nilai-nilai budaya berasal 



dari fakta sehingga membantu dalam  membangun struktur sejarah. Kedua, asumsi ini berupa 

pengenalan bahwa masyarakat industri kapitalis terbagi ke dalam sekat-sekat yang tidak adil 

seperti etnis, gender kelas dan lainnya.  

Storey berusaha mengkomparatifkan beberapa teori dimana dapat dilihat dari 

perspektif marxisme cultural studies menjelaskan ke dalam 2 cara yang fundamental. Pertama 

memahami makna teks-teks dan praktek budaya kemudian dianalisis dalam konteks sosial, 

histor produksi dan konsumsinya. Kedua melalui kerangka konsep hegemoni Antonio 

Gramsci. Hegemoni menekankan pada bentuk ekspresi, cara penerapan, mekanisme yang 

dijalankan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui para korbannya, 

sehingga upaya itu berhasil dan mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka. Melalui 

hegemoni, ideology kelompok dominan dapat disebarkan, nilai dan kepercayaan dapat 

dipertukarkan. Akan tetapi, berbeda dengan manipulasi atau indoktrinasi, hegemoni justru 

terlihat wajar, orang menerima sebagai kewajaran dan sukarela. Salah satu kekuatan 

hegemoni adalah bagaimana ia menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang 

dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah.Dalam culture studies 

untuk memahami budaya populer salah satunya adalah teori artikulasi 

 Culture studies dan budaya populer dalam Storey menjelaskan alur berkembangnya 

produk-produk yang termasuk ke dalam budaya populer. Dalam bukunya Perkembangan 

budaya pop selanjutnya adalah televisi. Televisi merupakan salah satu produk budaya populer 

yang sangat populer di dunia. Di Amerika merupakan negara yang menghabiskan banyak 

waktu untuk menonton televisi. Hall menjelaskan melalui “encoding and decoding in the 

televisual discourse”. Momen ini menjelaskan pertama kali cultural studies muncul dari 

leavisisme-kiri, versi pesimistis marxisme, model-model komunikasi-komunikasi massa 

Amerika, kulturalisme dan strukturalisme 

 Musik pop kini telah menjadi bagian dari kehidupan dimana bisa ditemui dimanapun 

kita pergi seperti pusat-pusat perbelanjaan, televisi, radio, taman, restoran dan lainnya. 

Pilihan mengenai musik akan memberi peranan dalam memahami diri sendiri. Nilai-nilai 

penting yang terkandung dalam musik pop saat ini lebih bersifat kultural dan ekonomi. 

Adorno menunjukkan hal yang sangat berpengaruh dalam musik populer, yang pertama 

bahwa musik populer telah distandarisasikan dari sisi yang paling umum sampai spesifik. 

Dalam hal ini sekali pola musikal atau bahkan liriknya sukses maka  ia akan dieksploitasi 

sampai pada puncak kelelahan komersial. Kedua musik pop bekerja di bawah naungan 

kapitalisme mendorong pendengaran pasif  dan repetitif dimana menunjukkan dunia yang 

sebagaimana adanya. Muik pop kemudian membentuk dialektika yang letih dimana dalam 



mengkonsumsinya dibutuhkan pengalihan dan pemalingan perhatian sedangkan dibalik itu 

menghasilkan pengalihan dan pemalingan perhatian dalam diri konsumen.Ketiga musik pop 

beroperasi seperti semen sosial. 

 Asumsi mengenai musik menentukan nilai guna dari produk-produk yang dihasilkan 

dan secara pasif masyarakat mengkonsumsi apa yang ditawarkan oleh industri musik. 

Buruknya mereka menjadi korban budaya dan termanipulasi oleh musik yang mereka 

konsumsi. Muncul pernyataan mengenai apa yang diproduksi menentukan bagaimana 

mengkonsumsinya. Seperti yang diketahui industri musik merupakan produk kapitalis dan 

membawa konten kapitalis. Industri musik memiliki kekuatan politik maupun budaya yang 

besar. Industri pop mengalami kesulitan untuk mengontrol selera musik konsumen karena 

terdapat perbedaan antara nilai guna dan nilai tukar. Kesulitan ini terletak pada kontrol 

terhadap nilai guna (nilai kultural) dikarenakan konsumenlah yang menjadi penentu di bagian 

ini. 

Budaya populer dalam masyarakat bukanlah hasil dari produk budaya dan 

keberadaannya berkontradiksi dengan asalnya. Di sisi lain budaya yang ada mengalami 

industrialisasi dengan pelakunya tidak lain adalah manusia dan hasil komoditas budaya 

tersebut diperjualbelikan untuk kepentingan ekonomi.  Posisi budaya di sini hanyalah sebagai 

penghasil repertoar teks atau sumber daya budaya bagi masyarakat yang kemudian digunakan 

atau ditolak lalu menghasilkan budaya populer.  Produk budaya semacam ini berasal dari 

bawah dimana merupakan hasil seni mengolah sistem. Tidak hanya menghasilkan komoditas 

yang bersifat budaya maupun material.  

3. Metode Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian mengenai subkultur anak muda penggemar budaya 

populer K-Pop, peneliti bermaksud menjabarkan secara mendalam dan menyeluruh tentang 

subkultur anak muda penggemar budaya populer oleh karena itu pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif dimana subyek utamanya adalah remaja penggemar budaya 

populer K-Pop. Studi mengenai subkultur anak muda penggemar budaya populer K-Pop 

menggunakan teori budaya populer John Storey dan hegemoni Antonio Gramsci untuk 

menganalisis bagaimana posisi anak muda dalam mengkonsumsi, memproduksi dan 

mereproduksi budaya populer K-pop sehingga menggunakan paradigma interpretatif. 

Paradigma interpretatif melihat ilmu sosial sebagai analisi sistematis  terhadap ‘social 

meaningful action’. Pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap actor dalam setting 

yang alamiah agar dapt memahami dan menafsirkan bagaimana actor menciptakan dan 

memahami dunia sosial. 



Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan alasan untuk memberikan data 

serta gambarang mengenai subkultur anak muda penggemar budaya populer K-Pop BTS. 

Untuk mendapatkan data yang mendalam maka digunakan wawancara mendalam serta 

pengamatan terhadap situs-situs online dan media sosial. Penelitian kualitatif sendiri tidak 

membuat keberadaan peneliti menjadi seseorang yang mengintervensi subyek dan justru 

mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan bagaimana munculnya pengalaman sosial serta 

makna yang diperoleh. Penelitian kualitatif juga membentuk peneliti merefleksikan 

bagaimana peran mereka dalam penelitian dan latar belakang budaya, pengalaman berpotensi 

membentuk interpretasi sepeti tema-tema yang dikembangkan dan makna-makna yang 

dianggap sebagai sumber data. 

Keuntungan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana peneliti bisa 

berhadapan langsung dengan informan yang memberikan pernyataan bervariatif karena 

ketika di lapangan seringkali fokus penelitian dapat berkembang dan lebih fleksibel. 

Kualitatif membuat peneliti bisa lebih interaktif dengan informan sehingga dapat mengetahui 

kondisi yang sebenarnya pada saat dilakukan wawancara mendalam. Sehingga dalam 

penelitian kualitatif mempertimbangkan sudut pandang individu melalui wawancara dan 

observasi terperinci.Penelitian ini dilakukan dengan mencari data primer yaitu melakukan 

wawancara mendalam dengan anak muda penggemar budaya populer K-Pop boyband BTS 

sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari aktifitas secara online di media sosial juga 

buku-buku dan berita terkait. 

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan snowball dimana cara penentuan 

informan ini mengandalkan informan kunci untuk menentukan informan subjek dan 

dilakukan dengan berulang-ulang. Yang dimaksud berulang-ulang disini adalah menentukan 

informan berdasarkan informan kunci, kemudian dari informan kunci merujuk pada informan 

lainnya hingga dicapai sejumlah informan yang dianggap telah merepresentasikan berbagai 

informan yang diperlukan. Dalam penentuan nforman terdapat 3 kategori yang digunakan 

yaitu informan kunci, informan subjek dan informan non subjek. Informan yang dipilih 

adalah informan kunci untuk menemukan informasi mengenai permasalahan terkait yaitu 

anak muda penggemar budaya populer yang tergabung dalam fandom Boyband BTS 

(ARMY). Dengan demikian maka didapatkan informasi mengenai informan selanjutnya atau 

informan subjek yang sesuai dengan kebutuhan data peneliti. 

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Surabaya dimana banyak penggemar budaya 

populer K-Pop yang tergabung dalam fandom berbasis online. Tidak hanya berada dalam 

komunitas, banyak individu-individu yang menggemari Boyband BTS atau yang disebut 



ARMY dan mereka menunjukkan diri melalui identitas di media sosial baik dengan identitas 

asli maupun disamarkan karena menjalankan peran lain yaitu dengan memisahkan akun 

pribadi dengan akun fanbase maupun RP (Role Play). Salah satu teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (indepth interview).  

Pengertian wawancara mendalam adalah suatu proses memperoleh keterangan/informasi 

terkait permasalahan/fokus penelitian yang dikaji, dengan cara tanya jawab secara tatap muka 

antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

pedoman wawancara (guide), dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan 

sosial yang relatif lama. Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dan 

interaktif sampai data yang diperoleh jenuh. Sugiyono (2008) menyebutkan aktivitas tersebut 

adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

4. Identitas Subkultur Anak Muda Penggemar Budaya Populer 

Anak muda pengemar budaya populer K-Pop boyband BTS atau biasa disebut ARMY 

membentuk dan mengembangkan identitas melalui aktifitas online di media sosial dan 

menghasilkan produk budaya khas dari fandom tersebut yang sifatnya sosial. Dalam hal ini 

identitas menjadi sebuah produk sosial yang dikembangkan melalui aktivitas penggemar. 

Identitas sendiri merupakan suatu penanda yang melekat pada seseorang dimana memiliki 

ciri yang khas dan berbeda dengan orang yang lainnya. Musik pop Korea yang tengah 

digandrungi anak-anak muda bisa dikatakan memiliki perbedaan dengan model musik lain, 

oleh sebab itu ARMY sebagai salah satu fandom terbesar yang tentu saja memiliki pengaruh 

besar terhadap berkembangnya sebuah budaya populer. Berbicara mengenai identitas 

memang sangat perlu dalam menelisik lebih jauh posisi anak muda penggemar budaya 

populer, selain itu identitas menjadi pembeda antara fandom satu dengan lainnya. 

Identitas yang dibentuk dan dikembangkan oleh penggemar boyband BTS dalam 

bentuk identitas kultural dan sosial dimana tidak bersifat stagnan atau tetap. Identitas juga 

bukan merupakan sesuatu yang bersifat given dan kemudian menetap melainkan melalui 

proses dengan melibatkan berbagai macam negosiasi secara terus menerus. Proses sosial dan 

kultural tersebut bukanlah identitas yang bersifat permanen tetapi sebagai sesuatu yang terus 

berkembang melalui aktivitas anak muda penggemar budaya populer K-Pop. Maksud dari 

identitas disini adalah sebagai pembeda sekaligus perbedaan dengan fandom lainnya. 

Poin utama dalam identitas adalah sebagai penanda. Hal tersebut diwujudkan dalam 

bentuk-bentuk yang merepresentasi identitas suatu fandom. hasrat (desire) serta khayalan 

(fantasi), karena identitas sesungguhnya merupakan pencarian atau pembentukan “menjadi” 

dan “untuk menjadi” gambaran dari suatu keinginan. Dalam dunia nyata identitas seringkali 



ditunjukkan dalam hal-hal yang sehari-hari melekat pada diri seperti gaya berpakaian, rambut 

make up dan sebagainya. Perilaku seseorang juga menjadi sebuah penanda/identitas. Hal 

tersebut terjadi tidak begitu saja namun diiringi dengan adanya pengaruh sosial, kultural dan 

individu yang menentukan ingi menjadi terlihat seperti ‘apa’atau dalam kata lain individulah 

yang menunjukkan bagaimana orang lain berpikir siapa diri kita. 

Identitas dalam kelompok cyberspace atau identitas yang ada di media sosial bisa saja 

berbeda dengan identitas asli di dunia nyata. Berbeda dalam hal ini bukan berarti memiliki 

identitas ganda meskipun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa anak muda 

penggemar budaya populer K-Pop memiliki beberpa indentitas di dunia maya dengan di 

kenyataan. Identitas di dunia maya/dalam media sosial dibentuk melalui teks-teks pada dunia 

tersebut dimana mereka yang tinggal di dalamnya membentuk identitas tersebut. Hal tersebut 

dapat dilihat dari avatar akun seseorang, serta konten-konten yang ada di dalam sebuah akun 

di media sosial juga bahasa yang digunakan. Anak muda penggemar budaya populer 

mengembangkan identitas yang dibangun melalui lingkungan yang ingin mereka disebut 

seperti apa. 

Untuk melihat subkultur anak muda penggemar budaya populer berkembang perlu 

dilakukan pemetaan, hal yang termasuk ke dalamnya yaitu perlu diketahui bagaimana 

aktivitas konsumsi, produksi dan reproduksi teks-teks budaya yang digemari. Dari kelompok 

yang tergabung dalam cyberspace ini mereka mengembangkan ketiga hal tersebut sehingga 

membentuk menjadi sebuah subkultur. Selain itu anak muda penggemar BTS juga memiliki 

pemaknaan tersendiri pada aktivitasnya di dunia maya/di media sosial. 

Hal yang paling ketara atau kita lihat selama ini pada penggemar BTS adalah teks-teks 

budaya yang mereka konsumsi. Berbeda dengan penggemar pada kelompok lain seperti 

komunitas penggemar film,penggemar barang-barag atau koleksi tertentu. Penggemar produk 

budaya Korea memiliki karakteristik yang khas dan seringkali dianggap berbeda bahkan aneh 

di mata masyarakat. Industri budaya Korea mampu membuat penggemarnya menjadi benar-

benar seolah-olah terikat dan kecanduan sehingga tidak jarang anak-anak muda penggemar 

K-Pop menunjukkan perilaku yang berbeda dengan penggemar budaya populer pada 

umumnya. Penggemar BTS mengidentitaskan diri sebagai fans dari BTS atau yang biasa 

dsebut ARMY melalui aktivitas konsumsi dan produksi di media sosial dan juga dalam 

kehidupan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari mereka menunjukkan identitas melalui 

barang-barang atau aksesoris yang digunakan dan hal-hal yang dibicarakan dengan sesama 

teman. 



 Aktivitas yang dilakukan ARMY (sebutan penggemar BTS) dalam dunia virtual 

biasanya menjalankan beberapa peran sehingga tidak cukup hanya berkomunikasi dengan 

idola ataupun sesama penggemar lain. Beberapa aktivitas yang dikembangkan oleh ARMY di 

dunia virtual melalui media sosial yang digunakan oleh BTS. Sebelumnya ARMY sendiri 

terbagi ke dalam 2 golongan yaitu K-ARMY yaitu bagi ARMY atau penggemar BTS yang 

berasal dari Korea Selatan sedangkan Intl-ARMY untuk ARMY dari seluruh dunia. Pada 

beberapa aplikasi di media sosial yang dimiliki oleh BTS maka disitulah ARMY juga akan 

membuat akun dengan beragam identitas. Dan melakukan aktivitas konsumsi dan produksi 

teks-teks budaya di sana. 

 Hingga saat ini diketahui BTS memiliki beberapa akun media sosial yang memang 

digunakan untuk berkomunikasi dengan penggemarnya seperti twitter, channel di Vlive, 

Facebook, Youtube, Fancafe, Weibo, SNS, Instagram. Akun-akun official tersebut biaanya 

digunakan untuk berkomunikasi dengan ARMY. Anak muda yang tergabung dalam fandom 

BTS memiliki beragam cara untuk menunjukkan kecintaan pada idolanya dari membentuk 

komunitas dalam dunia nyata, virtual sampai membuat project-project besar untuk 

memeriahkan anniversary gru ataupun ulang tahun para member BTS. 

John Fiske menyatakan keadaan menjadi penggemar (fandom) terutama penggemar budaya 

populer biasanya memang dicirikan dua aktivitas utama, yaitu diskriminasi dan produktivitas. 

Penggemar membuat garis yang tajam dan tidak toleran antara apa dan siapa yang mereka 

gemari, dan apa yang mereka tidak gemari. Menjadi penggemar seringkali ditandai oleh 

keterlibatan yang aktif, antusias, partisan, partisipatif dengan teks budaya yang digemarinya. 

Seseorang yang menjadi penggemar, menurut Fiske cenderung menjadi konsumen yang loyal 

bahkan sering pula adiktif dan menyukai hal-hal tertentu yang memang menjadi daya tarik 

apa yang mereka gemari dan konsumsi sehari-hari. Apa yang ditemukan dalam pencarian 

data lapangan, meski sebagian penggemar memperlihatkan sikap diskriminasi yang sama 

seperti yang ditemukan Fiske, tetapi sebagian penggemar yang lain sebetulnya tidak selalu 

menarik batas yang jelas pada apa yang mereka gemari karena mereka multifandom. 

 Diskriminasi yang dilakukan oleh anak muda penggemar budaya populer K-Pop BTS 

ini berlaku pada penggemar BTS yang tidak multifandom. Tipe penggemar seperti ini 

seringkali berdiskusi bahkan sampai berdebat di media sosial bahkan tidak jarang 

meninggikan ego dengan mendiskriminasikan kelompok/fandom lain. Sikap semacam ini 

dinilai oleh sebagian penggemar sebagai fans prematur atau fans yang tidak dewasa karena 

dianggap menjelekkan fandom dan menimbulkan war antar fandom. 



 Informan juga menunjukkan identitas yang sesungguhnya pada akun-akun media 

sosial yang dimiliknya atas nama pribadi  Selain menunjukkan identitas melalui akun-akun 

media sosial penggemar boyband BTS juga menunjukkan melalui bukti fisik. Benda yang 

menjadi bentuk identitas ARMY seperti wallpaper HP, Lapotop, poster yang ditempel di 

kamar. Bahkan banyak diantara para penggemar yang menggunakan aksesoris berua ernak 

pernik seperti gantungan kunci, stiker yang ditempelkan di sepeda motor, helm dan buku 

untuk kuliah. Penggemar BTS yang rata-rata masih berusia remaja menjadi gemar menabung 

demi mewujudkan merchandise yang dikeluarkan oleh agensi yang menaungi BTS.  

Diketahui boyband BTS kini tengah naik daun dan banyak menjalin kerjasama dengan brand-

brand terkenal seperti kosmetik, Puma, ayam goreng, tas dan masih banyak lagi. Terbaru 

BTS bersama Puma meluncurkan produk sepatu yang terdapat tanggal debut boyband BTS 

dan juga gambar yang menunjukkan masing-masing member. Sebagai masyarakat 

konsumeris anak muda penggemar BTS banyak yang terus menerus berkeinginan untuk 

memiliki semua barang tersebut. Ukuran identitas seorang penggemar bagi seorang 

penggemar BTS adalah keloyalan dengan BTS dengan cara memiliki semua barang yang 

dikeluarkan oleh agensi BTS. Penggemar telah tersimulakra dan masuk ke dalam ersat 

dimana mereka mencari nilai kedua dari suatu barang. 

Anak muda penggemar budaya populer ini juga membuat fan fiction, meme dan  melakukan 

diskusi untuk memecahkan teka-tei teori Bighit. Dari sini menunjukkan bahwa informan 

tidak hanya melakukan kegiatan konsumsi saja, namun indikasi bahwa penggemar 

melakukan kegiatan produksi teks-teks budaya melalui budaya populer yang telah terbentuk 

sebelumnya. 

Para penggemar yang tergolong aktif tidak hanya berpartisipasi aktif dan produktif 

dalam sirkulasi makna sosial, tetapi mereka biasanya juga ikut aktif dalam penciptaan makna 

dan mengembangkan  teks budaya yang baru. Membuat fanfiction, mengunggah video buatan 

mereka sendiri, memposting gambar, dan lain sebagainya adalah bagian dari aktivitas 

penggemar untuk ikut terlibat dalam penciptaan teks-teks budaya populer. Di kalangan 

fandom online, produktivitas penggemar, menurut Fiske dapat menempuh jarak yang bahkan 

lebih panjang, menghasilkan teks-teks yang menyaingi, memperluas dan mereproduksi teks-

teks asli. 

Seperti ditemukan dalam studi ini, bahwa hubungan antara penggemar BTS dan teks-

teks populer adalah hubungan yang aktif dan produktif. Artinya, yang namanya penggemar 

tidak selalu dipahami sebagai korban korban pasif dari  kekuatan industri budaya populer 

atau korban kapitalisasi media massa. Studi ini menemukan, sebagian penggemar  BTS 



ternyata bukanlah melulu konsumer yang hanya menikmati teks-teks budaya dan kemudian 

tersimulakra di dalam musik yang mereka gemari. Sebagian penggemar diketahui tidak hanya 

menjadi konsumer pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses produksi teks dan proses 

pemberian makna teks budaya sebagai respons atas teks media profesional yang 

dikembangkan kekuatan industri budaya mau pun menjadi bagian dari perbincangan dengan 

sesama anggota penggemar online lain di dunia maya. 

Mengacu pada pemikiran Henry Jenkins, studi ini menemukan paling-tidak ada tiga 

ciri utama yang menandai moda pemberian makna yang dikembangkan penggemar terhadap 

teks-teks budaya populer seperti boyband BTS. Teks-teks budaya populer dikonsumsi dengan 

cara menarik teks mendekati ranah pengalaman hidup penggemar. Di sini yang menentukan 

ternyata adalah keterlibatan intelektual dan emosional penggemar termasuk juga nilai-nilai 

penggemar teks itu atau pengalaman hidup penggemar. Menyukai member yang, misalnya 

bisa saja antara penggemar satu dengan yang lain memberikan makna yang berbeda hal 

tersebut tergantung  pada latar belakang pengalaman hidup dan nilai yang mereka anut.  

Bisa saja seorang penggemar begitu mengidolakan seorang member BTS karena 

merasa bahwa merekalah orang yang seharusya diidolakan di dunia nyata. Sementara 

penggemar yang lain justru mengembangkan sikap yang berbeda karena didasari referensi 

pengalaman hidup yang juga berbeda. Di kalangan sesama anggota online fandom, 

percakapan antar anggota yang mereka kembangkan di dunia maya tak jarang pula 

berkesinambungan karena isu-isu yang diperbincangkan tengah hangat di kalangan mereka. 

Bahkan hampir seluruh informan yang menjadi sumber informasi mengaku bahwa justru 

terjalin hubungan pertemanan setelah berhubungan di media sosial. Tidak jarang abhkan ada 

yang sampai menjalin hubungan berpacaran karena merasa cocok satu sama lain. Dalam 

kelompok RP maupun fanfic dan lainnya,jalinan hubungan yang kemudian diwujudkan ke 

dalam dunia nyata cukup banyak terjadi. Bahkan setelah merasa nyambung di media sosial 

tidak jarang mereka saling bertukar akun pribadi dan membuat grup chat di tempat lain. 

Sebagai bagian dari net generation, salah satu kegiatan utama yang dikembangkan anak muda 

urban yang tergabung sebagai fandom boyband BTS adalah memproduksi, mensirkulasi 

konten media atau teks-teks budaya yang mereka gemari, dan kemudian melakukannya 

secara terus menerus.  

Bisa saja seorang penggemar begitu mengidolakan seorang member BTS karena 

merasa bahwa merekalah orang yang seharusya diidolakan di dunia nyata. Sementara 

penggemar yang lain justru mengembangkan sikap yang berbeda karena didasari referensi 

pengalaman hidup yang juga berbeda. Di kalangan sesama anggota online fandom, 



percakapan antar anggota yang mereka kembangkan di dunia maya tak jarang pula 

berkesinambungan karena isu-isu yang diperbincangkan tengah hangat di kalangan mereka. 

Bahkan hampir seluruh informan yang menjadi sumber informasi mengaku bahwa justru 

terjalin hubungan pertemanan setelah berhubungan di media sosial. Tidak jarang abhkan ada 

yang sampai menjalin hubungan berpacaran karena merasa cocok satu sama lain. Dalam 

kelompok RP maupun fanfic dan lainnya,jalinan hubungan yang kemudian diwujudkan ke 

dalam dunia nyata cukup banyak terjadi. Bahkan setelah merasa nyambung di media sosial 

tidak jarang mereka saling bertukar akun pribadi dan membuat grup chat di tempat lain. 

Sebagai bagian dari net generation, salah satu kegiatan utama yang dikembangkan anak muda 

urban yang tergabung sebagai fandom boyband BTS adalah memproduksi, mensirkulasi 

konten media atau teks-teks budaya yang mereka gemari, dan kemudian melakukannya 

secara terus menerus.  

Dengan bermodalkan literasi media, anak-anak muda penggemar boyband BTS 

mempunyai  kesempatan untuk mengembangkan pengalaman interaktif yang membentuk 

suatu identitas. Literasi berkaitan erat  dengan identitas, karena praktik literasi merupakan 

bentuk ekspresi diri melalui aktivitas-aktivitas yang melibatkan  teks, mulai dari teks cetak 

hingga media online dalam bentuk aktivitas kolaboratif. 

Dalam beberapa kasus, anak-anak muda yang terlibat dalam kelompok penggemar budaya 

populer global, memperlihatkan dan terlibat dalam bentuk-bentuk perlawanan simbolik 

terhadap budaya dominan, baik untuk tujuan memperlihatkan identitas dirinya yang berbeda 

atau dilakukan sebagai bentuk pemberontakan terhadap hegemoni yang dikembangkan 

kekuatan kapitalisme.  

Anak  muda yang tergabung dalam fandom penggemar budaya populer seperti 

boyband BTS selain menjadi konsumen mereka juga  menjadi produsen dari berbagai teks-

teks budaya. Di sadari atau tidak pada hakekatnya kelompok anak muda penggemar budaya 

populer seperti boyband K-Pop BTS ini menjadi salah satu perpanjangan tangan maupun 

umpan bagi kepentingan industri budaya. Kekuatan yang ada di dalam industri budaya 

mengakibatkan ketidakterasaan pada anak muda penggemar budaya populer. Anak muda 

penggemar budaya populer menjadi jalan untuk memasarkan serta memperluas pangsa pasar 

industri budaya dalam memproduksi tek-teks budaya. Sehingga dapat dikatakan industri 

budaya memiliki kekuatan untuk terus memperluas jaringan dan seringkali membuat abak 

muda yang tergabung dalam fandom terjebak dalam pusaran kekuatan kapitalis yang terus 

menghegemoni. 

5. Kesimpulan 



 Studi mengenai subkultur anak muda penggemar budaya populer ini dapat 

disimpulkan: 

1. Anak muda penggemar budaya populer K-Pop seperti boyband BTS mengembangkan 

identitas sebagai penggemar melalui beberapa aktivitas yang dilakukan melalui media sosial. 

Identitas yang berkembang pada anak muda penggemar budaya populer K-Pop boyband BTS 

melakukan aktivitas secara terus menerus dan berulang-ulang dan yang terpenting mencapai 

tujuan dimana anak muda sebagai penggemar menginginkan dirinya dilihat sebagai apa yang 

digemari yaitu identitas sebagai penggemar boyband BTS. Identitas tersebut secara fisik 

ditunjukkan melalui benda atau artifak-artifak yang dapat terlihat secara fisik sebagai 

identitas penggemar seperti mengoleksi mecrhandise BTS, memakai produk-produk yang 

diiklankan oleh BTS. Di sisi lain anak muda penggemar budaya populer K-pop menunjukkan 

identitas melalui konsumsi media sosial atau online yang tergabung ke dalam fandom BTS. 

Kegiatan yang dilakukan penggemar seperti aktif mencari informasi mengenai BTS di media 

sosial, menggunakan aplikasi musik yang memiliki keterkaitan dengan vote untuk ajang 

award tahunan yang diadakan di Korea seperti melon, spotify, i-tunes, youtube dan lainnya. 

Tidak hanya sebagai konsumen, penggemar boyband BTS juga melakukan aktivitas yang 

tergolong ke dalam kegiatan produksi seperti membuat fan fiction, fan art, meme, video 

kompilasi, melakukan project-project tertentu untuk merayakan hari-hari khusus seperti 

anniversary, ulang tahun member, konser dan untuk memenangkan BTS dalam acara awards. 

2. Penggemar budaya populer BTS memiliki pemaknaan yang berbeda dimana makna-makna 

yang diberikan oleh penggemar boyband BTS ini kemudian diolah menjadi bahan untuk 

mengembangkan aktivitas fangirl seperti memaknai teks budaya populer sebagai kegiatan 

untuk mengembangkan interaksi dengan penggemar lain melalui akun-akun media sosial 

yang sejenis seperti akun role play di twitter, akun fanbase di instagram. Aktvitas ini 

kemudian berkembang ke dalam komunikasi yang intens diantara pengguna media sosial 

yang memanfaatkannya untuk kepentingan fandom kemudian terbentuklah sub-sub kelompok 

yang menjalin komunikasi dalam dunia nyata. 

3. Penggemar budaya populer K-Pop seperti BTS menggunakan waktu luang untuk 

mengkonsumsi serta memproduksi teks-teks budaya populer K-Pop yang berkonsentrasi ada 

boyband BTS. Ketertarikan kepada boyband BTS menjadikan aktivitas fangirl sebagai 

sesuatu yang adiktif atau candu sehingga penggemar yang sudah masuk ke dalamnya akan 

sulit untuk mengontrol diri dalam melakukan kegiatan konsumsi dan produksi yang porsinya 

berbanding sama.  



4. Anak muda penggemar budaya populer K-Pop boyband BTS melalui aktivitas konsumsi 

sekaligus produksinya tanpa disadari menjadi kepanjangan tangan serta umpan balik dalam 

industri budaya populer. Kekuatan yang ada di dalam industri budaya mengakibatkan 

ketidakterasaan pada anak muda penggemar budaya populer. Mereka menjadi jalan untuk 

memasarkan serta memperluas pangsa pasar industri budaya dalam memproduksi teks-teks 

budaya. Sehingga dapat dikatakan industri budaya memiliki kekuatan untuk terus emperluas 

jaringan dan seringkali membuat anak muda yang tergabung dalam fandom terjebak dalam 

pusaran kapitalis yang terus menghegemoni. 

6. Saran 

 Dari kesimpulan yang telah disusun di atas maka saran-saran yang disampaikan 

penulis dengan harapan dapat bermanfaat pada studi-studi mengenai culture studies 

selanjutnya. Pertama, banyak sekali kekurangan dalam penulisan mengenai subkultur anak 

muda penggemar budaya populer ini oleh karena itu bisa diadikan untuk perbaikan-perbaikan 

pada tulisan-tulisan selanjutnya. Meskipun tidak sempurna, tulisan ini memberikan sedikit 

gambaran mengenai anak muda penggemar budaya populer K-Pop seperti boyband BTS. 

Kedua, bagi anak muda penggemar budaya populer aktivitas mengkonsumsi serta 

memproduksi budyaa populer menjadikan mereka lebih kritis dan dapat meningkatkan 

interaksi dengan sesama penggemar. Kegiatan yang sifatnya sosial dan kultural ini lebih baik 

apabila dilakukan juga dalam kegiatan offline atau di dunia nyata dan mengembangkan 

kegiatankegiatan positif dan diharapkan mereka menjadi generasi yang lebih kritis terutama 

teradap media dan teks-teks budaya populer yang terus bermunculan. 
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