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ABSTRAK 

Penelitian tentang budaya sebelum era internet tentunya akan sangat 

bersangkut paut pada dunia nyata. Budaya yang muncul berhubungan dengan dunia 

nyata namun ketika internet digunakan maka perilaku kebiasaan akan berbasis 

internet. Sudah tidak dipungkiri internet bisa dikatakan sebagai perubahan basis 

sosial budaya. Saat ini masyarakat dapat melakukan apa saja, berkumpul, berdiskusi 

melalui internet dengan membangun komunitas virtual. Komunitas virtual yang 

terbangun hingga saat ini sudah banyak dan mengglobal, mulai dari komunitas 

science yang membahas tentang ilmu pengetahuan sampai dengan komunitas 

virtual yang didirikan atau dibentuk dari kumpulan orang-orang yang mempunyai 

kesamaan hobi termasuk diantaranya adalah komunitas virtual penggemar anime, 

sehingga tidak mengherankan bahwa kebudayaan telah menjadi lebih partisipatif. 

Studi kualitatif pada studi ini berusaha mengetahui budaya partisipasi yang 

dikembangkan oleh komunitas virtual penggemar anime, mengetahui unsur-unsur 

yang mendorong keterlibatan dan keterbukaan ekspresi anggota komunitas dan 

mengetahui tipe anggota komunitas virtual penggemar anime. Studi ini 

menggunakan metode netnografi yang digunakan untuk menyelidiki perilaku 

konsumen budaya dan masyarakat yang hadir di internet, mendeskripsikan budaya 

partisipasi sebagai sebuah budaya saling tukar hasil kreasi atau ciptaan dan 

keterlibatan seseorang pada sebuah komunitas dengan menggunakan observasi 

online pada website maupun media sosial yang digunakan sebagai wadah untuk 

berkomunitas. 

Studi ini menghasilkan dua tipologi anggota komunitas virtual berdasarkan 

bentuk komunikasi yang memungkinkan interaktifitas antar anggota, yang pertama 

adalah tipe anggota yang aktif mengembangkan budaya partisipasi dengan berbagi 

karya maupun berbagi emosi pada komunitas (sharing participatory culture) 

merupakan anggota komunitas yang berperan aktif dan interaktif didalam 

komunitas virtual dan mempunyai sense of virtual community. Tipe anggota quite 

participatory culture adalah anggota komunitas yang berpartisipasi dalam sebuah 

komunitas virtual namun tidak mengembangkan budaya partisipasi didalam 

komunitasnya, cenderung sebagai penikmat dan pengamat komunitas, atau disebut 

juga sebagai silent reader. 

Kata kunci : budaya partisipasi, komunitas, komunitas anime, anime, netnografi, 

penggemar, komunitas virtual. 
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ABSTRACT 

Research on the culture before the internet era surely will be very relevant 

in the real world. Culture that appears related to the real world when the internet is 

used then the behavioral habits will be internet-based. No denying the internet can 

be said to be a change of socio-cultural base. Currently people can do anything, get 

together, discuss via the internet with the virtual community building. The virtual 

community woke up to the present there have been many and globalizing, ranging 

from the science community discusses about science up to virtual community 

established or formed from a collection of people who have in common hobbies 

including virtual community of fans of anime, so it's not surprising that the culture 

has become more participatory. 

Qualitative study on the study is trying to find out the culture of participation 

that is developed by virtual community of anime fans, know the elements that drive 

engagement and openness of expression of members of the community and find out 

the type of members the virtual community of anime fans. This study uses the 

method netnografi which is used to investigate consumer behavior culture and 

society were present on the internet, described the culture of participation as a result 

of mutual exchange of cultural creation or creation and involvement a person on a 

community using online on the website as well as observation of social media used 

as a container for the community. 

This study produced two members of the virtual community typology based 

on forms of communication that allows interactivity between members, the first is 

the type of members actively develop cultural participation by sharing works or 

sharing emotions in the community (sharing participatory culture) is a member of 

the community plays an active role in virtual communities and interactive and have 

a sense of virtual community. Type members are quite participatory culture is a 

member of the community who participate in a virtual community but did not 

develop a culture of participation in their communities, tend to be as a connoisseur 

and the observer community, or also known as as the silent reader. 

Keywords : participatory culture, community, anime community, anime, 

netnografi, fans, virtual community. 

 

Pendahuluan 

Penelitian tentang budaya sebelum era internet tentunya akan sangat 

bersangkut paut pada dunia nyata. Budaya yang muncul berhubungan dengan dunia 

nyata namun ketika internet digunakan maka perilaku kebiasaan akan berbasis 

internet. Sudah tidak dipungkiri internet bisa dikatakan sebagai perubahan basis 

sosial budaya. Saat ini masyarakat dapat melakukan apa saja, berkumpul, berdiskusi 

melalui internet dengan membangun komunitas virtual. 

Komunitas virtual yang terbangun hingga saat ini sudah banyak dan 

mengglobal, mulai dari komunitas science yang membahas tentang ilmu 

pengetahuan sampai dengan komunitas virtual yang didirikan atau dibentuk dari 



 
 

kumpulan orang-orang yang mempunyai kesamaan hobi termasuk diantaranya 

adalah komunitas virtual penggemar anime. 

Fenomena komunitas virtual ini sudah mudah dilihat oleh masyarakat global 

demikian juga dengan adanya komunitas virtual penggemar (fandom) anime. 

Sebagai sebuah karya seni maupun komoditi komersil, animasi dari Jepang telah 

sangat sukses dalam menancapkan pengaruhnya ke industri hiburan di berbagai 

belahan dunia termasuk Indonesia, tidak berlebihan jika film animasi dari Jepang 

(anime) telah menjadi bagian dari budaya populer (popular culture) di dalam 

masyarakat bahkan telah melahirkan penggemar anime dan kelompok penggemar 

anime di dunia bahkan di Indonesia. 

Adanya fenomena komunitas anime-pun semakin terekspansi dengan 

adanya internet yang membentuk komunitas virtual di mana jagad maya menjadi 

dunia baru bagi komunitas penggemar anime. Di Indonesia, lahir dan 

berkembangnya komunitas virtual penggemar anime dapat dilihat dengan semakin 

berkembangnya komunitas seperti GROGOL.US yang beralamatkan di 

www.grogol.us, KAORI (Komunitas Anime Otaku Rakyat Indonesia) yang 

beralamatkan di www.kaorinusantara.web.id, AOI (Indonesian Anime Otaku 

Community) yang beralamatkan di http://aoindonesia.net bahkan di Indonesia juga 

telah menyebar komunitas-komunitas kecil suatu anime tertentu seperti komunitas 

penggemar anime Bleach yang tergabung pada Komunitas Bleach Indonesia di 

http://bleachindonesia.com dan komunitas penggemar anime Pokemon yang 

tergabung pada Komunitas Penggemar Pokemon se-Indonesia di 

http://pokemonstars.com/ . 

Selain itu perkembangan dari komunitas penggemar anime di Indonesia ini 

juga diimbangi dengan semakin banyaknya jumlah pengguna website, forum, grup 

maupun fanpage suatu komunitas penggemar anime seperti pengguna Kaori 

Nusantara yang telah tersebar di tujuh daerah operasi (daop) di Jawa dan empat 

divisi regional di luar Jawa, sehingga tak heran jika kaori forum pada komunitas ini 

memiliki jumlah pengguna yang cukup banyak yaitu 6.913 akun dan jumlah 

postingan 1.008.701 buah (per 1 maret 2013). Selain itu ada juga komunitas 

AnimeIndo dengan jumlah pengguna sebanyak 17.808 akun dan komunitas 

IndoAnime dengan pengguna sejumlah 63.488 akun. Bahkan pada komunitas 

grogol.us memiliki jumlah member yang fantastis mencapai 100.000 lebih member 

pada situsnya, sedangkan pada grup Whatsapp terdapat kurang lebih 250 member 

yang aktif melakukan komunikasi setiap harinya. 

Adanya komunitas anime di Indonesia merupakan manifestasi dari apa yang 

disebut sebagai budaya populer, komunitas ini hadir sebagai bentuk kegiatan 

konsumsi budaya yang digemari yang tercermin dalam terbentuknya komunitas 

penggemar. Selain itu juga sebagai representasi perubahan budaya partisipatif dari 

organisasi offline ke organisasi atau komunitas virtual yang terwujud dalam budaya 

partisipasi (participatory culture) komunitas virtual penggemar. 

Pada dasarnya budaya partisipatif merupakan bidang kajian yang interested 

bagi banyak ilmuan sosial, budaya partisipatif merupakan bidang kajian yang terus 

berkembang seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi. Budaya 

http://www.grogol.us/
http://aoindonesia.net/
http://bleachindonesia.com/
http://pokemonstars.com/
http://www.grogol.us/


 
 

partisipatif sudah banyak diteliti maupun dibahas dalam beberapa artikel dan jurnal 

mulai dari budaya partisipatif organisasi offline maupun budaya partisipatif secara 

online namun budaya partisipatif kini lebih berkembang lebih cepat dan masyarakat 

menjadi lebih partisipatif dengan adanya internet.  

Dari fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengakaji secara mendalam tentang budaya partisipatif yang berkembang pada 

komunitas virtual penggemar anime namun dilihat dari sudut anggota komunitas 

dalam berpartisipasi dalam kelompok. Oleh karena itu peneliti melakukan 

penelitian dengan judul BUDAYA PARTISIPASI (PARTICIPATORY CULTURE) 

DI KALANGAN PENGGEMAR ANIME {Studi tentang Budaya Partisipasi dalam 

Komunitas Virtual Penggemar Anime}. 

Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana budaya partisipasi dalam 

Komunitas virtual penggemar animeyang selanjutnya dirumuskan dalam beberapa 

permasalahan, antara lain : 

1. Bagaimana aspek dukungan, penciptaan dan proses saling menukar hasil ciptaan 

dapat terbentuk pada anggota komunitas virtual penggemar anime? 

2. Unsur apa sajakah yang mendorong keterlibatan dan keterbukaan ekspresi pada 

anggota komunitas virtual penggemar anime? 

3. Bagaimana tipe-tipe anggota komunitas virtual penggemar anime yang 

mengembangkan budaya partisipatif? 

Anime sebagai budaya populer 

Budaya populer merupakan salah satu objek yang paling komprehensif. 

Istilah ‘budaya populer’ (popular culture) selalu mengacu pada konteks budaya 

yang dinikmati oleh banyak orang, namun memiki perbedaan-perbedaan yang 

kontras dengan bentuk budaya lainnya. Menurut Storey (2004), budaya populer 

berarti budaya yang disenangi oleh orang banyak. Budaya populer secara harfiah 

merupa kan teks budaya yang umum dan biasa dikenal dalam lingkungan 

masyarakat yang populer (terkenal). Pemaknaan dan praktiknya sangat ditentukan 

oleh  partisipasi yang dilakukan oleh para penikmat teks tersebut. Sehingga secara 

politis, budaya populer menjadi ajang perdebatan terhadap pemaknaan akan  

budaya, terutama terhadap mereka yang berkuasa secara budaya.  

Storey (2004) mengungkapkan bahwa budaya merupakan perkembangan 

intelektual, spiritual, estetis; pandangan hidup tertentu di masyarakat, periode, atau 

kelompok tertentu; dan, karya dan praktik intelektual, terutama aktifitas artistik. 

Dengan demikian, ruang lingkup budaya dapat meliputi aktivitas seni, sastra, 

pendidikan, hiburan, olah raga, organisasi, wilayah, orientasi seksual, politik, etnis 

dan upacara/ritus religiusnya serta aktifitas artistic budaya pop, seperti puisi, novel, 

balet, opera, lukisan dan film. 

Salah satu budaya populer yang berkembang di Indonesia adalah budaya 

populer dari Jepang seperti Anime. Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya populer 

Jepang sangat menarik perhatian berbagai kalangan dan telah menyebar ke seluruh 



 
 

dunia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan budaya populer Jepang seperti 

Manga dan Anime dapat diterima dengan baik tidak hanya di Jepang tetapi juga di 

luar Jepang seperti budaya populer Jepang memiliki kreativitas dan kualitas yang 

tinggi, mengandung unsur kehidupan, mimpi dan relevansinya, serta memiliki 

aspek hubungan antar manusia, pekeraan dan perkembangan spiritualnya. 

Budaya pop Jepang telah tidak hanya terus berkembang,namun budaya 

Jepang juga telah menarik masyarakat luas hingga ke luar negeri, sehingga dampak 

dari budaya populer Jepang ini dapat melengkapi ekonomi di Jepang. Anime dan 

Manga telah mengglobal dan telah memasuki leksikon internasional. Generasi baru 

dari kaum muda Amerika, Eropa, dan Asia telah tumbuh dan berkembang tidak 

hanya menonton Mickey mouse dan Bugs Bunny, tetapi juga kartun Jepang, seperti 

Astro Boy, Speed Racer, Star Blazer, dan Robotech Doraemon, Sailor Moon, 

Dragon Ball, dan Crayon Shinchan. Kelompok penggemar Anime, "fanzines" dan 

ratusan situs web bermunculan, dan hit animasi film seperti Akira dan Ghost in shell 

telah membantu Jepang meraih puluhan juta dolar di boxoffice internasional 

tahunan dan penjualan video.  Selain itu adanya kelompok penggemar yang 

terfasilitasi dengan adanya internet membuat budaya semakin partisipatif. 

Penelitian ini berusaha untuk  mengungkapkan aktifitas partisipatif pada 

kelompok penggemar Anime pada komunitas virtual dengan menggunakan metode 

netnografi untuk mendalami dan meneliti komunitas penggemar Anime. Peneliti 

melakukan observasi partisipatif dalam meneliti komunitas ini di mana penulis 

terlibat dan mengikuti komunitas dan percakapan dalam komunitas serta 

mengawasi alur pembicaraan dari komunitas. 

Kelompok penggemar Anime (Anime Fandom) 

Penggemar adalah bagian yang paling khas dalam teks dan praktek budaya  

pop. Menurut Joli Jenson, 1922 (dalam Endang Setiowati, 2008) banyak literatur  

yang  mencirikan  penggemar  sebagai  suatu  penyimpangan,  sebagai  suatu 

kefanatikan  yang  potensial.  Perilaku  penggemar  dianggap  berlebihan  bahkan 

cenderung  menuju  kegilaan.  Penggemar  dianggap  sebagai  korban-korban  pasif 

dan patologis dari media massa dan kecanggihan teknologi. Penggemar dianggap 

tidak bisa menciptakan jarak antara obyek-obyek kesenangan dengan diri mereka, 

sehingga mereka terlihat begitu terobsesi dengan kesenangannya (Storey,1996).  

Menurut  John  Storey,  konsumsi  atas  suatu  budaya  populer  akan  selalu 

memunculkan adanya kelompok penggemar, bahwa “penggemar adalah bagian 

paling  tampak  dari  khalayak  teks  dan  praktik  budaya  pop”  (Storey,  2006). 

Sementara  Henry  Jenkins  memandang  aktivitas  pembacaan  yang  dilakukan 

penggemar adalah sebuah pengembangan “tindakan berburu menjadi sebuah seni” 

(Jenkins  dalam  Storey,  2006).  Penggemar  digambarkan  oleh  Jenkins  sebagai 

individu  yang  tengah  melakukan  sebuah  perburuan  makna  atas  suatu  produk 

budaya  di mana  pemaknaan  tersebut  adalah  sebuah  tindakan  bebas  yang 

melibatkan  intelektual  dan  emosinya.  Ia  menolak  anggapan  bahwa  makna 

dikendalikan  oleh  produsen  atau  dunia  industri.  Manusia  memiliki  hasrat  untuk 

mencari  dan  memaknai  budaya  dalam  rangka  membentuk  identitas  dirinya  dan 

penggemar  adalah  orang-orang  yang  menarik  suatu  produk  budaya  agar  bisa 



 
 

memilikinya  secara  penuh  lalu mengintegrasikannya  pada  kehidupan  sehari-

hari mereka.   

Konsumsi  atas  budaya  populer  Jepang  berupa manga (komik  Jepang)  dan 

anime (film animasi  Jepang)  juga  telah melahirkan  penggemar-penggemarnya  di 

seluruh  dunia  begitu juga di Indonesia. Manga dan Anime mampu  membentuk 

sebuah dunia baru, menghasilkan nilai-nilai baru, dan juga melahirkan trend baru 

yang diikuti oleh banyak orang.  

Dalam Konvergeney Culture, Henry Jenkins (2006) menyebutkan bahwa 

fandom  adalah  interaksi  sosial,  di mana  saling  berbagi  rasa,  membangun 

identitas  sosial,  melakukan  kegiatan-kegiatan  secara  kolektif.  Lebih lanjut 

Jenkins (2006) membagi 4  hal  inti  penggemar ketika  mereka  berbicara  tentang  

apa  yang  mereka  gemari, baik online ataupun yang offline: 

1. Perasaan  Berbagi:  Mencintai anime bisa menjadi  pengalaman  emosional  yang  

kuat. Memiliki  akses  ke  orang  lain  yang berbagi  perasaan  memvalidasi  

pengalaman  dan  menyediakan  sarana untuk mengembangkan dan melestarikan 

perasaan. Perasaan dibagi dalam fandom tidak selalu  baik.  Komunitas  

penggemar  terlihat  marah  atau  kecewa  atau  bahkan mereka  bersedih  hati 

bersama-sama  ketika  tokoh  yang  mereka  cintai dikisahkan meninggal atau 

dalam kesialan. Mereka saling mendukung satu sama lain melalui perubahan  

kehidupan  dengan  cara  yang  ada  hubungannya  dengan  apa  yang mereka 

gemari . 

2. Shared identitas: Penggemar sering membangun identitas kolektif di sekitarnya. 

Kita  bisa  menebak  apa  yang  mereka  gemari  dengan  melihat  berdasarkan  

cara mereka berpakaian atau bagaimana mereka memakai rambut mereka. Untuk 

menandai pada genre anime mana yang mereka gemari. 

3. Kolektif intelijen: Penggemar umumnya tertarik untuk mengetahui lebih banyak 

apa-apa yang mereka gemari. Mereka  rajin  mengkoleksi  hal-hal  yang  

berkaitan dengan apapun yang mereka gemari. 

 Sebagian penggemar bahkan selalu menonton anime setiap  harinya.  

Kecintaan  mereka  terhadap anime membuat mereka  mengikuti banyak serial 

anime dan menghabiskan banyak waktu untuk mendownload dan menonton anime. 

Di Jepang  sebagian  anak  dan  remaja  banyak  menghabiskan  waktu  untuk  

membaca manga,  menonton anime, dan  bermain game.  

 Dalam Konvergensi  Budaya  Jenkins  (2006) menulis  bahwa fandom,  

seperti terlihat dalam budaya konvergensi, dicirikan oleh lima hal:  

1. Pembentukan - Seseorang menyisihkan dalam kehidupan mereka sendiri teks 

tertentu,  bekerja,  dan  praktek  yang  berhubungan  dengan  objek  penggemar 

mereka.  Seringkali  benda-benda  tersebut  ditafsirkan  kembali  dalam 

kehidupan mereka sendiri. 

2. Partisipasi -  Ada  keterbukaan  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  pada 

semua  tingkatan  dalam  masyarakat.  Mereka  begitu  terinspirasi  oleh  itu 

mereka menulis musik, membuat acara, dll 



 
 

3. Emosional Investasi - Orang-orang menjadi benar-benar diinvestasikan dalam 

topik  ini  objek,,  dll  adalah  sesuatu  yang  mereka  benar-benar  menjadi  dan 

suatu yang mereka ingin bicarakan. 

4. Collective  Intelligence  (daripada  paradigma  ahli) - Ada  ruang  untuk  semua 

orang untuk memiliki sesuatu untuk mengatakan dan memberikan kontribusi 

terhadap  pemahaman  kolektif  kelompok.  kecerdasan  kolektif  tidak  perlu 

identitasnya,  derajat,  dll,  pengalaman  dan  wawasan  yang  bermanfaat  bagi 

masyarakat dan percakapan. 

5. Komunitas virtual-  Ini  adalah  masyarakat  yang  tidak  selalu  dibangun  di 

sekitar  tatap muka.  Beberapa  dari  orang-orang  mengenal  satu  sama  lain  dan 

beberapa tidak diketahui, tetapi lebih sering daripada tidak kelompok ini akan 

memiliki waktu untuk bertemu muka dengan muka. (Kleefeld). 

Budaya Partisipatif (Participatory Culture) 

Gagasan tentang budaya partisipatif dikembangkan oleh Henry Jenkins yang 

menunjukkan perubahan pengguna internet pada ligkungan internet. Apabila 

penelitian terdahulu berfokus pada partisipasi pada suatu organisasi offline, maka 

budaya budaya partisipatif disini lebih merujuk pada pengguna internet di 

manamereka mengambil peran yang lebih aktif dan partisipatif, di mana pengguna 

internet bukan hanya bertindak sebagai konsumen tetapi juga sebagai kontributor 

atau produsen dari sebuah informasi, mereka sendiri yang membuat konten dan 

mengkonsumsinya. 

Dalam Convorting the Challenges of Participatory Culture Jenkins (2009), 

yang membantu konsep pergeseran ini, mendefinisikan budaya partisipasi menjadi 

5 definisi yaitu : 

1. Relatively low barriers to artistic expression and civic yaitu mempunyai 

hambatan untuk pengekspresian seni maupun keterlibatan masyarakat sipil yang 

relatif rendah. Saat ini masyarakat umum dapat terlibat dan bergabung ke dalam 

komunitas-komunitas online dengan mudah tanpa adanya hambatan yang berat, 

umumnya untuk masuk dan bergabung menjadi anggota sebuah komunitas 

online maka seseorang hanya akan diminta untuk melakukan registrasi tanpa 

syarat yang yang sulit. Setelah melakukan registrasi maka seseorang dapat 

mengekspresikan dirinya dalam komunitas yang diikuti. 

2. Strong support for creating and sharing creations with other, yaitu adanya 

dukungan yang kuat untuk berkarya dan sekaligus berbagi karya dengan anggota 

lainnya. 

3. Some type of informal mentorship whereby what is known by the most experiend 

is passed along to novices, yaitu memiliki semacam informal mentorship berupa 

pembagian ilmu dari yang berpengalaman kepada pemula. Dalam suatu 

komunitas online pastinya terdapat anggota yang telah lama bergabung 

didalamnya, seperti admin atau pendiri komunitas yang umumnya membagikan 

pengalaman mereka kepada anggota baru dalam komunitas online dan menjadi 

rujukan bagi anggota lainnya. 

4. Members who believe that their contributions matter, yaitu setiap anggota 

percaya bahwa kontribusi mereka berarti. Mereka menyadari sedikitpun bentuk 



 
 

partisipasi mereka kepada komunitas telah memberikan kontribusi pada 

komunitas yang diikuti. Ketika mereka telah bergabung pada suatu komunitas, 

maka mereka telah dianggap sebagai bagian dari komunitas tersebut, sehingga 

ketika ada seseorang memberikan sebuah karya maka akan ada anggota lain yang 

memberikan respon terhadapnya. 

5. Members who feel some degree of social connecton with one another yaitu 

adanya perasaan tingkatan koneksi sosial dengan anggota yang lainnya. Pada 

tingkatan anggota komunitas online baik senior maupun anggota baru mereka 

memiliki keyakinan bahwa ketika tergabung dalam komunitas online mereka 

mendapatkan informasi dan dapat memberikan informasi karena merupakan 

bagian dari komunitas yang diikuti. 

Selanjutnya Jenkins (2009) membagi kelompok-kelompok budaya partisipatif 

ke dalam empat kategori berdasarkan bentuk komunikasi yang memungkinkan 

interaktifitas antar anggota, antara lain : 

1. Affiliations – keanggotaan, baik formal maupun informal dalam komunitas 

onlineseperti friendster, facebook, MySpace, forum dan lain sebagainya. Jadi 

salah satu bentuk budaya partisipasi adalah tergabung dan ikut serta pada 

komunitas virtual, adapun keanggotaan ini bersifat formal maupun non formal. 

2. Expressions – produksi bentuk kreasi baru, seperti digital sampling, fan videos, 

fan fiction, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk budaya partisipasi ini adalah 

menghasilkan kreasi baru hasil ciptaan dari individu-individu yang tergabung 

dalam komunitas virtual. 

3. Collaborative problem solving – bekerja sama dalam tim, baik secara formal 

maupun informal, untuk menyelesaikan tugas dan mengembangkan pengetahuan 

baru seperti melalui wikipedia, alternative rality gaming, atau spoiling. 

4. Circulation – membentuk alur media seperti  podcasting dan blogging. Dalam 

hal ini adalah merupakan kegiatan yang menciptakan suatu aliran media yang 

saling berhubungan seperti mentransformasikan informasi ataupun ide yang 

dimiliki kedalam media yang dimiliki. 

Sense of Virtual Community 

Sense of virtual community (SoVC) adalah kemunculan yang penting dalam 

komunitas virtual. Menurut Blanchard, 2007, SoVC didefinisikan sebagai perasaan 

saling memiliki, attachment, identitas dan keterpengaruhan dengan sesama 

anggota, di dalam sebuah kelompok atau komunitas yang didukung oleh teknologi 

e-collaboration. Namun sampai saat ini, belum ada definisi yang cukup 

komprehensif maupun pengukuran yang cukup baik mengenai SoVC. 

Lebih jauh lagi, membedakan sebuah virtual settlement (Blanchard dan 

Markus, 2002) dengan komunitas virtual adalah, dalam virtual settlement yang 

dinilai hanyalah aspek-aspek yang berkaitan dengan level interaksi dengan alat 

bantu internet, proporsi jumlah anggota yang aktif, dan kontinuitas dari partisipasi. 

Sedangkan pada komunitas virtual, aspek-aspek tersebut harus dibarengi dengan 

keberadaan sebuah ikatan antara anggotanya. 

Roberts (2002) memeriksa Sense of Virtual Community (SoVC) di dalam 

sebuah ruang diskusi (chatroom) di mana membernya saling berinteraksi 



 
 

menggunakan teks atau tulisan. Melalui studi kualitatifnya, ia enemukan bahwa 

komunitas virtual yang ditelitinya berbeda dengan komunitas face to face, namun 

membernya masih mengalami sense of community seperti yang terdapat pada studi 

yang dilakukan McMillan dan Chavis (1986). 

Solidaritas komunitas virtual 

Pada masyarakat informasi, Holmes (2005:33) menyatakan bahwa setiap 

individu mengalami peningkatan dalam berinteraksi dengan layar komputer, 

membangun relasi face-to-screen dibandingkan face-to-face. Sherry Turkle dalam 

bukunya The Second Self (1995:9) menyatakan bahwa internet telah 

menghubungkan miliaran individu dari belahan bumi mana pun dalam ruang baru 

yang berimplikasi pada cara kita berpikir selama ini tentang seksualitas, bentuk-

bentuk dari komunitas, dan bahkan pada identitas diri. Bahkan di era internet saat 

ini ketika berbicara tentang komunitas virtual, maka kita berpartisipasi dengan 

orang lain diseluruh dunia, orang-orang yang terlibat dalam percakapan setiap 

waktu, bahkan terhadap orang yang secara relasi kita intim dengan mereka, namun 

orang-orang tersebut sangat mungkin tidak pernah bertemu secara fisik. 

Keterhubungan antar entitas secara global menyebabkan ada pertukaran 

kultur yang terjadi. Pertukaran kultur ini menurut Caslells (2009) berbeda dengan 

pertukaran di dunia nyata di mana struktur kelas sosial atau kekuasaan masih 

mendominasi produksi kultur itu sendiri. Internet memberikan kebebasan terhadap 

produksi makna (kultur) dan menjadikan entitas sebagai diri yang bebas untuk 

memproduksi kultur sekaligus mengkonsumsi kultur itu sendiri (Castells, 2001) 

Kevin Poster menyatakan bahwa komputer memiliki integrasi yang nyata 

dengan komunitas (Porter:44). Hal ini dikarenakan kemampuan komputer saat ini 

yang mampu diakses oleh setiap individu dengan kedisiplinan (database, software) 

yang berada di dalamnya. Bahwa komputer bisa menjalankan peragkat lunaknya 

untuk mengelola database,  sebagai contoh sesuai dengan kedisiplinan yang 

diinginkan oleh user. Menurut Poster, komputer bisa menjalankan fungsi 

pengawasan yang pada akhirnya menghasilkan efek lain terhadap kedisiplinan itu 

sendiri: individuation (melalui database di komputer, misalnya, bisa diketahui 

bagaimana kebiasaan individu), docility (mentransformasikan tubuh agar 

melakukan pekerjaan secara lebih efektif), dan segmentation of time and space 

(melalui jadwal, agenda kerja sebagaimana yang dilihat dalam komputer organiser 

pribadi). 

Network memungkinkan komunikasi berjalan ke arah mana saja dan pada 

level struktur di mana pun tanpa perlu dimediasi atau diwakilkan (Latour, 1999:15-

16 seperti dikutip Gane and Beer, 2008:30). Sehingga keberadaan individu dalam 

relasi yang terjadi di internet menjadi lebih berperan dibandingkan kelompok. 

Waktu dan tempat menjadi sesuatu yang tanpa batas dan keleluasaan individu 

dalam menjalin relasi di dalam network menjadi faktor pembeda posisi individu di 

dalam kelompok pada media baru (baca Bell, 2007:69-79) 

Relasi yang terjadi di dunia internet (online) sangat berbeda dengan dunia 

nyata (offline). Perkembangan teknologi internet, baik berupa perangkat keras 

(hardwere) maupun perangkat lunak (softwere) serta beragamnya situs-situs yang 



 
 

ada di dunia maya, memberikan pengaruh yang semakin tinggi terhadap relasi yang 

terjadi antar-individu maupun antar individu dengan organisasi (kelompok). Hanya 

saja relasi ini berbeda dalam karakteristik sendiri yang berbeda dengan relasi yang 

terjadi di dunia nyata; walau pada kenyataannya relasi yang terjadi di internet tidak 

bisa dilepaskan dalam social network, karena dasar dari relasi yang terjadi di media 

baru tersebut merupakan refleksi dari relasi yang terjadi di dunia nyata, tetapi 

dengan medium dan bentuk yang lebih bebas, kadang tidak terstruktur, hingga 

melepaskan identitas-identitas sosial yang selama ini ada di dunia nyata. 

Pendekatan dan Fokus Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang 

memandang bahwa makna adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman 

seseorang dalam kehidupan sosialnya bersama orang lain. Makna bukan sesuatu 

yang lahir dari luar pengalaman objek penelitian, akan tetapi menjadi bagian 

terbesar dari kehidupan penelitian ataupun objek penelitian ( Bungin, 2011 : 5 ). 

Oleh karena itu, studi ini berusaha untuk memahami, memaknai dan mengungkap 

budaya partisipasi yang terbentuk pada komunitas virtual penggemar anime. 

Penelitian ini mengkaji faktor pembentukan budaya partisipasi komunitas 

virtual dengan metode netnografi yang menurut Baymn (1995) bahwa metode 

netnografi merupakan metode yang menggunakan dan menggabungkan metode-

metode yang berbeda dalam sebuah pendekatan tunggal yang fokus pada studi 

tentang komunitas dan kebudayaan di internet. Penelitian online kualitatif semacam 

netnografi sangat penting dalam membentuh pemahaman mengenai internet, 

dampak internet dan kebudayaan, dan pengaruh kebudayaan terhadap internet. 

Sedangkan menurut Robert V. Kozinets (1998) netnografi sebagai metode 

kualitatif baru yang dibuat khusus untuk menyelidiki perilaku konsumen budaya 

dan masyarakat yang hadir di internet. Lebih lanjut Kozinets menyebutkan bahwa 

netnografi dapat didefinisikan sebagai catatan tertulis yang dihasilkan dari kerja 

lapangan yang mempelajari budaya dan masyarakat yang muncul dari online, 

dimediasi komputer, atau komunikasi berbasis internet, di mana kedua pekerjaan 

lapangan dan akun tekstual yang metodologis diinformasikan dari tradisi dan teknik 

antropologi budaya. 

Selanjutnya Hayes (2015), menyebutkan bahwa metode netnografi dibangun 

atas beberapa fundasi. Pertama, naturalistic (alami) yaitu mencari dan mendekati 

sebuah kebudayaan di mana kebudayaan berada, hidup, dan bernafas. Kedua, 

immersive (mendalam) yaitu berusaha memahami budaya dalam sikap aktif dan 

mengembangkan partisipasi peneliti terlibat bersama obyek yang diobservasi. 

Ketiga, descriptive (deskriptif) yaitu berusaha mencari deskripsi yang kaya, ketat, 

menarik dengan bahasa yang merefleksikan realitas subyektif dan kebenaran 

emosional anggota suatu komunitas. Keempat, multi method, di mana netnografi 

menggunakan metode lainnya seperti wawancara, fotografi, semiotik, screen shots 

dan video untuk melengkapi penggambaran realitas yang hidup dari suatu budaya. 

Kelima, adaptable yaitu metode ini telah terbukti dapat diterapkan untuk meneliti 

berbagai kebudayaan besar di dunia. 



 
 

Dalam studi ini, seperti yang diungkapkan Baym (1995) diatas bahwa metode 

netnografi digunakan untuk mengetahui dampak internet terhadap sebuah 

kebudayaan yaitu dampak internet terhadap budaya partisipasi pada komunitas 

virtual penggemar anime, menyelidiki perilaku konsumen budaya masyarakat yaitu 

anggota komunitas virtual penggemar anime dengan beberapa fundasi menurut 

Hayes (2015) yaitu memasuki komunitas anime untuk memahami budaya 

partisipasi yang ada didalamnya, mendeskripsikan realitas partisipasi yang tercipta 

dengan dukungan hasil screenshots website maupun jejaring sosial pada komunitas 

virtual penggemar anime untuk melengkapi penggambaran realitas yang hidup dari 

komunitas virtual penggemar anime. 

Lokasi Penelitian 

Studi ini merupakan studi dengan menggunakan metode netnografi yang 

berfokus pada studi tentang komunitas dan kebudayaan di dunia internet, dalam 

studi ini peneliti melakukan studi netnografi pada komunitas virtual penggemar 

anime.  

Banyaknya komunitas penggemar anime di dunia virtual ini membuat peneliti 

menentukan salah satu komunitas penggemar anime untuk mewakili seluruh 

komunitas penggemar berdasarkan pedoman Kozinet (2010) tentang pedoman 

lapangan penelitian metode netnografi, pertama relevan yaitu berhubungan dengan 

fokus penelitian dan pertanyaan. Kedua aktif yaitu memiliki komunikasi terakhir 

dan teratur. Ketiga interaktif yaitu memiliki aliran komunikasi antar peserta. 

Keempat memiliki jumlah anggota kritis, komunikator dan merasa energik. Kelima 

heterogen yaitu memiliki anggota yang beragam. Keenam kaya akan data yaitu 

menawarkan data yang kaya dan lebih rinci. 

Berdasarkan pedoman Kozinet (2010) diatas, peneliti menentukan komunitas 

grogol.us sebagai lokasi penelitian untuk mewakili komunitas virtual penggemar 

anime yang tersebar di Indonesia dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut : 

1. Komunitas grogol.us merupakan komunitas penggemar anime sehingga 

berhubungan dengan fokus penelitian 

2. Komunitas grogol.us memiliki komunikasi yang teratur yang berada dalam 

panel-panel yang tersedia dalam website seperti panel postingan baru? dan panel 

postingan terakhir, maupun dalam jejaring sosial grogol.us terutama grup 

Whatsapp. 

3. Memiliki aliran komunikasi antar peserta yang dapat dilakukan melalui menu 

pesan sehingga bisa melakukan komunikasi pribadi pada anggota komunitas 

melalui website grogol.us maupun pesan pribadi melalui whatsapp karena 

adanya nomor handphone yang bisa dihubungi dan terlihat dalam komunitas. 

4. Dengan adanya media sosial seperti whatsapp, anggota komunitas aktif 

melakukan komunikasi hampir setiap jam bahkan hingga tengah malam. 

5. Merupakan komunitas yang memiliki jumlah anggota terbesar di Indonesia yaitu 

125.186 anggota per 16 Februari 2018, sehingga peneliti berasumsi grogol.us 

memiliki anggota yang heterogenitas anggota ada dalam komunitas grogol.us ini 



 
 

Dari pertimbangan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa grogol.us 

merupakan lokasi yang sangat layak untuk dijadikan tempat penelitian dalam studi 

kualitatif ini. 

Penentuan Subjek Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sehingga pelaku maupun orang lain dapat memahami objek penelitian. 

Pada penelitian ini, informannya adalah anggota dari komunitas virtual penggemar 

anime grogol.us baik anggota yang tergabung melalui website maupun anggota 

yang bergabung dalam jejaring sosial komunitas grogol.us. 

Dengan banyaknya anggota grogol.us ini, maka informan dipilih dengan cara 

mengamati website dan grup whatsapp grogol.us untuk mencari tahu anggota yang 

sering melakukan komunikasi pada komunitas, selain itu peneliti juga memilih 

beberapa admin untuk dijadikan informan. Dari pengamatan tersebut kemudian 

peneliti melanjutkan melalui chatting pribadi dan menelusuri aktifitas informan 

melalui website maupun sosial media yang diikuti informan yang berkaitan dengan 

grogol.us.  

Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam penelitan adalah proses 

pengumpulan data. Dalam netnografi, mengumpulkan data berarti berkomunikasi 

dengan anggota dari suatu komunitas. Menurut Kozinets (2010), pengumpulan data 

dalam netnografi dapat diperoleh melalui tiga bentuk yaitu a) data the researcher 

direcly collects yaitu data di mana peneliti secara langsung mengumpulkannya dari 

komunitas b) data generated through the capture and recording of online 

community events and interactions yaitu data yang dihasilkan melalui pengambilan 

gambar dan rekaman acara komunitas dan interaksi dan c) data the researcher 

sketches as field notes yaitu data sketsa peneliti sebagai catatan lapangan. 

Pada studi ini, teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan beberapa 

bentuk yaitu : 

1. Peneliti mengumpulkan secara langsung dari komunitas yaitu data yang sudah 

ada yang di-copy oleh peneliti dari komunikasi-komunikasi yang dimediasi 

internet dari anggota komunitas virtual dan screenshots percakapan yang ada 

pada website maupun grup whatsapp grogol.us. Karena data ini jumlahnya 

sangat luar biasa dan kemudahan dalam mendapatkannya sehingga peneliti 

melakukan beberapa tingkatan penyaringan terhadap data tersebut agar memiliki 

relevansi dengan fokus penelitian. 

2. Peneliti mendapatkan data dari interaksi personal dan komunal anggota 

komunitas grogol.us. Peneliti mem-posting, mengomentari  dan megirim 

chatting atau wawancara melalu pesan instan kepada komunitas maupun secara 

pribadi. 

3. Peneliti mempunyai catatan-catatan yang ditulis oleh peneliti berkaitan dengan 

observasi pada komunitas virtual penggemar anime, anggota-anggotanya, 

interaksi dan makna, serta partisipasi peneliti sendiri dan rasa keanggotaan. 

 



 
 

Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul, umar (2016) menjelaskan 

bahwa netnografi menggunakan pendekatan induktif yaitu bentuk penalaran logis 

di mana pengamatan individu dibangun untuk membuat pernyataan yang lebih 

umum tentang fenomena. Dalam bentuk ideal, menganalisis dan 

menginterpretasikan data secara induktif adalah memproses dan menyempurnakan 

data mentah, serta mengekstraksinya hingga memperoleh esensi dari data tersebut. 

Data yang telah diproses, disempurnakan dan diekstraksi ini kemudian dapat 

dirumuskan kedalam pernyataan teoritis yang dapat membawa pembaca ke dalam 

pemahaman baru tentang suatu fenomena. 

Data yang diperoleh dari komunitas grogol.us ini yang berupa screenshots, 

hasil chatting dan catatan lapangan akan diproses, disempurnakan dan diekstraksi 

yang kemudian dapat dirumuskan kedalam pernyataan teoritis untuk mendapatkan 

esensi dari data tersebut. Lebih lanjut, Kozinet (2010) juga menyebutkan bahwa 

jenis analisis data dalam netnografi adalah interpretasi hermeneutika yaitu peneliti 

harus membuat interpretasi yang koheran dan bebas dari kontradiksi, dapat 

dipahami oleh audiens yang akan membaca, didukung dengan contoh-contoh yang 

relevan, memiliki relevansi dengan literatur yang terkait, mencerahkan dan 

menyuburkan dalam mengungkap dimensi baru dari masalah yang ditangani, serta 

menghasilkan wawasan yang secara eksplisit memperbaiki pemahaman pembaca 

maupun peneliti mengenai suatu masalah. 

Tahap akhir analisis data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang 

dimaknai sebagai penarkan daya yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu 

saja sejauh pemahaman dan interpretasi yang peneliti buat. Dalam penelitian 

kualitatif, penarikan kesimpulan dapat berlangsung saat proses pengumpulan data 

berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Hanya saja 

perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat bukanlah kesimpulan final. Hal ini 

karena setelah proses penyimpulan tersebut dilakukan, peneliti dapat melakukan 

verifikasi hasil temuan ini di lapangan. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil 

dapat sebagai pemicu peneliti untuk memperdalam lagi proses observasi dan 

wawancaranya. 

Kegiatan tersebut diatas merupakan kegiatan yang berkaitan pada saat 

sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk 

membangun wawasan umum yang disebut analisis. Kegiatan ini baru berhenti saat 

penulisan akhir penelitian telah siap dikerjakan. 

Analisis dan Interpretasi Data 

Sebagai sebuah karya seni maupun komoditi komersil, film animasi dari 

Jepang (anime) telah sangat sukses dalam menancapkan pengaruhnya ke di 

berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, tidak berlebihan jika film animasi dari 

Jepang ini telah menjadi bagian dari budaya populer (popular culture) di dalam 

masyarakat bahkan telah melahirkan penggemar dan kelompok penggemar. 

Adanya kelompok penggemar merupakan manifestasi dari apa yang disebut 

budaya populer, kelompok penggemar ini tergabung dalam sebuah komunitas yang 



 
 

hadir sebagai bentuk kegiatan konsumsi budaya yang digemari yang tercermin 

dalam terbentuknya komunitas penggemar. Dengan adanya internet ragam dan 

fariasi dari komunitaspun menjadi terekspansi sehingga memunculkan komunitas 

virtual sebagai representasi perubahan budaya partisipasi dari komunitas nyata ke 

komunitas virtual yang terwujud dalam budaya partisipasi komunitas virtual. 

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh peneliti, data yang diperoleh 

dilapangan baik melalui wawancara dengan beberapa anggota, dokumentasi, dan 

observasi pada website , whatsapp, dan facebook grogol.us mengahasilkan tiga poin 

penting yang akan dibahas dalam bab analisis dan interpretasi teori ini. Yakni 

pertama membuktikan bahwa aspek dukungan, penciptaan dan proses saling 

menukar hasil ciptaan terbentuk karena adanya beberapa alasan sehingga membuat 

komunitas virtual penggemar anime mengembangkan budaya partisipasi. Kedua 

membuktikan bahwa unsur-unsur didalam sense of virtual community yang merujuk 

pada komunitas nyata seperti membership, pengaruh, integrasi dan pemenuhan 

kebutuhan, dan hubungan berbagi perasaan memberikan dampak pada penggemar 

anime dalam komunitas virtual penggemar anime, dimana mendoron mereka untuk 

terlibat dan terbuka kepada anggota kumunitas yang diikuti. Ketiga membagi 

anggota komunitas virtual penggemar anime kedalam beberapa tipe berdasarkan 

hasil manivestasi budaya partisipasi yang telah dikembangkan dalam komunitas 

virtual penggemar anime. 

Upaya Dukungan, Penciptaan dan Proses Saling Menukar Karya yang 

terbentuk pada Komunitas Virtual Penggemar Anime 

Budaya populer merupakan budaya yang disenangi oleh banyak orang seperti 

yang diungkapkan oleh Storey (2004), begitu juga dengan anime yang merupakan 

film animasi Jepang yang disenangi oleh berbagai kalangan dan telah menyebar ke 

seluruh dunia. Lebih lanjut Storey (2006) mengungkapkan bahwa konsumsi atas 

suatu budaya populer akan selalu memunculkan adanya kelompok penggemar, 

bahwa penggemar adalah bagian yang paling tampak dari praktik budaya populer. 

Dalam hal ini Grogol.us lahir sebagai komunitas yang dibangun atas dasar 

kesamaan hobi terhadap anime, berawal dari situs peretas mobile dan jaringan 

internet dan seiring perkembangan internet yang mudah diakses dan persebaran 

budaya yang semakin partisipatif membuat grogol.us beralih menjadi komunitas 

virtual penggemar anime yang langsung menyedot perhatian ratusan hingga ribuan 

penggemar yang tergabung didalam komunitasnya. 

Dengan adanya komunitas virtual membuat budaya semakin partisipatif, 

begitu juga pada komunitas virtual penggemar anime Grogol.us yang 

mengembangkan budaya partisipasi. Konsep budaya partisipasi selanjutnya 

dibedakan menjadi empat kategori berdasarkan bentuk komunikasi yang 

memungkinkan interaktifitas antar anggotanya, hal ini dicetuskan oleh Henry 

Jenkins (2009) yang membagi budaya partisipatori dalam empat kategori yaitu 

afiliasi, expression, colaborative problem solving dan circulation. Pada penelitian 

ini terkait dengan budaya partisipasi tersebut didapatkan Pertama afiliasi yaitu 

keanggotaan seseorang baik formal maupun informal dalam komunitas virtual, 

dalam studi ini meneliti anggota komunitas virtual pengemar anime yang tergabung 



 
 

dalam grogol.us yang secara tidak langsung semua informan adalah orang yang 

telah tergabung kedalam komunitas virtual grogol.us, namun beberapa informan 

juga mengikuti komunitas lain yang serupa dengan grogol.us. Untuk bergabung 

kedalam komunitas grogol.us seseorang bisa dengan mudah melakukan 

pendaftaran, hanya saja waktu yang diberikan untuk mendaftar ditentukan oleh 

admin grogol.us, sedangkan untuk masuk melalui grup whatsapp dan facebook 

seseorang dapat bergabung atau keluar dari komunitas sesuai kehendaknya. 

Kedua ekspresi, anggota komunitas grogol yang berada pada situs grogol.us 

tidak semuanya menghasilkan karya, dari ribuan anggota komunitas yang 

menghasilkan karya hanya beberapa orang berupa fanfiction, light novel, visual 

novel, meme, dan beberapa karya lain seperti membuat emoticon. Dalam situs 

grogol.us syarat akan kepentingan seperti melakukan download anime, mencari 

informasi seputar anime, atau hanya sekedar ngobrol via shout box. Sedangkan 

yang banyak menghasilkan karya adalah admin grogol.us sendiri. Sedangkan dalam 

media sosial grogol.us, karya yang dihasilkan dapat berupa meme, voice note 

(disamarkan seperti suara anime), foto cosplayer dan gift (animasi gerak). 

Meskipun tidak semua anggota menghasilkan karya dan hanya menjadi penikmat 

dan pemerhati karya anggota yang lain, namun dalam media sosial ini komunikasi 

yang terjalin lebih partisipatif dibandingkan dengan website sehingga 

mempengaruhi kategori yang ketiga yaitu collaborative problem solving dimana 

semakin kuat partisipasi dalam sebuah kelompok maka kerjasama dalam hal 

pemecahan masalah juga semakin kuat.  

Seperti dalam grup whatsapp, ketika ada permasalahan terkait dengan 

penggunaan aplikasi whatsapp yang sedang bermasalah, maka anggota yang lain 

akan membantu dan mengirimkan schren shot dari hasil pemecahan masalah yang 

dihadapi, sedangkan dalam website lebih kepada permasalahan koleksi yang tidak 

bisa didownload, yang ditujukan kepada admin namun beberapa anggota yang 

menguasai terkadang turut membantu dalam menyelesaikan masalahnya. 

Keempat adalah circulation, merupakan aliran media yang dibuat oleh 

anggota komunitas virtual penggemar anime. Pada website grogol.us, peneliti dapat 

mengetahui beberapa orang yang menggunakan website, blog, maupun channel 

youtube untuk melakukan aliran informasi, sedangkan pada media sosial, aliran 

informasi yang digunakan melalui akun masing-masing yaitu dengan membuat 

status facebook, photo profil whatsapp, dan membagikan ke grup yang lainnya. 

Sense of Virtual Community Mendorong Keterlibatan dan Keterbukaan 

Ekspresi pada Komunitas Virtual Penggemar Anime 

Anggota komunitas virtual penggemar anime secara tidak langsung sudah 

terlibat ke dalam suatu budaya populer dan melakukan dan mengembangkan 

praktek kultural seperti budaya partisipasi yang didalam suatu komunitas baik 

offline maupun virtual selalu berkaitan dengan komunikasi baik aktif maupun pasif. 

Dalam komunitas virtual penggemar anime grogol.us keterlibatan dan keterbukaan 

ekspresi dari anggota komunitas didukung oleh beberapa unsur yang tercermin 

dalam elemen pembentuk sense of community dalam konteks kehidupan 

bertetangga yang dicetuskan oleh McMillan & Chavis (1986) yaitu membership, 



 
 

influence, integration and fulfillment of needs, dan shared emotional connection 

yang masih berkaitan dengan budaya partisipasi pada sebuah komunitas baik nyata 

maupun virtual. 

Membership yaitu yang berkaitan dengan keterikatan seseorang dalam 

sebuah kelompok atau komunitas. Pada komunitas virtual penggemar anime 

grogol.us membership ditandai dengan keikut sertaan seseorang menjadi anggota 

komunitas grogol.us baik dalam website maupun dalam media sosial yang dibentuk 

oleh grogol.us, perasaan aman untuk berbagi dan mengungkapkan apa yang 

dirasakan kepada anggota komunitas, yang dalam website komunitas seorang 

anggota dapat menuliskannya pada forum-forum yang sudah dikelompokkan 

tersendiri, juga bisa melalui menu shoutbox. Namun tidak seleluasa dalam media 

sosial grogol.us, misalnya dalam whatsapp, seseorang dapat mengungkapkan 

bahkan menceritakan kisah pribadinya, atau meluapkan emosinya dengan luas dan 

mendapatkan tanggapan langsung dari anggota lain, bahkan melakukan bully pada 

admin juga menjadi bahan bercanda yang menarik komunikasi antar anggota.  

Selanjutnya adalah perasaan diterima didalam komunitas dan kerelaan untuk 

berkorban, dalam komunitas grogol.us ini ditandai dengan seseorang yang mau 

melakukan donasi ataupun menjadi anggota premium dengan membayar nominal 

yang ditentukan pada website grogol.us atau menjadi admin dalam media sosial 

grogol.us. Setelah menjadi anggota premium seseorang berhak mendapatkan 

beberapa macam fasilitas yang telah disediakan oleh admin termasuk memiliki title 

dibelakang nicknamegrogolnya yang dalam konsep sense of community disebut 

sebagai personal investment yaitu konskuensi di mana stelah memberikan andil 

didalam komunitas maka akan mendapatkan tempat di dalam komunitas. Selain itu 

terdapat juga common symbol system yang pada komunitas grogol.us ini seseorang 

tidak dapat menjadi anggota komunitas jika melakukan pelanggaran dan 

mendapatkan tanda banned dari admin, sedangkan dalam media sosial jika lama 

tidak aktif dalam komunitas maka akan terkena pembersihan atau perampingan 

anggota komunitas oleh admin dengan dikeluarkan dari grup whatsapp. 

Influence yang berarti seseorang harus memiliki pengaruh pada komunitas 

yang diikuti maupun sebaliknya. Dalam website grogol.us, terlihat bahwa 

komunitas memiliki pengaruh pada anggotanya. Terlihat dari jam online yang 

dilakukan mayoritas malam hari atau menjelang subuh oleh mayoritas anggota 

komunitas karena komunitas yang membuka pendaftaran maupun upload koleksi 

dimalam hari. Selain itu, kuota kalong (tengah malam) juga mempengaruhi 

keaktifan anggota dimalam hari. Jika pada grup whatsapp beberapa anggota 

mempunyai pengaruh pada anggota lain, namun lebih kepada anggota senior yang 

mempunyai pengetahuan lebih terkait anime maupun grogol.us. Integration and 

fulfillment of needs (integrasi dan pemenuhan kebutuhan) juga ditunjukkan dalam 

komunitas grogol.us, terutama pada media sosial whatsapp dimana pemenuhan 

kebutuhan yang dihasilkan dari interaksi anggota menghasilkan dinamika 

hubungan memberi dan menerima. Ada kalanya seseorang membutuhkan informasi 

seputar teknologi, foto cosplayer, koleksi anime, dan anggota komunitas lain 

memberikannya begitu juga sebaliknya. 



 
 

Shared emotional connection (hubungan  berbagi emosi), pada komunitas 

grogol.us ini terjadi karena adanya beberapa kesamaan dalam anggota komunitas 

grogol.us seperti sama-sama menyukai anime, membutuhkan teman yang dapat 

diajak berbicara terkait anime, bahkan hingga cara pendaftaran seseorang menjadi 

anggota komunitas virtual penggemar anime grogol.us yang menjadi bahan diskusi 

seru antar anggota sehingga terjadi interaksi antar anggota komunitas dan menarik 

anggota lain untuk turut berpartisipasi sehingga tidak langsung komunitas menjadi 

lebih partisipatif. 

Tipe Anggota Komunitas Virtual Penggemar Anime yang Mengembangkan 

Budaya Partisipasi 

Dari pengamatan pada situs grogol.us, grup whatsapp, grup facebook serta 

wawancara terhadap beberapa anggota komunitas virtual grogol.us dalam studi ini 

terkait dengan budaya partisipasi yang dikembangkan oleh anggota komunitas, 

dapat dikelompokkan menjadi dua tipe dengan berbagai kriteria yaitu tipe anggota 

komunitas yang mempunyai kecenderungan berbagi dan berpartisipasi (sharing 

participatory culture) dan tipe anggota komunitas yang cenderung diam dalam 

aktifitas berpartisipasinya (quite participatory culture). 

Anggota komunitas yang mempunyai tipe sharing participatory culture yaitu 

anggota sebuah komunitas yang berperan aktif dan interaktif didalam komunitas, 

mempunyai sense of community sehingga menciptakan iklim komunitas yang 

kondusif dan anggota yang solid. Sedangkan anggota komunitas tipe quite 

participatory culture adalah anggota komunitas mempunyai partisipasi pasif, yang 

artinya anggota komunitas yang berpartisipasi dalam sebuah komunitas virtual 

namun tidak mengembangkan budaya partisipasi didalam komunitasnya, 

cenderung sebagai penikmat dan pengamat komunitas, atau disebut juga sebagai 

silent reader. 

Dalam perannya semua anggota yang tergabung di dalam komunitas dengan 

tidak langsung turut melakukan praktek budaya partisipasi.  Akan tetapi partisipasi 

yang dikembangkan oleh anggota komunitas virtual mempunyai perbedaan dan 

siklus masing-masing tergantung pada anggota maupun komunitasnya. Ada 

masanya seseorang anggota mempunyai tipe sharing participatory culture maupun 

tipe quite participatory culture ataupun sebaliknya dalam kurun waktu yang 

berbeda. 

Kesimpulan 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa komunitas virtual penggemar 

anime grogol.us telah mengembangkan budaya partisipasi yang berkaitan dengan 

affiliasion, expression, collaborative problem solving dan circulation. Praktik 

budaya partisipasi yang terjadi dalam komunitas grogol.us tidak terlepas dari peran 

masing-masing anggota dan admin komunitas yang dapat mengembangkan 

komunitas sebagai sarana untuk berpartisipasi bagi orang yang memiliki kesamaan 

hobi tentang anime. Selain itu tiap peran individu dalam mengembangkan budaya 

partisipasi pada komunitas virtual penggemar anime terbentuk tipologi berdasarkan 

bentuk komunikasi yang memungkinkan interaktifitas antar anggota.. 



 
 

Tipologi Anggota dalam Komunitas Virtual Penggemar Anime 

Aspek Sharing paricipatory culture Quite participatory culture 

Participatory Culture 

Afiliations 1. Bergabung lebih dari satu 

komunitas baik virtual maupun 

nyata 

2. Bergabung karena kesadaran 

pribadi 

3. Mengunjungi komunitas hampir 

setiap hari 

4. Aktif melakukan download 

anime 

5. Percaya sedikitpun kontribusi 

dalam komunitas memiliki arti 

6. Menjadi bagian dari admin 

komunitas seperti fansuber, 

translator, animator, dsb 

1. Bergabung hanya dengan 

satu komunitas 

2. Bergabung dengan 

komunitas karena teman 

3. Mengunjungi komunitas 

sesuai kebutuhan 

4. Download anime hanya 

saat membutuhkan 

5. Kurang percaya diri, 

sehingga cenderung diam 

dan tidak berkontribusi 

6. Hanya sebagai anggota 

penikmat anime 

Expressions 1. Membuat suatu karya 

2. Mempromosikan dan menjual 

koleksi yang terkait dengan 

kegemaran anggota komunitas 

3. Mempunyai koleksi foto 

cosplayer atau menjadi 

cosplayer 

4. Rela berkorban waktu dan 

materi untuk komunitas 

1. Tidak menghasilkan karya 

2. Tidak melakukan promosi 

atau berjualan 

3. Hanya menyimpan foto 

cosplayer yang didapat dari 

komunitas 

4. Tidak mengalokasikan 

waktu maupun materi untuk 

komunitas, hanya untuk 

kepentingan pribadi 

Colaborative 

problem 

solving 

1. melakukan kerjasama untuk 

menyelesaikan masalah dalam 

komunitas 

2. anggota yang sering melakukan 

sharing pada komunitas virtual 

penggemar anime 

3. mendukung anggota lain untuk 

berkarya 

4. berbagi informasi atau 

pengetahuan yang dikuasai 

5. berkomunikasi selain dengan 

admin juga dengan anggota 

komunitas lain 

 

1. hanya memperhatikan dan 

kurang bekerjasama 

2. anggota yang tidak pernah 

melakukan sharing pada 

komunitas virtual 

penggemar anime 

3. Cenderung diam dan 

mengamati jika ada 

anggota lain yang berkarya 

4. Tidak berbagi informasi, 

hanya menerima informasi 

5. Tidak melakukan 

komunikasi baik dengan 

admin maupun anggota 

Circulation 1. Mempunyai media seperti blog, 

website, youtube channel untuk 

menyimpan dan 

mempublikasikan koleksi dan 

1. Tidak mempunyai media 

untuk menyimpan atau 

mempublikasikan informasi 

terkait anime 



 
 

informasi yang dimiliki terkait 

anime 

2. Melakukan pengkoleksian 

secara online 

2. Pengkoleksian manual 

Sense of Virtual Community 

Influence 

1. Admin mempunyai kendali 

kepada anggota 

2. Anggota senior mempunyai 

pengaruh pada anggota baru 

 

1. Admin mempunyai 

pengaruh penuh kepada 

anggota 

2. Anggota senior maupun 

anggota baru tidak saling 

berpengaruh antara satu 

dengan yang lain 

Integration 

and 

Fulfillment 

of Needs 

1. Adanya dinamika memberi dan 

menerima pada sesama anggota 

komunitas maupun dengan 

admin komunitas 

1. Hanya menerima koleksi, 

karya maupun informasi 

dari anggota lain tanpa 

memberikan imbal balik  

Shared 

Emotional  

1. Merasa nyaman berada pada 

komunitas dan mudah untuk 

menceritakan masalah umum 

maupun pribadi 

2. Adanya kebutuhan akan teman 

sharing untuk menyelesaikan 

masalah 

1. Tidak mudah untuk 

menceritakan masalah 

umum maupun pribadi 

2. Merasa dapat menyelesaikan 

masalah sehingga tidak 

melakukan sharing  
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