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ABSTRAK 

Penelitian ini berfokus pada konstruksi media terhadap salah satu Korean Pop (K-Pop) 

grup musik Bangtan Sonyeondan (BTS) saat masih sebagai underdog dan ketika mainstream. 

Peneliti akan melihat bagaimana media daring DetikCom dalam sub-kanalnya, DetikHOT 

memberitakan BTS. Pemberitaan tersebut disajikan dalam dua periode waktu—posisi underdog 

(saat debut pertama BTS, 12 Juni-31 Desember 2013) dan posisi mainstream (satu-satunya grup 

musik K-pop yang menghadiri Billboard Music Awards 2017, 21-31 Mei 2017). Konstruksi ini 

diamati melalui sejumlah komponen yakni penempatan artikel, anatomi artikel (judul, sub-judul, 

paragraf lead, panjang halaman, judul bab dalam artikel, kata kunci), kehadiran kata dan/frasa 

dan/kalimat dan/paragraf tertentu..Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian analisis 

tekstual. Peneliti mentranskrip data sejumlah liputan berita daring dari sumber yang telah 

disebutkan, serta penempatan artikel dengan bantuan situs web Wayback Machine. Kemudian 

temuan tersebut dianalisis dengan teknik analisis tekstual dan kajian pustaka. Penelitian ini 

dilakukan karena peneliti ingin melihat bagaimana media daring mengonstruksi posisi pasar BTS, 

baik sebagai underdog maupun mainstream. Hasil penelitian menunjukkan DetikCom melalui 

konten-kontennya mengonstruksi BTS hanya sebagai grup musik K-pop yang underdog. Hal ini 

ditandai dengan narasi yang dimunculkan DetikCom bahwa genre musik K-pop yang melekat pada 

mereka tidak serta merta dapat membuat mereka sebagai kelompok musisi mainstream secara 

internasional.  

Kata Kunci: BTS, Konstruksi Media, Media Daring, K-Pop 

 PENDAHULUAN 

Korean Wave yang juga sering disebut Hallyu ini pada awalnya hanya menjadi 

fenomena nasional bagi masyarakat serta pemerintahan Korea Selatan. Sebagaimana 

definisi dari Korean Wave (Ravina 2009:3) ialah:  

“…the “Korean Wave” (hallyu 한류 in Korean) refers to a surge in the international 

visibility of Korean culture, beginning in East Asia in the 1990s and continuing more recently 

in the United States, Latin America, the Middle East, and parts of Europe”. 

Sejarah membuktikan dengan dua peristiwa perang yang terjadi di Korea serta 

Vietnam yang dijelaskan oleh Korean Culture and Information Service (KOCIS)—

sebuah organisasi yang berafiliasi langsung di bawah naungan Kementerian Budaya, 

Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan. Dimulai dengan (KOCIS 2011:17) dua 

peristiwa perang yang terjadi di Korea dan Vietnam mendorong para tentara mereka 

untuk membawa pulang budaya populer dan modern dari berbagai negara—sebagai 

contoh Amerika Serikat dan negara lainnya. Hal ini disebabkan perang Korea yang 

terjadi tahun 1950-an yang telah menghancurkan infrastruktur Korea dalam bidang 

ekonomi dan sosial.   

Meski begitu, pada akhirnya popularitas K-drama di negara-negara Asia 

kemudian menjadikan kemampuan Korea Selatan dikatakan sebagai standar bagi 
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Asia. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yang—seorang pendiri A 

Magazine, majalah Asia-Amerika yang paling pertama—dalam Hong (2014:136) 

bahwa, ―Hallyu has become the standard, the universal popular consciousness of 

Asia‖. Tak terkecuali, di Indonesia—gema Hallyu telah dirasakan sejak awal tahun 

2000-an, pasca lengsernya rezim orde baru yang tidak memungkinkan terbukanya 

akses informasi seluas-luasnya. Dilansir dari Liputan 6 daring (HPS 2017), sejumlah 

K-drama yang tayang pertama kali di salah satu stasiun televisi nasional, Indosiar, 

diantaranya ialah : 1) Endless Love, tayang tahun 2001; 2) Jewel in The Palace, 

tayang tahun 2003; 3) Full House, tayang tahun 2003; 4) Princess Hours, tayang 

tahun 2006; 5) Boys Before Flowers, tayang tahun 2009. 

Gegap gempita kelima drama diatas nyatanya menggambarkan  Hallyu yang 

telah masuk di Indonesia sejak awal tahun 2000 dan berlanjut hingga sekarang. 

Bahkan tidak hanya berlanjut, K-drama juga mengubah preferensi masyarakat 

Indonesia dalam hal tontonan. Hal ini terbukti pada 2017, sebuah riset telah 

dilakukan oleh Tirto.id mengenai preferensi berbagai K-drama yang digemari 

masyarakat Indonesia. Dari 263 responden yang terdiri dari rentang usia 15-35 tahun, 

80,61 persen diantaranya memiliki alasan ketertarikan pada alur cerita (Dhani 2017). 

Selain itu, 51,9 persen diantaranya memiliki kebiasaan sebelum tidur menonton serial 

K-drama ini serta 50 persen diantaranya menonton dalam kurang dari 2 jam per hari 

(Dhani 2017).  

Tidak berhenti pada K-drama, budaya Korea juga sebagai sesuatu yang dikaji 

secara ilmiah. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya beberapa universitas yang 

menyajikan program studi berkaitan dengan budaya Korea. Program studi tersebut 

terdiri dari jenjang diploma hingga sarjana, dan diantaranya ialah Universitas 

Nasional, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas 

Pendidikan Indonesia. Dengan begitu, akses masyarakat Indonesia terhadap budaya 

Korea yang tidak hanya tak terbatas—namun juga telah melembaga.  

Selain hadirnya K-drama dan beberapa kampus punggawa program studi budaya 

Korea, budaya lainnya juga turut hadir di Indonesia. Sebagaimana yang digambarkan 

oleh Nugroho dalam Marinescu (2014:19) bahwa, “This simply indicates that 

Indonesia has also experienced the changes and transformation of Korea’s popular 

culture exports to the world from drama, movies, and recently Kpop”. Salah satunya 

dari pernyataan diatas ialah kehadiran K-pop alias Korean Pop Music. Jung (2011b) 

mengatakan bahwa K-pop sendiri merupakan produk dari grup musik wanita dan 

pria, serta telah masuk dan diakui di Indonesia sejak 2010—dengan lebih dari 120 

acara yang berhubungan dengan penggemar telah terlaksana (pertemuan penggemar, 

festival Korea, dan konser musik Korea).  

Kehadiran K-pop sebagai fenomena yang ditemui di Indonesia menjadi indikasi, 

bahwa tidak hanya perguruan tinggi yang membuat akses kepada Hallyu semakin 

tidak ada batasnya, serta melembaga. Sebab, media massa juga telah memainkan 
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peran ini. Nugroho memparkan dalam sub-bab The Emergence of Print Tabloids 

Focusing On Asia and Its Entertainment Industry. Bahwa (dalam Marinescu 

2014:28), tercatat sejumlah media asal Indonesia memiliki rubrik khusus yang 

mengulas Korea dari segi industri hiburannya—yakni majalah Kawanku, Olga, dan 

Bintang Indonesia. Tidak hanya media cetak saja yang memiliki rubrik khusus 

budaya Korea, namun sejumlah media daring di Indonesia juga mempunyai pula. 

Detik.com, yang salah satu sub kanalnya—DetikHOT—memiliki rubrik K-pop. 

Selain itu juga ditemukan media daring lainnya yang memberikan perhatian lebih 

pada K-pop yakni Kumparan sejak tahun 2017 memiliki rubrik K-pop bernama 

‗Kumparan K-pop‘ dan Okezone sejak akhir tahun 2017 juga melakukan hal yang 

sama.  

Pada akhirnya, Korean Wave atau Hallyu ini memang telah memasuki tiap-tiap 

lapisan masyarakat di Indonesia. K-pop sebagai salah satu produk Korean Wave yang 

sangat berkembang melalui sejumlah distribusinya di Indonesia menjadi menarik 

dalam penelitian ini untuk diamati, sebab sebagai produk budaya asing, kehadirannya 

tidak hanya untuk diidolakan serta dielu-elukan penggemarnya di Indonesia—juga 

telah mendapat perhatian dari lembaga-lembaga formal seperti lembaga pendidikan 

dan media. Lembaga formal tersebut memiliki peran pula dalam mengarahkan 

masyarakat mengenai mana hal yang penting dan kurang penting.  

Salah satu grup musik K-pop yang akan diamati dalam penelitian ini ialah 

Bangtan Sonyeondan (BTS). Grup musik ini menjadi penting untuk diamati, sebab 

sebagai grup musik K-pop yang awalnya tidak sebegitu dikenal dalam industri musik 

global dan secara tiba-tiba pertengahan tahun 2017 lalu diundang sebagai satu-

satunya grup musik K-Pop di Billboard Music Awardss 2017. Dalam ajang 

penghargaan musik asal Amerika Serikat ini, BTS diundang sebagai pemenang 

nominasi Top Social Artist di tahun tersebut, menyingkirkan artis asal Amerika 

Serikat Justin Bieber yang telah memegang kategori tersebut selama 6 tahun berturut-

turut.  

Warganet global yang ―hidup‖ dalam dunia digital pun semakin digemparkan 

dengan kehadiran grup musik beranggotakan 7 orang laki-laki ini. Google Trends, 

sebuah situs untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi tren—baik secara global 

maupun per negara. Dalam penelusuran kata kunci ‗BTS‘ sebagai grup musik dan 

pengaturan pencarian dari tanggal pertama BTS debut (12 Juni 2013) hingga tanggal 

digelarnya Billboard Music Awards—dimana pada acara ini BTS hadir dan 

dianugerahkan sebuah penghargaan—maka negara kedua sedunia yang mencari kata 

kunci tersebut ialah Indonesia (Google Trends tt.).  

Media sosial juga turut digemparkan oleh BTS. Dilansir dari blog resmi Twitter 

(Kim 2018), BTS tercatat sebagai akun yang paling banyak mendapat cuitan seluruh 

dunia. Salah satu peristiwa yang menandainya ialah iklan komersial ponsel pintar, 

dengan meluncurkan akun Twitter resmi LGxBTS @LGMobileGlobal—dimana 
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dalam akun ini dibagikan klip video BTS dalam penghargaan Billboard Music 

Awards yang telah ditonton sebanyak 20 juta views serta engagements mencapai 8,7 

juta. Meski belum ada riset yang secara rigid menghitung jumlah penggemar grup 

musik K-pop ini, namun jumlah pengikut mereka di berbagai media sosial dapat 

menggambarkan bagaimana mereka digandrungi oleh masyarakat global. Memulai 

dengan akun Twitter sejak sebelum debut, Juli 2011, akun BTS yang setiap harinya 

dikelola para personil telah diikuti 19,3 juta akun. Sedangkan akun Twitter BTS yang 

dikelola oleh tim mereka, yakni @bts_bighit, telah diikuti 14,9 juta akun. Tak hanya 

Twitter, akun Instagram mereka, @bts.bighitofficial telah diikuti 17 juta akun. 

Laman penggemar Facebook pun merekam jumlah pengikut BTS, yakni hampir 8,8 

juta pengikut dan 8,5 juta penyuka.  

Dengan mendapat sorotan ajang musik dunia, serta penggemar yang menyebar 

hingga ke seluruh dunia, tentunya berbagai media massa melihat mereka punya 

peluang sebagai objek yang memiliki kekuatan daya tarik media massa untuk 

mengkontruksi berbagai pesan yang terkait dengan mereka. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Kim (2015:87) bahwa, ―K-pop boom has increased media attention 

towards the relationship between idol stars and their fans‖. Sehingga, peneliti 

memutuskan untuk mengamati grup musik K-pop BTS dalam kaitannya media 

melakukan konstruksi terhadap mereka.  

Bicara soal konstruksi media, pada dasarnya media punya kuasa yang besar 

dalam hal mentransmisikan pesan. Bukan hanya sebagai saluran yang dapat 

menyebarkannya kemanapun dituju, namun juga perihal konstruksi atas pesan-pesan 

yang disampaikan oleh khalayak. Gitlin dalam Berger (2012:103) mengatakan bahwa 

media tidak mencerminkan dunia, tetapi malah memproyeksikan dunia sesuai 

interpretasi editor serta pihak-pihak lain yang memilik kuasa untuk  mengontrol 

gambaran mana saja yang boleh kita lihat dan dunia yang mana saja kita boleh untuk 

dengar di acara berita. 

Selain itu, menurut Couldry dalam Marshall dan Redmond (2016:99) media juga 

memiliki kekuatan simbolik dimana media dapat menonjol dalam suatu tatanan 

masyarakat dengan tujuan mempraktekan monopoli atas kekuatan simbolik tersebut. 

Monopoli ini dapat mengarahkan sebuah institusi—yang ekstrimnya hingga 

membangun realitas yang secara tidak disadari masyarakat, seperti yang dikatakan 

oleh Bourdieu dalam Marshall dan Redmond (2016:99), ―…Under those conditions, 

such institutions dominate the whole social landscape, and their symbolic power 

comes to seem so natural that it gets misrecognized”.  

Dalam praktek keseharian media yang bertujuan memperkuat kekuatan simbolis 

mereka, media selalu melakukan pertunjukkannya dengan mengupayakan untuk 

membentuk masyarakat melalui produk jurnalistik mereka. Dalam kata lain, media 

dapat menjadi panggung, utamanya untuk selebriti. Turner (2014:145) 

menyampaikan bahwa berita mengenai selebriti diatur oleh siapapun yang 
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menjalankannya—yaitu selebriti itu sendiri melalui seseorang atau organisasi yang 

menangani publisitas dan promosi diri mereka. Sehingga, dalam hal ini media 

memiliki hubungan simbiosis mutualisme dengan seseorang atau sebuah organisasi 

yang menaungi selebriti tersebut. 

Konsekuensi atas mendapat kekuatan berupa ―panggung‖ di media—media 

daring, acara televisi, kolom surat kabar, tabloid serta majalah khusus selebriti—

yakni selebriti melalui konten-konten tersebut menjadi alat penyebaran nilai-nilai 

konsumerisme. Dimana nilai konsumerisme tersebut merupakan bagian dari ideologi 

arus utama (mainstream) kapitalisme pasar (Cashmore, Lowenthal, dan Marshall 

dalam Dubied dan Hanitzsch 2014:138).  

Contoh konkret yang hadir ditengah masyarakat mengenai hubungan media yang 

erat dengan industri selebriti ini ialah menjamurnya jumlah program acara televisi 

yang mengangkat topik utama selebriti atau disebut dengan infotaintment. Setidaknya 

di Indonesia saja, terdapat 10 stasiun televisi yang memiliki program infotainment 

(KPI 2017:34). Selain itu, contoh lainnya ialah hadirnya majalah, koran, dan tabloid 

yang secara khusus membahas mengenai kehidupan selebriti.  

Pada akhirnya media sendiri tidak hanya memiliki tujuan untuk menguntungkan 

dirinya secara finansial, namun juga memoles pemahaman rasional masyarakat 

mengenai selebriti yang hadir secara alami—meski dalam kenyataannya selebriti 

ialah produk kolusi media dan agensi selebriti itu sendiri. Namun dalam penelitian ini 

hanya akan mengamati dari sisi media dalam mengonstruksi mengenai grup musik 

K-pop yang sebelumnya telah disebutkan yakni BTS terkait posisi mereka dalam 

pasar, yaitu underdog dan mainstream.  

Underdog sendiri memiliki definisi (Merriam-Webster Dictionary tt.), “a loser 

or  predicted loser in a struggle or contest”. Definisi mengenai underdog 

sebagai merek yang diidentifikasi dari posisinya ditengah pasar—sebagaimana yang 

dikatakan oleh Hoch and Deighton dalam Paharia et.al (2010:776): 

“…brands as underdogs (top dogs) based on their weak (dominant) market standing… 

Brands that embody the weak side of dichotomies, such as local (vs. national) and 

independent (vs. part of a corporate conglomerate), are often perceived as underdogs‖. 

Mengacu pada posisi underdog yang digambarkan Paharia et.al (2010:776) 

diatas, dipaparkan pula bahwa band musik lokal yang independen memiliki posisi 

underdog, dibandingkan dengan band yang ditangani oleh label besar. Hal ini sesuai 

dengan yang terjadi pada grup musik K-pop BTS yang akan diamati dalam penelitian 

ini, dimana agensi mereka, Big Hit Entertainment, tidak tergabung dalam Big Three 

Agencies di Korea Selatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebuah media daring 

asal Korea Selatan, Kpopmap, bahwa ketiga agensi besar di Korea Selatan ialah 

meliputi (Kpopmap 2018), “The big three K-Pop agencies, SM, YG, and JYP are all 

by all means the leading entertainment companies in their industry”. Sehingga, 

konsep underdog pada kondisi riilnya, dapat menggambarkan posisi BTS diantara 
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grup musik K-pop yang berada dibawah naungan Big Three Agencies.  

Beralih pada konsep mainstream, yang memiliki definisi menurut sebagai 

berikut,”a prevailing current or direction of activity or influence” (Merriam-Webster 

Dictionary tt.). Huber (2007:1) kemudian memaparkan definisi mengenai mainstream 

dalam penelitiannya, ialah suatu konsep yang commonsensical—dimana memiliki 

makna yang sangat jelas sehingga tidak memerlukan diskusi lebih lanjut mengenai 

hal tersebut. Konsep mainstream kemudian dalam industri musik menunjukkan suatu 

posisi yang disampaikan Wikstrom (2013:97 dan 125), ialah posisi bagi mereka yang 

telah mendapat pengakuan dalam arus utama musik  dan mereka yang dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen untuk dapat memuaskan konsumen. Salah satunya 

ialah dapat dilihat melalui total penjualan album, posisi lagu serta album mereka 

pada tangga lagu serta penerimaan penghargaan—yang keduanya berlaku dalam 

tingkatan nasional maupun internasional—serta tentunya kehadiran penggemar.  

Kondisi diatas juga berlaku dalam menjelaskan dalam posisi BTS. Dalam 

perjalanan debut BTS, tangga lagu resmi milik pemerintah Korea Selatan yakni Gaon 

Chart, menyajikan data penjualan album domestic BTS (Jin-Woo 2018). Pada tahun 

2013, penjualan album sebesar 57.456 kopi. Tahun 2017 menjadi puncak penjualan 

album mereka mencapai 2 juta album—tepatnya 2.724.316 kopi. Pada tahun 2018, 

dua album mereka telah masuk dalam posisi pertama tangga lagu Amerika Serikat, 

yakni Billboard 200 (Billboard tt.a). BTS juga menduduki posisi pertama selama 122 

minggu dalam tangga lagu Billboard Social 50 (Billboard tt.b). Indonesia juga 

menjadi 10 negara sebagai konsumen konten-konten BTS yang diperhitungkan, 

terbukti dalam infografis yang dirilis Gaon Chart ini. Indonesia selalu masuk dalam 

perhitungan tunggal—tidak digolongkan sebagai negara lain atau others. Dalam 

perhitungan nilai perkembangan jumlah pelanggan kanal YouTube BTS, Indonesia 

menjadi negara yang paling berkembang, dengan presentase pelanggan kanal 

mencapai 111 persen (Jin-Woo 2018).  

Mengacu pada data di atas, Indonesia merupakan salah satu negara konsumen 

potensial atas konten-konten seputar BTS. Dengan menjadi konsumen potensial, 

maka segala hal terkait BTS menjadi penting di Indonesia. Peran media dalam 

melihat peluang ini, sebagaimana media dalam proses bisnisnya bergantung pada 

audiens dari konten-konten mereka—tak terkecuali media daring. Sebagaimana yang 

dipaparkan oleh Pavlik (2001:125) bahwa: 

“The most important relationship any news organization has is with its audience. It is 

the economic foundation of the commercial press. Because of the advertising and 

subscription-based business model of most commercial media, audience size determines the 

profitability of the news”. 

Mengamati apa yang disampaikan Pavlik diatas dalam kaitannya dengan minat 

audiens Indonesia terhadap BTS yang begitu besar, maka peneliti memutuskan untuk 

memilih salah satu media daring asal Indonesia untuk diamati. Media daring tersebut 

ialah DetikCom, yang telah berdiri sejak tahun 1998 dan menjadi media daring yang 
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tidak tersedia dalam versi cetaknya. Sejak 2011 silam, DetikCom tidak berdiri 

sendiri, melainkan tergabung dalam konglomerasi media CT Corp yang dimiliki oleh 

salah satu pengusaha Indonesia—yakni Chairil Tanjung.  

Per  20 Agustus 2013, DetikCom menjadi media daring yang memiliki jumlah 

pengunjung harian tertinggi dengan total 1.267.837 orang (Sambo dan Yusuf 

2017:7). Selain itu, masih dalam sumber yang data, juga memiliki tampilian halaman  

harian tertinggi—dengan total 7.873.269 kali dilihat. Selain itu, saat ini DetikCom 

menduduki posisi keempat dalam perhitungan Alexa—anak perusahaan amazon.com 

yang fokus dalam perhitungan estimasi trafik berbagai situs web di dunia—dengan 

total waktu harian di situs 7 menit 57 detik dan trafik dari mesin pencari sebesar 21 

persen (Alexa 2019). Meski urutan keempat, namun DetikCom sebagai media daring 

urutan kedua setelah Tribunnews.com yang terhitung sebagai situs teratas di 

Indonesia (Alexa 2019). Masih dalam perhitungan trafik oleh Alexa, untuk kategori 

The Top 500 Sites on the Web, DetikCom menduduki posisi 86 (Alexa 2019).  

Bicara soal sub-kanal, salah satunya menyajikan berita mengenai industri 

hiburan, yakni DetikHOT. Pada tahun 2011, DetikHOT merilis rubrik baru, yaitu K-

pop. Dalam penelitian ini, hal tersebut menjadi menarik untuk diamati dalam 

kaitannya sebuah media daring asal Indonesia yang memiliki ketertarikan dalam 

memberitakan industri hiburan asing—yang secara spesifik tertuju pada K-pop. 

Pengamatan terhadap pemberitaan mengenai BTS dalam DetikHOT perlu 

dilakukan dalam dua periode pemberitaan. Semua konten pemberitaan periode 12 

Juni hingga 31 Desember 2013 akan mewakili analisis peneliti yang menunjukkan 

posisi BTS sebagai underdog. Pada periode tersebut, BTS baru saja melakukan debut 

resmi mereka selama 6 bulan—dan masih dikategorikan sebagai rookie idol. 

Sedangkan untuk mengamati posisi BTS sebagai mainstream, pemberitaan BTS 

periode 21 hingga 31 Mei 2017 akan diamati pula. Sebab, pada periode ini BTS 

menghadiri Billboard Music Awards 2017 dan menerima penghargaan Top Social 

Artist. Artinya dalam hal ini, BTS telah mendapat pengakuan atas kehadirannya di 

ajang musik global—sebagaimana Billboard Music Awards.  

Untuk mengamati hal-hal di atas, peneliti menggunakan metode analisis tekstual. 

Analisis tekstual sendiri menurut McKee (2003:1) ialah : 

 ―We interpret texts (films, television programmes, magazines, advertisements, clothes, 

graffiti, and so on) in order to try and obtain a sense of the ways in which, in particular 

cultures at particular times, people make sense of the world around them”.  

Definisi yang disampaikan oleh McKee di atas menunjukkan mengapa penelitian 

ini dilakukan, terlebih menggunakan metode analisis tekstual. Melalui metode ini, 

peneliti akan menginterpretasi sejumlah teks yang dibutuhkan dan berkaitan dengan 

pemberitaan BTS dalam media daring DetikCom pada dua periode. Tujuannya ialah 

agar peneliti dapat mengamati dan memberikan pemaparan bagaimana DetikCom 

sebagai media daring mengonstruksi BTS dalam kaitannya posisi mereka sebagai 
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underdog dan mainstream. 

Selain tujuan diatas, penelitian lebih lanjut mengenai underdog dan mainstream 

dalam konteks grup musik K-pop belum ditemukan. Maka dari itu, peneliti juga 

memiliki keingintahuan serta ketertarikan penelitian pada hal tersebut. Hal-hal 

tersebut menjadi unsur kebaruan dalam penelitian ini, ditunjang dengan metode 

penelitian analisis tekstual.  

 PEMBAHASAN 

Dalam sub-bab ini, peneliti akan memaparkan hasil pengamatan terhadap 

delapan artikel DetikHOT yang mengulas BTS. Kedelapan artikel ini ditemukan pada 

dua periode pencarian—yakni 12 Juni-31 Desember 2013 mewakili posisi underdog 

dan 21-31 Mei 2017 mewakili posisi mainstream. Berdasarkan tinjauan teori 

mengenai media culture, sejatinya media melakukan konstruksi sesuai dengan 

karakteristik medium tersebut.  

Dalam konteks penelitian ini, media yang akan dipilih termasuk media daring—

yakni DetikHOT—sehingga hal ini akan berimplikasi pada hal apa saja yang akan 

diamati peneliti. Penempatan berita di situs web, serta segala aspek ketika berita telah 

diunggah ke situs web tersebut—kepala berita atau judul, sub-judul, paragraf lead, 

panjang halaman, judul bab dalam artikel pun diamati. Tak lupa, kalimat maupun 

frasa penunjuk posisi underdog dan mainstream tak luput diamati dalam penelitian 

ini, serta menggunakan metode analisis tekstual.  

a) Konstruksi BTS Sebagai Grup Musik K-Pop Underdog 

Ketujuh konten yang telah ditemukan peneliti, sebagian diantaranya 

menunjukkan bagaimana posisi BTS sebagai grup musik K-pop underdog 

dikonstruksikan. Ditemukan pula dua jenis posisi underdog yang diupayakan 

konstruksinya oleh DetikHOT: yakni sebagai underdog diantara grup musik K-

pop lainnya dan underdog diantara musisi global. 

Pertama, DetikHOT mengupayakan konstruksi BTS sebagai grup musik K-

pop underdog diantara grup musik K-pop lainnya ialah ketika masa awal 

debutnya. Terlihat pada penyajian profil BTS yang tidak komperhensif. Artinya, 

penulis hanya menyajikan klaim dan opininya dimana tidak ada data yang 

mendukung pernyataan tersebut.  

Namun, peneliti melihat alternatif lain atas kondisi tersebut. Ketika masa awal 

debut BTS, memang minimnya persediaan data pendukung mengenai posisi BTS 

di pasar industri musik Korea, apalagi global. Satu-satunya yang tersedia hanya 

posisi BTS di tangga lagu musik milik pemerintah Korea Selatan, Gaon Chart—

untuk ‗2 Cool 4 Skool‘ menduduki nomor 5 pada minggu ketiga Juli 2013 (Gaon 

Chart 2013a) dan album ‗O!RUL8,2?‘ menduduki posisi nomor 4 di minggu 

kedua September 2013 (Gaon Chart 2013b).  

Data pendukung yang diharapkan hadir dapat berupa posisi dalam tangga lagu 

musik. berapa kali telah diberitakan di media massa lainnya, berapa kali frasa 

‗BTS‘ atau ‗Bangtan Seonyondan‘ terlihat di media sosial, atau berapa jumlah 
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sementara penggemar yang telah terhitung pun tidak ada. Pada akhirnya, tidak ada 

bukti mengenai seberapa kuat posisi BTS dalam pasar grup musik K-pop.  

Bersamaan dengan hal tersebut, penulis juga menghadirkan beberapa frasa 

dalam artikel yang semakin menunjukkan posisi BTS sebagai underdog diantara 

grup musik K-pop lainnya. Diantaranya ialah ―grup baru‖, ―debut belum lama 

ini‖, ―grup hip-hop pendatang baru‖, dan ―grup pendatang baru‖. Deretan frasa-

frasa ini tanpa disadari oleh pembaca semakin menegaskan bagaimana posisi 

BTS, setidaknya pada 6 bulan pertama BTS debut.  

Kemudian yang kedua ialah, DetikHOT juga mengupayakan konstruksi atas 

BTS sebagai grup musik K-pop underdog secara global. Artinya, dalam hal ini 

BTS telah mendapat pengakuan dari industri musik tempat asal mereka, dan baru 

mulai dikenal dalam industri musik global. Hal ini terlihat pada salah satu judul 

artikel di atas, dimana BTS dikatakan sebagai grup K-pop pertama di Billboard 

Music Awards 2017.  

Dalam kata lain, sebelum BTS, belum ada grup K-pop yang pernah hadir 

dalam ajang penghargaan musik ini. Lebih jauh lagi, judul tersebut menegaskan 

bahwa aliran atau genre musik K-pop sendiri belum memiliki pengalaman 

bersaing di pasar musik global—dalam konteks ini ialah ajang penghargaan 

Billboard Music Award. 

b) Konstruksi BTS Sebagai Grup Musik K-Pop Mainstream 

BTS juga kerap dikonstruksi sebagai grup musik K-pop yang mainstream. 

Sebagai contoh, ketiga artikel yang peneliti amati tentang kehadiran BTS dalam 

Billboard Music Awards 2017 terletak dalam bagian laman utama DetikHOT—

tepatnya berita utama rubrik K-pop. Selain itu, ketiga berita tersebut juga terletak 

pada bagian News Feed urutan tiga teratas. Hal ini menunjukkan bahwa 

kehadiran BTS telah dianggap diakui dan dianggap penting dalam DetikCom. 

Tak hanya penempatan, namun peneliti menemukan pula hadirnya pranala 

yang terhubung dengan berita BTS lainnya. Sehingga, pembaca diharapkan tidak 

berhenti berkunjung pada artikel itu saja, namun  diarahkan kepada artikel 

lainnya yang terkait BTS. Dalam hal ini, DetikCom memanfaatkan publisitas 

BTS yang sedemikian rupa untuk menggerakkan audiens yang masif dalam 

akses kepada konten mereka. 

Kehadiran frasa tertentu juga turut sebagai upaya konstruksi BTS sebagai 

grup musik K-pop yang mainstream. Sebagai contoh, hadirnya frasa ―sorotan 

publik‖ dan ― ‗Raja‘ Media Sosial‖. Juga, memiliki standar fisik yang berlaku 

dalam pasar musik mainstream, yakni memiliki kulit yang bagus serta gaya 

fesyen terbaik. Selain itu, juga dihadirkan melalui kalimat, ―terus melebarkan 

sayapnya di dunia musik internasional‖. Kehadiran pengakuan dari musisi-

musisi yang terlebih dahulu memasuki pasar musik arus utama global diamati 
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peneliti sebagai upaya DetikCom mengonstruksi BTS memiliki posisi 

mainstream.  

Dapat dipahami pula dalam ketiga artikel diatas bahwa arus ajang kompetisi 

dalam industri musik global yang diinisiasi oleh Billboard membuat asumsi 

publik global bahwa nominasi bukan sekedar label—namun lebih dari itu. 

Nominasi tersebut nyatanya menyangkut reputasi musisi dalam industri musik, 

dalam hal ini reputasi BTS untuk menunjukkan posisinya telah memasuki 

industri musik global.  

c) Wajah Pemberitaan K-Pop di DetikHOT 

Tak hanya menjadi pelopor kehadiran media daring di Indonesia, DetikCom 

juga menjadi pelopor dalam pemberitaan salah satu produk budaya asing di 

Indonesia yaitu K-pop sejak 2011 lalu. Dalam salah satu sub-kanalnya yang 

berjudul DetikHOT, pemberitaan mengenai K-pop mendapat tempat khusus 

dalam jejeran rubriknya—sebagaimana terlihat pada Gambar 3.4 dibawah ini.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

Tampilan laman utama situs web DetikHOT dengan pembahasan K-Pop sebagai rubrik 

khusus (urutan 3 dari kanan) 

Sumber : https://hot.detik.com/ 

Namun menariknya, DetikCom sebagai media daring asal Indonesia malah 

tidak menyediakan rubrik khusus musisi Indonesia. Rubrik music dan celebs 

(terlihat pada Gambar 3.4, urutan kedua dan ketiga dari kiri) yang disediakan pun 

bercampur antara musisi Indonesia dan asing—seperti Barat, Korea, dan lain 

sebagainya. Selain itu, ditemukan pula dalam ketujuh artikel di atas, bagaimana 

penulis mencoba mendekatkan konten budaya asing K-pop pada para 

pembacanya. Yakni dengan menampilkan terjemahan bahasa Indonesia dari setiap 

kutipan langsung wawancara, pidato, maupun kalimat langsung lainnya.  

Tak hanya glokalisasi budaya asing K-pop yang notabene berasal dari Korea 

Selatan, DetikHOT juga kerap menambah notulensi dan  pada industri musik 

global. Nilai-nilai konsumerisme yang marak digalakkan melalui industri musik 

global ini disorot pula oleh DetikHOT dalam kontennya. Sebagai contoh, dalam 

hal gaya fesyen BTS, penulis mengarahkan sesuai dengan hal apa yang termasuk 

trending atau menjadi tren secara global. Hal ini dikarenakan proses reqirement, 

dimana cenderung secara eksklusif diasosiasikan dengan apapun yang berkaitan 

dengan Barat—dan interaksi global-lokal sebagian besar dipandang sebagai cara 

non-Barat merespon Barat (Iwabuchi 2001:199). 

https://hot.detik.com/
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Hal ini dapat dilihat sebagai upaya DetikHOT dalam memudahkan para 

pembacanya untuk mengkonsumsi konten-konten K-pop yang notabene konten 

budaya asing. Apalagi dengan penyajian kutipan langsung yang aslinya berbahasa 

selain Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, 

peneliti melihat bahwa DetikHOT telah menyajikan K-pop dengan pendekatan 

glokalisasi. 

Secara umum, sejak berdiri pertama kali, DetikCom memang tidak selalu 

mengikuti pakem jurnalistik 5W+1H dalam pemberitaan mereka. Sebagaimana 

yang ditemukan peneliti dalam salah satu pemberitaan mengenai DetikCom, para 

pendirinya mengaku hanya menggunakan 3W: What, When, dan Where—dan 

artikel berikutnya akan melengkapi informasi 3W tersebut (Paramita 2015). 

Kecepatan berita yang dijunjung tinggi dalam pelaksanaan kerja jurnalistik 

DetikCom.  

Hal tersebut berlangsung hingga sekarang, dimana berbagai artikel yang 

diunggah tidak selalu mencantumkan informasi lengkap—atau singkatnya 

menjawab semua pertanyaan 5W+1H. Sebagaimana yang ditemukan peneliti pada 

7 artikel DetikHOT di atas, hal ini terlihat ketika isi artikel dipenuhi dengan 

berbagai klaim serta opini penulis tanpa menyertakan data yang dapat mendukung 

klaim tersebut. Dalam hal ini, maka peneliti melihat bahwa DetikHOT 

mengutamakan unsur kecepatan dalam pengunggahan berita—khususnya berita 

mengenai K-pop. Agar pembaca dapat segera mengakses berita tersebut, meski 

unsur kedalaman berita sedikit terabaikan.  

DetikHOT dalam sejumlah temuan peneliti menggunakan hyperlink atau 

pranala dalam konten mereka. Pranala ini diletakkan dalam kata tertentu yang 

ditandai dengan berwarna biru serta bergaris. Pranala ini ketika diklik, akan 

membuka laman web lainnya dan otomatis berita lainnya, namun masih 

berkesinambungan dengan artikel tersebut. Peneliti menemukan hal ini pada 

pemberitaan BTS saat hadir dan menerima penghargaan di Billboard Music 

Awards 2017.  

Pada momen tersebut, DetikHOT mengerti bahwa publik secara global sedang 

membicarakan BTS—dengan bukti BTS sebagai grup musik K-pop akan 

menghadiri ajang musik yang dikonstruksi sebagai penghargaan kelas dunia, yaitu 

Billboard Music Awards 2017. DetikHOT memahami hal tersebut sangat 

berpotensi untuk menjadi topik yang tren saat itu. Sehingga, asumsi peneliti ialah 

DetikHOT memanfaatkan fitur pranala tersebut untuk memancing pembaca 

mengunjungi konten lainnya. Lagi-lagi ditemukan upaya DetikHOT dalam 

mengejar jumlah pembaca melalui pemberitaan seputar K-pop ini. 

d) Diskusi Teori 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menyampaikan acuan teori. 

Diantaranya ialah mengenai media culture, konsep underdog dan mainstream, 
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media dan agensi selebriti dalam menciptakan selebriti, potret konstruksi grup 

musik K-pop, hubungan grup musik K-pop dengan para penggemarnya.  Acuan 

teori tersebut semuanya terangkum secara komprehensif di bab 1.5.2 hingga 1.5.6, 

atau dalam sub-bab tinjauan teori. Teori-teori tersebut pada akhirnya teraplikasi 

dalam penelitian ini.  

Mengacu pada media culture, dalam penelitian ini terlihat bahwa DetikCom 

melalui sub-kanalnya DetikHOT, memang ditujukan untuk konsumsi audiens 

secara massal. Hal ini dibuktikan dengan pemberitaan yang disajikan seringkali 

tidak sesuai pakem jurnalistik 5W+1H, melainkan hanya 3W (What, When, 

Where) dengan tujuan mengejar kecepatan unggahan berita. Kecepatan tersebut 

nantinya diarahkan agar audiens dapat semakin mudah mengonsumsi pemberitaan 

mereka, sebab audiens tidak perlu menunggu dalam waktu lama.  

Kemudian melalui pemberitaan yang diproduksi DetikHOT, sejumlah kata, 

frasa, kalimat, dan paragraf terlihat diupayakan untuk mengonstruksi BTS 

menjadi grup musik K-pop yang underdog dan mainstream. Penempatan berita 

dalam bagian tertentu—dalam berita utama, juga turut mengonstruksi posisi BTS 

sebagai grup musik K-pop yang mainstream. Sebab, ketika berita tersebut telah 

disajikan pada bagian berita utama, maka berita tersebut termasuk berita yang 

penting atau populer pada saat itu.  

Selain itu, dalam pemberitannya, DetikHOT menggunakan pendekatan 

glokalisasi—sebagaimana pembahasan hal ini telah tersedia dalam sub-bab 

―Wajah Pemberitaan K-Pop oleh DetikHOT‖. Pendekatan ini dilakukan 

DetikHOT sebagaimana yang dikatakan oleh Robertson ialah menjadikan ide-ide 

global dekat dengan audiens lokal. DetikHOT melakukannya dengan adaptasi 

konten mengenai K-pop, budaya asimg, yang dikemas dalam bahasa Indonesia.  

Kemudian dalam konstruksi BTS sebagai grup musik K-pop yang underdog, 

tinjauan mengenai konsep underdog dan mainstream membantu untuk melakukan 

penelitian ini. Sebagaimana BTS yang dikonstruksikan sebagai grup yang lebih 

rendah posisi pasarnya daripada grup musik K-pop lainnya maupun musisi-musisi 

global. Berbagai elemen menunjukkan posisi ini yang ditemui peneliti dalam 

pemberitaan DetikCom, sebagaimana penempatan artikel, juga kata, frasa, 

kalimat, dan paragraf.  

Selain konsep underdog dan mainstream, dalam penelitian ini pada akhirnya 

dapat diketahui pula media dan agensi selebriti bekerja sama dalam menciptakan 

musisi sebagai selebriti—utamanya dalam citra mereka. Hal ini juga terlihat 

dalam pemberitaan DetikCom yang diamati oleh peneliti, namun peneliti hanya 

berfokus pada media—tidak pada agensi selebriti BTS. Dalam pemberitaan yang 

ditemukan peneliti, DetikCom sebagai media tak henti-hentinya membentuk BTS 

sebagai sosok yang dapat diteladani kerja kerasnya untuk mencapai pasar musik 

mainstream.  
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Dalam kenyataannya, konsep underdog dan mainstream jika diamati dalam 

konteks industri musik K-pop maka merujuk pada dua terminologi. Pertama ialah 

rookie idol, untuk menggambarkan grup yang baru saja melakukan debut sebagai 

sebuah grup musik K-pop. Sedangkan yang kedua ialah senior idol, untuk 

menggambarkan grup yang telah lama dibentuk dan berada di industri musik K-

pop. Namun, peneliti lebih memilih konsep underdog dan mainstream untuk 

menjelaskan kedudukan BTS dalam pasar yang diamati melalui pemberitaan atas 

mereka. Sebab, belum ada penelitian sebelumnya yang mengamati hal ini.  

Terakhir ialah, tinjauan teori yang membahas mengenai hubungan grup musik 

K-pop dengan penggemarnya. Penggemar menjadi pihak yang beperan penting 

dalam posisi musisi dalam pasar musik mainstream. Sebagaimana BTS, dalam 

salah satu artikel yang diunggah oleh DetikHOT bahwa penghargaan Top Social 

Artist dalam Billboard Music Awards 2017 sedikit banyak ialah peran penggemar.  

KESIMPULAN 

Dari ketujuh artikel yang diamati, pada akhirnya DetikCom melalui konten-

kontennya mengonstruksi BTS hanya sebagai grup musik K-pop yang underdog. 

Hal ini ditandai dengan narasi yang dimunculkan DetikCom bahwa BTS sebagai 

grup musik K-pop yang meski pada akhirnya mencapai pengakuan internasional, 

tetapi aliran musik K-pop yang melekat pada mereka tidak serta merta dapat 

membuat mereka sebagai kelompok musisi mainstream secara internasional. 

Hal inilah yang ditemukan pula oleh peneliti, ketika DetikCom mengonstruksi 

BTS sebagai grup musik K-Pop yang underdog diantara grup K-pop lainnya. 

Kemudian, DetikCom juga mengonstruksi BTS sebagai grup musik K-Pop yang 

underdog diantara musisi global, hal ini ditemukan utamanya pada pemberitaan 

seputar kehadiran mereka dalam Billboard Music Awards 2017.  

Namun, dalam waktu bersamaan, peneliti menemukan pula dalam 

pemberitaan yang diproduksi DetikCom bahwa BTS juga dikonstruksikan sebagai 

grup musik K-pop yang telah berposisi mainstream. Diantaranya ialah dengan 

menyandingkan mereka dengan frasa ―sorotan dunia‖, dan frasa lainnya.  

Dalam penelitian ini, Billboard Music Awards juga menjadi penting. Sebab, 

posisi antara underdog dan mainstream, sedikit banyak ditentukan oleh ajang 

penghargaan musik asal Amerika Serikat tersebut. Kehadiran BTS dalam ajang 

penghargaan musik tersebut menjadi kunci, bagaimana DetikCom melihat dan 

mengonstruksi posisi BTS.  
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