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Studi mengenai perilaku membaca dari sudut pandang cultural studies
memang telah menghasilkan temuan-temuan menarik. Apalagi dengan melihat
bahwa kegiatan membaca yang didalangi oleh industri budaya populer. Sebagai
sebuah startegi untuk mendapatkan keuntungan tiada henti, industri budaya
populer pun menciptakan tren yang langsung disambut meriah oleh kelompok
anak muda urban, seperti di Surabaya. Bacaan genre dystopia yang tengah ramai
diperbincangkan ini tidak lepas dari bagaimana industri budaya populer pandai
mengemas imajinasi yang belum pernah dibayangkan sebelumnya menjadi sebuah
komoditas. Dengan menggunakan teori Simulakra milik Baudrillard, studi ini
ingin melihat bagaimana proses pengalaman membaca yang dialami oleh anak
muda Surabaya dalam melakukan kegiatan membaca novel bergenre dystopia.
Mengacu pada teori Simulakra dikatakan bahwa industri budaya populer memiliki
misi untuk membuat kelompok anak muda menjadi hiperealis sehingga bisa
dengan mudah dihegemoni. Dari studi ini didapatkan hasil kalangan anak muda
urban dalam proses pemaknaan membaca novel dystopia terbagi menjadi dua tipe
yakni pembaca simulakra temporer (temporary simulacra) dan pembaca hiperealis.
Adanya dua tipe pembaca tersebut tidak lepas dari taktik industri budaya populer
dalam menghegemoni kalangan anak muda sebagai target pasar mereka.
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Study about reading habit in cultural studies already given interesting results.
Moreover to see how reading activity is created by popular culture industry. As a
strategy to gain more non-stop profits, the popular culture industry is also created
trend which directly welcomed by the urban youth, such as in Surabaya. Dystopia
as one of fiction genre which is being famous nowadays is related to how popular
culture packs the imagination which never been imagined before to become a
commodity. With the use of Simulacra theory by Baudrillard, this study want to
see the process of meaning inside reading activity which experienced by the
Surabaya youth when they are reading dystopian novel. According to the
Simulacra theory, it says that popular culture has mission to make the youth
become a hyperealist so they can easily put into certain hegemony. From this
research, the results of the process of meaning in reading dystopian novel among
urban youth they are Temporary Simulacra Reader and Hyperealist Reader. Those
two models of reader is also a tricked created by the capitalist industry inside
popular culture.
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KATAKATAKATAKATA PENGANTARPENGANTARPENGANTARPENGANTAR

Penelitian mengenai perilaku membaca dengan menggunakan sudut pandang

cultural studies yang selama ini sudah banyak dilakukan memunculkan

temuan-temuan menarik dimana diantaranya mengungkapkan bahwa kegiatan

membaca saat ini tidak lepas dari peran industri budaya populer untuk

mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ragam genre bacaan yang

dapat ditemui di pasaran saat ini seakan-akan menunjukkan bahwa setiap individu

memiliki pilihan yang beragam. Namun yang sebenarnya malah sebaliknya. Tidak

bisa disangkal lagi industri budaya populer yang mengatur tren bacaan. Termasuk

ketika tren bacaan genre dystopia masuk ke Indonesia dan menjadi bacaan

kalangan anak muda terutama di kota-kota urban.

Genre sebagai suatu hal yang dikatakan sebagai pilihan personal, nyatanya

merupakan rekaan industri budaya populer. Sayangnya, belum ada studi yang

mencoba mendalami permasalahan ini. Padahal, fenomena booming-nya suatu

genre bacaan bisa menjadi pertanda untuk suatu hal lainnya. Ambil contoh apa

yang dilakukan oleh Janice Radway terhadap pembaca romans di Smithson.

Mengetahui bagaimana anak muda di kota urban, seperti di Surabaya yang

merupakan tempat bersemayamnya produk-produk budaya populer, melakukan

kegiatan membaca dystopia disertai dengan menonton filmnya (konsumsi

sinergistik), tidak mungkin tidak melalui sebuah proses pemaknaan. Berangkat

dari teori Simulakra yang mengatakan bahwa individu yang hiperealis sebelumnya

melalui tahapan dimana ia terbuai dengan imajinasi yang ditawarkan dan
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kemudian menjadi tersimulakra oleh imajinasi atau simulasi-simulasi tersebut.

Hiperealitas ini memiliki tujuan untuk memegang kendali secara totoal terhadap

apa yang dikonsumsi individu. Mengingat bahwa bacaan genre dystopia

menargetkan kelompok anak muda yang mana merupakan kelompok yang mudah

dimanipulasi.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metode pengambilan

datanya berupa wawancara mendalam dari informan yang telah dipilih secara

purposif. Untuk menajamkan data yang sudah diperoleh maka peneliti juga

melakukan focus group discussion. Dari data dan analisanya didapatkan hasil

bahwa pembaca genre dystopia di kalangan anak muda urban terbagi menjadi dua

tipe: pembaca simulakra temporer dan pembaca hiperealis. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa strategi indutri budaya populer menggunakan taktik

komodifikasi imajinasi tidak sepenuhnya mendapatkan pembaca anak muda yang

hiperealis.

Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa adanya ridho Allah SWT dan doa dari

kedua orang tua. Tidak lupa dengan bimbingan dari Dra. Rahma Sugihartati, M.Si

baik sebagai dosen wali akademik dan juga dosen pembimbing penulisan skripsi.

Akhir kata, semoga karya tulis ini bisa berguna dan bermanfaat bagi siapapun

yang ingin memajukan literasi Indonesia.
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