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Abstract 
 

Recently, many scholars from various field have paid much attention to South Korean pop 
culture (hereby Korea/Korean). The penetration of this pop culture that influences other 
country’s pop culture is so massive and came in through dramas, films, and music. The success 
of Korean pop culture in Japan and China has helped it reached not only other Asian market but 
also has grabbed the American and European market. Among Korean pop cultures, pop music 
which represented by boybands and girlbands are very popular among teenagers. Those 
teenagers whom called themselves as fan of particular boyband or girlband formed a fanbase. 
Fanbase gathers fans with same interest on particular idol. In Korea, fanbase with its loyal fans 
is one among other key factors for idol’s success. Until recently, there are more than 12 Korean 
boybands and girlbands that gained love from Indonesian fans. Indonesian fans formed fanbase 
which affiliated with the Korean one. This paper aimed to identify fanbase and fan’s activities 
by observing online sites that are used by fans of two Korean boybands, Dong Bang Shin Ki 
and Super Junior, as communication tools. Interviews with 6 fans confirmed and provide more 
detail information about how fan activities were done. I found 10 activities that prevalent among 
Korean boyband fans, which 5 of them very much rely on the role of internet.  
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1.  Pendahuluan 

Kita tidak dapat memungkiri masuknya budaya pop Korea Selatan (Korea) ke 
Indonesia. Budaya pop tersebut datang dalam berbagai bentuk, yaitu drama, musik dan 
film. Di Indonesia, dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi terutama 
internet, akses untuk mendapatkan sajian hiburan drama, musik dan film Korea menjadi 
sangat mudah. Kini masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar mengenal 
Korea melalui budaya popnya. Tanpa melihat usia dan jenis kelamin, masyarakat akan 
segera dapat mengidentifikasi sebuah tayangan sinetron atau video musik di televisi 
dengan kostum dan tatanan rambut yang khas sebagai produk budaya pop asal Korea. 

Salah satu jenis budaya pop Korea yang sangat diminati oleh masyarakat 
Indonesia, khususnya remaja adalah musik/lagu pop yang dinyanyikan oleh boyband. 
Boyband didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menyanyikan lagu sambil 
menggerakan tubuh mereka selaras dengan irama musik. Ciri khusus dari sebuah 
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boyband adalah anggotanya tidak memainkan alat musik ketika mereka bernyanyi. 
Penggemar boyband asing di Indonesia pernah ada ketika masyarakat berkenalan 
dengan boyband-boyband asal Amerika dan Eropa seperti Backstreet Boys dan Westlife 
pada tahun 1990-an. 

Indonesia mengenal boyband asal Korea saat boyband asal Amerika dan Eropa 
banyak dibubarkan pada pertengahan tahun 2000-an. 2 boyband Korea yang pertama-
tama dikenal oleh penggemar musik pop di Indonesia adalah Dong Bang Shin Ki 
(DBSK) dan Super Junior (SuJu). Sejak debutnya hingga sekarang, penggemar kedua 
boyband ini terus bertambah, baik di dalam negeri Korea maupun di luar negeri. Di 
Korea, kedua boyband memberikan identitas kepada penggemarnya dengan membentuk 
persatuan penggemar dan memberinya nama. Melalui fanbase, penggemar yang 
menjadi anggota mendapat keuntungan yang tidak didapat oleh penggemar lain, seperti 
penjualan tiket konser terbatas dan undangan fanmeeting. Penggemar-penggemar luar 
negeri juga mendirikan fanbase di negara masing-masing. Penggemar cukup 
menambahkan nama negara pada nama resmi fanbase DBSK dan SuJu. Maka, fanbase 
DBSK dan SuJu di Indonesia secara berurutan adalah Cassiopeia Indonesia dan ELF 
Indonesia.  

Jenis aktivitas yang dilakukan oleh Cassiopeia Indonesia dan ELF Indonesia 
sebagian besar meniru dari apa yang dilakukan penggemar DBSK dan SuJu di Korea. 
Aktivitas tersebut antara lain proyek-proyek yang dilakukan untuk DBSK/SuJu dan/atau 
mengatasnamakan kedua boyband ini, pertemuan sesama penggemar, cover-sing, cover-
dance dan kegiatan amal. Penggemar menulis dan menghasilkan karya fiksi dan karya 
seni yang konsep dasarnya masih berkaitan dengan anggota DBSK atau SuJu. Makalah 
ini membahas bentuk-bentuk aktivitas anggota Cassiopeia dan ELF di Indonesia. 
Penulis menemukan bahwa penggemar menciptakan keterikatan batin dan emosi dengan 
idola melalui aktivitas dan kegiatan tertentu. 

Cassiopeia dan ELF adalah fanbase dari boyband dengan sejarah karir musik 
yang lebih lama daripada boyband-boyband Korea lainnya. Jumlah situs dan media 
komunikasi online yang dimanfaatkan oleh penggemar sebagai media komunikasi serta 
jumlah penggemar setia kedua boyband ini lebih banyak dan lebih mudah untuk 
ditemukan. Melalui situs dan media komunikasi online tersebut, penulis mendapatkan 
bentuk-bentuk aktivitas Cassiopeia dan ELF di Indonesia. Beberapa jenis aktivitas 
penggemar tidak cukup hanya dengan melakukan pengamatan pada media komunikasi 
online penggemar sehingga untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan penggemar 
dalam aktivitas tersebut penulis melakukan wawancara tidak berstruktur dengan 3 orang 
Cassiopeia dan 3 orang ELF. Wawancara dilakukan secara terpisah antara Cassiopeia 
dan ELF.  

2.  Konten 

2.1.  Dong Bang Shin Ki (DBSK) 

DBSK atau juga dikenal sebagai Tong Fang Xian Qi (TVXQ) dalam bahasa 
Mandarin dan Tohoshinki dalam bahasa Jepang adalah boyband Korea yang memulai 
debut pada tahun 2003 dengan 5 personil1. Tiga nama boyband ini bermakna sama, 

                                                 
1 Anggota (nama panggung): Hero Jaejoong, Micky Yoochun, Xiah Junsu, U-Know Yunho, Max 

Changmin 
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yaitu ‘Dewa-dewa yang terbit dari Timur’. Pada tahun 2009, 3 personil menyatakan 
keluar dari grup dan dari SM Entertainment, perusahaan manajemen talenta yang 
membesarkan nama mereka. Kini, 3 personil ini membentuk boyband baru dengan 
nama JYJ2 melalui perusahaan manajemen yang berbeda. Setelah 2 tahun 3 bulan 
vakum dari aktivitas panggung, DBSK melanjutkan karir musik mereka sebagai 
boyband dengan 2 personil (Jung Yunho dan Shim Changmin).  

DBSK memiliki dua fanbase resmi yaitu Cassiopeia di Korea dan BigEast di 
Jepang. Cassiopeia adalah kumpulan 5 bintang planet yang namanya diambil dari nama 
dewi Cassiopeia yang terdapat dalam mitologi Yunani. DBSK belum pernah 
mengadakan konser tunggal di Indonesia, melainkan datang bersama penyanyi Korea 
lainnya dalam acara konser bersama yang diadakan perusahaan manajemen. DBSK 
lebih fokus pada karir di Korea, Jepang dan Cina. Namun, hal itu tidak menyebabkan 
jumlah penggemar DBSK di Indonesia berkurang. Penggemar di Indonesia mengikuti 
perkembangn berita idolanya melalui media internet dan mengakses situs-situs 
penggemar Korea dan Jepang. Fanbase Cassiopeia di Indonesia dijenis pada tahun 
2009, ketika 3 personil DBSK mengumumkan pengunduran diri mereka sebagai 
anggota boyband tersebut. Cassiopeia di Indonesia membuat situs penggemar dengan 
nama Cassiopeia Indonesia dan membawa jargon ‘Always Keep The Faith’, yang 
maksudnya adalah menjaga semangat agar tetap menjadi penggemar DBSK dan 
mengharapkan DBSK kembali ke panggung dengan 5 personil.  

2.2.  Super Junior (SuJu/SJ) 

SuJu dibentuk pada tahun 2005 dengan 12 personil. Pada tahun 2006, satu 
personil bergabung sehingga menggenapkan anggota grup menjadi 133. SuJu mencapai 
puncak ketenaran mereka pada tahun 2009. Antara tahun 2006-2008, SM 
Entertainment, perusahaan yang menaungi boyband ini mengeluarkan kebijakan untuk 
membentuk subgrup Super Junior, yaitu Super Junior-H (H: Happy)4, Super Junior-T 
(T: Trot)5, Super Junior-KRY (KRY: Kyuhyun, Ryeowook, Yesung) dan Super Junior-
M (M: Mandarin)6.  

Penggemar SuJu menyebut diri mereka sebagai ELF, singkatan dari Everlasting 
Friends. Filosofi dibalik nama tersebut adalah anggota SuJu berharap dapat selamanya 
menjadi teman bagi para penggemarnya. Untuk dapat terus menjadi teman, maka para 
penggemar diminta untuk sepenuhnya mendukung SuJu agar boyband ini bertahan lama 
dalam industri musik Korea. Jenis dukungan yang diberikan penggemar sangat 
beragam. Mulai dari pembelian massal album terbaru hingga menghadiri setiap konser 
yang mendatangkan boyband ini maupun di konser tunggalnya. Tidak hanya ELF, hal 
serupa juga dilakukan oleh Cassiopeia.  

2.3.  Fanbase sebagai Fasilitator Aktivitas Penggemar 

Dalam makalahnya, Betsy Gooch (2008) mendefinikan fanbase/fandom sebagai 
sekelompok penggemar yang membentuk komunitas jaringan sosial berdasarkan minat 
dan kepentingan yang sama terhadap buku, komik, tayangan dan serial televisi, serta 
                                                 
2 Nama grup diambil dari huruf pertama nama anggota, yaitu Jaejoong, Yoochun dan Junsu 
3 Anggota (nama panggung): Leeteuk, Hankyung, Shindong, Yesung, Sungmin, Donghae, Kibum, 

Heechul, Kangin, Ryeowook, Eunhyuk, Siwon, Kyuhyun 
4 Anggota: Leeteuk, Yesung, Shindong, Kangin, Sungmin, Eunhyuk 
5 Anggota:  Leeteuk, Heechul, Shindong, Kangin, Sungmin, Eunhyuk 
6 Anggota: Siwon, Kyuhyun, Ryeowook, Sungmin, Donghae, Eunhyuk, Zhoumi, Henry 
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musik. Para penggemar ini tidak hanya menjadi konsumen dari apa yang menarik minat 
mereka tetapi juga menjadi produsen dari produk-produk yang masih berkaitan dengan 
minat tersebut. Para penggemar ini menciptakan budaya mereka sendiri yang 
ditunjukkan melalui bahasa dan aktivitas yang dilakukannya. Para penggemar 
menggunakan kata, frasa dan kalimat yang terkadang hanya dipahami oleh sesama 
penggemar, yang disebut “fanspeak”. Penggemar membuat karya di bidang sains fiksi 
dan seni sendiri yang dikenal dengan istilah “fan fiction” dan “fan art”. Gooch 
menggolongkan fanbase-fanbase yang muncul setelah tahun 2000 sebagai “cyber-
fandom”, yaitu fanbase yang mengoptimalisasikan fungsi internet dalam setiap 
aktivitasnya. Internet menjadi faktor penting yang dapat menguatkan fondasi fanbase 
karena penggemar dapat berinteraksi tanpa mengenal batas wilayah. 

Henry Jerkins (2005) menyatakan dalam bukunya yang berjudul Fans, Bloggers, 
and Gamers: Media Consumers in a Digital Era bahwa penggemar menciptakan 
budaya mereka dengan memanfaatkan sesuatu yang sudah ada untuk diproduksi ulang. 
Jenkins juga menyebut fanbase sebagai komunitas yang terdiri dari orang-orang yang 
berusaha untuk lebih dekat dengan karakter, tokoh, idola favorit mereka dengan 
melakukan reproduksi produk yang sudah ada. Angela Lee (2011) mendukung pendapat 
Jerkins melalui penelitiannya tentang penggemar novel The Time Traveler’s Wife. 
Sejumlah penggemar novel yang merasa tidak puas akhir cerita menulis fanfiction dan 
mengakhiri cerita dengan hal yang berbeda dari novel aslinya. Tidak hanya akhir cerita, 
bagian tertentu dari isi cerita ditambah dan dikurangi oleh penggemar sesuai keinginan. 
Karya penggemar ini yang disebut fan fiction. Di antara penggemar, fanfiction 
memberikan kepuasan tersendiri bagi penggemar yang tidak hanya tidak puas dengan isi 
atau akhir cerita, tetapi juga bagi penggemar yang tidak ingin cerita novel ini berakhir.  

Christine Yano (1997) melakukan penelitian tentang hubungan antara penyanyi 
Enka Mori Shin’ichi dan penggemarnya di Jepang. Berdasarkannya penelitiannya, Yano 
menemukan bahwa hubungan antara idola dan penggemarnya adalah hubungan saling 
ketergantungan satu sama lain. Penggemar memberikan dukungan langsung kepada 
idola secara ekonomi, idola merespon secara tidak langsung melalui simbol-simbol 
yang dia tunjukkan. Yano juga mengungkapkan bahwa penggemar menjadikan diri 
mereka sebagai elemen yang mampu menentukan karir sukses seorang idola. 

Dari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan fanbase di atas, dapat 
disimpulkan bahwa fanbase adalah sarana bagi sekelompok orang yang memiliki 
ketertarikan yang sama terhadap jenis hiburan tertentu untuk berkumpul dan 
berinteraksi. Fanbase tidak hanya berperan menyajikan produk siap konsumsi, tetapi 
juga memfasilitasi penggemar mereproduksi hiburan tersebut dalam bentuk lain sebagai 
hasil karya penggemar. Pembentukan fanbase membuka jalan bagi Cassiopeia Indonesia 
dan ELF Indonesia untuk beraktivitas sebagai penggemar dan menyelenggarakan 
kegiatan dengan lebih leluasa dan terbuka. Selain menyatukan penggemar yang 
menyukai boyband DBSK atau SuJu, fanbase juga menyatukan orang-orang dengan 
hobi yang sama di bidang penulisan dan seni. 

2.4.  Bentuk-Bentuk Aktivitas Penggemar  

Terdapat 10 bentuk aktivitas Cassiopeia Indonesia dan ELF Indonesia yang 
dibahasa dalam makalah ini, meliputi fan site, fan gathering, fan project, fan fiction, 
fancam dan fanvid, fanchant, fan art, cover dance, cover song, dan role-play. 10 istilah 
ini tidak penulis terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena para penggemar tanpa 
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mereka sadari telah menggunakan istilah-istilah tersebut secara universal dan tanpa 
menerjemahkannya. Walaupun begitu, penggemar mengetahui apa yang diisyaratkan 
oleh istilah-istilah itu. Hal ini menjelaskan bahwa 10 istilah tersebut tidak hanya 
sekumpulan kosakata bahasa Inggris tetapi juga sebagai bagian dari fan-speak (bahasa 
penggemar). 

a).  Fan-Site 

Fan-site adalah situs (blog) dan akun (twitter dan facebook) online yang dibuat 
oleh penggemar. Situs dan akun online tersebut dibuat untuk berbagi informasi, data dan 
berita tentang idola kepada penggemar lain. Konsep “berbagi” ini sangat penting. 
Menurut responden, seorang penggemar yang setia akan berusaha mencari setiap berita 
terbaru tentang idolanya. Namun karena terbentur oleh kendala bahasa, tidak semua 
penggemar mampu mendapatkan akses tersebut. Informasi dan berita terbaru tentang 
DBSK dan SuJu didapat dari situs online berbahasa Korea, Jepang, dan Inggris. Tentu 
sebagian besar penggemar bisa dengan mudah mengakses dan memahami situs online 
berbahasa Inggris. Selain itu, semakin banyak penggemar Korea yang membuat blog 
fanbase dalam bahasa Inggris. Penggemar Indonesia membuat blog yang menyajikan 
konten yang kurang lebih sama dengan situs online berbahasa Korea dan Inggris, yaitu 
informasi dan berita terbaru mengenari DBSK dan SuJu. Blog berbahasa Indonesia 
tidak hanya memenuhi konsep “berbagi” menjaring penggemar yang ingin mendapatkan 
berita tentang idolanya namun terbentur pada kendala bahasa.  

Fan-site tidak hanya situs online yang dibuat oleh Cassiopeia Indonesia dan ELF 
Indonesia tetapi juga situs online yang dibuat oleh penggemar-penggemar tertentu 
sebagai blog individu. Fan-site memuat konten antara lain informasi terbaru tentang 
aktivitas DBSK/SuJu, program televisi, drama atau film yang dibintangi personil, lagu 
serta liriknya, info fan-gathering, info tentang fan-project serta kegiatan fanbase 
lainnya. Beberapa situs penggemar mengunggah video dan lagu dengan format MP3 
yang dapat diunduh bebas oleh pengunjung situs. Video yang diunggah meliputi video 
musik, program televisi dan drama yang dibintangi personil boyband, dan video konser. 
Selain situs online DBSK/SuJu sebagai grup. Jumlah situs online blog tidak bertambah 
sejak peran dari blog sebagai situs online yang menyajikan berita terbaru tentang idola 
digantikan oleh media komunikasi lain.  

“situs-situ online seperti blog sebagai media komunikasi sudah mulai ditinggalkan. 
Banyak penggemar yang beralih ke twitter (twitter.com) dan tumblr (tumblr.com). 
Situs online blog kini banyak dimanfaatkan oleh penulis fan-fiction.” 
(Cassiopeia 3). 

b).  Fan-Gathering 

Sarana untuk bertemu muka dengan penggemar lain adalah melalui fan-
gathering yang dapat dilakukan di dalam maupun luar ruangan. Dalam fan-gathering, 
Cassiopeia bertemu dengan sesama Cassiopeia, ELF sesama ELF. Ada kalanya 
Cassiopeia dan ELF menghadiri fan-gathering Kpop sehingga mereka dapat bertemu 
dengan penggemar boyband Korea lainnya. Fan-gathering diadakan untuk mengumpul-
kan penggemar dalam satu acara bersama Acara dalam fan-gathering diisi oleh kegiatan 
“nonton bareng”, kompetisi cover-dance dan cover-song, “nyanyi bareng”, 
pengumpulan donasi, realisasi proyek, bazaar, dan permainan. Untuk bisa ikut serta 
dalam fan-gathering, penggemar membayar sejumlah uang yang ditukarkan dengan 
makan siang dan suvenir. Selain untuk kumpul-kumpul, pertemuan penggemar ini bisa 
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diadakan dalam rangka memperingati tanggal-tanggal khusus, yaitu ulang tahun 
personil dan ulangtahun DBSK/SuJu sebagai boyband. 

Berdasarkan pengalaman responden menghadiri fan-gathering, bentuk aktivitas 
penggemar ini dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu fan-gathering skala besar dan 
skala kecil. Fan-gathering skala besar pada umumnya dihadiri oleh minimal 100 
penggemar dan diadakan dalam ruangan besar atau di luar seperti lapangan. Contoh fan-
gathering skala besar adalah yang pernah diselenggarakan ELF Indonesia di Jakarta 
pada pertengahan tahun 2012 bertempat di Gelanggang Olahraga, Otista. Jumlah 
penggemar yang hadir mencapai 500 orang. Adapun yang dimaksud dengan fan-
gathering skala kecil adalah pertemuan yang dihadiri oleh 5-6 penggemar. Pertemuan 
dilakukan di kafe, restoran, atau di rumah. Fan-gathering skala kecil ini biasanya hanya 
diisi dengan obrolan di antara penggemar yang hadir. Lamanya fan-gathering beragam 
antara 2-5 jam. Cassiopeian yang penulis wawancarai aktif menghadiri fan-gathering 
skala kecil dengan lama pertemuan 8 jam. 

“Saya dan seorang teman Cassiopeia suka menghadiri fan-gathering yang diadakan 
oleh seorang penggemar yang menyukai DBSK sejak debut mereka. Kakak ini 
sepertinya punya sejuta informasi yang bisa ia bagi dan yang paling menyenangkan 
dari fan-gathering skala kecil ini adalah penggemar yang hadir adalah penggemar 
lama yang lebih dewasa tidak hanya usianya tetapi juga konten obrolan yang ia 
bawa.” (Cassiopeia 1) 

c).  Fan-Project 

Fan-project adalah proyek bersama yang melibatkan banyak penggemar dan 
diakomodir oleh fanbase. Berdasarkan pengamatan situs dan akun online Cassiopeia 
dan ELF, terdapat 2 jenis fan-project, yaitu: 

(1). Fan-project yang langsung ditujukan untuk DBSK/SuJu. Contoh dari jenis fan-
project pertama ini adalah pembuatan hand banner, pengiriman kartu ucapan 
selamat ulangtahun, pembelian album terbaru dan pembuatan fan-video. Hand 
banner dibuat dalam rangka meramaikan penampilan panggung DBSK/SuJu baik 
dalam konser tunggal maupun konser bersama. Selama berlangsungnya konser, 
hand banner diayunkan pada saat DBSK/SuJu menyanyikan lagu tertentu yang 
disepakati. Desain hand banner dapat berupa gambar, foto maupun tulisan.Tulisan 
pada hand banner ditulis dalam bahasa Korea atau bahasa Inggris atau kombinasi 
dari kedua bahasa. 

“Biasanya pengemar mengangkat dan mengayunkan hand banner ketika SuJu 
menyanyikan lagu ‘Marry U’.” (ELF 2). 

(2). Fan-project yang tidak ditujukan langsung kepada DBSK/SuJu, namun 
mengatasnamakan kedua boyband tersebut. Contoh kategori adalah proyek 
pengumpulan dana untuk disalurkan ke yayasan sosial sebagai bentuk kegiatan amal 
atas nama Cassiopeia Indonesia atau ELF Indonesia.  

“Awal tahun 2012 yang lalu, Cassiopeia Indonesia mengumpulkan dana untuk 
disumbangkan kepada Yayasan Kanker Anak Indonesia. Proyek ini dalam 
memperingati hari jadi DBSK yang ke-8. Saya ikut dalam proyek itu. Fanbase 
menentukan minimal donasi sebesar Rp10.000.” (Cassiopeia 2) 
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d).  Fan-Fiction 

Fan-fiction adalah karya fiksi yang ditulis oleh penggemar. Karakteristik dari 
fan-fiction adalah penggemar membuat cerita dengan menjadikan personil boyband 
sebagai tokoh utama. Isi cerita bervariasi dari yang bertemakan percintaan, komedi, 
detektif hingga horor. Penulis menggunakan nama asli dari personil boyband. Tidak 
hanya tokoh utama, tokoh pendukung juga menggunakan karakter artis Korea.  

“Saya suka menggunakan nama-nama dari anggota boyband/girlband Korea 
sebagai peran pendukung. Penulis lain ada yang menggunakan nama artis 
drama/film. Pada umumnya, penulis tidak memasukkan karakter diri sendiri dalam 
cerita. Namun, saya mulai melihat fan-fiction yang di dalamnya ada karakter si 
penulis dengan nama Korea” (ELF 2). 

Fan-fiction dapat dikategorikan berdasarkan isi cerita, sasaran pembaca dan 
panjang cerita. Berdasarkan isi cerita, terbagi menjadi roman, roman komedi, aksi, 
fantasi, detektif, dan horor. Menurut panjangnya, terbagi menjadi one shot (cerita satu 
episode), two shot (cerita 2 episode), chapter (cerita terdiri dari bagian-bagian dalam 
tema yang sama), season (cerita terdiri dari bagian-bagian dengan tema berbeda), 
Sedangkan kategori menurut sasaran pembaca terbagi menjadi 2, yaitu semua umum, 
dengan bimbingan, dan dewasa. Salah satu ELF dan Cassiopeian yang penulis 
wawancarai adalah penulis fan-fiction. Ketika ditanya tentang alasan ingin menulis fan-
fiction, responden mengatakan alasan bisa berbeda dan berubah seiring dengan makin 
banyaknya fan-fiction yang ditulis. 

“Saya sebenarnya tidak hobi menulis. Beberapa bulan setelah saya mulai menyukai 
DBSK, tanpa sengaja saya membaca fan-fiction yang ditulis penggemar Korea 
dalam bahasa Inggris. Cerita yang dia tulis sangat mengharukan. Oleh Karena 
tokoh ceritanya adalah idola yang memang fisiknya nyata, saya merasa dekat 
dengan personil DBSK.” (Cassiopeia 1) 

“Ada kesenangan tersendiri dari menulis fan-fiction. Saya bisa menjadikan idola 
saya apa saja yang saya inginkan.” (ELF 2) 

Pada umumnya, penulis mengunggah karya di situs online blog pribadinya. 
Dengan ini, pembaca mengakses fan-fiction melalui koneksi internet dan dapat 
meninggalkan komentar, dan usulannya langsung di blog tersebut. Bagi kebanyakan 
penulis, komentar-komentar pembaca membantu mereka mengembangkan kemampuan 
menulis. Selain itu, ada perasaan bangga yang muncul karena mengetahui fan-fiction 
yang mereka tulis dibaca oleh banyak orang.  

“Setiap kali saya mengunggah tulisan saya di blog, apa yang saya tunggu adalah 
respon dari pembaca. Saya paling gembira ketika di antara pembaca yang 
menuliskan komentar, saya menemukan pembaca yang tidak saya kenali.” 

Walaupun fan-fiction boyband Korea diartikan sebagai karya fiksi yang 
diunggah ke dunia maya, ada karya yang diterbitkan dan bisa didapatkan di toko buku-
toko buku besar. Sebagian penulis fan-fiction menganggap penerbitan dalam bentuk 
buku sebagai hal yang seharusnya tidak terjadi.  

“Saya menyesalkan penulis fan-fiction yang menerbitkan tulisannya dalam bentuk 
buku karena dengan melakukan hal itu, makna fan-fiction tidak lagi sebagai cerita 
dalam dunia maya. Selain itu, fan-fiction menggunakan nama asli dan karakter 
personil SuJu. Menurut saya ini adalah suatu pelanggaran sosial.” (ELF 2). 
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e). Fancam dan Fanvid 

Fancam (Fan Camera) adalah rekaman video konser yang direkam oleh 
penggemar yang hadir dalam konser tersebut. Adapun yang dimaksud dengan fanvid 
(Fan Video) adalah video yang dibuat dengan menggabungkan foto dan/atau potongan 
video yang dilengkapi juga dengan musik latar.  

f). Fan Chant 

Fan-chant didefinisikan sebagai nyanyian penggemar. Fan chant adalah teriakan 
serempak yang dilakukan dalam konser dimana penggemar mengucapkan kata atau 
frasa tertentu di sela-sela lagu. Kata dan frasa yang dijadikan fan-chant dibuat dan 
disepakati oleh penggemar Korea dan dicontoh oleh penggemar luar negeri melalui 
tutorial teks dan video. Fan chant tidak berarti menyanyikan seluruh lirik lagu.  

“Ada penonton konser yang ikut bernyanyi sepanjang lagu dinyanyikan. Berisik 
sekali waktu itu. Saya mengira mereka tidak paham apa itu fanchant.” 
(Cassiopeia 2). 

Di bawah ini adalah bagian pertama dari lagu SuJu berjudul SPY. Bagian yang 
ditebalkan adalah fanchant. Fanchant dapat berupa kata atau frasa tambahan di akhir  
 

Naega saranghan S.P.Y. Geunyeoreul joha day and night 
Jabhil deut jabhiji anha geurimjacheoreom butjiman 
Naega saranghan S.P.Y. Geunyeoreul joha day and night 
Sumi teok kkeutkkaji cha wa geunyeoreul gyeonun geu sungan 
[Syu.Peo.Juni.Eo] I got you little runaway 
[Syu.Peo.Juni.Eo] I got you little runaway 
[Syu.Peo.Juni.Eo] I got you little runaway 
[Syu.Peo.Juni.Eo] I got you little runaway 

 

g). Fan-Art 

Fan-art dimaknai sebagai karya seni yang dihasilkan oleh penggemar, baik 
karya 2 dimensi maupun 3 dimensi (gambar, sketsa, lukisan, patung, boneka, dan karya 
digital) dengan personil boyband sebagai objek dalam karya tersebut. Karya Cassiopeia 
Indonesia dan ELF Indonesia masih terbatas pada karya-karya 2 dimensi. Karya tersebut 
selain dapat dilihat sebagai karya sketsa, lukisan, dan gambar, fan art juga dapat 
ditemukan pada barang-barang suvenir seperti baju kaos, gantungan kunci, kipas 
plastik, spanduk, poster, buku tulis, stiker, dan lain-lain.  

Bagi penggemar yang menekuni fan-art menganggap kegiatan tersebut 
menyenangkan. Selain mengembangkan kemampuan seni gambar/lukis, fan-art menjadi 
sarana menyalurkan hobi. 

“Menurut seorang teman SMA saya yang menekuni fan-art, fan-art itu asik. Fan-
art membantu mereka yang punya bakat melukis namun suka kehilangan inspirasi. 
Lama-kelamaan menjadi hobi. Karya yang dihasilkan lucu dan unik-unik. Dia jadi 
suka DBSK setelah mengenal fan-art.” (Cassiopeia 3) 

h). Cover Dance dan Cover Song 

Sejumlah penggemar membentuk grup tari dan menarikan tarian lagu boyband 
tertentu. Aktivitas penggemar ini disebut sebagai cover-dance. Jumlah anggota grup 
cover-dance disesuaikan dengan jumlah personil boyband yang ditiru tariannya. Agar 
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tampak benar-benar seperti boyband Korea yang sebenarnya, penampilan grup cover 
dance disempurnakan dengan pemilihan kostum yang tepat seusia tema lagu. Penulis 
berkesempatan dengan mewawancarai grup cover-dance Zuzu, salah satu yang cukup 
dikenal oleh penggemar SuJu. 

Tidak semua kostum SuJu bisa kami tiru. Biasanya kami hanya memilih satu 
model dari kostum, lalu mengirimkannya ke penjahit. Untuk mendapat 13 kostum, 
biasanya menunggu selama 2 bulan. (Zuzu 2) 

Grup cover-dance hanya menarikan tarian boyband dengan latar lagu boyband 
tersebut. Jumlah grup cover-dance meningkat seiring dengan meningkatnya popularitas 
Kpop di Indonesia. Fanbase boyband Korea di Indonesia mengadakan kompetisi cover-
dance untuk memfasilitasi grup-grup cover-dance ini agar dikenal oleh penggemar dan 
public sekaligus bagian dari acara fan-gathering. Melalui kompetisi, grup cover-dance 
dikenal oleh penggemar. Semua anggota cover dance adalah penggemar boyband/ 
girlband Korea, namun tidak semua anggota bergabung dalam grup cover dance karena 
menyukai boyband Korea. Grup cover dance yang terkenal memiliki penggemar.  

“Masing-masing dari kami memainkan peran salah satu personil SuJu, sehingga 
kami biasanya hanya latihan menarikan bagian yang ditarikan oleh personil SuJu 
itu. Kami menyewa studio untuk latihan sebelum tampil dan latihan minimal 4 jam 
sehari. Kuantitas latihan meninggkat seminggu sebelum penampilan di 
panggung…..” (Zuzu 1) 

“Dari 13 anggota Zuzu, 5 anggota bergabung bukan karena alasan menyukai SuJu 
atau Kpop. Saya salah satunya. Ketua grup kami mengajak saya bergabung, 
padahal saya sama sekali tidak bisa menari…” (Zuzu 2) 

“Kami tidak merasa punya penggemar, tapi kami mengakui memang ada sejumlah 
penggemar SuJu yang memuji penampilan kami yang mereka lihat di youtube. 
Memang sih beberapa ada yang menghampiri kami seusai penampilan untuk minta 
foto bersama, terutama jika tampil di acara-acara sekolah.” (Zuzu 1) 

i). Cover-Song 

Cover-song didefinisikan sebagai menyanyikan ulang sebuah lagu baik sama 
seperti penyanyi sebenarnya menyanyikan lagu tersebut atau genre lagu diubah. 
Menurut penuturan Cassiopeia yang penulis wawacarai, cover song boyband Korea 
muncul akhir 2012. Dibanding cover-dance, cover-song tampaknya tidak terlalu 
diminati oleh penggemar. Responden mencoba menerka mengapa sulit menemukan 
grup cover-song. 

“Kebanyakan lagu boyband itu cepat dan nge-beat sehingga sulit diikuti. Kalaupun 
ada, grup cover-song tersebut hanya menyanyikan lagu boyband beraliran ballada 
atau mengubah lagu menjadi lagu ballada.” (Cassiopeia 2) 

j). Role-play 

Role-play berarti bermain peran. Penggemar memainkan salah satu karakter 
personil boyband dan berdialog dengan penggemar lain yang memainkan peran 
berbeda. Dialog oleh pelaku role-play ini sentimental dan emosional. Sejauh ini, media 
komunikasi online yang dimanfaat penggemar untuk role-play adalah twitter. Role-play 
ini kadang memicu pertengkaran di dunia maya antara penggemar yang berdialog 
dengan penggemar lain yang memainkan peran personil boyband yang tidak dia sukai.  
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3.  Kesimpulan 

10 jenis aktivitas penggemar di atas adalah aktivitas oleh Cassiopeia Indonesia 
dan ELF Indonesia. Seluruh aktivitas tersebut juga mewakili penggemar dari boyband 
Korea selain DBSK dan SuJu, baik penggemar di Korea maupun di Indonesia. Aktivitas 
yang dilakukan oleh penggemar boyband Korea menjadikan mereka sebuah kelompok 
yang mengembangkan suatu bentuk budaya yang hanya dipraktikkan oleh penggemar 
saja. Di dalamnya penggemar menciptakan materi-materi budaya yang khas. Materi 
budaya tersebut selain sebagai pemuas hasrat akan kebutuhan sosok yang bisa dikagumi 
juga sebagai sarana menyalurkan hobi dan bakat. Hal yang paling penting adalah 
berjalannya aktivitas penggemar sangat dipengaruhi oleh peran teknologi internet. 10 
jenis aktivitas penggemar yang dibahas memanfaatkan bahkan sangat bergantung pada 
teknologi internet.  
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