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ABSTRACT 

 

Fans are groups of people who like or admire someone or a group or something. A 

fan shows affection for his idol in many ways, this phenomenon can be called a 

participatory culture. One of the many fandoms in Indonesia, namely fans of Thai 

artists is "POLCA" which is a fan of Tay Tawan Virokrahata and New Thitipoom, 

usually abbreviated as TayNew.  Participatory culture and today’s media development 

enables fans to actively consume and produce media texts, with the aim of getting 

closer to their idols. This is what encourages researchers to know the process carried 

out by the POLCA fandom in producing and consuming cultural texts in every aspect 

of participatory culture. 

This study uses the theory of convergence and participation culture by Henry Jenskins 

with a qualitative description analysis. Data were collected through in- depth 

interviews and document studies and validation tests were carried out with source 

triangulation. Based on the research that has been done, it can be concluded that the 

POLCA fandom consumes culture by watching the TayNew series, watching the 

TayNew reality show, buying products related to TayNew, attending the TayNew 

fanmeeting because of the satisfaction and self-pleasure it gets, as an escape, 

encouragement from the fandom and the urge to produce. The production process 

carried out by POLCA includes making AU, FanArt, Fanedit associated with TayNew 

as a form of self-existence as POLCA and support for TayNew. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Media sosial dapat digunakan 

untuk berkomunikasi kepada khalayak 

secara cepat dan mudah. Informasi 

akan tersampaikan secara efisien 

menggunakan media sosial. Manfaat 

media sosial dapat dirasakan jika 

digunakan secara benar dan bijak, 

karena jika sampai salah dalam 

menggunakannya akan mengakibatkan 

hal buruk terjadi bahkan hingga 

perpecahan. Media sosial juga dapat 

dipakai sebagai sarana self branding, 

hal ini biasanya digunakan oleh para 

artis/idola sebagai alat bisnis dan 

eksistensi diri, selain itu juga 

digunakan untuk memberikan 

informasi seputar kegiatan yang akan 
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dilakukan kepada para penggemar 

untuk mendapatkan dukungan dan 

cinta (Nurhasanah, 2018). 

Membahas mengenai idola dan 

penggemar, setiap orang memiliki 

perasaan kagum pada sesuatu atau 

dalam hal ini seseorang. Penggemar 

atau fans merupakan sekumpulan orang 

yang menyukai atau mengagumi 

seseorang atau sekelompok atau 

sesuatu. 

Seorang fans menunjukkan rasa 

suka kepada idolanya dengan berbagai 

cara, misalnya dengan menyebarkan 

informasi jadwal kegiatan kepada 

penggemar lain, membuat sebuah 

karya fiksi dengan idola mereka 

sebagai konsep utama, maupun 

mengadakan sebuah acara digital, 

seperti membuat trending untuk 

menunjukkan eksistensi idola dan fans 

itu sendiri. Fenomena ini dapat disebut 

dengan budaya partisipatori. Menurut 

Jenkins (2006), budaya partisipatori 

merupakan budaya orang-orang, baik 

secara individu maupun kelompok, 

tidak hanya bertindak sebagai 

konsumen saja, namun juga menjadi 

kontributor atau produser (prosumers). 

Kumpulan fans yang menyukai 

idola disebut dengan fandom dan 

biasanya fandom ini memiliki nama. Di 

Indonesia banyak fandom yang 

terbentuk dan menunjukkan dukungan 

untuk idola mereka. Salah satu fandom 

yang mungkin jarang diberitakan di 

media Indonesia dan masih terdengar 

asing, namun dalam media sosial atau 

dunia internet, fandom ini cukup 

banyak, yaitu penggemar dari artis 

Thailand, salah satunya adalah 

“POLCA” yang merupakan penggemar 

dari Tay Tawan Virokrahata dan New 

Thitipoom, biasanya disingkat 

TayNew.  Fandom POLCA Indonesia 

sangat aktif dalam mendukung Tay dan 

New dalam setiap kesempatan yang 

ada. Berbagai project telah POLCA 

Indonesia lakukan untuk menunjukkan 

kecintaan mereka kepada TayNew, dari 

mulai project ulang tahun, donasi, 

hingga memberikan hadiah dan food 

support yang diberikan langsung 

kepada TayNew di Thailand atas nama 

POLCA Indonesia. 

 

Rumusan Masalah 

Bagaimana budaya partisipatori 

yang dilakukan oleh fandom POLCA 

dalam memproduksi dan mengonsumsi 

teks budaya? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Audiens merupakan inti dari 

kegiatan media dan sebagai shared 

goal dari organisasi media. Kegiatan 

komunikasi massa memunculkan 

pandangan baru mengenai audiens, 

yaitu sebagai pihak aktif dalam 

penerima pesan dan mengelola 

informasi dari media. (Tunstall dalam 

McQuail, 2011). Berdasarkan 

pengertian tersebut, penggemar 

merupakan salah satu bentuk nyata dari 

audiens yang mudah diidentifikasi. 

Istilah penggemar biasanya 

dikaitkan dengan selebritis dan 

populer. Fan (penggemar) disebut 

sebagai respon dari kepopuleran yang 

tersebar dalam media massa. 

Penggemar adalah orang-orang yang 

menunjukkan minat, kasih sayang dan 

keterikatan terhadap figur atau aspek 

yang dipilih (Jenkins, 2006). Menurut 

Jenkins (2006), seseorang menjadi fan 

tidak dengan menjadi penonton setiap 

sebuah program tertentu, namun 

dengan menerjemahkan tayangan 

tersebut menjadi sebuah aktivitas 

budaya dengan membagikan perasaan 

serta pemikiran mereka mengenai 

konten tersebut kepada teman, dengan 

cara bergabung dalam sebuah 

komunitas yang berisi fans lain yang 

memiliki ketertarikan yang sama. 
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Berdasarkan pengertian di atas, 

bahwa menjadi penggemar merupakan 

kegiatan bersifat aktif. Penggemar 

berinteraksi dengan penggemar lain 

dengan saling berbagi perasaan dan 

pikiran mengenai hal yang mereka 

idolakan. Penggemar mampu 

mengubah budaya menonton menjadi 

budaya partisipatori.  

Fans bersifat produktif, yaitu 

dapat menghasilkan karya baru atau 

hanya berfantasi mengenai apa yang 

diidolakannya. Bagi penggemar, saat 

mengonsumsi akan secara otomatis 

mendorong produksi, seperti membaca 

akan membangkitkan minat menulis 

(Jenkins, 2006). Penggemar tidak 

hanya mengonsumsi karya-karya yang 

diciptakan oleh idolanya saja, namun 

mereka sendiri juga menciptakan 

karya-karya baru yang tetap 

berhubungan dengan  idolanya. Tidak 

sedikit karya penggemar ini juga 

populer di kalangan sesama 

penggemar. 

 

Convergence Culture and 

Participatory Theory by Henry 

Jenkins 

Melalui buku Convergence 

Culture: Where Old and New Media 

Collide (2006), Henry Jenkins 

mengatakan bahwa di era internet, 

penggemar berkembang bukan hanya 

sebatas pada memilih media seperti 

yang terjadi pada era televisi, namun 

penggemar juga terlibat dalam 

menciptakan, membentuk, membentuk 

ulang dan menyebarkan konten media. 

Jenkins menyebut fenomena ini 

sebagai ‘budaya partisipatori’. 

Penggemar yang dikatakan 

sebagai audiens pengguna internet, 

seperti media sosial, akan sering 

membuat konten sebanyak mereka 

mengonsumsinya. Jenkins 

mendefinisikan budaya partisipatori 

sebagai: 

“...budaya dengan hambatan 

yang relatif rendah untuk 

mengekspresikan seni dan melibatkan 

masyarakat, dukungan yang kuat untuk 

berkreasi dan berbagi kreasi individu, 

dan beberapa jenis bimbingan 

informasi di mana apa yang diketahui 

oleh yang paling berpengalaman 

dilewatkan oleh pemula” 

Berdasarkan penuturan Jenkins 

tersebut dapat dilihat bahwa ciri khas 

budaya partisipatori adalah intensitas 

keterlibatan dan interaksi sosial. Ikatan 

sosial terbentuk dalam komunitas 

online melalui creating dan sharing 

konten. Jenkins (2006) 

mengelompokkan unsur budaya 

partisipatori ke dalam empat kategori, 

yaitu: 

a. Affiliation 

Afiliasi adalah keanggotaan formal 

dan informal di komunitas online.  

b. Expression 

Budaya partisipatori merupakan 

ekspresi yang melibatkan bentuk 

produksi karya baru. 

c. Collaborative Problem Solving 

Kegiatan ini terjadi ketika individu 

saling bekerja sama untuk 

membangun dan mengembangkan 

sesuatu.  

d. Circulation 

Sirkulasi melibatkan pembentukan 

aliran media dan informasi melalui 

berbagai. 

Jenkins menjelaskan bahwa 

segalanya akan lebih produktif ketika 

penggemar yang memiliki perbedaan 

pengetahuan berkumpul dalam satu 

wadah, wadah yang membuat 

penggemar tersebut dapat 

menunjukkan identitasnya sebagai 

bagian dari komunitas penggemar 

(Jenkins, 2006). 

 

Penggemar sebagai Konsumen 

Penggemar dapat dikatakan 

merupakan konsumen yang berlebih, 
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dilihat dari minatnya yang berlebihan 

pada sesuatu. Berdasarkan posisi dan 

perilakunya, penggemar melebihi batas 

dari penonton biasa dan pembaca biasa. 

Secara sisi waktu, fokus maupun 

energi, intensitas makna yang mereka 

ciptakan dan imitasi yang dibangun 

bersama objek atensinya juga lebih 

besar. Penggemar tentu saja berkaitan 

dengan fandom, dunia kecil yang 

termasuk di dalamnya terjadi kegiatan 

pertukaran validasi dan investasi 

identitas penggemar. 

Penggemar merupakan 

komunitas konsumen yang sangat aktif 

dan vokal. Aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan mengarah pada proses 

pemberian makna kultural. Para 

penggemar tersebut telah 

mengembangkan tindakan berburu 

tekstual menjadi sebuah bentuk seni 

(Jenkins, 2006). Penggemar 

mengonsumsi teks adalah sebagai 

bagian dari komunitas, di mana 

komunikasi dengan penggemar lainnya 

merupakan bagian utama dalam proses 

pembentukkan makna dan terdapat 

suatu empowering tentang apa yang 

penggemar lakukan dengan teks-teks 

itu dan bagaimana mereka dibutuhkan 

dalam kehidupan masing-masing 

penggemar. 

 

Fandom dan Produksi Teks Budaya 

Baru 

Menurut Jenkins (Gooch, 2008), 

penggemar tidak ‘mereproduksi teks 

utama’ melainkan ‘mengulang, lalu 

‘menulis ulang’ dengan memperbaiki 

ataupun mengolah aspek yang menurut 

mereka kurang memuaskan, lalu 

mengembangkan ketidakpuasan 

tersebut, dan mengembangkan minat 

yang kurang dieksplorasi. Menurut 

Jenkins (2006), mengungkapkan ada 

sepuluh cara yang para penggemar 

gunakan untuk ‘menulis kembali’: 

1) Reorientextualization 

Penggemar memproduksi scene 

yang menurut mereka hilang atau 

dalam hal ini disebut vignette. 

Tujuannya untuk mengisi ruang 

kosong di dalam narasi sebuah 

siaran dan menjelaskan tindakan-

tindakan tertentu yang tidak ada 

dalam siaran. 

2) Memperpanjang Batas Waktu 

Serial 

Memproduksi vignette, cerita 

pendek, novel, dan bentuk lainnya 

yang menyuguhkan latar belakang 

sejarah para tokoh, ataupun 

kejadian-kejadian yang kurang 

atau tidak tereksplorasi di dalam 

siaran. Hal lainnya dapat juga 

menunjukkan kejadian 

kedepannya yang melampaui 

periode dalam narasi siaran. 

3) Re-focalization 

Penggemar yang menulis dengan 

menggeser fokus bukan kepada 

pemeran utama melainkan ke 

figur-figur sekunder (minoritas). 

4) Moral Realignment 

Salah satu versi re-fokalisasi di 

mana tatanan moral dibalik, yaitu 

penjahat menjadi orang baik. Versi 

lainnya, tatanan moral tetap sama, 

namun diganti sudut pandang 

penceritaannya, yaitu dari sudut 

pandang penjahat. 

5) Genre Shifting 

Hal ini biasanya terjadi pada narasi 

fiksi-ilmiah yang kemudian 

direlokasi, misalnya di dalam 

ranah roman barat. 

6) Crossover 

Tokoh-tokoh lain dari satu 

program dimunculkan pada 

program lainnya, atau dalam arti 

beberapa tokoh dari beberapa 

program digabungkan. 

7) Character Dislocation 

Tokoh-tokoh yang sebelumnya 

telah memainkan sebuah narasi 

siaran, ditempatkan kembali ke 
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dalam suatu narasi baru, namun 

menggunakan nama dan identitas 

baru. 

8) Personalization 

Memasukkan nama atau tokoh 

penulis ke dalam suatu narasi 

program yang mereka sukai. 

9) Emotional Intensification 

Produksi yang memfokuskan diri 

pada kisah ‘suka-duka’ favorite 

penulis. 

10) Eroticization 

Penggemar menulis cerita yang 

mengeksplorasi sisi erotis 

kehidupan tokoh, seperti 

menggambarkan hubungan-

hubungan seks. 

Hal-hal di atas merupakan bukti 

bahwa fandom merupakan konsumen 

yang berpartisipasi aktif terhadap teks 

budaya. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Lokasi pada saat dilakukan 

wawancara dilakukan via telepon 

maupun chat. Waktu penelitian 

dilakukan pada bulan Agustus 2020 

hingga November 2020. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus yang merupakan bagian dari 

pendekatan kualitatif deskriptif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh POLCA Indonesia yang 

terpantau melalui grup Line “Polca 

Project Indonesia”, sejumlah 326 

anggota. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling, Syarat-

syarat informan yang akan ditentukan 

dalam penelitian ini adalah informan 

merupakan seorang POLCA paling 

sedikit 1 tahun, berumur dari 19-21 

tahun, pengguna twitter aktif yang 

mencirikan identitasnya seorang 

POLCA, memiliki followers lebih dari 

1.000 orang, telah memposting lebih 

dari 10.000 tweets, membuat karya 

untuk TayNew dan telah 

mempublikasikannya dalam media 

serta aktivitas tersebut berlangsung 

selama periode September 2020 hingga 

November 2020.  

Berdasarkan persyaratan di atas, 

berikut terpilih 15 responden yang 

memenuhi persyaratan tersebut, di 

antaranya: 

1. @onmywin 

2. @taynewreal 

3. @tuawoonwai 

4. @tn_lovebot 

5. @redchingu 

6. @earthmixnation 

7. @staff_gmmtv 

8. @PNewwiee 

9. @cookiesncrieam 

10. @iamafilm 

11. @taynewvie 

12. @bbrightawan 

13. @honeybaann 

14. @supagulf 

15. @newwielanguag3 

Penelitian ini memperoleh data 

primer dari responden melalui 

wawancara mendalam. Data sekunder 

berupa tambahan sumber tertulis 

(tweets) dari akun twitter responden. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 

secata wawancara mendalam dan studi 

dokumen. Teknik analisis data yang 

dilakukan adalah reduksi data, 

pengumpulan data, deskripsi data, dan 

penarikan kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Budaya Partisipatori Fandom 

POCLA 

POLCA merupakan sebutan 

untuk penggemar Tay dan New adalah 

salah satu contoh audiens aktif. 

POLCA sebagai pengguna internet 

secara aktif dan berpartisipasi dalam 

membuat maupun mengonsumsi teks 

yang berhubungan dengan TayNew. 
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Menurut Jenkins (2006), hal tersebut 

termasuk dalam budaya partisipatori. 

Menurut Jenkins (2006) ciri khas 

budaya partisipatori adalah intensitas 

keterlibatan dan interaksi sosial. Ikatan 

sosial terbentuk dalam komunitas 

online melalui creating dan sharing 

konten. Budaya partisipatori dalam 

POLCA dapat dilihat dari aktivitasnya 

dalam media sosial, ketika mereka 

mengonsumsi teks melalui internet, 

lalu mereka juga membuat apresiasi 

berupa memproduksi teks sendiri yang 

berkaitan dengan TayNew, lalu 

menyebarluaskannya di media tersebut.  

Jenkins (2006) mengelompokkan 

unsur budaya partisipatori ke dalam 

empat kategori dan hasil identifikasi 

dalam fandom POLCA, yaitu: 

1. Affiliation 

POLCA tergabung dan 

terhubung dalam suatu komunitas 

online. Perkembangan teknologi 

yang pesat saat ini, menambah 

peluang besar bagi POLCA untuk 

saling berbagi informasi tanpa 

terhalang jarak dan waktu. 

POLCA mengonsumsi teks 

melalui media, sehingga dalam 

praktiknya mereka aktif tergabung 

dalam komunitas-komunitas atau 

yang disebut cyber fandom atau 

lebih dikenal dengan nama 

fanbase. Diungkapkan oleh 

pemilik akun @earthmixnation 

ketika ditanya tentang sumber 

yang biasa digunakan untuk 

mencari informasi mengenai 

TayNew. 

“Banyak sih akun-akun yang 

biasanya bagi-bagi gitu. 

Lebih banyak di Twitter, 

soalnya akun gede dari luar 

negeri kebanyakan pake 

twitter.” (wawancara dengan 

akun @earthmixnation pada 4 

September 2020 pukul 10.30 

WIB) 

2. Expression 

POLCA ikut andil dalam hal 

memproduksi teks budaya, seperti 

yang dikatakan Jenkins bahwa hal 

ini merupakan salah satu bentuk 

dari ketidakpuasan terhadap apa 

yang dikonsumsinya atau salah 

satu ekspresi dari apa yang telah 

dikonsumsi. POLCA 

menggunakan media sosial pribadi 

mereka untuk mengekspresikan 

diri, menunjukkan apa yang 

diciptakannya dalam rangka 

mendukung Tay dan New, seperti 

FanArt maupun AU (Alternative 

Universe) yang beredar di 

kalangan penggemar. 

3. Collaborative Problem Solving 

POLCA dalam hal ini 

memiliki banyak sekali informasi 

yang terkadang hanya informasi 

yang dibuat atau dikira-kira oleh 

satu orang dan kemudian tersebar 

di media sosial. Topik yang 

menjadi pembicaraan ini, belum 

tentu benar karena masih dugaan. 

“Ya gitu sih ya, soalnya kan 

TayNew bisa dibilang 

imaginary couple gitu, jadi 

kalau ada moment dikit aja 

suka banyak POLCA yang 

bikin teori-teori gitu, seru sih, 

soalnya kadang-kadang 

gaada ujungnya, hahahaha” 

(wawancara bersama pemilik 

akun  @bbrightawan pada 04 

September pukul 13.00 WIB) 

4. Circulation 

POLCA sangat aktif 

memperbaharui informasi mereka 

mengenai TayNew di dalam 

catatan pribadi online mereka. 

Bahkan POLCA dengan sengaja 

membuat akun khusus fangirling 

TayNew yang berisi kecintaan 

mereka terhadap TayNew. 

Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti dengan 15 responden, 
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semuanya memiliki akun minimal 

1 akun khusus TayNew, di akun 

tersebut mereka membagikan 

semua hal yang mereka sukai 

tentang TayNew.  

“Bukan second account sih, 

cuma ya akun khusus aja gitu, 

soalnya kalau di akun yang 

kayak buat temen-teman 

kampus, takutnya pada risih 

kalau terus-terusan bahas 

TayNew. Lagian susah juga 

kan, soalnya masih agak tabu 

kalau kayak gini, jadi gak 

semua bisa nerima. Jadi 

yaudah bikin akun lain aja, 

bisa lebih bebas juga sih.” 

(wawancara dengan pemilik 

akun @cookiesncrieam pada 

09 September 2020 pukul 

16.00 WIB) 

 

Perilaku Konsumsi Fandom POLCA 

POLCA mengonsumsi teks 

budaya yang berhubungan dengan Tay 

dan New berupa reality show, music 

video, series, iklan, foto, fancam, 

translation dan teks budaya lainnya. 

POLCA mengonsumsi informasi 

tersebut dengan maksud agar merasa 

lebih dekat dengan TayNew. 

“Jadi ngerasa lebih akrab aja gitu 

sama mereka, hahaha.... Ngerasa 

lebih deket, jadi tau oh dia lagi ini, 

sekarang dia lagi ini gitu. Semakin 

sering baca tentang mereka, 

semakin ngerasa dejet juga gitu 

jadinya.” (wawancara dengan 

pemilik akun  @supagulf pada 17 

September 2020 pukul 13.00 WIB) 

Pola konsumsi POLCA 

berdasarkan semua responden yang 

diwawancarai memiliki keseragaman. 

POLCA pada awalnya akan 

mengonsumsi teks budaya lewat 

media, mayoritas internet, karena 

mudah diakses, baik berupa foto 

maupun video dari internet, semuanya 

dapat diakses dengan mudah. 

Masih banyak teks budaya yang 

dikonsumsi POLCA yang nantinya 

menjadi dorongan untuk  penggemar 

dalam memproduksi teks budaya juga. 

Selain berupa informasi yang 

didapatkan melalui internet, dalam 

penelitian ini juga ditemukan bahwa 

penggemar melakukan konsumsi 

berupa stuff atau pernak-pernik yang 

berhubungan dengan Tay dan New. 

Motif POLCA dalam melakukan 

kegiatan konsumsi, yaitu kepuasan diri, 

pelarian diri, dorongan dari fandom, 

dan dorongan untuk memproduksi teks 

budaya. 

 

Perilaku Produksi Penggemar 

Kemudahan media internet saat 

ini, menjadi fasilitas yang membuat 

para penggemar dapat 

mengekspresikan diri mereka. Selain, 

sebagai media untuk mencari 

informasi, internet juga digunakan 

untuk menyebarluaskan hasil produksi 

teks yang dihasilkan oleh penggemar. 

POLCA sebagai fandom TayNew juga 

ikut turut serta memproduksi tek 

budaya, beberapa hasil produksi teks 

budaya yang dibuat, antara lain: 

1. AU (Alternative Universe) 

AU atau singkatan dari 

alternative universe merupakan 

sebuah cerita fiksi buatan fans 

yang biasanya berbentuk chat, 

namun ada pula beberapa yang 

berbentuk narasi. Isi cerita AU 

beragam, tergantung penulis yang 

ingin menyampaikan cerita 

tersebut sesuai genre. POLCA 

juga menulis AU sebagai salah 

satu kegiatannya sebagai 

penggemar, bahkan terdapat lomba 

yang dikhususkan untuk menulis 

AU. 

“Iyaa, baca AU tuh sih yang 

seru. Soalnya kayak baca 
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novel gitu kan, cuman 

ceritanya ya Tay New gitu 

tokokh utamanya. Kadang 

suka gak tau waktu kalau baca 

AU, apalagi kalau ceritanya 

seru banget. Kalau sekarang 

kan ada internet, jadi 

gampang. Kalau bikin AU 

juga sekarang kan banyak 

aplikasi yang buat bikin fake 

chat gitu. Tinggal diupload di 

media sosial pake hashtag, 

juga langsung kesebar.” 

(wawancara bersama pemilik 

akun @staff_gmmtv pada 11 

September pukul 16.00 WIB) 

2. FanArt 

FanArt merupakan sebuah 

karya seni yang dihasilkan 

penggemar berupa gambar yang 

dilatarbelakangi oleh suatu 

karakter atau cerita atau apapun 

yang berhubungan dengan idola. 

FanArt juga dibuat oleh 

penggemar dalam rangka 

mengapresiasi idola yang disukai. 

Seperti yang telah 

disebutkan Jenkins sebelumnya, 

bahwa ekspresi merupakan salah 

satu bentuk budaya partisipasori, 

maka dari itu, FanArt diproduksi 

sebagai salah satu cara untuk ikut 

mengekspresikan diri. 

Mengekspresikan diri biasanya 

dilakukan penggemar untuk 

mendapatkan pengakuan dari 

penggemar lain atau bahkan idola 

mereka. Maka dari itu, biasanya 

jika seorang penggemar 

mengunggah FanArt yang mereka 

buat akan melakukan mention ke 

idola yang mereka gambar, 

sebagai salah satu cara 

menunjukkan karyanya.  

3. FanEdit 

FanEdit merupakan video 

hasil editan penggemar, yang 

biasanya memiliki genre-nya 

masing-masing. Fanedit ini dilatar 

belakangi oleh series ataupun AU 

yang dibuat penggemar, agar lebih 

mudah memvisualisasikannya. 

“Kalau fanedit gitu biasanya 

video sih, ya misalkan background 

nya lagu apa, terus nanti visual 

nya foto atau video taynew yang 

udah ada, terus diedit gitu jadi 

nyambung sama lagunya. Bisa 

juga dari series apa gitu, kayak 

bikin trailer sendiri gitu atau ada 

yang bikin AU terus disisipin video 

biar lebih mantep visualisasinya 

gitu” (wawancara bersama 

pemilik akun @iamafilm pada 08 

September pukul 11.00 WIB) 

4. Fan Project 

Fan Project sesuai dengan 

namanya merupakan project 

buatan fans yang dikhususkan 

untuk mendukung idola yang 

mereka sukai. POLCA juga 

melakukan kegiatan fan project ini 

dalam mendukung Tay dan New. 

Fan project sendiri biasanya 

memakan waktu yang cukup lama 

dan ada beberapa project yang 

memang membutuhkan biaya yang 

cukup besar. 

“Kalau fan project kan 

biasanya butuh orang banyak, 

terus kalau projectnya kayak 

ngasih sesuatu gitu kan butuh 

biaya juga. Biasanya fanbase 

yang ngekoordinir gitu, jadi 

POLCA ngasih dana ke 

fanbase itu, nanti dikumpulin 

terus buat project” 

(wawancara dengan pemilik 

akun  @supagulf pada 17 

September 2020 pukul 13.00 

WIB) 

Fan project yang dilakukan 

POLCA tentu bermaksud untuk 

mendukung TayNew, selain 

sebagai dukungan, biasanya 

project juga dilakukan sebagai 
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media untuk menaikkan citra 

TayNew maupun POLCA sendiri 

dengan cara melakukan project 

donasi. 

5. Produksi dan Komersial 

Penggemar melakukan 

produksi teks budaya tidak 

membuatnya karena materi. 

Mereka menulis, menggambar, 

mengedit, ataupun melakukan 

project semata-mata hanya sebagai 

bentuk dukungan kepada idolanya 

dan kepuasan pribadi. Sebagai 

bentuk budaya partisipasi di mana 

penggemar tidak hanya diam 

namun ikut berpartisipasi sebagai 

bentuk atau bagian dari suatu 

budaya. 

“Iya udah gitu aja, awalnya 

gambar juga kalau Tay atau 

New ulang tahun, akun bikin 

FanArt mereka. Terus banyak 

yang like terus pada pake buat 

profil picture mereka. Terus 

akhirnya ada yang nyaranin, 

eh bikin twibbon dong. Jadi 

terus bikin, lanjut kan filter 

instagram rame tuh, ikut bikin 

juga tentang TayNew. Ya gitu 

aja sih awalnya. Terus ada 

yang minta dijadiin totebag 

juga kan awalnya, terus aku 

bikinin buat diri aku sendiri 

sama temen deket aja, eh 

banyak yang nanyain di 

twitter, pengen ikut juga. Ya 

akhirnya aku jualin. Seneng 

nih, bisa nyalurin hobi 

menggambar juga, terus 

fangirling aku juga tetep 

jalan, plus dapet penghasilan 

juga dari situ” (wawancara 

bersama pemilik akun 

@honeybaann pada 07 

September pukul 12.30 WIB) 

Seiring dengan penjelasan 

Jenkins tentang fandom 

sebelumnya, bahwa seiring 

perkembangan waktu, makna 

fandom sendiri menjadi positif 

serta memberdayakan. Pengakuan 

@honeybaann tadi menjadi bukti 

bahwa penggemar dalam suatu 

fandom membawa sebuah 

produktivitas. Produktif di sini 

tidak hanya ikut serta dalam 

menciptakan sesuatu, namun juga 

menghasilkan sesuatu yang 

bersifat komersial. 

Motif POLCA melakukan 

kegiatan produksi tidak jauh beda 

dengan saat melakukan konsumsi, 

selain untuk kesenangan 

pribadi,kepuasan diri, juga sebagai 

ajang diakui keberadaannya, baik oleh 

idola maupun sesama penggemar. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan uraian dari hasil 

deskripsi dan analisis yang dilakukan, 

maka budaya partisipatori yang 

dilakukan oleh fandom POLCA dalam 

memproduksi dan mengonsumsi teks 

budaya, antara lain: 

1. Budaya partisipatori yang 

dilakukan fandom POLCA sesuai 

dengan kriteria yang dinyatakan 

oleh Jenkins, yaitu Affiliation, 

Expression, Colaborative Problem 

Solving dan Circulation. 

2. Proses konsumsi yang dilakukan 

POLCA sesuai aspek yang 

berkaitan dengan budaya 

partisipatori, antara lain menonton 

series TayNew, menonton reality 

show TayNew, membeli produk 

yang berhubungan dengan 

TayNew, menghadiri fanmeeting 

TayNew, meskipun dengan harga 

yang tidak terjangkau, namun 

POLCA tetap melakukan 

konsumsi tersebut dengan tujuan 

mendukung aktivitas TayNew. 

3. Motif konsumsi yang dilakukan 

POLCA, yaitu kepuasan dan 
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kesenangan diri yang didapatkan, 

sebagai ajang pelarian diri, 

dorongan dari fandom serta 

dorongan untuk melakukan 

produksi 

4. Proses produksi yang dilakukan 

POLCA antara lain membuat AU, 

FanArt, Fanedit yang behubungan 

dengan Tay New sebagi bentuk 

ekesistensi diri sebagai POLCA 

maupun dukungan untuk TayNew. 

5. Motif produksi yang dilakukan 

POLCA sama dnegan motif 

konsumsi, yang membedakan 

hanyalah, POLCA melakukan 

produksi sebagai salah satu cara 

agar diakui keberadaannya oleh 

sesama penggemar atau bahkan 

Tay New sendiri. 

6. Proses produksi yang dilakukan 

POLCA merupakan perwujudan 

dari konsumsi yang dilakukan, 

seperti yang dikatakan Jenkins 

bahwa bagi penggemar, saat 

mengonsumsi akan secara 

otomatis mendorong produksi, 

seperti membaca akan 

membangkitkan minat menulis. 

Selain itu, produksi yang 

dilakukan juga telah berkembang 

menjadi menghasilkan sesuatu 

yang bersifat komersil. 
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