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Abstract 

The rise of the development of manga in Indonesia is not out of enthusiasm for fans of 

manga. Genre and a lower price with a more interesting part of comics Europe to make fans 

of manga rise more among teenagers Surabaya. Fans of manga with the intensity of reading, 

certainly has the reading experience respectively. The reading experience to not only 

encourage their fans simply read the manga only, but also encourages them to perform 

activities related to the manga, one of which is joined in manga fandom. This qualitative 

study perspective of Cultural Studies attempted to reveal the meaning behind the behavior of 

fans of the manga which is a text culture, which means trying to understand these texts that 

does not just talk about literature, but also follows a variety of other related cultural 

products, among other films, costumes, merchandise/products of other cultures, or 

synergistic activity other. This study produced typical divergent and convergent manga 

fandom. Divergent manga fandom is a fan who develop many various efforts to always read 

manga, be active fan following of more than one fan community and expand synergistic 

activity. Convergence manga fandom is a fan only make one effort to reading manga, who 

only attended one fan community and develop only one type of activity. 

 

Keywords : manga fandom, reading experience, divergent manga fandom and convergent 

manga fandom 

 

Pendahuluan 

 

 Salah satu perilaku yang muncul di kalangan remaja perkotaan belakangan ini adalah 

minat dan kegemaran mereka untuk membaca komik Jepang (manga) digital melalui dunia 

maya. Di era perkembangan TI yang semakin canggih, mayoritas remaja perkotaan kini tidak 

lagi tergantung pada komik cetak yang harus mereka beli atau sewa di berbagai persewaan 

komik, tetapi kini dengan bantuan komputer atau laptop dan dukungan internet, maka dengan 

mudah mereka bisa men-download dan mengakses komik-komik Jepang (manga) yang 

digemari. Manga sendiri adalah komik yang asal-mulanya diproduksi dan diterbitkan di 

Jepang. Berbeda dengan komik hasil produksi Eropa, Amerika, Prancis, manga muncul dan 

menampakkan perkembangan yang luar biasa sebagai alternatif kejenuhan remaja membaca 

komik – komik dari Barat.  

 Manga sejak awal tahun 1990-an hingga sekarang membanjiri Indonesia, sehingga 

dunia anak-anak dan remaja Indonesia banyak yang mengenal manga. Hal ini terlihat jelas 

dari data hasil survei komik yang dilakukan oleh litbang Kompas (Atyas, 2002). Dari survei 

tersebut dihasilkan data yang mengindikasikan mayoritas peminat manga adalah mereka-

mereka yang berusia kurang dari 25 tahun.  

 Fenomena lain yang terjadi dalam hal industri buku di Indonesia, komik Jepang 

(manga) amat mendominasi perindustrian. Berdasarkan data penerbitan pada bulan Juni 
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2008, dari daftar komik yang dicetak oleh M&C yaitu sebuah Unit komik dan majalah dari 

gramedia majalah. Terdapat 475 judul komik Jepang (manga) atau sekitar 86,4% dari total 

komik yang diproduksi oleh perusahaan percetakan tersebut. Sementara komik Indonesia 

hanya 3 judul (0,5%), komik Amerika 23 judul (4,2%), komik mandarin 14 judul (2,5%), dan 

komik korea 35 judul (6,4%). Hal ini tentu saja belum termasuk ratusan judul komik Jepang 

lainnya yang diproduksi oleh PT. Elex Media Komputindo yang juga memproduksi komik 

dan masih merupakan bagian dari kelompok Gramedia, dan merupakan kompetitor M&C 

dalam memproduksi komik. Dengan jumlah produksi terbitan judul yang tinggi dan proses 

distribusi yang cukup teratur mendorong banyaknya pembaca manga serta membuat para 

penggemar manga yang ada di Indonesia jumlahnya makin lama makin meningkat. Data lain 

menunjukkan, remaja dan anak-anak lebih menyukai komik Jepang 81% dan Amerika 18%, 

sisanya komik Eropa dan Indonesia sendiri. Hanya sebanyak 35% dari mereka yang pernah 

membaca komik-komik Indonesia lama tersebut, mereka berpendapat bahwa komik Jepang 

lebih menarik, sebanyak 65% tidak tahu dan tidak pernah membaca ( Ariprabowo, dalam 

Kristanto, 2010). Kenyataannya bahwa komik Jepang dan Amerika memang menguasai pasar 

Indonesia, sebuah sumber menyebutkan bahwa komik Jepang memiliki peningkatan 

penjualan hampir 10% setiap bulannya. Manga sendiri memang dinyatakan mampu lebih 

mendekati hati para pembaca dengan alur cerita maupun penokohan yang sangat akrab 

dengan kehidupan kita sehari-hari, dan juga selalu mampu menampilkan ide-ide yang fresh 

yang belum dimiliki karya komik atau novel grafis Indonesia (Concept Edisi Komik, dalam 

Kristanto, 2010). 

Di beberapa toko buku terkemuka di Indonesia, manga mendominasi diantara buku-

buku fiksi yang ada, karena memang jumlah variasi judul dan produksinya yang lebih 

banyak. Bahkan manga mengalahkan komik terjemahan lainnya, baik Korea maupun negara 

barat termasuk yang berasal dari Indonesia sendiri. Komposisi penjualan komik menurut 

Ramadhan, kepala seksi buku di salah satu toko buku, dikatakan bahwa komposisi penjualan 

buku-buku fiksi adalah 90% manga dan sisanya komik anak negeri. Sekitar 1200 – 3200 

manga terjual setiap bulannya. Bila dipersenkan, total komik yang terjual hampir 80% dari 

jumlah keseluruhannya komik yang dijual pada toko buku tersebut manga. Setiap bulannya 

pihak M&C memproduksi sekitar 420.000 eksemplar manga. Dari data tersebut, menandakan 

tingginya minat anak Indonesia terhadap manga (Ambarita, 2008). Karena dominasinya maka 

secara tidak langsung komik terjemahan luar negeri seperti Komik Jepang (manga) diserap 

oleh pasar dengan sangat baik. Di Toko Buku Gramedia saja sekitar 20-25% produk yang 

dijualnya berupa komik, bahkan top seller yang mencapai angka penjualan 100-200 buah tiap 

bulannya adalah komik. Dan 90% pasaran komik yang dijual berasal dari luar negeri, 80% 

diantaranya adalah Komik Jepang(manga) (Jalu, 2003). 

 Di Indonesia, manga juga bisa dinikmati tanpa harus membeli, tapi cukup 

menyewanya di persewaan-persewaan komik atau persewaan buku. Yang semakin marak 

akhir-akhir ini adalah perkembangan manga melalui dunia maya atau internet yang lebih 

memudahkan pembacanya dalam mengaksesnya karena memang disediakan gratis untuk 

dibaca. Perkembangan manga tidak bisa dipisahkan dari dunia internet, seiring dengan 

kemajuan teknologi perkembangan manga semakin terbantu dengan tersedianya manga-

manga online. Cukup banyak website di internet yang menawarkan download gratis manga, 

seperti http://indowebster.com, onemanga.com, mangafox.com, mangastream.com, 

bacamanga.com yang memudahkan penggemar manga untuk memperoleh manga favorit 

mereka secara gratis, penggemar manga bisa mendownload atau hanya sekedar membaca 

manga favorit mereka sepuasnya di situs-situs tersebut. Selain itu, beberapa website seperti 

http://indomanga.com, http://deviantart.com menjadi ajang berkumpul di dunia maya bagi 

para penggemar manga. Website tersebut umumnya menyediakan download gratis anime 



 

 

wallpaper yang banyak dijadikan barang koleksi para penggemar dan juga menjadi ajang 

pertukaran informasi seputar manga (Purfitasari, 2009). Munculnya manga digital dengan 

dukungan perkembangan teknologi informasi tidak terlepas dari pesatnya perkembangan 

manga cetak. Adanya manga digital semata-mata untuk mendukung perkembangan manga 

cetak dimana mempermudah para pembacanya untuk mengakses manga-manga terbaru, ter-

update kesukaan masing-masing. Manga cetak disini merupakan asal-usul adanya manga 

digital. 

 Manga telah menyebar luas sampai ke luar negeri Jepang. Manga telah mencapai 

standar internasional. Bahkan negara-negara maju belahan bumi barat, seperti di Benua 

Eropa, ikut terpengaruh oleh manga. Negara yang sedang berkembangpun tidak ketinggalan 

masuk dalam arus perkembangan manga. Salah satunya Indonesia, telah memiliki jumlah 

penggemar manga yang cukup besar. Manga telah berkembang dan menyebar luas ke seluruh 

pelosok tanah air. Minat Bangsa Indonesia terhadap manga tidak diragukan lagi. Untuk dapat 

mengetahui lebih lanjut lagi tentang minat masyarakat Indonesia terhadap manga, dapat kita 

lihat pada remaja-remaja SMA di Surabaya. Saat ini, manga sangat digemari oleh kaum 

remaja di Indonesia tak terkecuali di Surabaya. Mereka sangat menyukai manga, tidak peduli 

laki-laki atau perempuan. Minat mereka terhadap manga ini tidak hanya sebatas membaca 

saja, tapi lebih dari itu. Mereka juga rela mengeluarkan biaya untuk mendukung aktivitas 

kegemarannya itu, baik mengkoleksi manga, action figure, poster, kostum dan 

mengembangkan aktivitas-aktivitas lainnya.  

Manga merupakan salah satu produk budaya populer. Dimana “Budaya yang disukai secara 

luas oleh banyak orang disebut budaya populer, budaya pop/ popular culture, atau budaya 

massa atau mass culture”( Storey, 1994). Budaya disini yakni mencakup seluruh praktik 

kehidupan sehari-hari baik itu cara bebicara, cara berpakaian, memasak, olahraga, dunia 

hiburan dan lain-lain.pelopor utama budaya populer tidak bisa lepas dari dunia barat yaitu 

Amerika Serikat dalam memproduksi dan menyebarkan budaya populer. Namun, seiring 

perkembangan selanjutnya memunculkan negara-negara lain yang juga berhasil menjadi 

pusat budaya populer seperti Jepang, Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan. “Laporan The 

Economist tahun 2000 menyebutkan Jepang sebagai pusat budaya pop kaum muda, dan 

pengaruhnya bukan hanya di Asia tapi juga sampai di Amerika.”(Antar Venus, 2007). Ini 

membuktikan bahwa Jepang adalah salah satu negara yang kaya akan budaya dan produk 

budayanya. Contoh-contoh budaya populer yang nyata, sukses dan merebak di berbagai 

negara adalah manga, (komik Jepang), anime(film animasi), games, fashion, musik, dan 

drama Jepang (dorama). Berkat kecanggihan teknologi pula kita juga bisa mendapatkannya 

dengan lebih mudah, sehingga tidak heran jika konsumsi atas manga pun perkembangannya 

semakin meningkat. 

Konsumsi atas budaya populer Jepang berupa manga (komik Jepang) juga telah 

melahirkan penggemar-penggemarnya di seluruh dunia. Manga mampu membentuk sebuah 

dunia baru, menghasilkan nilai-nilai baru, dan juga melahirkan trend baru yang diikuti oleh 

banyak orang. Di Indonesia banyak komunitas-komunitas penggemar manga dimana mereka 

menciptakan dunia, nilai dan trend-trend baru yang berkaitan dengan manga. Dalam 

memenuhi keinginannya untuk membaca manga yang berbeda-beda, biasanya antara 

penggemar manga akan saling berinteraksi satu sama lain. Hal tersebut banyak dilakukan 

remaja untuk dapat saling bertukar pikiran, masukan, khususnya bila ada manga yang baru 

keluar. Dari sinilah antara sesama penggemar manga saling bertukar koleksi yang mereka 

miliki dengan manga yang belum pernah mereka baca sebelumnya untuk memenuhi 

keinginannya. Dari sinilah kemudian para remaja mulai membentuk klub-klub penggemar 

manga untuk saling bertukar ide dan pikiran tentang manga yang telah mereka baca. Salah 

satu contoh klub penggemar di Surabaya adalah Jawa Pos Book Club, Smala Nihon Kyoukai, 



 

 

SAKURA, COSURA, KoJiTsu dan masih banyak lagi. Di klub tersebut para remaja 

berkumpul saling sharing dan mendiskusikan manga yang telah mereka baca, bertukar info 

manga baru dan bagus antar sesama serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kebudayaan 

Jepang. Disamping itu mereka juga mendapat alternatif lain dalam mendapatkan manga yakni 

saling bertukar koleksi yang dimiliki masing-masing dan bertukar file softcopy manga online.  

Seperti halnya pada beberapa komunitas penggemar lainnya, penggemar manga juga ternyata 

mempunyai wadah sendiri yang muncul seiring dengan merebaknya manga yang ikut 

meramaikan kancah perbukuan di Indonesia. Para penggemar manga biasanya memiliki 

komunitas dimana biasanya mereka berkumpul dan berbagi informasi dengan penggemar lain 

terkait manga-manga yang terbaru atau hanya sekedar saling bercerita tokoh-tokoh manga 

yang menjadi idola mereka. Komunitas disini tidak hanya komunitas secara konvensional 

yang saling bertemu face to face, tapi seiring perkembangan teknologi mereka membangun 

komunitas lewat internet atau biasa disebut dengan komunitas online. Para penggemar yang 

bertemu di internet/ forum biasanya mengadakan gathering (pertemuan) untuk saling 

berjumpa satu sama lain 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dan dengan dibuktikan oleh 

data-data yang ada, membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kehidupan 

kelompok penggemar manga online khususnya di kalangan remaja Kota Surabaya 

 

Pertanyaan Penelitian 

 

1. Bagaimana perilaku membaca para penggemar manga yang terjadi di kalangan remaja 

Kota Surabaya?  

2. Unsur-unsur apa sajakah dalam bacaan manga yang membuat manga itu menarik bagi para 

penggemarnya?  

3. Bagaimana pengalaman membaca (reading experience) mendorong para penggemar 

manga untuk bergabung komunitas manga fandom? 

4. Bagaimana aktifitas-aktifitas yang dikembangkan para penggemar manga pada komunitas 

manga fandom?  

 

Manga sebagai Produk Budaya Populer  

Budaya populer Jepang yang sangat sukses tersebut, antara lain adalah manga dan 

anime. Manga adalah istilah dalam bahasa Jepang yang berarti komik, di luar Jepang, istilah 

ini biasa digunakan untuk menyebut komik yang berasal dari Jepang. Manga pada dasarnya 

merupakan produk budaya, sebab dia dikreasikan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. 

Meskipun membaca disini belum tentu menjadi kebutuhan primer seseorang, apalagi 

membaca manga. Namun pada sejumlah orang membaca manga dijadikan sebagai 

kebutuhan. Apalagi dengan semakin pentingnya kebutuhan hiburan bagi manusia, manga pun 

seakan menjelma menjadi kebutuhan primer (pseudo-primary needs). Manga yang tidak lain 

adalah komik Jepang merupakan salah satu produk budaya, sehingga memunculkan teks-teks 

cultural pada para penggemarnya. Penelitian ini berusaha untuk mengungkap makna teks-

teks yang dipakai dalam aktivitas-aktivitas para penggemar manga. Karena itulah peneliti 

menggunakan perspektif cultural studies dalam penelitian ini.  

Cultural Studies yang berarti mencoba memahami teks ini dalam konteks 

perkembangan industri budaya kapitalistik yang tidak hanya berbicara soal bacaan saja, tetapi 

juga berikut berbagai produk budaya lain yang terkait dengan bacaan tersebut, antara lain 

film, kostum, merchandise, atau produk budaya lain, yang mana ini semua seringkali 

membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit (Storey, 2007). Konsep teks disini tidak 

hanya mengacu pada kata-kata tertulis, meski ini adalah salah satu arti kata itu, melainkan 



 

 

semua praktik yang mengacu pada makna (to signify). Ini termasuk pembentukan makna 

melalui berbagai citra, bunyi, objek (seperti pakaian) dan aktivitas (seperti membaca, tari dan 

olahraga). Karena citra, bunyi, objek dan praktek merupakan sistem tanda, yang mengacu 

pada suatu makna dengan mekanisme yang sama dengan bahasa, maka kita dapat menyebut 

semua itu dengan teks kultural (Barker, 2004). Teks disini adalah praktik budaya akan 

konsumsi produk budaya yang dibalik praktik-praktik tersebut mengandung makna yang 

berbeda antara satu sama lain khalayak yang melakukan praktik budaya tersebut. Dalam hal 

ini teks budaya adalah makna pengalaman membaca manga.  

Namun, makna yang dibaca kritikus dalam teks kultural niscaya tidak sama dengan 

yang diproduksi oleh audien aktif atau pembaca. Bahkan makna yang diperoleh pembaca 

yang satu tidak akan sama dengan makna yang diperoleh pembaca lain. Dengan kata lain, 

kritikus hanya bagian dari pembaca. Lebih jauh lagi, teks sebagai bentuk representasi, 

bersifat polisemis. Mereka mengandung beragam kemungkinan makna yang harus disadari 

oleh pembaca aktual yang memberi kehidupan pada kata-kata dan citra-citra. Meski kita 

dapat menelaah cara kerja suatu teks, kita tidak hanya bisa hanya ”membaca‟ produksi 

makna audien berdasarkan analisis tekstual. Yang sangat penting, makna diproduksi dalam 

interaksi-interaksi antara teks dan pembacanya sehingga momen konsumsi juga merupakan 

momen produksi yang penuh makna (Barker, 2004). Makna-makna yang muncul beragam 

rupanya bergantung pada interaksi antara teks dan pembacanya dan bagaimana pengalaman 

yang didapat oleh masing-masing pembaca. Manga sebagai produk budaya populer 

menawarkan sebuah konsep kesenangan, fantasi dan hal-hal yang menghibur sehingga 

pembaca yang awalnya tidak butuh terhadap manga, mereka akhirnya seolah-olah 

membutuhkannya dan mengkonsumsinya secara terus-menerus bahkan pada beberapa orang 

menjadikan manga sebagai kebutuhan pokoknya. Manga merupakan konsumsi massa, dan 

selalu sangat terikat oleh komersialisme. Mereka diterbitkan dalam bentuk berbagai komoditi 

seperti majalah, komik, buku, video, DVD, serta berkembang menjadi berbagai macam 

produk konsumen media campuran (misalnya, permainan dan barang dagangan) yang 

sepenuhnya menembus kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Jepang (Brice and Davis, 

2006). 

 

Pengalaman Membaca (Reading Experience) Manga dalam Perspektif Teori Respon 

Pembaca  

 Teori respons pembaca bahwa teori respons-pembaca/ teori reseptif (reader-response 

theory) mengubah fokus kritis dari selembar teks sastra ke pembacanya. Pembaca berperan 

sebagai fokus dari pembelajaran makna karya sastra. Selain itu, teori ini pun memutar 

penekanan makna sastra jauh dari arah teks sebagai satu-satunya penentu makna sastra 

melainkan ke arah pentingnya pembaca sebagai partisipan aktif dan essential dalam proses 

pembacaan dan penentuan makna karya sastra (Evans, dalam Trisnawati, 2009) Sebagai 

bentuk implementasi teori respons pembaca ini Tompkins (dalam Trisnawati, 2009) 

menekankan bahwa teori tersebut selalu diasosiasikan dengan kata-kata reader, the reading 

process and response untuk membentuk sebuah area investigasi pembelajaran makna karya 

sastra. Dengan kata lain, penempatan pembaca sebagai fokus pembelajaran makna karya 

sastra akan melibatkan response mereka terhadap sebuah karya sastra tertentu setelah 

pembaca melewati proses membaca. Hal ini dikarenakan respon pembaca inilah yang 

menjadi sebuah produk kreasi baru dari teks yang mereka telah baca, yang nantinya akan 

menjadi sebentuk interpretasi makna terhadap teks atau karya sastra tersebut.  

 Dalam studi yang lebih lanjut, Rosenblatt dalam Bressler, 1998 dalam Trisnawati, 

2009 menjelaskan bahwa proses baca akan melibatkan seorang pembaca dan teks karena 

keduanya akan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam proses ini pun, pembaca 



 

 

mungkin saja akan menempatkan teks sebagai stimulus untuk menarik dan melibatkan 

berbagai pengalaman baca, pengalaman hidup, pola pikir dan motif-motif subjective yang 

dimiliki oleh pembaca. Selain itu, teks juga akan membentuk pengalaman pembaca, memilih 

dan membatasi pengalaman-pengalaman yang paling sesuai dengan teks. Sehingga pada 

akhirnya, melalui proses baca ini pembaca dan teks akan dapat memproduksi sebuah kreasi 

baru yang disebut dengan respons yang juga adalah makna dan interpretasi dari karya/ teks 

yang ia baca. Antara pembaca satu dengan pembaca yang lainnya akan berbeda dalam 

memaknai sebuah bacaan sehingga hal ini pun akan membedakan pengalaman baca, 

pengalaman hidup, pola pikir dan motif-motif subjective yang dimiliki oleh pembaca. 

Tergantung respon yang keluar dari pembaca, apakah yang keluar adalah respon aktif atau 

pasif. 

Emosi Membaca  

 Emosi membaca adalah emosi yang memprovokasi pembaca atas teks yang diberikan, 

bersama dengan proses kognitif, menentukan interpretasi pembaca atas atribut teks yang 

dibaca. Ada dua fungsi fundamental emosi yang bermain dalam diri seseorang saat membaca: 

fungsi selektif yang menyebabkan pembaca untuk memberi perhatian khusus terhadap unsur-

unsur tertentu dari teks, dan fungsi substitusi yang menggantikan proses kognitif yang cukup 

untuk memahami atau menafsirkan teks (Kneepkens & Zwaan, 1994, dalam Corna, 2004). 

Dari emosi yang muncul dengan pembaca merasa menjadi bagian dari teks sastra kemudian 

menimbulkan proses empati dan identifikasi terhadap teks sastra atau bacaan yang dibaca. 

Proses empati dan identifikasi adalah proses dasar dalam menentukan emosi partisipasi 

pembaca (Zillmann, 1994, dalam Corna, 2004). Emosi pembaca bisa diaktifkan selama 

proses membaca, terutama ketika membaca fiksi. Hal ini berfokus pada berbagai jenis emosi 

yang akan dialami selama proses membaca dan peran yang dimainkan oleh simpati, empati 

dan identifikasi dalam melepaskan mereka sehubungan dengan cara yang berbeda yang 

dilakukan oleh pembaca saat melakukan proses membaca. 

Selanjutnya, mempertimbangkan efek dari setiap pengalaman pada para pembaca. Semakin 

tinggi nilai korelasi, hubungan pembaca dan bacaan maka semakin besar pula efek pada 

pembaca. Pada pembaca yang memiliki pengalaman positif maka dimungkinkan semakin 

besar pula kemungkinan mereka untuk terus dan terus membaca (Corna, 2004). 

Simulasi Penggemar 

Pemikiran Baudrillard tentang simulasi yang menjelaskan bahwa kita sekarang sudah sulit 

membedakan mana yang asli dan palsu, yang setiap kondisi atau produk/ “sesuatu” adalah 

godokan dari yang nyata dan imajiner. Kita telah hidup di zaman simulasi dimana keaslian 

dan dunia kultural yang cepat lenyap. Dalam konsep ini yaitu simulasi didalamnya 

terkandung makna hiperrealitas. Hiperrealitas dalam simulasi memberikan sesuatu yang 

melebih-lebihkan dari yang nyata, sesuatu yang lebih baik dari yang ada sesungguhnya. Hari 

ini realitas dalam dunia nyata itu sendiri merupakan hiperrealis (Baudrillard, 1993 : 163). 

Jean Baudrillard menyatakan bahwa simulasi adalah sebuah realitas semu yang tidak selalu 

identik deangan realitas nyata. Yang virtual mengambil alih yang nyata. Bersamaan dengan 

kemunculannya, dalam hal ini manga kemudian mereplika tanpa memodifikasi dengan 

bentuk lain, tokoh-tokoh manga disini dibuat replika-replikanya berupa merchandise, action 

figure, anime, game online-nya dan produk-produk replika tersebut dibuat dengan gaya yang 

siap pakai. 

 Simulasi mengaburkan perbedaan antara yang nyata dengan yang imajiner, yang 

benar dengan yang palsu. Proses simulasi inilah yang mendorong lahirnya term 

“hiperrealitas‟, dimana tidak ada lagi yang lebih realistis sebab yang nyata tidak lagi menjadi 

rujukan. Baudrillard memandang era simulasi dan hiperrealitas sebagai bagian dari rangkaian 

fase citraan yang berturut-turut. Simulakra dalam dunia penggemar manga bisa dicontohkan 



 

 

dengan munculnya banyak cosplayer-cosplayer dari penggemar itu sendiri. Cosplayer adalah 

penggemar yang menyerupai tokoh idola dalam manga dengan cara berdandan persis ala 

tokoh idola tersebut, baik itu mulai kostum, aksesoris, rambut dan senjata pada tokoh-tokoh 

pahlawan dalam manga. Mereka melakukan ini semua karena merasa seolah-olah menjadi 

satu dengan sosok manga idola mereka masing-masing. 

 Penelitian ini lebih menitikberatkan pada remaja yang berusia 16-18 tahun dimana di 

usia tersebut yang rata-rata masih duduk di bangku SMA. Hal ini disebabkan karena pada 

usia-usia itu remaja masih cenderung ingin melakukan pembuktian eksistensi diri (berada di 

dalam krisis identitas), cenderung mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, selalu ingin 

mencoba hal-hal baru, dan mudah terpengaruh dengan teman-teman sebayanya (Mulyono 

1995 dalam Stanley 2010). Karena pada usia tersebut mereka mulai merasa sudah dewasa dan 

tidak mau terlalu bergantung pada orangtua, mereka sudah mulai mandiri dan mencari teman 

sebaya sebagai teman pengganti orangtua mereka, dalam membicarakan masalah mereka. 

Pada usia itu mereka mulai mengurangi sifat kekanak-kanakan dan mulai memikirkan masa 

depan mereka.. Dalam hal membaca manga mereka masih semangat-semangatnya untuk 

mencari tahu semua tentang manga. 

Kelompok Penggemar Manga (Manga Fandom) 

 Teks ditarik mendekat bukan agar penggemar bisa dimiliki olehnya melainkan 

sebaliknya agar penggemar bisa lebih penuh memilikinya. Hanya dengan mengintegrasikan 

isi media kembali dalam kehidupan sehari-hari mereka, hanya dengan keterlibatan yang karib 

dengan makna dan materinya, para penggemar bisa mengkonsumsi fiksi dan menjadikannya 

sebagai sumber daya yang aktif (Jenkins, dalam Storey, 2006:163). Para penggemar memiliki 

intensitas keterlibatan intelektual dan emosional serta memberi makna pada pembacaannya 

atas suatu produk budaya. Konsumsi budaya berkaitan dengan pemaknaan individu akan pola 

yang ingin ia bentuk sebagai identitas diri, dan di tengah padatnya lalu lintas budaya saat ini, 

beredar berbagai gaya hidup yang diyakini mampu memberikan suatu identitas diri tertentu. 

Diri sebagai salah satu bentuk keberadaan manusia memerlukan berbagai atribut yang akan 

membuat diri tersebut menjadi dikenali oleh orang lain. Menurut Jenkins ada tiga ciri utama 

yang menandai roda pemberian makna budaya penggemar dalam teks-teks media, termasuk 

manga online di dalamnya, yaitu: ”cara penggemar menarik teks mendekati ranah 

pengalaman hidup mereka; peran yang dimainkan melalui pembacaan kembali dalam budaya 

penggemar; dan proses yang dengannya informasi program dimasukkan ke dalam interaksi 

sosial yang terus menerus. 

 

Metodologi Penelitian 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Tylor(1992) metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif orang-orang dan perilaku yang diamati sedangkan menurut Kirk dan Miller 

“penelitian kualitatif merupakan suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara 

fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam suatu kawasan tersendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya (Moleong, 

1989:3).  

Cultural Studies adalah salah satu perspektif dalam penelitian kualitatif yang 

cenderung fokus pada studi tentang praktik-praktik budaya populer dan gaya hidup. Praktik-

praktik budaya populer dalam studi ini adalah perilaku membaca manga penggemar manga di 

kalangan remaja Kota Surabaya, manga yang merupakan salah satu produk budaya populer, 

tentu memunculkan praktek-praktek budaya atas perilaku-perilaku yang dikembangkan selain 



 

 

membaca manga itu sendiri. Sehingga penulis memilih perspektif cultural studies dalam studi 

ini. 

 

Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian. Hal 

ini didasarkan pada hasil pra penelitian yang menunjukkan banyak remaja yang membaca 

manga dengan kriteria jenis “penggemar” manga online yang telah dirumuskan peneliti. 

Selain itu, Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang juga merupakan 

ibukota Propinsi Jawa Timur yang memiliki kondisi kultural modern dimana masyarakatnya 

sudah memasuki era informasi, konsumtivisme, simulasi dan dunia trend. Sehingga banyak 

ditemukan pembaca manga online di kalangan remaja. Hal ini bisa dilihat dengan jumlah 

warnet, wi-fi dan hotspot yang ada di seluruh kota Surabaya, serta banyaknya warga 

Surabaya yang memakai smartphone (blackberry, handphone 3G, handphone wi-fi, dll) 

dimana koneksi internet bisa dilakukan dimana saja. 

 

Teknik Pengambilan Sampel 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2009). Kategori penggemar manga online dalam penelitian ini memiliki 

kriteria sebagai berikut: Membaca dan/ atau membeli manga ≥ 10 volume dalam satu pekan, 

Membaca manga melalui manga online dan/ atau manga cetak, Aktif mengikuti ≥1 

komunitas penggemar manga face to face dan/ atau komunitas penggemar online(virtual), 

Membaca habis satu manga secara aktif dalam hitungan jam, satu manga bisa dihabiskan 

dalam waktu kurang dari 1 jam, Mengoleksi dan atau melindungi manga yang dibaca, ≥ 5 

judul manga. 

 Teknik yang juga dipakai oleh peneliti adalah snowball sampling, dipilih berdasarkan 

kriteria-kriteria yang telah dirumuskan oleh peneliti. Informan diambil dengan menggunakan 

teknik bola salju (snowball sampling), yakni diambil dari informan kunci, kemudian 

ditambah dan diluaskan menurut informasi sampel pertama, begitu seterusnya sehingga 

peneliti akan memperoleh petunjuk untuk mendapatkan informan lain yang dapat melengkapi 

data dan informasi yang peneliti butuhkan.Penelitian ini cenderung memilih informasi dari 

orang-orang yang benar-benar mengetahui pokok-pokok permasalahan yang diteliti yaitu 

orang-orang yang dijadikan informan kunci (key informan) dan dapat dipercaya hingga 

peneliti dapat memperoleh informan-informan yang lain. Teknik ini digunakan untuk benar-

benar mencari pembaca manga yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah dirumuskan oleh 

peneliti. Informan yg akan diwawancarai akan diambil adalah informan yang dianggap 

memiliki kapabilitas untuk memberikan informasi seputar penggemar berat manga. 

Sehingga dari kedua teknik tersebut peneliti berhasil mewawancarai informan sebanyak 36 

orang. Tetapi kemudian penulis melakukan reduksi informan menjadi 25 orang saja, karena 

memang 12 informan yang lain tidak memenuhi kriteria-kriteria yang telah dibuat oleh 

peneliti. 

Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data primer peneliti menggunakan wawancara 

indepth interview untuk mendapatkan subyek penelitian selanjutnya akan dilakukan FGD 

(Focus Group Discussion) terhadap informan kunci tersebut. Selanjutnya untuk pengumpulan 

data sekunder, peneliti memperolehnya dari penelitian – penelitian sebelumnya yang terkait 

dengan penelitian ini, dan peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi pada kegiatan-

kegiatan informan 

Teknik Pengolahan Data 



 

 

 Data primer yang berupa wawancara dan FGD akan ditranskrip terlebih dahulu 

selanjutnya diakukan interpretasi dan klasifikasi sesuai tema-tema yang telah ditentukan 

sebelumnya. Sedangkan data sekunder yang berasal dari pustaka maka akan dipilah dan 

diklasifikasikan sesuai fokus penelitian ini.  

 Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dnegan memetakan data yang telah 

diperoleh dari informan ke dalam beberapa tema yang dianggap sesuai untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan, atau disebut juga dengan istilah mapping. Adapun tahapan yang 

dilakukan adalah pengumpulan seluruh data, reduksi data, penyusunan ke dalam satuan-

satuan, kategorisasi, dan yang terakhir interpretasi (Lexy J. Moleong, 2001:190).  

 

Analisis Data 

Upaya yang dilakukan Kalangan Remaja Kota Surabaya dalam memenuhi Kebutuhan 

Membaca Manga  
 Disini, dalam perspektif Cultural Studies membaca dan mengkonsumsi manga tidak 

dimaknai hanya mengeja huruf-huruf yang ada di dalam sebuah bacaan dan hanya sekedar 

membelinya tetapi lebih dari itu, membaca dan membeli buku berkaitan dengan keinginan, 

identitas dan komunikasi atau disebut budaya populer dalam istilah Cultural Studies (Storey, 

2007). Perilaku membaca manga menurut Cultural Studies adalah salah satu wujud dari 

praktik teks budaya, dimana manga disini adalah salah satu produk budaya yang memiliki 

makna, dan dimaknai secara personal oleh penggemarnya.  

 Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, hampir semua informan pernah 

membaca Detective Conan dan Naruto. Hal ini merupakan bukti bahwa gencarnya produksi 

manga sebagai produk budaya populer yang dilakukan oleh industri kapitalis menyebar 

dengan luasnya, ditambah lagi dengan diproduksinya juga produk-produk yang berkaitan 

dengan Detective Conan dan Naruto seperti anime, action figure, slayer, gantungan kunci, 

kostum dan masih banyak lagi. Dimana makna manga bagi penggemar adalah sebagai media 

refreshing bacaan ringan sebagai pengisi waktu luang, media hiburan, media alternatif 

hiburan, penghilang stres bahkan terkadang dijadikan sebagai pelarian dari aktivitas-aktivitas 

harian yang membosankan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melahap habisnya dan 

jumlah manga yg dikonsumsi setiap harinya pun beragam antara informan satu dengan yang 

lainnya. Tergantung jumlah yang tersedia dan di hari tersebut memiliki banyak tugas dan 

kegiatan atau tidak.  

Pembaca manga di kalangan remaja Kota Surabaya tergambar dalam kondisi selalu haus dan 

merasa belum terpenuhi hasratnya dalam membaca kisah-kisah manga favorit mereka. 

Penggunaan media digital dianggap sebagai obat untuk rasa haus akan membaca manga yang 

tidak lagi tercukupi dengan membaca manga cetak dikarenakan waktu jeda terbit yang 

berkisar 1-2 bulan dirasa sangat lama bagi para informan. Seiring dengan perkembangan 

teknologi informasi para penggemar manga khususnya remaja Kota Surabaya merasa senang 

sekali dengan munculnya manga online yang bisa diakses secara gratis di internet sehingga 

secara perlahan perilaku membaca mereka pun mulai merambah pada manga digital atau 

manga online meski tidak sepenuhnya mereka meninggalkan manga versi cetak.  

 Perilaku membaca tidak lagi hanya dikembangkan dengan membaca manga cetak, 

tetapi juga mulai merambah pada wujud manga digital, disini penggemar bisa langsung 

membaca saat online atau mendownload manga tersebut dan disimpan sebagai koleksi 

sehingga bisa dibaca kapan saja tanpa harus menunggu online. Seiring dengan perkembangan 

teknologi informasi, dari hasil wawancara dan FGD yang peneliti lakukan, diperoleh tipikal 

divergen manga fandom dimana informan cenderung lebih aktif mengembangkan berbagai 

upaya (lebih dari satu) dalam memenuhi kebutuhan mereka membaca manga (menyewa, 

download, menyimpan, mencetak, bertukar koleksi dan lain sebagainya). Sedangkan pada 



 

 

konvergen manga fandom memunculkan informan yang cenderung hanya melakukan salah 

satu upaya saja untuk mendapatkan dan membaca manga, yakni membeli saja atau menyewa 

saja atau membaca manga online saja. 

Daya Tarik Manga Bagi Para Penggemarnya  
 Daya tarik manga ibarat magnet yang tanpa henti menarik para penggemarnya. Daya 

tarik tersebutlah yang kemudian memunculkan beragam imajinasi penggemar sesuai dengan 

pemaknaan masing-masing. Imajinasi sering bermimpi bertemu dengan tokoh utama. 

Imajinasi masuk ke dalam cerita yang mereka baca, dan lain-lain.  

 Interaksi yang terus-menerus antara teks dan pembacanya tidak terjadi begitu saja, 

tapi ini merupakan upaya-upaya industri budaya kapitalis dalam meningkatkan momen 

konsumsi yang juga merupakan momen produksi yang penuh makna. Pihak industri budaya 

kapitalis pun tidak luput dalam menciptakan upaya-upaya intimacy para pembaca terhadap 

bacaannya dalam hal ini adalah manga dimana agar para pembaca selalu merasa dekat 

dengan manga tersebut dan tokoh-tokoh yang ada didalamnya yakni dengan strategi berikut: 

Judul yang beragam, kategori yang variatif, gambar yang lucu dan menarik, cerita 

semirealistis, alur cerita yang tidak mudah ditebak, kemasan yang eyecatching, icon tokoh-

tokoh dalam manga yang jadi idola, anime, merchandise dan kostum. Itu semua diproduksi 

beriringan dengan manga sendiri untuk mendekatkan dan menarik bacaan itu mejadi dekat 

dengan si penggemar manga. 

 Ada dua fungsi fundamental emosi yang bermain dalam diri seseorang saat membaca: 

fungsi selektif yang menyebabkan pembaca untuk memberi perhatian khusus terhadap unsur-

unsur tertentu dari teks, dan fungsi substitusi yang menggantikan proses kognitif yang cukup 

untuk memahami atau menafsirkan teks (Kneepkens & Zwaan, 1994, dalam Corna, 2004). 

Fungsi selektif disini berperan saat informan memberikan keputusan dan memilih genre 

manga favorit melalui perhatian khusus mereka terhadap unsur-unsur tertentu dari teks yakni 

gambar, alur cerita ,isi cerita, tokoh, dsb. Baik terhadap salah satu unsur saja atau bahkan 

lebih. Perhatian khusus yang mereka berikan memberikan kecenderungan kesukaan mereka 

terhadap genre manga yang dipilih. Emosi membaca akan membangkitkan pengalaman 

membaca, hal ini bisa dilihat dalam penentuan selera bacaan. Dalam mempertimbangkan 

genre manga yang dibaca, hal ini bisa ditunjukkan bagaimana mereka membaca genre 

tersebut dengan volume berturut-turut atau pembaca menunjukkan ikatan emosional yang 

meningkat. Hal ini dibuktikan dengan membaca terus menerus atau bahkan sampai 

mengoleksinya. 

 Menurut Jenkins ada tiga ciri utama yang menandai moda pemberian makna budaya 

penggemar dalam teks-teks media, termasuk manga di dalamnya, salah satunya yaitu: cara 

penggemar menarik teks mendekati ranah pengalaman hidup mereka. Cara mereka menarik 

teks dalam konteks rumusan masalah penelitian ini adalah penggemar manga untuk 

menjadikan manga mendekati ranah hidup mereka adalah melalui daya tarik yang ada dalam 

unsur-unsur bacaan di dalam manga. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ambarita, 2008 yang berjudul “Analisis Minat Siswa SMA Negeri 2 Medan terhadap Komik 

Jepang”. Dimana yang melatarbelakangi mereka menyukai manga adalah gambarnya yang 

menarik, gambarnya lucu, gambarnya keren, cowok yang digambar ganteng-ganteng, cewek 

yang digambar cantik dan seksi, temanya yang menarik, ceritanya yang menarik, ceritanya 

juga mudah dipahami, ceritanya kadang membuat kita penasaran, kadang akhir ceritanya 

tidak diduga-duga, cerita yang disajikan selalu beda, tidak monoton, bentuk bukunya yang 

kecil, sehingga praktis dibawa ke mana-mana, isi ceritanya cukup menghibur, dan cerita 

dalam manga yang tidak ada matinya. 

 Dari emosi yang muncul dengan pembaca merasa menjadi bagian dari teks sastra 

kemudian menimbulkan proses empati dan identifikasi terhadap teks sastra atau bacaan yang 



 

 

dibaca. Proses empati dan identifikasi adalah proses dasar dalam menentukan emosi 

partisipasi pembaca (Zillmann, 1994, dalam Corna, 2004). Besar kecilnya kadar emosi yang 

muncul pada penggemar juga menentukan seberapa besar partisipasi yang akan dilakukan 

oleh penggemar. Baik partisipasi mengkoleksi manganya itu sendiri maupun melakukan 

aktivitas sinergis seperti koleksi merchandise, action figure, kostum, cosplay, dll. Emosi yang 

ditimbulkan oleh karakter berasal dari partisipasi pembaca yang intens dalam plot cerita yang 

menyebabkan empati dan identifikasi karakter dalam memaknai cerita tersebut. Selama 

proses membaca, pembaca menciptakan citra mental dari dunia yang direpresentasikan dalam 

narasi fiksi (Kneepkens & Zwaan, dalam Corna, 2004). Ini dipahami bahwa makna yang 

ditawarkan oleh teks tergantung pada hubungan antara pengalaman membaca dan latar 

belakang pembaca itu sendiri. Pengalaman membaca yang didapat informan tentu bermacam-

macam yang cenderung sesuai dengan latar belakang kehidupan masing-masing. 

 Komunikasi yang dibangun antara manga (objek konsumen) dan penggemar 

(konsumen) yang dilakukan secara terus menerus karena daya tarik yang ada, maka perlahan-

lahan penggemar akan mengkonsumsi barang-barang yang terkait dengan manga seperti 

anime. Dimana dalam perspektif cultural studies, membaca, membeli dan kegiatan konsumsi 

lain adalah lebih dari sekedar kegiatan ekonomi yakni mengkonsumsi produk atau 

menggunakan produk untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan material, tetapi aktivitas ini 

juga berhubungan dengan mimpi, hasrat, identitas dan komunikasi atau dalam istilah cultural 

studies disebut bagian dari budaya pop (Storey, 2007).  

 Dari hasil wawancara mendalam dan FGD yang dilakukan oleh peneliti, bisa dilihat 

bahwa ketertarikan informan pada manga yang berbeda-beda sesuai dengan selera dan daya 

tarik masing-masing juga berpengaruh pada pemilihan genre manga yang akan dibaca 

dimana untuk tipikal divergen manga fandom informan yang menyukai lebih dari salah satu 

unsur bacaan yang ada cenderung menyukai banyak genre manga (lebih dari satu). Tetapi 

untuk tipikal konvergen manga fandom informan yang menyukai salah satu unsur bacaan saja 

cenderung hanya menyukai salah satu genre manga saja. Yakni ketertarikan dan hasrat 

mereka dalam menentukan genre manga terbatas pada itu-itu saja. 

Bergabung atau Membangun Komunitas Fandom Manga Berawal dari Pengalaman 

Membaca (Reading Experience) Manga  
 Dari data yang berhasil dikumpulkan, diketahui bahwa semua informan memiliki hobi 

membaca manga sudah cukup lama yaitu dari mulai tingkat pendidikan dasar (SD) , SMP 

bahkan ada yang telah membaca manga sejak dari tingkat Taman Kanak-Kanak, dan hanya 

sebagian yang baru membaca manga sejak SMP. Hal ini menandakan ketertarikan informan 

terhadap manga sudah dimulai sejak kecil dan bahwa manga telah menjadi bagian dari 

kehidupan mereka. 

 Dengan kata lain, keterlibatan imajinasi penggemar disini akan membentuk 

interpretasi dan makna manga yang mereka baca. Bisa disimpulkan bahwa, bagaimanapun 

sebuah karya sastra dalam hal ini manga, menunjukkan maknanya terhadap pembaca, makna 

tersebut pada hakikatnya masih sangat tergantung pada imajinasi, partisipasi, pendapat dan 

responses yang diutarakan oleh pembaca itu sendiri. Pada akhirnya, hal ini mengarahkan 

pada definisi teori respons pembaca bahwa teori respons-pembaca / teori reseptif (reader-

response theory) mengubah fokus kritis dari selembar teks sastra ke pembacanya. Pembaca 

berperan sebagai fokus dari pembelajaran makna karya sastra. Selain itu, teori ini pun 

memutar penekanan makna sastra jauh dari arah teks sebagai satu-satunya penentu makna 

sastra melainkan ke arah pentingnya pembaca sebagai partisipan aktif dan essential dalam 

proses pembacaan dalam penentuan makna karya sastra. Penggemar manga sangat berperan 

dalam pemaknaan manga itu sendiri dengan mewujudkannya dalam bentuk partisipasi yang 

bermacam-macam sesuai dengan minat dan kegemaran masing-masing.  



 

 

 Aspek minat dalam membaca manga disini muncul dengan pembacaan volume 

berturut-turut, informan menunjukkan ikatan emosional yang meningkat karena banyaknya 

buku yang dibaca. Sehingga menimbulkan keinginan untuk selalu dekat dengan manga 

favorit mereka yang kemudian mendorong mereka untuk bergabung pada komunitas yang 

sama atau membentuk komunitas sesama penggemar untuk sharing manga terbaru dan 

aktivitas lainnya yang berkaitan dengan manga.  

 Pengalaman informan membaca manga dan memaknainya dan kemudian 

merepresentasikannya dan menampilkan apa yang mereka maknai dalam apa yang ia baca 

dan komunikasikan setiap harinya. Pemaknaan tentang manga dari sudut pandang penggemar 

dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, mereka sangat mengagumi dan bersikap fanatik 

terhadap manga dan fanatik pula untuk mengkonsumsinya. Kedua, menganggap bahwa 

manga bukan hiburan biasa tetapi luar biasa. Ketiga, menginterpretasikan imajinasi mereka 

masing-masing sesuai minat dan hobi diwujudkan dalam aktivitas sinergis. Pemaknaan 

keempat yaitu manga sebagai tiket masuk komunitas (manga fandom) jika ingin tidak 

dianggap ketinggalan informasi. 

 Dalam penelitian ini informan memaknai manga mirip dengan fenomena madonna, 

dimana mereka selalu ingin merasa dekat dengan mencurahkan banyak waktu, energi, uang 

dan kegiatannya untuk hal-hal yang berkaitan dengan manga. Penggemar budaya populer, 

bagaimanapun, mencurahkan banyak waktu dan energi untuk teks favorit mereka media 

populer (Brown, 1997). Teks (disini adalah manga) ditarik mendekat bukan agar penggemar 

bisa dimiliki olehnya melainkan sebaliknya agar penggemar bisa lebih penuh memilikinya. 

Hanya dengan mengintegrasikan isi media kembali dalam kehidupan sehari-hari mereka, 

hanya dengan keterlibatan yang karib dengan makna dan materinya, para penggemar bisa 

mengkonsumsi fiksi dan menjadikannya sebagai sumber daya yang aktif (Jenkins, dalam 

Storey, 2006). Manga sebagai media populer dikalangan penggemarnya menjadi sebuah 

sumber daya yang aktif dimana manga menjadi sebuah acuan atau pegangan untuk 

melakukan aktivitas selanjutnya, misal menggambar, membuat cerita, cosplay, mengkoleksi 

action figure dan merchandise dan lain sebagainya. 

 Salah satu aktivitas sinergis yang merupakan dampak dari pengalaman membaca 

(reading experience) manga adalah mereka bergabung menjadi anggota atau bahkan merintis 

komunitas penggemar manga. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Jenkins, ada tiga 

ciri utama yang menandai moda pemberian makna budaya penggemar dalam teks-teks media, 

termasuk manga online di dalamnya, yang mana cara penggemar menarik teks mendekati 

ranah pengalaman hidup mereka serta peran yang dimainkan melalui pembacaan kembali 

dalam budaya penggemar. Cara mereka menarik teks mendekati pengalaman hidup mereka, 

mereka ambil sesuai dengan kondisi yang cocok bagi kehidupan pribadi mereka masing-

masing. Dimana informan yang menyukai salah satu genre saja bisa lebih fokus dalam 

penarikan teks dalam ranah kehidupan mereka, sedangkan bagi informan yang menyukai 

berbagai jenis genre, mereka cenderung memakai banyak rujukan untuk menarik teks dalam 

ranah kehidupan mereka.  

 Peran yang dimainkan oleh penggemar disini tentu bermacam-macam, berbeda antara 

informan satu dengan informan yang lainnya, karena memang pengalaman membaca 

(reading experience) yang didapat dari manga berbeda setiap informannya. Salah satu peran 

mereka disini adalah mereka cenderung untuk berperan aktif dalam satu atau lebih komunitas 

penggemar secara bersamaan entah aktif sebagai anggota atau bahkan aktif berperan sebagai 

perintis atau pencetus berdirinya komunitas penggemar. Peran lain yang dimainkan oleh 

informan adalah sebagai manga stocker dimana mereka menjadi rujukan penyedia manga 

bagi teman-teman di komunitasnya.  



 

 

 Studi ini menemukan bahwa pengalaman membaca (reading experience) manga yang 

terjadi di kalangan remaja Kota Surabaya mendorong mereka untuk bergabung menjadi 

anggota komunitas penggemar manga. Studi ini memiliki kesamaan dengan studi yang 

dilakukan oleh Sugihartati, 2010. Dimana di studi tersebut menghasilkan pengalaman 

membaca di kalangan remaja urban mendorong mereka berkumpul dengan peer-group 

mereka. Kesamaannya disini para penggemar bacaan fiksi akan cenderung berkumpul dengan 

sesama orang yang memiliki minat dan kegemaran yang sama.  

 Pengalaman membaca (reading experience) manga yang timbul pada masing-masing 

penggemar berbeda-beda responnya. Dari hasil wawancara yang didapat pada tipikal 

divergen manga fandom infoman cenderung menjadi penggemar aktif dimana mereka 

bergabung menjadi anggota dan atau bahkan merintis lebih dari satu komunitas penggemar, 

baik itu komunitas-komunitas yang face to face saja, komunitas virtual saja atau perpaduan 

antara keduanya. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan mereka yang menyukai lebih dari 

satu genre manga, sehingga dampak pengalaman membaca (reading experience) mereka pun 

tidak hanya fokus pada satu hal saja. Pada tipikal konvergen manga fandom informan 

cenderung menjadi penggemar pasif dimana mereka hanya bergabung menjadi anggota pada 

salah satu komunitas saja, entah itu komunitas face to face / komunitas virtual. Karena 

memang mereka hanya fokus pada pengalaman membaca (reading experience) yang muncul. 

Hal ini juga dipengaruhi oleh kecenderungan mereka yang lebih menyukai salah satu genre 

manga saja. 

Aktivitas Sinergis Penggemar dalam Komunitas Fandom Manga  
 Hubungan antara khalayak penggemar dan teks populer adalah hubungan yang aktif 

dan produktif dimana dimungkinkan memaknai sebuah teks dengan membuat sesuatu yang 

terkait dengan kehidupannya, pengalaman, kebutuhan serta hasrat mereka. Fandom disini 

dimaknai sebagai penggemar berat yang menyukai manga tidak hanya sekedar membaca 

manga secara terus-menerus, tetapi mereka memiliki kepuasan tersendiri dengan melakukan 

aktivitas sinergis, dimana aktivitas tersebut mendukung kegemaran mereka membaca manga 

seperti menggambar, membuat cerita yang berbeda dengan karakter yang sama karena merasa 

kurang puas dengan akhir isi cerita dalam manga yang dibaca, mengkoleksi action figure, 

anime, gantungan kunci, poster atau aksesoris yang berkaitan dengan manga favorit dan 

berdandan ala tokoh manga yang mereka idolakan (cosplay). Hal ini senada dengan yang 

diungkapkan oleh Jenkins ada tiga ciri utama yang menandai moda pemberian makna budaya 

penggemar dalam teks-teks media, termasuk manga di dalamnya, salah satunya yaitu: proses 

yang dengannya informasi program dimasukkan ke dalam interaksi sosial yang terus 

menerus. Bagi para penggemar proses ketiga ini akan dilakukan seiring dengan interaksi 

terus-menerus mereka dengan manga dan hal-hal yang berkaitan seperti mereka aktif 

melakukan kegiatan-kegiatan di dalam komunitas dimana mereka melakukan itu semua 

bertujuan untuk selalu berinteraksi dan tidak mau jauh dengan hal-hal yang berkaitan dengan 

manga. Selalu merasa ingin dekat dengan manga diwujudkan dengan interaksi terus menerus 

dengan sesama penggemar manga dan manga itu sendiri. Bagi mereka hari-hari para 

penggemar dilalui selalu bersama dengan manga, entah dengan mengkonsumsi manga itu 

sendiri, dengan menggambar manga, membuat cerita, cosplay dan masih banyak lagi 

interaksi yang mereka lakukan secara terus menerus.  

 Produk budaya populer selalu melahirkan para penggemarnya, manga yang 

merupakan salah satu produk budaya populer juga melahirkan para penggemarnya. 

Kemunculan berbagai komunitas penggemar dengan tema manga maupun anime yang tidak 

sedikit juga turut menguatkan pernyataan bahwa tidak sedikit orang Indonesia, khususnya 

remaja Kota Surabaya yang terpengaruh oleh manga. Munculnya komunitas-komunitas 

manga juga menjadi salah satu bukti bahwa pengaruh manga tidak bisa dipandang sebelah 



 

 

mata. Komunitas-komunitas ini terbentuk oleh kesamaan hobi dan kesukaaan para 

penggemar terhadap manga maupun anime. Banyak komunitas manga semacam ini yang bisa 

kita jumpai hampir di setiap kota di Indonesia tak terkecuali di Kota Surabaya. Aktivitas 

sinergis yang dikembangkan pun bermacam-macam tergantung minat dan kesenangan para 

anggotanya: tukar koleksi manga, J-Fest, Yu-Gi-Oh, latihan cabaret cosplay, sharing 

cosplay, masak makanan jepang, karaoke bersama, nonton anime dan dorama bersama, 

belajar bersama bahasa Jepang, punya nama jepang. 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti diperoleh data bahwa kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan adalah sharing tentang manga, anime terbaru, saling bertukar koleksi antar 

penggemar untuk dibaca, mengikuti bunkasai, kontes cosplay, cosplay cabaret, belajar 

menggambar atau membuat manga, bermain kartu Yu-Gi-Oh, mengkoleksi dan berjualan 

action figure, gantungan kunci, psoter atau peralatan cosplay seperti wig, softlens dan lain-

lain. 

 Ketika cosplay ada proses identifikasi informan terhadap tokoh yang diidolakan. 

Dimana informan mengalami proses psikologi secara tidak sadar dengan membayangkan dan 

meniru tingkah laku idolanya (Kamus Bahasa Indonesia, 2008 : 113). Kecenderungan dalam 

diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Orang lain yang menjadi sasaran 

identifikasi dinamakan idola. Identifikasi merupakan bentuk lebih lanjut dari proses imitasi 

dan sugesti yang pengaruhnya sangat kuat. Misalnya informan mengidentifikasi dirinya 

dengan Naruto, sehingga ia rela mengubah penampilan dirinya. Mulai dari cara berpakaian, 

berdandan, dan model rambut diupayakan seperti sosok Naruto. Motivasi informan cosplay 

pun bermacam-macam, ada yang memang hobi karena merasa tertantang menjadi orang lain, 

ingin eksis, menjadi pusat perhatian, senang diajak berpose serasa menjadi artis dadakan. 

 Selain proses identifikasi, dalam bercosplay pun terjadi simulakra. Dimana menurut 

Baudrillard Ia menutupi dan menyelewengkan dasar realitas, beda antara yang realitas dan 

yang semu sangat tipis sehingga hampir bercampur baur dimana Baudrillard juga mengatakan 

bahwa simulasi adalah sebuah realitas semu yang tidak selalu identik dengan realitas nyata. 

Informan yang bercosplay merasa seolah-olah dirinya adalah tokoh yang dia perankan, 

karena dirinya merasa sudah menyatu dengan tokoh tersebut, sehingga batas antara yang 

realitas dan semu sangat tipis sekali. Penggemar ketika bercosplay merasa dia adalah tokoh 

idolanya, dan tokoh idolanya sebenarnya adalah dia itu sendiri, sehingga upaya untuk 

menjadikan tokoh fiktif itu menjadi nyata membuat batasan maya dan nyata itu tipis sekali, 

sehingga penggemar sendiri pun sulit untuk membedakannya karena yang maya seolah-olah 

lebih nyata dari yang benar-benar nyata. Mereka seolah-olah menyatu dengan tokoh, cerita 

yang ada dan ingin mewujudkan hal-hal tersebut yang pada dasarnya adalah fiktif belaka 

menjadi seolah-olah nyata dengan mengembangkan aktivitas-aktivitas terkait dengan manga 

dan tokoh yang digemari sesuai dengan minat dan kegemaran masing-masing, seperti 

menggambar, membuat cerita, mengkoleksi action figurenya, merchandise, membuat 

kostum, dll. Mereka merasa diri mereka adalah tokoh tersebut dan tokoh tersebut adalah diri 

mereka. Hal inilah yang membuat perbedaan antara realita dan yang maya menjadi bias yang 

sangat tipis. Bahkan membuat yang maya itu seolah-olah lebih nyata daripada yang nyata itu 

sendiri.  

 Penggunaan nickname dan cosplay dalam komunitas penggemar manga merupakan 

salah satu ciri penggemar yang ingin identitasnya berbeda dengan orang lain. Tentu dari ciri-

cirinya sudah terlihat. Cosplay, dimana informan memainkan kostum atau fashion sebagai 

identitas pembeda. Dimana Fashion dan pakaian adalah cara yang digunakan informan untuk 

membedakan dirinya sendiri sebagai individu dan menyatakan beberapa bentuk keunikannya. 

Cosplay merupakan kegiatan sosial dimana penggemar menanggung sementara dan 

melakukan identitas fiktif. Karakter yang cosplayers pilih dapat mencerminkan suatu aspek 



 

 

diri mereka, cosplayers memilih pakaian yang terbaik melalui menciptakan kostum rumit, 

memilih karakter yang populer, atau menggambarkan karakter baik dan mengesankan. 

Cosplayer wanita bisa memilih untuk menekankan daya tarik dirinya dengan berpakaian cute 

genit atau bahkan karakter erotis. Pakaian memungkinkan kita untuk bermain sementara 

dengan identitas dan citra diri (Suthrell, 2004, dalam Taylor, 2005). Tokoh tertentu yang 

dipilih dapat memiliki implikasi bagi identitas pribadi cosplayer dan apa yang dia inginkan 

untuk berkomunikasi dengan orang lain. Cosplay merupakan salah satu penanda mencolok 

dari fandom, untuk membuat percakapan mudah antara penggemar. Ada kepuasan tertentu 

bagi mereka untuk berhasil menciptakan dan tampil sebagai karakter favorit mereka. Cosplay 

dapat sejenak memberikan tempat yang aman untuk pelarian sementara menyisihkan 

hambatan di bawah identitas yang bukan sebenarnya. Banyak cosplayers, kembali menikmati 

hobi mereka sebagai sarana untuk melarikan diri kehidupan sehari-hari menjadi "dunia yang 

realistis tapi imajiner dimana kepentingan dan fantasi bisa ter-include, diperpanjang, dan 

bertindak keluar" (Hunt, 2004, dalam Taylor, 2005). Cosplayers selalu berusaha untuk 

mewujudkan karakter fiksi dengan proporsi realistis, tetapi realisasi entitasnya tidak selalu 

berhasil. Bergantung kreatifitas masing-masing.  

 Dari aktivitas-aktivitas sinergis yang dilakukan oleh penggemar terjadi proses 

simulasi penggemar terhadap manga. dimana mereka sulit membedakan mana yang asli dan 

mana yang palsu karena mereka sudah merasa seolah-oleh menyatu dengan sang tokoh 

misalnya pada seorang cosplayer yang merasa dia sudah menjadi tokoh idola mereka. 

Sehingga yang maya disini seolah-olah malah tampak lebih nyata daripada hal yang nyata itu 

sendiri. 

 Studi ini menemukan bahwa dampak pengalaman membaca (reading experience) 

yang dikembangkan oleh penggemar cenderung mengarah pada aktivitas-aktivitas sinergis 

yang dilakukan untuk mendukung kesukaan mereka terhadap manga seperti menggambar, 

membuat cerita lanjutan manga versi penggemar, membuat doujinshi, cosplay, bermain card 

You Gi Oh, menjadi manga stocker, dll. Pada studi Sugihartati, 2010 juga menghasilkan 

dampak pengalaman membaca (reading experience) remaja urban, yang membedakan adalah 

hasil dalam studi tersebut adalah dampak yang muncul cenderung mengarah pada perilaku-

perilaku konsumtif, dimana remaja urban lebih cenderung mengkonsumsi bacaan, 

merchandise, action figure dll. Sedangkan pada studi ini hasilnya cenderung pada munculnya 

aktivitas-aktivitas sinergis yang merupakan dampak dari reading experience manga. 

Penutup  

Berdasarkan seluruh data hasil penelitian, Studi ini menghasilkan tipikal divergen 

manga fandom dan konvergen manga fandom. Divergen manga fandom adalah penggemar 

yang cenderung mengembangkan banyak perilaku dimana mereka melakukan berbagai upaya 

untuk selalu bisa membaca manga, cenderung menyukai banyak genre, cenderung menjadi 

penggemar aktif dengan mengikuti lebih dari satu komunitas penggemar dan berekspansi 

melakukan banyak aktivitas sinergis. Sedangkan konvergen manga fandom adalah penggemar 

yang cenderung hanya melakukan salah satu upaya saja untuk memenuhi kebutuhan 

membaca manga, menyukai salah satu genre, menjadi penggemar pasif yang hanya 

mengikuti salah satu komunitas saja dan mengembangkan satu macam kegiatan saja. 

Tabel 1. Perbedaan Divergen Manga Fandom dan Konvergen Manga Fandom 

Aspek Divergen Manga Fandom Konvergen Manga Fandom 

Perilaku membaca Cenderung membaca dengan 

mengembangkan berbagai 

upaya dalam memenuhi 

kebutuhan membaca manga 

Cenderung hanya melakukan 

salah satu upaya saja untuk 

memenuhi kebutuhan 

membaca manga 

Daya tarik bacaan Cenderung menyukai banyak Cenderung lebih menyukai 



 

 

genre manga salah satu genre manga saja 

Respon Reading Experience Cenderung menjadi 

penggemar aktif dimana 

mereka menjadi anggota 

pada lebih dari satu 

komunitas penggemar 

Cenderung menjadi 

penggemar pasif dimana 

mereka hanya menjadi 

anggota pada salah satu 

komunitas penggemar 

Aktivitas sinergis manga 

fandom 

Multiactivity fans, cenderung 

melakukan ekspansi pada 

banyak kegiatan 

Monoactivity fans, cenderung 

hanya melakukan satu 

macam kegiatan saja 

 

Aktivitas sinergis: bergabung dalam komunitas, mengkoleksi manga, mengkoleksi action 

figure, menggambar manga, membuat cerita, berdandan ala tokoh manga(cosplay), manga 

stocker 

 

Daftar Pustaka 

Barker, Chris. 2004. Cultural Studies : Teori dan Praktik, Kreasi Wacana, Yogyakarta. 

Baudrillard, Jean.1983. Simulations: Foreign Agents Series.Columbia University Press, New 

York. 

Baudrillard, Jean.2001. Galaksi Simulakra.LKIS, Yogyakarta. 

Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif. Kencana, Jakarta. 

Damaiwati, Elly. 2007. Karena Buku Senikmat Susu. Indiva Media Kreasi, Solo. 

Duncan, Randy and Matthew J. Smith. 2009, The Power of Comics: History, Form& Culture. 

Continuum, New York. 

Hartley, John. 2010, Communication, Cultural, and Media Studies: Konsep Kunci. Jalasutra, 

Yogyakarta:. 

Jonathan Gray, Cornel Sandvoss, And C. Lee Harrington(eds). 2007, Fandom: Identities and 

Communities in A Mediated World. New York University Press, New York . 

Krashen, Stephen D. 2004, The Power of Reading: Insight from the Research. Heinemman 

Libraries Unlimited, New York. 

Moleong, Lexy J. 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung. 

Raser, John R. 1969. Simulation and Society.  Allyn and Bacon, Boston. 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta 

Storey, John. 2006. Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop: Pengantar Komprehensif teori 

dan Metode. Jalasutra, Yogyakarta. 

Sugihartati, Rahma. 2010. Membaca, Gaya Hidup dan Kapitalisme: Kajian tentang Reading 

for Pleasure dari Perspektif Cultural Studies. Graha Ilmu, Yogyakarta. 

Kristanto, Handi Timothius. 2010. Perancangan Novel Grafis dengan mengadaptasi Kisah 

Srikandi Ksatria Putri yang Perkasa. Surabaya: Skripsi. 

Liliana, Astrid Wiwik. 2009. Gambaran Kelekatan(attachment) remaja Akhir Putri dengan 

Ibu. Jakarta: Skripsi. 

http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2008/Artikel_105020

34.pdf 

Purfitasari, Septi, 2009. Gaya Hidup Penggemar Manga dan Anime (Studi Tentang 

Mahasiswa Penggemar Manga dan Anime di Universitas Sebelas Maret Surakarta). 

Surakarta: Skripsi 

Septiana, Ratri Indah. 2007. Perkembangan Perpustakaan Berbasis Komunitas: Studi Kasus 

pada Rumah Cahaya, Melati Taman Baca dan Kedai Baca Sanggar Barudak. Jakarta; 

Skripsi 

http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2008/Artikel_10502034.pdf
http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2008/Artikel_10502034.pdf


 

 

Setiowati, Endang. “Imperialisme Budaya dan Pembentukan Identitas: Kajian terhadap 

Fanatisme Remaja pada Budaya Pop Jepang,” Jurnal Thesis, September-Desember 

2008, hal. 527-605 

Stanley, Christ. 2010. Pembelajaran Piano Jazz Tingkat Dasar dengan materi “12 Bar 

Blues” untuk Usia 16 sampai 18 Tahun di Vence Music School Bandung. Bandung: 

Skripsi. http://repository.upi.edu/skripsiview.php?no_skrip 

Taylor, Jayme Rebecca. 2005. Convention Cosplay: Subversive Potential in Anime Fandom. 

The University of Oregon. 

Kristanto, Handi Timothius. 2010. Perancangan Novel Grafis dengan mengadaptasi Kisah 

Srikandi Ksatria Putri yang Perkasa. Surabaya: Skripsi. 

Liliana, Astrid Wiwik. 2009. Gambaran Kelekatan(attachment) remaja Akhir Putri dengan 

Ibu. Jakarta: Skripsi. 

http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2008/Artikel_105020

34.pdf 

Purfitasari, Septi, 2009. Gaya Hidup Penggemar Manga dan Anime (Studi Tentang 

Mahasiswa Penggemar Manga dan Anime di Universitas Sebelas Maret Surakarta). 

Surakarta: Skripsi 

Septiana, Ratri Indah. 2007. Perkembangan Perpustakaan Berbasis Komunitas: Studi Kasus 

pada Rumah Cahaya, Melati Taman Baca dan Kedai Baca Sanggar Barudak. Jakarta; 

Skripsi 

Setiowati, Endang. “Imperialisme Budaya dan Pembentukan Identitas: Kajian terhadap 

Fanatisme Remaja pada Budaya Pop Jepang,” Jurnal Thesis, September-Desember 

2008, hal. 527-605 

Stanley, Christ. 2010. Pembelajaran Piano Jazz Tingkat Dasar dengan materi “12 Bar 

Blues” untuk Usia 16 sampai 18 Tahun di Vence Music School Bandung. Bandung: 

Skripsi. http://repository.upi.edu/skripsiview.php?no_skrip 

Taylor, Jayme Rebecca. 2005. Convention Cosplay: Subversive Potential in Anime Fandom. 

The University of Oregon. 

http://repository.upi.edu/skripsiview.php?no_skrip
http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2008/Artikel_10502034.pdf
http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2008/Artikel_10502034.pdf
http://repository.upi.edu/skripsiview.php?no_skrip

