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TRANSKRIP WAWANCARA SKRIPSI 

Narasumber  : Shalomita Dani 

Umur   : 16 Tahun 

Durasi wawancara : 38 menit 4 detik 

 

Pertanyaan: Deskripsi diri? 

Jawaban: 

Menurut orang lain dan saya sendiri. Humble, sksd maksudnya bisa beradaptasi 

dimanapun, kadang egois, dan pendengar yang baik. 

Pertanyaan : 

Suka kpop kapan? 

Jawaban: 

Awalnya pas sd sih, suka suju sama snsd. Sempat vakum juga, kecebur ke kpop lagi 

awal 2018 pas liat bts di billboard. Cari tau tentang bts, dan sempat kesetel lagunya 

yang fake love di playlist joox jadi suka bts semenjak itu. Kenapa sekarang suka 

banget bts karena ngerasa kalo ngeliat mereka konser suka seneng sendiri dan 

greget juga. Kalo ngeliat mereka senyum, saya jadi deg-degan. 

Pertanyaan: Apa yang membedakan bts dengan boyband lain? 

Jawaban: 
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Mereka kerennya udah bener-bener nyata. Udah terkenal diluar negeri, setiap rilis 

lagu baru langsung hits, dan penjualan album mereka udah bisa geser the beatles. 

Dan saya sebagai army, merasa gak salah suka bts. 

Pertanyaan: Selama ini dapet informasi tentang bts dari mana aja? 

Jawaban: 

Dari temen, media sosial juga, kaya ig sama twitter. 

Pertanyaan: Untuk sekarang media sosial yang paling sering digunakan buat 

aktivitas penggemar apa? 

Jawaban: 

Twitter sama instagram. Twitter sih lebih tepatnya, lebih banyak informasi yang 

didapetin dari twitter dibanding instagram. 

Pertanyaan: Penggunaan twitter dalam ngelakuin aktivitas penggemar berapa 

lama? 

Jawaban: 

1/24 jam sih. 

Pertanyaan: Selama main twitter, kamu dapat informasi bts tentang apa aja? 

Jawaban:  

Konsernya, berita tentang BTS, kayak tentang billboard, posisi duduk mereka 

disebelah mana. 
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Pertanyaan: Setelah kamu dapat informasi mengenai bts di twitter, kamu ngapain? 

Jawaban: 

Kadang kalau itu keren, atau gak ada postingan mengenai RM saya suka repost gitu 

sih, discreenshot juga trus masukin snapgram dengan kehaluan saya sebagai 

penggemar. Sampe saya bikin akun lain buat RM supaya bisa fangirlin’. 

Pertanyaan: Di twitter sendiri ikutin akun fanbase bts gak? 

Jawaban: 

Enggak ikutin akun fanbase. 

Pertanyaan: Kalo misalnya kamu gak ikutin fanbase di twitter, darimana kamu 

dapet informasinya? 

Jawaban: 

Dari temen sendiri, ada yang ceritain, abis itu baru dicari beritanya di twitter. Pernah 

sih sempet ikutan satu event perayaan ultah member bts dapat infonya dari fanbase 

twitter @armyindonesia, mau coba ketemu army yang lain. 

Pertanyaan: Kesan datang ke acara itu gimana? 

Jawaban: 

Ternyata yang suka sama bts bukan Cuma saya aja, rame dan pada humble. Sempet 

kuatir gak banyak yang suka RM, tapi ternyata banyak. 

Pertanyaan: Sebelum datang ke event itu ekspetasinya apa sih?66Jawaban: 
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Rame banget, orangnya ramah-ramah. Ternyata ga semuanya ramah, jadi ga terlalu 

sesuai ekpetasi. 

Pertanyaan: Koleksi barang-barang bts ga? 

Jawaban: 

Koleksi dong, gak mungkin enggak. Paling banyak itu photocard, kalo masuk 

kamar saya udah kaya museum saking banyaknya foto mereka, poster, album, ada 

buku-buku mengenai bts juga, ada kipas, ada hand bannernya juga. 

Pertanyaan: Kalo ditotalin udah berapa banyak uang dipake buat ngoleksi barang-

barang itu? 

Jawaban: 

700 ribuan lebih lah. 

Pertanyaan: Uang jajan perbulan brp? 

Jawaban: 

Kalo sama papa uang jalan Cuma dikasih 200 ribu, tapi kalo abis ya minta lagi. 

Kalo emang bener-bener pengen barang itu sih ya nabung, tiap hari 10 ribu paling. 

Pertanyaan: Pernah dateng konser bts? 

Jawaban: 

Belum. Tapi mau dateng kalo mereka konser di sini sih. 

Pertanyaan: Kenapa harus dateng kesana? 
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Jawaban: 

Namanya bucin jadi ya mau dateng nonton. Kalo liat mereka di youtube, twitter itu 

suka greget sendiri. Saya sering mimpi dateng ke konser mereka, saya bisa ngeliat 

mereka secara langsung dan bisa teriak manggil nama mereka. Saking pengennya 

sampe kebawa mimpi, mau rasain euforia waktu nonton konser meskipun dari jauh. 

Pertanyaan: Dari ngoleksi barang-barang dan dateng ke konser mereka, apasih 

yang kamu rasain? 

Jawaban: 

Seneng lah. Saya orangnya gabisa umpetin rasa seneng. Suka seneng sendiri, ya 

gatau kenapa jadinya seru sama status sendiri sekarang biar bisa lebih fokus ke bts. 

Pertanyaan: Kenapa bisa suka banget sama bts, padahal kan kamu gapernah 

ketemu langsung? 

Jawaban: 

Mereka terlalu wow. Mereka tuh kaya udah bukan manusia, dengan sering collabs 

sama artis-artis luar negeri. Dari situ saya lihat mereka udah bukan boyband biasa 

yang bisa disukain atau diketemuin di korea aja. Semakin mereka naik keatas, saya 

semakin amaze sama mereka. Dan merasa bangga sebagai army. 

Pertanyaan: Perasaannya gimana kalo orang-orang jelekin bts? 

Jawaban: 
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Awalnya marah, tapi makin kesini makin gak peduli. Gak mau mikirin lagi sih, 

semakin dipikirin ya malah bikin nambah dosa, saya malah jadi benci sama orang-

orang itu. 

Pertanyaan: Dari keluarga sendiri nerima gak? 

Jawaban: 

Lingkungan rumah awalnya mempermasalahkan, tapi lama-lama udah biasa aja. 

Mereka maklumin juga. Bts itu jadi tempat buat cari kesenangan. 

Pertanyaan: Kamu gak ngerasa rugi kalau uang kamu habis buat bts? 

Jawaban: 

Rugi kalo barangnya gak sesuai, tapi kalau sesuai ya worth it, worth it aja sih. 

Sebagai penyenang hati aja, saya seneng lihatin foto mereka, bucinin sampe teriak-

teriak. Karena dilingkungan rumah juga gak ada yang gituin, jadi ya gitu. 

Pertanyaan: Daritadi kamu excited banget daritadi ngomongin bts. Kenapa sih? 

Jawaban: 

Saya mau bagiin excited saya tentang bts ke orang-orang yang gatau bts. Saya mau 

banget orang menilai baik tentang bts. 

Pertanyaan: Pernah jenuh gak melakukan aktivitas penggemar? 

Jawaban: 

Sampe sekarang sih belum pernah. 
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Pertanyaan: Apa yang buat kamu bertahan? 

Jawaban: 

Di seitap konsernya ada aja yang buat penggemar mereka amaze sendiri. Contohnya 

interaksi yang mereka tunjukkin di konsernya ke penggemar bikin saya gemes, 

gapernah bosen. Itu buat saya seneng dan saya gak bosen untuk ngelakuin itu. 

Karena seseorang gak ada yang nyenengin saya gitu, yang ada malah bikin saya 

ngedown dan nyakitin. Dan caranya saya cari kesenangan sendiri kalo gak ke Tuhan 

ya ke bts. 

Pertanyaan: Kenapa bts penting buat kamu? 

Jawaban: 

Ya itu bts buat saya seneng. Dan saya kesenangan yang saya cari ada di bts, mereka 

bisa naikin mood saya sih. 

Pertanyaan: Secara gak langsung kamu menjadikan bts sebagai bentuk pelarian 

kamu dari realitas? 

Jawaban: 

Emang pelarian ya? Ga pelarian juga kayaknya sih. Karena bts nyenengin saya 

bukan pas saya sedih sih, tapi pas seneng juga. 

Pertanyaan: Apa momen terbangga kamu sebagai army? 

Jawaban: 



98 

 

Saat haters ngeliat prestasi bts, dan gak komentar aneh-aneh. Semakin mereka 

terkenal, otomatis haters semakin malu sama apa yang mereka ucapin dong. 

Pertanyaan: Definisi fans fanatik? 

Jawaban: 

Suka nya lebih dari sekedar suka. Ngabisin uang banyak buat idolnya tanpa pikir 

panjang. Ngasih hidupnya buat idolanya. Setiap hari ngeliatin foto atau video 

idolanya, ya meskipun saya gitu juga tapi gak separah itu lah. 

Pertanyaan: Menurut kamu sendiri, kamu fans yang sehat ga? 

Jawaban: 

Iya benar haha karena saya masih biasa aja gak kayak fans fanatik diluar sana. Saya 

masih inget sekolah juga. Kayak album bts yang sekarang, saya belinya mikir dulu, 

penting apa enggak buat dibeli, kebetulan juga lagi gak ada kebutuhan penting apa-

apa jadinya bisa dipake buat beli album bts. 
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Narasumber  : Ivone 

Umur   : 20 Tahun 

Durasi wawancara : 40 menit 37 detik 

 

Pertanyaan: Kegiatan sekarang ngapain aja? 

Jawaban: 

Kuliah sih. Tapi kalo diluar akademik saya ikut teater dan ikut cover dance korea. 

Pertanyaan: Definisi diri? 

Jawaban: 

Aku tuh orangnya diem kalo sama orang baru, tapi kalo udah kenal lama ga tau 

malu. Aku egois, dan kalo udah sayang sama orang baiknya bukan main. Aku 

introvert, tapi bukan yang bener-bener diem gitu, nyaman sama orang tertentu aja. 

Kadang kalo ditempat ramai itu suka gak nyaman, lebih suka sendiri gitu. Aku 

orangnya gak pinter ekpresiin diri sendiri, aku lebih sering mendem. 

Pertanyaan: Kamu kenal kpop dari kapan? 

Jawaban: 

Aku gatau pastinya kapan ya, tapi itu udah lama banget. Dikenalin sama kakak aku 

sendiri, dia suka kpop duluan. Pertama kali aku tau lagu nya bigbang yang haru-

haru. Dan boyband yang aku suka pertama kali itu B2ST yang judulnya fiction, dari 

situ udah mulai cari tau tentang kpop. Dan sekarang suka sama bts, sebenernya aku 
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udah tau lama tentang bts tapi biasa aja tapi bucinnya pas jaman lagu run. Pas jaman 

lagu yang never walk alone mulai beli-beli album bts sih. 

Pertanyaan: Alasan suka kpop kenapa? 

Jawaban: 

Musik korea itu bener-bener luas. Semua genre musik ada di kpop. Music videonya 

juga bagus, aestaetic gitu. Jadi bisa nikmatin semuanya, ditambah lagi arti setiap 

lagunya kadang sangat relate sama kehidupan sehari-hari. Lagu kpop mewakilkan 

kehidupan sehari-hari aku. 

Pertanyaan: Kenapa suka bts? 

Jawaban: 

Bts itu membawa pengaruh besar ke aku sih. Mereka mengajarkan aku untuk love 

yourself lewat campaignya. Sadar kalo diri sendiri itu berharga. Kalo mau 

mencintai orang lain itu harus dimulai dari mencintai diri sendiri. Mereka 

mengajarkan hal positif ke penggemarnya. Setiap manusia gak ada yang sempurna 

dan mereka juga punya sisi negatif, tapi mereka ngajarin untuk belajar dari 

kesalahan. Suga juga berhasil bikin lagu yang bikin orang sekitar untuk bebasin diri 

dari depresi/penyakit mental. Dapat pelajaran banyak semenjak suka mereka sih. 

Pertanyaan: Dari mana kamu dapat informasi tentang bts? 

Jawaban: 
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Paling pertama dari youtube, mereka suka keluarin konten, music video dan acara 

reality show di youtube. Tapi kalo info personal detail itu di instagram atau twitter, 

di fanbase biasanya. Kayak misalnya konser-konser gitu, mereka infonya lewat 

twitter 

Pertanyaan: Berapa lama waktu yang kamu habisin buat cari tau tentang bts? 

Jawaban: 

Karena aku follow akun-akun yang berhubungan dengan bts, setiap aku buka 

sosmed pasti munculnya berita tentang bts terus. Untuk cari tau sendiri sih biasanya 

seharian sih, tapi gak tiap hari. 

Pertanyaan: Selain informasi mengenai bts di twitter, ada informasi lain gak yang 

dikasih sama akun fanbase bts? 

Jawaban: 

Biasanya mereka adain gathering juga sih. Itu untuk perayaan kalau ada member 

bts ya ulang tahun atau hari besarnya bts, dan juga dijadiin tempat silahturahmi buat 

army juga. 

Pertanyaan: Pernah datang gak ke acara gathering kaya gitu? 

Jawaban: 

Untuk datang ke acara itu kan ada budgetnya, minimal 100 ribuan, mungkin karena 

aku belum ada experience ikut itu jadi aku belum nemu worth nya dimana. Dan aku 
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pikir ada hal yang lebih penting dari itu. Tapi kalo untuk album sih aku masih mau 

keluarin sih. 

Pertanyaan: Pernah dateng ke konser bts gak? 

Jawaban: 

Belum pernah sih, tapi ada harapan buat nonton kalo nanti mereka adain konser di 

sini. 

Pertanyaan: Koleksi barang-barang tentang bts ga? 

Jawaban: 

Iya. Aku koleksi album bts, sekitar ada 8 album dan Armybomb lightstick bts juga. 

Pertanyaan: Pernah gak kamu merasa rugi koleksi barang-barang tersebut? 

Jawaban: 

Dulu aku mikir rugi banget kalo beli barang-barang kayak gitu yang sebenernya 

bisa di dapetin secara gratis. Kaya foto sama lagu kan bisa di download sendiri di 

internet. Tapi pas pertama kali aku coba-coba beli album, sensasinya emang beda 

sama foto yang didapetin di internet sama yang dari album langsung. Kalo untuk 

lightstick juga sebenernya bukan kewajiban juga, tapi kalo pas mereka konser gak 

ada lightick itu kaya hampa, dan kalo punya lightstick sendiri emang beda 

sensasinya. Ngerasa worth it lah. 

Pertanyaan: Tujuan kamu ngoleksi barang-barang itu biar apasih? 
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Jawaban: 

Tujuan khusus sih gak ada ya. Pengen rasain aja sensasinya koleksi barang-barang 

bts. 

Pertanyaan: Gimana tanggapan kamu tentang stereotype negatif fans kpop? 

Jawaban: 

Kadang suka emosi sendiri sama ejekkan mereka tentang penggemar kpop, tapi kalo 

aku tanggapin juga gak akan selesai. Menurut aku pikiran mereka tentang kpop 

sesempit itu, jadi kalau mau ditanggapin juga percuma. Kpop sekarang udah maju 

banget dan udah sampe internasional juga, aku berharap sih mereka bisa buka mata 

kalau kpop itu bukan sekedar anak alay aja tapi juga punya dampak sendiri ke dunia. 

Pertanyaan: Kamu jenuh gak sama stereotype negatif penggemar kpop? 

Jawaban: 

Gak. Aku malah memperjuangkan apa yang udah aku pegang. Kpop itu udah jadi 

bagian dari hidupku,walaupun banyak yang protes sama hobi aku ini. Lagian aku 

juga bisa batesin diri, aku gak segila itu kok sama kpop. 

Pertanyaan: Perasaan kamu pas ngelakuin aktivitas penggemar kamu itu gimana 

sih? 

Jawaban: 

Ada banget perasaan euforianya sendiri. Mereka itu bener-bener punya talenta yang 

melebihi orang-orang biasa. Karena aku tau perjuangan mereka dari nol sampe kaya 
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sekarang, menurut ku mereka hebat banget. Jadi setiap aku liat mereka selalu ada 

rasa bangga. 

Pertanyaan: Apa yang kamu dapet selama ikutin bts? 

Jawaban: 

Rasa kalo mereka mengajarkan untuk mencintai diri sendiri. Dan campaign yang 

mereka lakuin bener-bener kena aku banget. Aku itu keliatannya happy, padahal 

sebenernya aku memperlihatkan kelemahan aku sendiri. Dan aku jadi lebih mikirin 

kelemahan aku daripada kelebihan aku. Setelah aku liat campaign bts love yourself, 

aku sadar kalo aku harus cintai diriku dulu. 

Pertanyaan: Momen terbangga kamu sama bts? 

Jawaban: 

Pas mereka dapat penghargaan daesang, masuk billboard, atau masuk MMA. Disitu 

aku bangga banget sih sama mereka. Dan yang aku gak nyangka pas mereka bilang 

pernah hampir mo bubar, aku bener-bener kaget sih. Selama ini mereka keliatannya 

bahagia-bahagia aja, ternyata mereka rapuh banget. Tapi aku salut karena mereka 

saling kuatin satu sama lain, dan nyelesain masalah itu bersama-sama. 

Pertanyaan: Kamu baik gak sih jadi fans kaya gini? 

Jawaban: 

Menurut aku sih baik-baik aja, aku gak bawa dampak buruk ke orang lain juga. Dan 

kalaupun negatif, itu Cuma aku aja yang rasain dan gak rugiin orang lain. 
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Narasumber  : Nina Rosalyne 

Umur   : 27 Tahun 

Durasi wawancara : 46 menit 58 detik 

 

Pertanyaan: Kegiatan lain diluar sebagai karyawan apa? 

Jawaban: 

Sesuai sama hobi dan passion aku, saat ini aku sedang jadi admin dibeberapa 

fanbase kpop dan suka ikut gathering sama acara yang bertemakan kpop gitu sih. 

Pertanyaan: Definisi tentang diri kamu? 

Jawaban: 

Aku itu orangnya introvert. Lebih suka habisin waktu di kamar sendirian, entah itu 

dengerin lagu, nonton drama korea, ataupun nonton film. aku juga orangnya suka 

bercanda, gak baperan, gak jaim dan aku akan seru di zona nyamannya aku aja. 

Pertanyaan: Pertama kali tau korea darimana? 

Jawaban: 

Aku pertama kali tau dan suka korea itu di akhir tahun 1999 pas aku kelas 6 SD. Itu 

awalnya karena nonton drama korea yang “winter sonata”, dan aku suka aktor korea 

wonbin. Official photobook yang aku punya itu poster wonbin dan itu dari korea 

langsung. Waktu itu aku tau kpop karena kebetulan pas jaman itu temen chattingan 
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aku di friendster sama mrc suka kpop, saat itu kan internet belum secanggih 

sekarang ya, jadi aku nikmatinnya dari televisi dan warnet (warung internet). jadi 

dia banyak cerita tentang kpop. tapi waktu itu aku belum tertarik banget sama kpop. 

tahun 2003 aku baru bener-bener into kpop pas liat SS501, mulai dari situ tau 

istilah-istilah fandom, bias, fanbase, dan segala macemnya. Karena saat itu masih 

sedikit sekali yang tau kpop, jadi susah kalo mau sharing info. Kalo sekarang kan 

rata-rata suka kpop, gampang sharing info nya. Sempet vakum dulu, pas tahun 2006 

kenal bigbang  dan jadi suka juga. Kalau sekarang ini aku lagi suka BTS, pertama 

kali suka mereka waktu liat music video yang war of hormones di tv kabel gitu. 

Pertanyaan: Kenapa bisa suka bts? 

Jawaban: 

Mereka ini salah satu boyband yang jarang banget ngelakuin kesalahan kalo di atas 

panggung dan kekompakkan dance mereka juga bagus banget. Mereka bahkan di 

daulat sebagai boyband yang tidak pernah melakukan kesalahan diatas panggung. 

Aku mikir kalo boyband ini menarik banget. Ditambah lagi salah satu membernya 

RM bahasa inggrisnya jago banget dan cerdas. Dia juga pernah ikut salah satu 

program acara namanya problematic man, disitu isinya cowok-cowok jenius di 

korea, dan disitu dia nunjukkin kecerdasannya dengan menjawab pertanyaan sulit 

secara mudah. Ngerasa amaze banget pas nontonnya. Buat aku itu nilai plus buat 

bts. 

Pertanyaan: Dapat informasi tentang bts dari mana? 
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Jawaban: 

Pertama tuh karena aku bisa hangeul kan dapet dari showbiz-showbiz entertaiment 

korea gitu kan, platform-platformnya mereka, kaya dispatch, soompi gitulah, 

koreaboo. Itu. 

Pertanyaan: Itu dari segi media ya? 

Jawaban: 

Iya. Untuk informasi dari kalangan sesama fans sih tentunya dari fanbase ya, kaya 

bts indonesianya, atau armyindo. 

Pertanyaan: Untuk media sosial, kamu lebih aktif pakai yang mana? 

Jawaban: 

Saat ini twitter. Biasanya aku cari informasi mengenai bts dari hastag-hastag world 

wide topic trending. Dan memang kan saat ini bts lagi hype banget kan, dan juga 

mereka aktifnya gak Cuma di korea aja, tapi diluar juga, dia nembus hollywood, 

nembus billboard segala macem. Ranahnya udah bukan lagi sekedar di korea, tapi 

udah bener-bener global idol sampe yang dia didaulat sebagai duta pbb. 

Pertanyaan: Tadi kan di awal kamu ngomongin mengenai panncafe ya, bisa 

dijelasin gak panncafe itu apa? 

Jawaban: 

Panncafe itu tempat dimana kita sebagai fans bisa mengakses informasi artis idola 

kita secara official. Jadi, bener-bener dapat info terupdate, trus jadwal manggung 
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dimana-mana baik offair maupun onair ya,schedule hari ini apa, kaya gitu. Misalnya 

dapat apa atau baru menang apa, dikasih tau disitu.dan juga terkadang artisnya ini 

sering mengunjungi laman panncafe untuk berinteraksi langsung dengan fans. Suka 

banyak forum-forum tuh di panncafe, nah biasanya mereka suka join juga. Dari sini 

kita bener-bener tau berita terupdate dan teraktual lah. 

Pertanyaan: Tadi kamu bilang ada interaksi langsung antara artis dan penggemar, 

sedangkan artis ini berasal dari negara yang berbeda, dan pastinya beda bahasa. 

Gimana cara nya kamu bisa interaksi disana? 

Jawaban: 

Untungnya mereka tau sasaran idol korea ini bukan Cuma fans di korea aja, tapi 

ada fans internasionalnya juga, jadi memang setiap panncafe itu akan menyediakan 

dua tipe bahasa inggris dan korea. Rata-rata idol sekarang udah bisa bahasa inggris, 

atau fansnya yang belajar bahasa korea. 

Pertanyaan: Tapi kalau kamu pribadi pakai bahasa inggris atau bahasa korea? 

Jawaban: 

Aku pakainya bahasa korea. Selain melatih bahasa korea, dan lebih mudah 

dipahami aja. 

Pertanyaan: Tapi tujuan kamu belajar bahasa korea apasih? 

Jawaban: 
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Karna passion ku di korea ini. Kadang kita kalo denger lagu suka kesel karena gak 

ngerti, kedua gak bisa ngomongnya. Ketika aku suka banget sama lagunya, gak bisa 

nyanyinya, bacanya kayak gimana, artinya apa. Kalo sekarang gak usah cari 

liriknya, tinggal dengerin sekali dua kali udah hafal. Selain itu juga ini aku pake 

buat ngobrol kan, berkomunikasi sama orang koreanya langsung. Di panncafe ini 

temen kita kan bukan Cuma fans internasional aja, tapi ada yang korea juga. 

Pertanyaan: Waktu kamu masuk ke panncafe, ada syarat dan ketentuan gak? 

Jawaban: 

Pastinya ada. 

Pertanyaan: Untuk syarat dan ketentuan tiap panncafe sama atau berbeda? 

Jawaban: 

Beda-beda pastinya. Gak semua tujuan yang mau diraih dari boyband atau girlband 

ini sama ya. Ada yang dijadikan sebagai sarana jualan, jadi didalam situ kerjaannya 

jualan aja, ada juga yang dijadikan sebagai sarana komunikasi antara fans dan artis. 

Pertanyaan: Kamu pernah join panncafe? 

Jawaban: 

Dulu aku join panncafe nya bigbang, registrasi member yang terdaftar tahun 2009. 

Saat itu mendaftar sebagai official member penggemar, gue bayar sekitar 690 ribu, 

dan dapet starter kit nya berupa lightstick, album, sama merchandise-merchandise 

nya kaya photocard, photobook sama kartu membernya itu sendiri. 
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Pertanyaan: Kalo untuk bts sendiri kamu daftar gak? 

Jawaban: 

Enggak sih, belum, lagi ngumpulin uang dulu. 

Pertanyaan: Kamu tadi cerita melalui panncafe kamu dapat banyak informasi. 

Kalau di akun media sosial sendiri kamu aktif gak ngelakuin aktivitas penggemar? 

Jawaban: 

Lumayan aktif sih. 

Pertanyaan: Biasanya informasi yang kamu dapat dari panncafe itu kamu bagi-

bagi lagi ke twitter atau jadi konsumsi pribadi aja? 

Jawaban: 

Biasanya sih aku simpen sendiri ya, misalnya kaya bts yang kemarin sempet jadi 

perwakilan pbb itu, biasanya nanti aku kasih komentar dikolom reply, “Heol,” 

“Daebak.” “Gila keren banget.” Cuma gitu doang sih. Kalo misalnya ada berita 

yang kita tau, terus kita share dengan niat buat orang lain tau bts sekeren apa, itu 

ada rasa satisfy atau kepuasan tersendiri sih, beberapa hal untuk konsumsi sendiri. 

Beberapa hal pasti aku share buat ke orang banyak. 

Pertanyaan: Tapi di twitter ada gak akun-akun sejenis panncafe, yang sengaja 

dibuat untuk share informasi? 

Jawaban: 
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Itu yang namanya fanbase. Jadi informasi-informasi yang belum pernah diliat, atau 

suatu acara tentang bts. Pasti mereka informasiin lewat sana, bts abis acara apa. 

Fanbase ini sangat membantu sih untuk distribusi informasi. 

Pertanyaan: Kalo kamu punya akun fanbase ga? 

Jawaban: 

Aku iya. Aku admin disalah satu fanbase. 

Pertanyaan: Sistem fanbase itu seperti apa sih? 

Jawaban: 

Admin itu berbagai macam. Itu biasanya kami tuh punya jadwal. Tergantung sih 

ada beberapa tipe, ada pembagiannya secara jadwal, itu berarti kita boleh bebas 

memposting apapun, baik itu berupa informasi, foto,video yang berkaitan dengan 

bts. Nah kalo yang ditipe kedua, setiap admin punya jobdesk nya masing-masing. 

Misalnya si A khusus untuk news, terus bidang foto sama admin B, bagian video 

admin C. 

Pertanyaan: Kalo kamu sendiri di bagian admin apa? 

Jawaban: 

Aku sistemnya yang per jadwal. Jadi gak ada pembagian. Sengaja di jadwalin biar 

ga bentrok. Kita punya grup chat khusus admin, sebelum posting biasanya nanti 

share di grup dulu biar gak tumpang tindih. Sama ada satu bagian yang news update/ 

breaking news gitu. 



112 

 

Pertanyaan: Dari aktivitas penggemar yang udah kamu jalanin selama ini, apalagi 

banyak komentar negatif tentang pencinta kpop. kamu pernah capek gak sih? 

Jawaban: 

Enggak sih, namanya juga passion. Kalo kita capek berarti bukan dari hati, karena 

aku untuk kpop sendiri ini bener-bener dari hati, bener-bener cinta. 

Pertanyaan: Apa sih yang yakinin diri kamu untuk bilang kalau kpop itu passion 

kamu? 

Jawaban: 

Aku ngerasa kalau dikehidupan sebelumnya aku orang korea, dan orang korea ini 

percaya sama renkarnasi dan beberapa temen korea asli pun gak Cuma dua atau tiga 

orang, hampir semua yang ketemu sama aku, gimana luasnya wawasan aku tentang 

korea melebihi orang korea nya sekalipun, mereka bener-bener takjub. Hidup aku 

di korea ini, maksudnya korea ini bener-bener mempengaruhi aku. Kan namanya 

kehidupan pasti ada ups and downs, pas aku lagi dibawah korea inilah yang buat 

aku survive, lagu-lagu bts yang bikin aku survive. Kaya gimana ya, aku merasakan 

healing ketika mendengar lagu korea ini. Ketika lagi ngedown aku tau lagu korea 

apa yang diputer dan aku nangis, tapi setelah itu aku ngerasa baikan. Kan orang 

bilang, kita butuh temen cerita, seolah-olah aku sedang ngobrol sama bts lewat 

lagunya mereka. Karena lirik yang ada di lagu mereka, bener-bener 

menggambarkan  
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Narasumber  : Hediati Romaida 

Umur   : 22 Tahun 

Durasi wawancara : 1 jam 16 menit 48 detik 

 

Pertanyaan: Perkenalin nama, pekerjaan, umur dan aktivitas? 

Jawaban: 

Nama hedi, umur 21 tahun, pekerjaan sekarang, aktivitas kuliah. 

Pertanyaan: Akitivitas kamu sekarang Cuma kuliah nih? 

Jawaban: 

Sampai sekarang sih masih kuliah aja. 

Pertanyaan: Deskripsiin diri kamu dong? 

Jawaban: 

Aku adalah seseorang yang sangat mengidolakan justin bieber, ariana grande, dan 

bts. Aku sangat mengidolakan mereka. Dan sampai saat ini aku baru bisa datang ke 

konsernya bts wingstour tahun 2017.  

Pertanyaan: Sejak kapan kamu suka kpop? 

Jawaban: 
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Aku sebenarnya suka kpop itu bisa dibilang baru-baru ini sih, lulus SMA puncak 

aku akhirnya bener-bener suka dengerin kpop. 

Pertanyaan: Sebelumnya udah tau tentang kpop? 

Jawaban: 

Sebelumnya aku udah tau kpop, dari jaman SMP udah kenal SNSD, aku suka sama 

2NE1 juga, dan aku punya teman yang nge-fans banget sama Super Junior. Bisa 

dibilang kalau kenal kpop udah lama sih, baru bener-bener gabung ke fandom itu 

tahun 2016 lah. 

Pertanyaan: Alasannya apa? 

Jawaban: 

Karena aku ARMY, dan gak tahu sih, aku menemukan sesuatu yang berbeda dari 

BTS dari artis-artis kpop lainnya. Aku merasa BTS ittu salah satu artis kpop yang 

gak hanya, nyanyi atau sekedar ngedance aja gitu. Tapi dibalik lagu selalu ada 

meaning dan meaning lagu mereka tuh relate banget sama kehidupan kita, sama 

kehidupan anak muda dan menurut aku itu salah satu nilai plus bagi aku dan 

ARMY-ARMY lain sama BTS. 

Pertanyaan: Kamu pribadi tahu BTS kapan? 

Jawaban: 

Pertama kali kenal BTS itu tahun 2015, itu di era album BTS yang the most 

beautiful moment in life part.2, lagu utama nya Run. Disitu aku kenal BTS dari situ, 
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dan aku pertama kali tahu mereka itu BTS dari salah satu acara di TV aku, stasiun 

TV Korea namanya ARIRANG kalau kamu tahu, programnya Afterschool club. 

Aku tahu dari situ. 

Pertanyaan: Kamu tahu debutnya BTS kapan? 

Jawaban: 

Tahu, 2013. Tanggalnya  5 Juni. Judul lagunya No More Dream. Album pertamanya 

Too cool, first Cool. 

Pertanyaan: Jumlah member BTS berapa? Sebutin nama-nama membernya dong? 

Jawaban: 

7 orang. Kim namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jeong Heoseok, Park Jimin, Kim 

Taehyeong, Jeon Jeongkook, BTS! 

Pertanyaan: Posititionnya apa aja? 

Jawaban: 

Rap line itu ada, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jeong Heosok. Vocal line ada Park 

Jimin, Kim Taehyeong, Jeon Jeongkook, sama  Kim Seokjin. 

Pertanyaan: Tanggal lahir membernya? 

Jawaban: 
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Karena aku sangat mencintai Kim Taehyeong, tanggal lahir dia 30 desember 1995, 

J-Hope 18 februari 1994, Jeongkook 1 september 1997, Rapmon september 1994, 

Min Yoongi 9 maret 1993, Kim Seokjin 1992. 

Pertanyaan: Menurut kamu member paling unik siapa? 

Jawaban: 

Malah aku berpikir semuanya unik. Aku gak bisa pilih satu satu. Setiap member bts 

tuh punya sisi uniknya, dari Jin, dia itu terkenal banget sama death joke nya, 

candaan orang tua lah dan tapi sebenarnya kalo dipikir-pikir ya lucu, itulah hal yang 

paling menonjol dari Jin. Dan itu semacam inside joke gitu sih, jadi mungkin yang 

paham Cuma ARMY dan BTS aja. Dan itu yang menurut aku bikin kita lebih paham 

BTS. 

Pertanyaan: Member lainnya? 

Jawaban: 

Satu-satu nya member BTS yang jago bahasa inggris. Dia jenius. Dengan IQ dia 

146 dan dia bisa fasih bahasa inggris hanya karena dia nonton serial tv friends. 

Keren banget dong ya? Dia otodidak belajar, itu adalah nilai plus dia karena dia 

bisa belajar bahasa inggris sendiri dan itu hanya dari film. waw banget gak sih? 

Kaya kita gak sih? Sering nonton drakor berjibun-jibun, tapi yang kita tahu Cuma 

annyeonghaseyo. Yaudah. Dia dengan modal bahasa inggris dari nonton serial tv, 

dia bisa bawa grupnya ke pasar luar gitu, tanpa penerjemah. Dia yang 

merepresentasikan grupnya dengan kemampuannya dia sendiri. Uniknya J-Hope itu 
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suaranya, kalo kamu dengerin lagunya BTS, backsoundnya itu kebanyakan suara J-

Hope. Kaya bikin suara mobil, buat nambahin embel-embel di lagunya. Dia bisa 

niruin suara mobil terus suara motor, kalo kamu dengerin ada backsoundnya suara 

aneh itu J-Hope. Kalo gak ada suaranya J-hope kaya sepi aja gitu lagu BTS. 

Jeongkook ngefans banget sama Justin Bieber, dia pernah bilang di vlive suatu hari 

ini nanti aku berharap, aku bisa bernyanyi sebagus justin bieber dan kalau kamu 

ikutin soundcloudnya bts, jeongkook itu selalu cover lagunya Justin Bieber. Suga 

selain rap nya yang cepat banget, min genius, suga termasuk salah satu deretan 

rapper tercepat, dia berapa sylabel dalam beberapa detik doang dalam rap dia. 

lagunya augusty, di mixtape, itu kaya lagu-lagu dia yang sebenarnya dia release, 

kalau mixtape bukan album resmi Cuma karya aja. Jimin itu biasa dipanggil fans 

mochi, pipinya bulet banget kaya mochi. Dan kenapa dance nya jimin bagus banget, 

karena dia sekolah di sekolah tari. V itu berasal dari keluarga petani, dan cita-cita 

dia kalau gak jadi idol mau jadi petani, lucu banget kan? Wkwk makanya aku cinta 

banget sama dia. Dia itu family oriented banget, dia sangat mengedepankan 

keluarga. Dia itu deket banget sama adik-adiknya. Dia sangat suka seni, dia suka 

musik klasik dan lukisan-lukisan kaya van googh. 

Pertanyaan: Dia suka lukis gak? 

Jawaban: 

Suka dan sering dipajang di panncafe BTS lukisan. 

Pertanyaan: Tapi kamu pribadi masuk panncafe gak? 
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Jawaban: 

Enggak. Karena aku kan ARMY internasional, dan setau aku panncafe itu khusus 

untuk Korea aja, bahasa yang dipakai aja bahasa Korea semua. Tapi ada juga 

penggemar internasional yang join panncafe. Dan panncafe bts emang bangtan 

sendiri yang ngelola. 

Pertanyaan: Ada syarat dan ketentuan yang harus gak sih kalo mau masuk ke situ? 

Jawaban: 

Iya. Panncafe itu jatuhnya kayak SNS media sosialnya orang-orang Korea. 

Pertanyaan: Kamu tertarik gak beli-beli merchandise BTS? 

Jawaban: 

Tertarik. Tapi disini gak ada toko official BTS, gimana dong? Rata-rata mereka 

buka toko di Amerika, gue kadang iri sama ARMY-ARMY Amerika., enak banget 

mereka gampang kalau mau beli merchandise gitu. Mereka dapet privilege. 

Pertanyaan: Oh iya, setahu aku BTS baru keluarin games baru ya? 

Jawaban: 

Oh itu ARMYPEDIA, cari barcode gitu. Tapi masalahnya barcode nya gak ada di 

Indonesia. Tapi banyak kok ARMY Indonesia yang ikut. Nanti kalo udah nemu 

barcode, akan keluar kuis gitu, kaya trivia question tentang BTS. Dan itu 

menyenangkan. Karena aku cukup tahu banyak, jadi ngerasa gak perlu ikutan 

games itu haha 
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Pertanyaan: Aktivitas terbaru BTS sekarang apa? 

Jawaban: 

Mereka mau rilis mini-album “Persona”. Per enam bulan mereka biasa rilis album 

atau mini-album. Terakhir bulan agustus kemarin yang lagu Idol, mereka collab 

bareng Nicky Minaj. Nah, bentar lagi mereka mau keluarin lagu baru collab bareng 

Hasley. 

Pertanyaan: Udah berapa banyak album BTS yang kamu koleksi? 

Jawaban: 

Kalo digital semuanya. Dari album Korea sampai Jepang, aku ada sih. 

Pertanyaan: Dari pencapaian yang didapatkan BTS. Apa yang buat kamu bangga 

jadi ARMY? 

Jawaban: 

Tahun 2017, aku benar-benar bangga banget jadi ARMY pas BTS masuk nominasi 

Billboard Music Awards. Salah satu kebanggaan banget. Jujur aku kan belieber juga 

nih, tapi aku ARMY juga. BTS lah yang bisa menggeser Justin Bieber di Top Social 

Artist setelah enam tahun berturut-turut. Dan BTS akhirnya bisa menggeser Justin 

Bieber yang sudah sebesar itu di nominasi Top Social Artis, dan mereka satu-

satunya grup KPOP yang bisa dapat penghargaan itu. Wow gak nyangka mereka 

udah sejauh ini. Mereka kan berasal dari agensi kecil ya, mereka debut ditahun 

2013. Dan mereka first win di tahun 2015, dan aku yakin banget perjuangan mereka 
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benar-benar jor-joran banget, mereka sangat berjuang sekali sama-sama bikin 

musik uat menghibur fans-fans mereka buat menghibur ARMY. Bahkan mereka 

udah menembus pasar Amerika yang notabene nya, Amerika hanya mendukung 

musik-musik yang berbahasa inggris. Tetapi BTS berhasil mematahkan stereotype 

itu, musik itu bukan Cuma bahasa inggris tapi mereka band dari Korea, mereka bisa 

berdiri di Amerika, mereka bisa merepresentasikan Asia di Amerika, dipanggung 

billboard di nominasi Top Social Artist. 

Pertanyaan: Banyak juga informasi yang kamu tahu mengenai BTS. Media sosial 

yang sering dipakai kamu untuk melakukan aktivitas penggermar kamu apa? 

Jawaban: 

Twitter. Karena BTS juga sangat aktif di twitter. @BTS_twt itu akun twitter yang 

mereka pegang sendiri. Lucu gak sih mereka ngelola bareng-bareng, biasany kan 

per anggota punya akun masing-masing. Tapi BTS tuh gak gitu, tapi megang 

bareng-bareng. 

Pertanyaan: Selain Twitter ada media sosial lain gak yang kamu pakai buat 

ngelakuin aktivitas penggemar kamu? 

Jawaban: 

Media sosial twitter? Twitter sih hahaha. Aku pengguna twitter garis keras, karena 

buat aku twitter itu sumber informasi pertama aku deh kayaknya. Semua informasi 

BTS ada nya dari twitter. 

Pertanyaan: Bukannya instagram juga banyak ya informasi nya? 
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Jawaban: 

Malah postingan yang aku liat di instagram, rata-rata mereka ambil dari twitter dan 

mereka post lagi di instagram. Ujung-ujungnya twitter tetap jadi sumber utama, 

kaya mainsource nya. BTS aktif juga di twitter kan jadi mereka juga kalo update di 

twitter. Ya paling kalau media lain ya Google. Tapi tetap twitter yang utama. 

Pertanyaan: Jadi fungsi twitter kamu saat ini buat lakuin aktivitas penggemar? 

Jawaban: 

Gak juga sih, berinteraksi sama ARMY lain. Ya kaya mutual sama yang lain. 

Ngobrol, saling mention. 

Pertanyaan: Tapi kamu kenal mereka secara pribadi gak, untuk teman-teman kamu 

di twitter? 

Jawaban: 

Bisa dibilang random sih. Misalnya aku bikin satu tweet tentang BTS, terus nanti 

ada ARMY lain yang reply, yaudah abis itu berlanjut kita mentionan, abis itu baru 

pindah ke direct message, nah pas di direct message baru nanya asalnya dari mana, 

kenapa suka BTS, dan member kesukaan di BTS siapa. Kayak gitu sih. 

Pertanyaan: Kamu gak bosen apa ngelakuin kegiatan yang sama setiap hari? 

Jawaban: 
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Seneng aja, gak bosen. Aku belum pernah ngerasain bosen sama sekali, ah ngapain 

sih ngestalkin’ BTS, ah capek BTS mulu, gak pernah loh. Aku malah nungguin 

kapan nih BTS ngetweet. 

Pertanyaan: Dalam ngetweet kaya gitu kan bahasa yang dipakai BTS tentunya 

bahasa Korea, darimana kamu paham arti tweetnya? 

Jawaban: 

Misalkan BTS ngepost nih, itu pasti gak sampai semenit di reply-in bawah udah 

ada yang terjemahin apa yang ditulis mereka. Udah pasti ada. Bahkan gak hanya 

satu bahasa, bahasa thailand, bahasa inggris, bahasa jerman, itu sih yang sering aku 

liat. Menurut aku bahasa tuh gak jadi penghalang kita sih. 

Pertanyaan: Temen-temen fangirlin’ kamu rata-rata asalnya dari mana? Dalam 

atau luar negeri? 

Jawaban: 

Mostly luar sih hahaha kebetulan aja banyaknya mutual aku ARMY nya dari luar. 

Pertanyaan: Koleksi barang-barang tentang BTS banyak gak? 

Jawaban: 

Koleksi apa dulu nih? Kalo datang ke konser termasuk koleksi gak sih? Tapi aku 

pengen banget punya lightstick sih. Sampai sekarang sih aku belum punya 

lightstick, dan aku harus punya. Btw, BTS baru keluarin lightstick model terbaru. 

Tapi untuk koleksi yang lain aku ada sih, photocard termasuk koleksi gak? Hehe 



123 

 

Pertanyaan: Menurut kamu barang-barang yang kamu koleksi sekarang itu penting 

gak sih? 

Jawaban: 

Menurut aku ya penting laaaaah. 

Pertanyaan: Kenapa penting? 

Jawaban: 

Kalau dari segi praktis, mungkin orang-orang bilang itu useless ya. Tapi, buat aku 

itu precious, itu berharga. Kalau misalnya handphone aku hilang dan didalamnya 

aku simpen photocard, mungkin aku bisa nangis sih, karena itu photocard susah 

banget didapatin, dan kemungkinan akan susah dapat lagi yang model kaya gitu. 

Pertanyaan: Loh emang kamu dapat darimana photocard itu? 

Jawaban: 

Dapat dari teman sih, karena dia tahu aku sangat mencintai V kan, kebetulan banget 

dia dapat photocardnya V, dan dia kasih ke aku dong. 

Pertanyaan: Tujuan kamu koleksi-koleksi barang tersebut apa? 

Jawaban: 

Kesenangan pribadi cuy. Karena aku bahagia aja gitu bisa liat foto idola aku, bisa 

membawa dia kemanapun aku pergi gitu. Kebahagiaan tersendiri sih, kaya mau 

berbagi kebahagiaan aja buat dia. Agak aneh sih, tapi menurut gua itu... 
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Pertanyaan: Ada berapa banyak foto BTS di dalam handphone kamu? 

Jawaban: 

Lebih banyak foto BTS dibanding foto pribadi aku. Udah berapa puluh giga nih aku 

habisin buat foto BTS aja. Pernah waktu itu sekali aku mau simpen foto BTS 

ternyata memori aku udah full, aku langsung pindahin foto-foto aku sama keluarga 

aku ke laptop hahaha dan yang foto bts masih tetap di handphone, Cuma foto 

pribadi aja yang dipindahin hahaha. Saking gak muat, akhirnya aku beli memori 

baru lagi 168 giga buat BTS. 

Pertanyaan: Kenapa sih kamu segitunya sama BTS? 

Jawaban: 

Pertama karena cinta. Bukan, cinta yang aku suka sama ini, atau sama dia, kan ada 

tuh fans yang tipenya cinta tapi karena salah satu member, jadinya posesif, 

menerapkan oppa is mine. Tapi aku gak kayak gitu, aku jatuhnya merasa mereka 

itu keluarga aku sih. Aku merasa dekat dengan BTS. 

Pertanyaan: Tapi kamu kan gak pernah ketemu mereka? Gimana kamu bisa bilang 

kamu dekat sama mereka, bahkan kamu mengganggap mereka keluarga? 

Jawaban: 

Dari lagu sih. Jujur aku merasa terbantu banget dengan lagu-lagunya BTS, ketika 

aku menjalani hari-hari aku, aku merasa lagu-lagunya BTS tuh bisa bikin aku 

tenanglah istilahnya. Karena lagu mereka itu gak melulu hanya tentang percintaan, 
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gak hanya melulu tentang apa ya? Istilahnya seputar menye-menye. Mostly nya 

lagu mereka itu about life and love, dan bahkan lagu-lagu BTS itu bisa 

menyinggung sesuatu topik, sebenarnya kalo kita diskusiin sekarang itu tabu, belum 

se-common itu, belum banyak orang yang concern dengan topik yang disinggung 

BTS di lagunya, salah satunya kaya mental health, kesehatan mental. Dan BTS tuh 

berbeda dari grup-grup yang lain, karena mereka berani gitu membawa isu yang 

sebenarnya di dunia nyata kayak kita terkadang lupa sama hal itu dan gak peduli 

sama masalah itu, masalah itu sebenarnya nyata gitu loh tapi kita selalu tutup mata 

sama orang yang butuh bantuan kita. 

Pertanyaan: Aktivitas penggemar yang kamu lakuin saat ini, perasaan kamu 

gimana sih? Apa yang kamu dapatin? 

Jawaban: 

Jujur aku juga belajar banyak sih dari BTS, belajar tentang perjuangan, tentang 

persahabatan, tentang apa ya? Kalau kamu mau melakukan sesuatu, lakukan 

semaksimal yang kamu bisa. BTS tuh benar-benar mengajarkan aku tentang 

kehidupan dan ya overall tentang masa muda. Masa muda gak melulu tentang 

percintaan, masa muda itu masa dimana kamu mencari jati diri kamu, masa-masa 

dimana kamu membangun diri kamu jadi lebih baik lagi supaya kamu bisa 

membawa perubahan bagi sekitar kamu, bagi keluarga kamu, bagi teman-teman 

kamu. 

Pertanyaan: Antusias kamu terhadap BTS ini kan tinggi banget, kamu ngerasa 

sebagai penggemar yang loyal gak sih buat BTS? 
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Jawaban: 

Aku ngerasanya sih iya. Aku fans yang loyal banget banget. 

Pertanyaan: Dari keloyalitasan kamu saat ini, banyak gak sih orang-orang yang 

protes? 

Jawaban: 

Gak usah jauh-jauh, contohnya adik aku sendiri. Setiap hari dia bilang, “Kak, lu 

ngapain sih? Kak lu kenapa sih ngefans sama mereka? Lu lebay banget sumpah”. 

Adik aku, dia gak tahu gitu, dia sebenarnya menjudge aku, dia menghakimi aku, 

jatuhnya kaya merendahkan juga kan. 

Pertanyaan: How do you feel? 

Jawaban: 

Rasanyaaaa, sedih, bisa dibilang gitu. Tapi sedihnya tuh lebih ke diri aku, aku tuh 

merasa sedih karena dia sebenarnya mengolok-olok BTS. Karena dia belum tahu 

BTS, makanya dia berani merendahkan BTS. 

Pertanyaan: Tapi kamu tahu kan ada beberapa ARMY melakukan sesuatu yang 

berlebihan tanpa pikir panjang kan? Tanggapan kamu kayak gimana? 

Jawaban: 

Di setiap fandom akan selalu ada orang-orang yang kayak gitu. 
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Pertanyaan: Kamu kan merasa nih banyak yang gak suka sama BTS, kenapa kamu 

masih mau bertahan sama BTS? You have a lot reasons to left BTS, ada banyak 

boyband diluar sana yang bisa aja lebih baik dari BTS? 

Jawabab: 

Karena aku merasa terpanggil itu sih. Eum, aku merasa mereka butuh dukungan 

aku untuk tetap terus maju, karena kalau bukan aku, kita, ARMY yang dukung 

mereka terus mereka mau dapat dukungan dari siapa? Untuk terus maju, terus bikin 

musik yang bagus buat kita, dan menunjukkan eksistensi di dunia ini. Dan itu 

mereka ga mungkin jalan sendiri dong, mereka butuh ARMY, mereka butuh 

support and love lah. 

Pertanyaan: Buat kamu pribadi, ada gak efek BTS buat kehidupan kamu? 

Jawaban: 

BTS merubah cara pandang aku sih, karena kaya tadi yang aku bilang, aku belajar 

banget dari mereka. Salah satunya perjuangan, dan itu bukti nyata juga, mereka gak 

hanya sekedar ngomong aja, tapi mereka juga menunjukkan dengan aksi mereka. 

Mereka bikin musik ya benar-benar serius bikin musik, mereka gak main-main. 

Mereka bikin musik gak hanya sekedar jualan dan dapatin uang, tapi mereka benar-

benar buat musik untuk merubah cara pandang orang-orang, semua hal akan bisa 

didapatkan kalau kita kerja keras. 

Pertanyaan: Pesan yang kamu dapat dari BTS kerja keras? 

Jawaban: 
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Kerja keras dan persahabatan sih. Kalau kamu kerja keras tapi kamu jalan sendiri, 

ya ga berjalan dengan baik. BTS bisa seperti kayak sekarang karena kerja keras dan 

persahabatan mereka yang kuat. Jadi mereka saling melengkapi satu sama lain, dan 

saling mensupport satu sama lain. 

Kamu merasa gak kalau aktivitas fangirlin’ kamu ini mengganggu aktivitas normal 

kamu? 

Berjalan sesuai yang ada aja. 

Pertanyaan: Apa perbedaan sebelum kamu kenal BTS dan sesudah kamu kenal 

BTS? 

Jawaban: 

Sebelum kenal BTS, aku itu gak ngerti apa yang mau aku lakuin dalam hidup ini. 

Semenjak kenal BTS, sebenarnya dalam hidup ini aku punya tujuan dan aku 

berusaha setiap harinya untuk bisa lebih baik sih. Musik mereka membuat aku terus 

menjalani kehidupan ini, pantang menyerang. 

Pertanyaan: Kamu merasa antusias kamu sama BTS ini normal gak sih? 

Jawaban: 

Masih normal dong. Karena kalau fans-fans yang gak normal tuh yang sampai 

posesif sama BTS. Itu yang gak normal , kamu ngefans tapi kamu menjadikan idola 

kamu menjadi hak milik kamu. Padahal mah enggak. 

Pertanyaan: Tapi menurut orang sekitar kamu normal atau enggak? 
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Jawaban: 

Enggak sih. Contoh adik aku, orang tua aku. 

Pertanyaan: Kamu nyaman gak sih, dianggap gak normal sama orang-orang 

sekitar kamu dengan kesukaan kamu sama BTS? 

Jawaban: 

Terkadang aku kesel juga sih dengan sindiran halus sekitar aku, apasih BTS, gak 

ada untungnya ngefans sama BTS, mereka gak kenal lu, bahkan mereka gak tahu 

kalau kamu hidup. Cuman apa ya? Kesel. Dari awal aku udah menanamkan aku 

suka sama BTS karena musik mereka tuh membuat aku jadi pribadi yang selalu 

berusaha jadi lebih baik, dan buat aku pribadi itu udah lebih dari cukup, aku gak 

perlu ambil pusing sama mereka yang ngeremehin aku suka sama BTS, gitu sih. 

Karena aku ngerasa, punya BTS yang dukung aku. 

Pertanyaan: Darimana kamu tahu kalau BTS mendukung kamu? Kan gak pernah 

ketemu? 

Jawaban: 

Karena BTS selalu meyakinkan ARMY kalau mereka akan selalu ada buat ARMY, 

bahkan mereka buat dua lagu khusus buat ARMY, Make it right sama Home. Dan 

mereka mengganggap ARMY sebagai rumah mereka, tuh! Bayangin. BTS cinta 

sama ARMY, kita juga cinta BTS. 

Pertanyaan: Prioritas BTS dalam hidup kamu ke berapa? 
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Jawaban: 

Kalau aku bilang pertama kayak agak gimana gitu. Kayaknya kalau misalkan antara 

BTS sama diri aku, aku akan mendahulukan BTS sih dibanding diri aku sendiri. 

Serius, gak bohong. Kalau dengan diri aku, BTS lebih dulu sih. 

Pertanyaan: Kamu merasa gak kalo kamu sudah fanatik? 

Jawaban: 

Kayaknya gak se fanatik itu deh. 

Pertanyaan: Definisi fanatik kamu kayak gimana? 

Jawaban: 

Sampe lupa tidur, lupa makan buat BTS aja. Kalau aku sih masih inget tanggung 

jawab, masih beresin rumah, masih kuliah. Gitu sih. 
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Narasumber  : Karin Irene Berlian 

Umur   : 21 Tahun 

Durasi wawancara : 36 menit 37 detik 

 

Pertanyaan: Data diri tentang kamu? 

Jawaban: 

Nama Karin Brilian Irene, lahir tanggal 20 maret 1997, terus apalagi? 

Pertanyaan: Kegiatan sekarang apa? 

Jawaban: 

Kegiatan sekarang mahasiswa di UKI 

Pertanyaan: Kegiatan diluar kuliah ada gak? 

Jawaban: 

Sekarang lagi kayak job-job sampingan, kaya gitu-gitu aja sih. 

Pertanyaan: Definisiin diri kamu rin? 

Jawaban: 

Diri aku gak banyak omong, pendiem. Introvert, dan juga terlalu aktif tapi kalau 

misalkan ada yang ganggu gitu... apa? Hajar. 

Pertanyaan: Berarti kamu termasuk orang yang gak bisa ekspresiin diri kamu? 
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Jawaban: 

Iya, susah buat ekspresiin diri sendiri. 

Pertanyaan: Pertama kenal Kpop kapan? 

Jawaban: 

Pertama kali kenal Kpop tuh inget banget tahun 2012, itu pas exo, SM ya. EXO 

debut pertama kali, itu baru jatuh banget ke KPOP. sebelumnya sih, tahu, cuman 

tahu aja kaya girls generation sama Super Junior. Tapi itu Cuma tahu aja, gak terlalu 

into banget. Nah, sejak ada EXO itu dikenalin dan ada temen aku juga itu dikenalin, 

dari situ mulai cari-cari tentang KPOP dari bener-bener, nah yang pertama kali aku 

cari yang didalem SM nya itu. Jadi dari EXO, nah mulai lah kenal ke Suju, ke girls 

generation, ke tvxq, sampai skandal-skandalnya. Itu tahun 2012. 

Pertanyaan: Kenapa kamu bisa suka sama KPOP? 

Jawaban: 

Karena, pertama itu aneh ya musiknya, unik gitu, aneh aja kayak ada suara-suara 

yang unik didengar gitu, gak kayak lagu barat kan, monoton gitu aja. Kayak ada sih 

yang unik, tapi gak seunik korea, terus konsep nya juga aneh, kaya waktu itu EXO 

konsepnya apa, pakai kerudung-kerudung gitu, kan aneh kan ya? Nah terus juga, 

orang yah, kenapa orangnya banyak banget ya kan, di EXO itu kan sampai 12 orang, 

makanya itu yang buat aku tertarik ke KPOP. 

Pertanyaan: Saat ini kamu lagi into nya ke boyband mana? 
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Jawaban: 

Kalau sekarang aku lagi ke BTS, ke bangtan seoyeondan, karena, sebetulnya itu 

peralihan dari EXO gitu, aku gak fans di satu idola, kan ada yang fans idolanya itu 

aja, kalo aku ngefans semuanya. Tapi kalau sekarang aku lagi ngefans sama BTS 

banget, parah BTS nya. 

Pertanyaan: Pertama kali kamu suka BTS kapan? Alasan kamu suka BTS apa? 

Jawaban: 

Pertama kali tahu BTS pas dia debut sih, debut itu dia tahun 2013. Itu pas juga dia 

itu, ada netizen korea plagiat EXO, BTS itu katanya plagiat konsepnya EXO yang 

growl, kan kayak anak sekolah boyscout gitu kan, dari situ mulai interest. Emang 

iya ya? Emang bener? Dari situ cari tahu tentang BTS, kayak ngelihat-lihat 

semuanya, ngelihatin dance practicenya, lagu-lagunya dia, rap-rap nya dia, terus 

kayaknya dia punya cita rasa sendiri gitu loh, gak kayak EXO, kayaknya enggak 

ah, kayaknya gak plagiat, dia punya bawaan konsep mereka sendiri gitu yang bisa 

nangkap kita, dari situ mulai suka, tapi masih suka aja, gak terlalu into banget. Baru 

bener-bener suka, pas di tahun 2015 yang lagunya itu Dope, baru itu wah jatuh hati 

banget disitu karena pertama mereka ganteng-ganteng pastinya,terus lagunya enak-

enak banget sumpah, kaya lebih bebas gitu, lebih ke youth banget, gak kayak EXO 

kan kayak itu aja terus, tipe musiknya SM kan kaya itu-itu aja, kalau ini kan hip-

hop, terus lirik-liriknya juga kayaknya kita banget gitu, memberontak lah apa lah 

gitu lah, dari situ aku suka BTS. 
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Pertanyaan: Menurut kamu hal menarik apa yang BTS punya dan orang-orang gak 

sadar itu apa? 

Jawaban: 

Menurut aku sih, BTS itu tuh nyentuh banget, nyentuh ke fans nya tuh nyentuh 

banget, malah menurut aku juga yang bukan fans nya bisa kesentuh juga, mereka 

tuh kalau bikin lagu itu bener-bener bedasarkan, apa ya, kata-kata nya menusuk gitu 

loh, apa yang dia ceritain di lagu itu, itu adalah reality nya kita gitu. Nah itu lah 

yang orang-orang gak sadar, karena apa yang mereka lihat apa yang mereka rasakan 

juga itu pokoknya sama, sama apa yang kita rasain gitu. 

Pertanyaan: Kamu punya member favorit gak di BTS? Siapa? 

Jawaban: 

Punya. Min Yoongi. Suga 

Pertanyaan: Kenapa kamu bisa suka sama suga? 

Jawaban: 

Pertama, dia itu kalau bikin lagu bagus banget. Kata-katanya sih, aku tuh suka sama 

lagu yang dibikin sama min yoongi itu puitis, bener-bener dia itu tidak menutup-

nutupi depresinya. Dia itu kan kalau bikin lagu selalu berhubungan dengan depresi, 

kegagalan, ketakutan, kegelisahan, nah itu,itu juga yang aku suka karena ada 

kesamaan gitu loh,kesamaan cerita hidupnya dia sama cerita hidup aku gitu loh. Itu 
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kan yang bikin aku suka sama dia. dia juga orangnya diem aja juga gitu, karena aku 

orangnya diem dia juga diem jadi aku suka aja gitu. Ada kecocokan 

Pertanyaan: Kamu koleksi albumnya BTS gak? 

Jawaban: 

Gak sih kalau albumnya, tapi aku tahu semua albumnya, kalau disuruh sebutin aku 

tahu nama-nama albumnya apa aja. 

Pertanyaan: Diantara semua album paling favorit yang mana? 

Jawaban: 

Paling favorit sih wings. Karena di wings itu kan dia satu persatu personilnya bikin 

lagu ya, terus disitu juga kelihatan juga loh warna-warna dari setiap personilnya tuh 

kaya gimana. Skill nya mereka juga kelihatan disitu, genre-genre nya juga. Karena 

wings itu kan pertama kali ya mereka bikin lagunya sendiri. 

Pertanyaan: Kamu tahu darimana informasi mengenai BTS? 

Jawaban: 

Dari youtube, dari instagram, dari twitter, dari google juga bisa. Semuanya. 

Pertanyaan: Kalau saat ini media utama kamu dalam mencari informasi BTS apa? 

Jawaban: 

Dari twitter sama youtube, sama instagram 

Pertanyaan: Kalau disuruh pilih salah satu kamu lebih aktif pakai yang mana? 
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Jawaban: 

Twitter sih. Karena lebih update aja gitu, misalkan ada berita jam satu gitu kan, itu 

kaya gak hampir 15 menit langsung ada gitu ditwitter, udah kesebar. Lagian juga 

informasi yang ada di instagram semuanya juga ambilnya di twitter kan, jadi lebih 

update twitter. Kalau twitter itu tuh kayak pertama ya, cepat dapatnya, dicari 

langsung muncul gitu kan, kalau kasih hastag apalagi kan, itu langsung muncul. 

Kedua tuh, informasi-informasinya tuh menurut aku lebih akurat karena dia 

sumber-sumbernya juga ada yang dari official, dari bighitnya, terus juga ada dari 

master-nim nya, nah itu sih. 

Pertanyaan: Kamu ikutin fanbase di twitter gak? 

Jawaban: 

Ikut. Ngefollow sih. Ada sekitar 4. 

Pertanyaan: Biasanya fanbase itu ngapain aja sih? 

Jawaban: 

Pertama jadwalnya BTS itu dimana-mana aja, kedua foto-foto BTS nya ada dimana, 

ketiga juga mereka juga kasih kabar keaadaan BTS juga. Misalnya membernya ada 

yang lagi sakit atau apa. Ada juga misalnya BTS konser nih, nanti lewat fanbase 

mereka bikin project tuh. Nanti dibahas disitu project nya mau bikin apa, mau bikin 

banner lah, atau mau bikin apalah-apalah itu semuanya sih di twitter. 

Pertanyaan: Gimana antusias ARMY buat akun fanbase-fanbase itu? 
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Jawaban: 

Antusiasnya menurut aku sih tinggi banget ya kak, apalagi nge retweetnya udah 

sampe puluhan ribu, ratusan ribu, nge love nya aja ada yang udah sampai dua 

miliaran kalau gak salah, padahal cuman video gif atau gak foto-foto pas dikonser, 

apalagi kalau BTS lagi update twitter, BTS kan sering banget update twitter kan ya, 

itu bener-bener di retweet, di komen, dikomennya udah benar-benar berapa juta, itu 

tuh ARMY gitu lah. 

Pertanyaan: Kamu sering gak ikutan komen di fanbase gitu? 

Jawaban: 

Gak sering komen sih, lebih seringnya ngeretweet sama nge love sih paling. 

Pertanyaan: Tapi kamu pernah buat status mengenai BTS gak? 

Jawaban: 

Status... pernah sih. Tapi statusnya Cuma itu-itu aja, paling kaya nge retweet, paling 

nulis “aaah.. love it”, udah paling kayak gitu-gitu aja. 

Pertanyaan: Alasan kamu bikin status kaya gitu buat apa sih? 

Jawaban: 

Buat nunjukkin kalau, ya ini, aku suka sama BTS, itu kan kayak mengekspresikan 

tapi kan secara tidak langsung, siapa tahu di notice gitu kan, itu sih. 
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Pertanyaan: Kamu ngelakuin aktivitas penggemar itu, setiap hari atau kamu punya 

jam tertentu? 

Jawaban: 

Em,,, bisa dibilang  sih setiap hari, tapi bisa dibilang juga jam-jam tertentu juga, 

karena gak setiap saat megang handphone sih. Mungkin kalau misalkan lagi jam-

jam kosong, gak ngapa-ngapain lihat twitter, atau gak ada denger sesuatu, misalkan 

ada yang kasih kabar BTS lagi di sini nih, lagi direstoran ini, aku langsung buka 

twitter sih, liat foto-foto nya. Paling kalau ada info-info gitu sih baru ngecek, tapi 

bisa juga dibilang setiap hari sih kak. 

Pertanyaan: Waktu kamu cari informasi tentang BTS itu perasaan kamu kayak 

gimana sih? 

Jawaban: 

Perasaan aku tuh ya seneng lah kak, kayak ngelihat mereka, bisa ngelihat mereka, 

wah lucu juga, terhibur, ya, itu sih perasaan aku. Kaya ngelihat mereka sehat, 

ngelihat mereka senyum, terus kayak nyapa-nyapa kita, terus nyuruh kita makan 

ya! Baik-baik ya! Terus ngelihat interaksi antar member juga, kan buat kita ketawa 

juga kan, kaya lucu-lucu. Kayak gitu sih kak perasaannya. 

Pertanyaan: Ketika kamu ngelakuin aktivitas penggemar kamu, ada yang merasa 

ternganggu gak? 

Jawaban: 
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Ada sih. Mungkin kayak misalkan ada temen yang gak suka Korea, lagi kayak gitu-

gitu, kalau lagi ngeliat mereka update dimana, dan foto-fotonya, kita kan teriak ih 

yaampun! Ih lucu banget! Gitu kan, mungkin suara kita gede apa gimana, “Apaan 

sih lo gak jelas! Teriak-teriak sendiri, ketawa-tawa sendiri.” “ngapain sih ngelihatin 

mereka, emang mereka notice apa.” Terus kayak, ya kenapa, pasti lah ada orang-

orang kaya gitu. Kalau orang rumah mungkin udah terbiasa, jadi mereka gak ada 

yang protes. 

Pertanyaan: Waktu awal-awal ada komplen gak dari keluarga tentang aktivitas 

kamu ini? 

Jawaban: 

Ada. Apalagi dari orang tua, dari mama ya, “apaan suka sama mereka, muka-muka 

plastik, mukanya kayak cewek!”. Tapi ya udahlah itukan penilaian mereka ya, kalau 

kita mah yang penting, kita senang, ya udah. 

Pertanyaan: Rasanya kamu dengar BTS dibilang muka plastik gimana? 

Jawaban: 

Sebetulnya itu ya, kecewa sih, kenapa sih mereka sampai segitunya dibilang, 

mereka ngapain juga gitu ke kamu, emang mereka berbuat apa? Sampai dibilang 

muka plastik, dibilang kaya perempuan, dandanannya menor banget, ya kenapa gitu 

loh? Kayaknya biasa-biasa aja. Dan kita juga tahu kan, apa aja yang mereka udah 

lewatin untuk bisa sampai situ, kenapa bisa sampai ngomongnya kayak gitu. Itu aja 

sih, ada rasa kecewa dan juga rasa ingin menjelaskan kalau mereka gak kayak yang 
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dipikirin orang-orang luar sana, tetap aja kan kalau kita udah klarifikasi tapi 

pemikirannya tetap tertutup, jadi ya udah. 

Pertanyaan: Pernah gak kamu nemuin orang-orang kaya gitu di twitter? 

Jawaban: 

Ada sih, beberapa. Tapi gak di notice lah, ngapain lah, toxic banget gitu. 

Pertanyaan: Kamu koleksi barang-barang BTS gak? Apa aja? 

Jawaban: 

Iya. Foto polaroidnya, terus kayak, kebanyakan foto sih kak, foto sama stiker sama 

baju, kayak baju sablonannya gitu. Waktu itu kan sempet nonton konser juga kan 

yang di Jakarta, ada banner nya. Aku juga pernah ikut photo exhibition BTS di sini, 

di organize sama master-nim, fandom gitu. 

Pertanyaan: Rasanya kamu datang ke tempat kayak gitu gimana? 

Jawaban: 

Wah senang banget sih kak. Pertama kita ketemu kan sama ARMY-ARMY yang 

lain kan, dan bisa ngobrol juga walaupun aku orangnya introvert, kayaknya tuh 

kalau udah punya kesamaan ya pasti kan dekat-dekat aja gitu kan, dan disana tuh di 

kasih dengar lagu-lagu nya BTS, kan kalau di denger bareng-bareng seru gitu. Terus 

juga dapat hadiah-hadiah juga kan, photocard gitu. Dan juga master-nim nya itu, 

fansite ya, mereka kan deket sama BTS, jadi kayak juga cerita tentang BTS. Master-

nim nya di datangkan dari Korea langsung, dan mereka berbagi pengalaman sih. 
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Pertanyaan: Kamu merasa rugi gak sih, mengeluarkan budget yang banyak untuk 

BTS? 

Jawaban: 

Rugi ada sih. Di satu sisi perasaan rugi ada, karena itu jumlah uangnya gak dikit ya, 

dan itu bisa di pakai yang lebih penting gitu. Tapi di satu sisi, setelah menerima 

semuanya, kayak melihat mereka, dengar-dengar cerita tentang mereka, kayak ada 

rasa puas gitu. Gak nyesel datang ke acara kaya gitu. 

Pertanyaan: Kalau nanti BTS ada konser lagi kamu mau datang? 

Jawaban: 

Kalau bisa, datang. Kalau ada uang nya hahaha.. kalau gak ada uang juga datang, 

tapi ke bandara palingan wkwkwk 

Pertanyaan: Tuh kamu ikutin BTS sampai kesana kemari, gak ngerasa capek apa? 

Jawaban: 

Gak sih kak. Kalau ngelihat mereka udah rasa puas, rasa bahagia. Setimpal lah itu 

sama kerja keras ikutin pakai mobil lah segala macam, keliling-keliling. 

Pertanyaan: Pernah gak kamu rasa capek? 

Jawaban: 

Capek nya tuh, gimana ya kak? Bukan rasa capek sih, rasa kaya malas gitu loh sama 

mereka. BTS itu kan kerja keras banget ya, semua nya dilakuin sama mereka. Ada 
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rasa kesal aja gitu kak, kenapa sih mereka getol banget gitu kasih semuanya ke kita, 

kenapa sih mereka abis adain konser, bikin konser lagi, gak berhenti-henti gitu loh. 

Jadi kayak, rasa malasnya itu rasa kuatir, rasa malas aku ke BTS itu duplikat ke 

kuatir. Ya gitu, istirahat kek, kemana kek, jalan-jalan sama teman-teman mereka, 

jangan ke kita (ARMY) terus, jangan konser terus, jangan latihan terus, kayaknya 

mereka kalau gak konser, mereka latihan terus deh dilihat dari update-an terus bikin 

lagu kayak gitu-gitu, kan kita juga dengar kan, agak gimana ya? Kalau kalian sakit 

gimana? Kalau kalian kenapa-kenapa gimana? Nah perasaan yang kayak gitu buat 

aku malas lihat twitter, malah lihat mereka update dimana gitu. 

Pertanyaan: Bukan nya kamu senang ya mereka banyak interaksi ke kalian 

(ARMY)? 

Jawaban: 

Senang sih senang, gak tau sih ARMY yang lain. Kalau misalkan udah fans, ngefans 

nya itu kayak udah sayang banget gitu. Gimana sih kalau sama orang yang kita 

sayang? Gak mau mereka capek. Lagian mereka udah kasih semuanya ke aku, jadi 

biarin mereka istirahat dulu. Seenggak nya bikin waktu buat diri sendiri lah gitu sih. 

Pertanyaan: Seberapa penting BTS buat kamu? 

Jawaban: 

BTS tuh penting banget sih kak, dia itu penyemangat, kalau misalkan nih kan lagi 

skripsi kan kak, misalkan otak lagi mumet dengar lagu BTS aja, baru intro lagunya 

aja, udah kayak abis gitu loh, ke cuci gitu otaknya, enak gitu kan. Ngelihat meme, 
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gambar mereka yang kocak-kocak mereka udah langsung senyum, ngelihat foto 

yoongi yang senyum aja bikin aku ikutan senyum. Itu penting banget sih, 

mendampingi hidup aku. Aku kan orangnya karena introvert, jadi gak suka 

membagi masalah ke orang-orang, jadi kayak semuanya di keep sama diri sendiri 

kan. Sama BTS itu dengar-dengar lagu nya dia, message-message, pesan-pesannya, 

love yourself, be you, you beautiful, oh iya ya, kamu tuh gak boleh kayak gini, 

harus kayak gini. Mereka membantu merefleksikan diri aku gitu sih kak. 

Pertanyaan: BTS bawa dampak yang besar buat kehidupan kamu? 

Jawaban: 

Menurut aku pribadi, mereka itu mempengaruhi cara aku melihat dunia. Terus 

gimana aku berinteraksi juga sama orang-orang di sekitar aku. Karena aku sering 

lihat interaksi mereka kan di vlive, atau di BTS run nya mereka, kocak-kocaknya 

mereka, karena lagu-lagu mereka sering aku dengar kan kayak nge cap gitu di 

pikiran aku, bisa tiba-tiba aku lakuin di kehidupan sehari-hari. 

Pertanyaan: Momen terbangga kamu sebagai fans BTS? 

Jawaban: 

Mereka speech di UN, karena mereka benar-benar turun tangan, sampai masuk ke 

UN, melakukan aksi kemanusiaan, melawan depresi, melawan kegelisahan, 

pokoknya benar-benar masalah anak muda sekarang deh. aku sih nangkap pesan 

dari mereka, apa yang terjadi sama mereka dahulu pas sebelum debut, mereka gak 
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mau itu terjadi sama kita gitu ARMY, atau siapa aja di kehidupannya mereka. 

Mereka itu benar-benar gencar, jangan stress. 

Pertanyaan: Merasa terganggu gak sih sama aktivitas penggemar yang kamu 

jalanin? 

Jawaban: 

Enggak sih kak, karena aktivitas penggemar aku gak terlalu ekstrem ya, gak sampai 

ekstrem-ekstrem banget gitu, udah jalan aja berdampingan sama kehidupan sehari-

hari. 

Pertanyaan: Emang penggemar terekstrem yang kamu tahu gimana? 

Jawaban: 

Kayak ya, temen aku ya, benar-benar setiap exhibiton foto itu dia dateng, setiap 

BTS ngeluarin sesuatu yang baru, langsung dibeli. Benar-benar nungguin update-

an BTS, itu yang diluar negara yang beda jam, itu benar-benar ditungguin, benar-

benar ingin langsung lihat. Pasti kan nanti ada tayangan ulang, gak harus sampai 

getol ditungguin banget gitu. 

Pertanyaan: Jadi kamu termasuk fans yang normal? 

Jawaban: 

Iya, masih batas wajar. 
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TRANSKRIP WAWANCARA LANJUTAN 

Narasumber  : Shalomita Dani 

Umur   : 16 Tahun 

Pertanyaan: Kamu kan aktifnya di twitter nih, kalau misalkan gak ada twitter 

gimana? Pengaruh gak buat aktivitas penggemar kamu? 

Jawaban: 

Ngaruh sih paling dikit doang kayak ngerasa..yah ga bebeb'ku ga update lagi dan 

ga bisa ngeliat mereka update lagi. Karena dengan adanya twitter kayak aku ngerasa 

deket gitu loh sama mereka. Yaa ngaruhnya cuma itu sih kak. Ga ngaruh sampe hari 

mita jadi ga semangat gitu enggak lahh 

Pertanyaan: Jadi menurut mita fangirling itu gak terlalu penting? Terus kalo mita 

ga dpt info banyak tentang mereka, gimana respon kamu? 

Jawaban: 

Hhhmm termasuk penting sih. Karena itu salah satu kebahagiaan ku. Tapi bukan 

karena bts ga update lewat twitter aku jadi ga bisa fangirling gitu loh. Kan aku masih 

bisa update dari aplikasi yg lain. Dan fangirling itu bukan cuma nerima updatean 

mereka sih kayak koleksi apapun itu kan termasuk fangirling. Respon mita yaa 

sedikit hampa.."sedikit". 

Pertanyaan: Emang apa yg mita dapetin dari info yang kamu punya? Perasaan 

hampa itu ngaruh gak ke keseharian mita? 

Jawaban: 



146 

 

Kesenangan dan kebahagiaan. Yaa enggak ngaruh sih,kayak cuma perasaan sesaat 

aja.. kayak beberapa jam doang terus yaa kayak biasa aja lagi 

Pertanyaan: Udah buat itu aja? gak share info sama temen2? 

Jawaban: 

Kalo share paling aku share ke temen'army ku. Kalo ke yg lain, mereka kayak 

jadinya jelekin bts gitu. Jadi males juga hehe. Dari pada selek kan..mending yaa 

share ke yg ngerti aja. 

Pertanyaan: Pernah gak dpt respon dr temen army yang gak ngenakin hati kamu? 

Jawaban: 

Enggak pernah sihh 

Pertanyaan: Tujuan mita share info ke temen army yang lain apa? 

Jawaban: 

Biarr seru barengg dan enak aja gitu nyambung sama apa yg diomongin dan mita 

paling seneng itu...kalo mita happy atau bahagia gak sendiri gituu. 

Pertanyaan: Pernah merasa itu useless gak buat mita? 

Jawaban: 

Enggak karena yaa mita seneng bagiin kebahagiaan ahahaha 
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Narasumber  : Karin Irene Berlian 

Umur   : 21 Tahun 

Pertanyaan:  Kamu kan aktif di twitter nih, kalau misalkan gak  ada twitter 

gimana? Pengaruh gak ke aktivitas penggemar kamu? 

Jawaban: 

Pengaruh kak karna info-info soal bias lebih cepat disebar lewat twitter dan lebih 

lengkap gitu kak jadi kalo gak ada twitter jadi susah cari info,terus harus cari-cari 

ke media sosial lain yang belum tentu update banget dan lengkap. 

Pertanyaan: Seberapa penting sih informasi itu buat kamu? 

Jawaban: 

Penting banget kak karena itu menyangkut seseorang yang aku gemari wkwk Jadi 

aku sebagai penggemar pingin tau berita-berita yang menyangkut idola aku kak 

maupun berita buruk atau baik. 

Pertanyaan: Kenapa kamu ingin tau segitunya? Apa yang kamu dapatin dari info 

yang kamu punya? 

Jawaban: 

Ya karena udah suka banget jatuh cinta atau perasaan mengidolakan itu kak yang 

buat aku pingin tau apapun info-info tentang bias aku tapi aku masih cari info 

sebatas wajarnya yang gak menganggu privasi bias aku kak gak sampe jadi fans 

sasaeng. Kalo aku udah punya info-info nya yang pertama aku nyebarin lagi ke 
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lingkungan teman-teman per kpopan terus ada rasa puas aja gitu kak kalau udah 

tau. 

Pertanyaan: Untuk apasih kamu lakuin itu rin? 

Jawaban: 

Kalau kata anak muda sekarang “bucin” kak wkwkwk Aku suka dengan ngelakuin 

itu, aku gak  merasa kegiatan fangirling ini negative buat hidup aku dan menurut 

aku dengan melakukan ini aku jadi uptodate dengan berita-berita di luar Indonesia 

secara bias ada di korea wkwk Ya jadi bisa dibilang definisi nya sama kaya bucin 

gitu kak. 

Pertanyaan: Kalau misalkan respon yang didapet gak sesuai ekspetasi kamu 

gimana? 

Jawaban: 

Ya gak gimana-gimana sih kak, ya paling kalau gak sesuai ekspetasi ya kecewa 

sedih tapi ga sampai melakukan hal ekstrim dan kalau emang infonya jelek banget 

setidaknya nunjukin dukungan buat bias. 

Pertanyaan: Bisa berpengaruh ke keseharian kamu gak? 

Jawaban: 

Ngaruh mungkin ke mood aku aja kak sehari-hari, misalkan kalau beritanya buruk 

biasanya ngaruh ke mood aku juga,bisa di bilang secara keseluruhan ngaruh ke 

keseharian aku. 
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Pertanyaan: Wah penting banget ya berarti? Hahaha berpengaruh gak ke perilaku 

kamu keorang sekitar? Kenapa bisa segitunya? 

Jawaban: 

Menurut aku enggak sih kak soalnya kalau mood aku jelek, aku cuma diem aja. 

Kalau diajak ngomong baru ngomong tapi gak tau kalau dari sisi orang lain 

wkwkwk Gak tau kak kaya udah terprogram aja gitu gak gatau kenapa gak bisa 

dijelaskan dengan kata-kata kak. 

Pertanyaan: Pernah gak ada yang sadar kalau kamu lagi badmood? 

Jawaban: 

Aku selalu nyadar kalau aku badmood kak, karena aku pasti bawaannya mager terus 

pengen pulang aja ke rumah wkwk 

Pertanyaan: Emang gak ngelakuin interaksi ke teman-teman? 

Jawaban: 

Diem tetap ngescroll twitter kak, pulang kerumah juga tetap pantengin twitter siapa 

tau ada info-info yang muncul lagi kan, jadi kaya pingin pantengin aja itu sosmed 

wkwk 

Pertanyaan: Kalau misalkan ada yang ajak ngobrol di diemin aja gitu? 

Jawaban: 

Ya enggak juga sih kak tapi pasti ada aja yang beda. 
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Pertanyaan: Mereka gak sadar? 

Jawaban: 

Kalau kenal aku pasti nyadar kalau aku badmood. 

Pertanyaan: Berarti negative dong kalau sampai bikin badmood dan buat orang-

orang sekitar kamu ngerasain mood jelek kamu? 

Jawaban: 

Mmm bisa juga dibilang gitu sih kak. Hmm.. iya juga ya kak wkwkwk 

Pertanyaan: Pernah merasa useless gak sih sama aktivitas kamu yang kayak gitu? 

Jawaban: 

Sampai sejauh ini enggak kak. 
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Narasumber  : Hediati Romaida 

Umur   : 22 Tahun 

Pertanyaan: Kalau misalnya gak ada twitter gimana? 

Jawaban: 

Pindah ke platform lain. 

Pertanyaan: Menurut kamu platform lain akan memuaskan gak? 

Jawaban: 

Karena sekarang aku nyaman banget pakai twitter, jadi kalau sekarang aku 

dimintain pendapat tentang itu, enggak sih. Menurut aku yang cinta banget sama 

twitter, sebagian besar waktu aku dihabisin sama twitter, udah nyaman banget sih 

sama twitter, gak mau pindah ke platform lain. 

Pertanyaan: Seberapa penting sih kamu ngelakuin aktivitas kamu di twitter? 

Jawaban: 

Penting untuk mendukung idola sih. Mulai dari retweet berita tentang idola, 

interaksi sama sesama kita, fandom ARMY, sepenting itu sih menurut aku. 

Pertanyaan: Apa sih yang kamu dapatin dari aktivitas itu? 

Jawaban: 

Lebih ke interaksi sih sebenarnya, sebenarnya pada awalnya ini khusus untuk 

twitter ya, jadi ditwitter itu kita bikin tweet dengan ngetag akun BTS, karena itu 
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penting buat naikin chart kepopuleran BTS di dunia maya. Jadi di billboard itu 

mereka punya semacam penghargaan gitu, namanya top 50 social artist, aku sebagai 

ARMY berlomba-lomba untuk nge tweet ngetag akun BTS supaya kepopuleran 

BTS di chart itu gak turun, jadi tetap ditingkat teratas lah. 

Pertanyaan: Buat apa ngelakuin chart-chart itu? 

Jawaban: 

Biar idola aku tetap popular sih. 

Pertanyaan: Kalau misalnya mereka gak populer kamu gak suka lagi? 

Jawaban: 

Gak gitu sih. Dari aku sendiri, karena aku garis keras banget, aku suka BTS bukan 

karena ke populerannya, banyak sisi lain lah, bukan hanya tentang kepopuleran 

mereka aja. 

Pertanyaan: Selama kamu ngelakuin aktivitas kamu di twitter, respon apa aja sih 

yang kamu dapat? 

Jawaban: 

Beragam sih. Ada yang positif dan negative, pasti. Yang positifnya, selalu dapat 

dukungan juga sih dari teman-teman lain, dapat teman baru juga. Kita di dukung 

karena sama-sama suka BTS jadi jatuhnya moral support, jangan malu dukung 

BTS, jangan merasa aneh dukung band yang notabenenya nyanyi gak menggunakan 

bahasa inggris. Kalau dari sisi negatifnya, masih banyak orang yang ngejudge kita 
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bocah-bocah main twitter, ngedukung BTS sampai segitunya, ya gitu sih, banyak 

pandangan miring tentang kita. 

Pertanyaan: Respon kamu sama tanggapan miring itu apa? 

Jawaban: 

Kalau komen yang negatif udah keterlaluan menurut aku, pasti ditanggepin sih. Ya, 

nanggapin komen yang udah melewati batas lah istilahnya. Cuma kalau komen-

komen yang masih biasa aja, menghinanya gak sampai bawa-bawa keluarga, bawa-

bawa ras, ya itu biasa aja. Gak ambil pusing sih. 

Pertanyaan: Gunanya kamu ngerespon itu apasih? Tujuannya? 

Jawaban: 

Kalau secara kongkret sih gak ada hal yang spesifik sih ngelakuin itu, cuman 

kesenangan tersendiri. Based dari karena suka. Siapa sih yang mau idola kita dapat 

omongan gak baik, pasti ke trigger sih. 

Pertanyaan: Kalau misalnya kamu gak main twitter kamu gak mendapat 

kesenangan? 

Jawaban: 

Bisa dibilang gitu sih, jadi kaya hampa. Karena twitter itu salah satu platform bagi 

kita, bagi fandom, ya itu untuk tuker informasi, untuk dukung idola, untuk dapat 

teman baru kayak gitu sih. Kalau misalkan gak ada twitter, lebih ke hampa sih, 

karena bingung gitu kan mau kemana. Mau cari tahu dengan cara gimana, karena 
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kita udah suka twitter banget, yaudah twitter aja gak ada pikiran mau ke platform 

yang lain sih memang. 

Pertanyaan: Mempengaruhi ke kamu gak kalau gak buka twitter? 

Jawaban: 

Bisa dibilang ya, Karena aku gabisa sehari gak buka twitter. Dalam sehari pasti 

buka twitter, gak bisa gak. 

Pertanyaan: Hal pertama yang kamu lakuin pas buka twitter apa? 

Jawaban: 

Buka akun idola sih, dan aku kan juga menghidupkan notifikasi akun mereka, jadi 

kalau mereka ngetweet itu pasti notifnya masuk ke tempat aku kan, tiap ada notif 

yang masuk langsung ke akun mereka. Gitu sih 

Pertanyaan: Bisa berpengaruh gak ke mood kamu kalau gak buka twitter? 

Jawaban: 

Gak sampe se ektrim itu sih. 

Pertanyaan: Misalnya kamu dengar berita yang tidak mengenakan dari twitter, itu 

bisa pengaruh gak? 

Jawaban: 

Kalau beritanya miring dan gak masuk akal, berpengaruh banget sih. Gak hanya ke 

aku doang, ke fans yang lain juga. Bisa kesel seharian. 
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Pertanyaan: Orang sekitar kamu sadar gak? 

Jawaban: 

Sadar gak ya? Sadar sih hahaha 

Pertanyaan: Merasa ternganggu gak? 

Jawaban: 

Itu kayaknya 50:50 deh haha Kalau misalkan teman aku yang ARMY, mereka lihat 

bacotan aku yang marah-marah dan kesel sama berita tentang BTS gak masuk akal, 

mereka juga bakal nanggepin juga gitu sama kekesalan aku. Tapi kalau adek aku 

yang bukan notabenenya ARMY, dia protes apaan sih kak, kerjaan lu di depan hp 

aja kepoin BTS mulu. Ketika aku ngomel-ngomel tentang BTS, pasti dia langsung 

apaan sih, ngapain dah. Malah cuekin. Nanggapinnya malah jadi ikutan kesal juga, 

kesalnya dia lebih ke aku sih, karena dia menganggap aku lebay. 

Pertanyaan: Pernah ngerasa aktivitas kamu ini useless gak sih? 

Jawaban: 

Di satu titik…. Hahahaha iya sih useless. 

Pertanyaan: Kenapa? 

Jawaban: 

Karena sebenarnya dengan aku mendukung idola, aku buang-buang uang gak sih? 

Aku buang-buang kuota, aku hahahaha buang-buang buat beli marc, beli album lah. 
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Sebenarnya dengan aku mendukung idola, aku ini menghamburkan uang bukan 

malah mendapatkan uang. At one point, sebenarnya ini useless sih. 

Pertanyaan: Kalau kamu merasa useless, kenapa tetap dilakuin? 

Jawaban: 

Dengan alasan cinta itu tuh berdasar gak sih? Hahahahaha. Gimana ya? Dedikasi 

sih. 

Pertanyaan: Kenapa kamu mendedikasi kan dirimu buat mereka? 

Jawaban: 

Sebenarnya karena aku melihat mereka sebagai gak hanya semata-mata idola. Tapi 

karena aku melihat mereka udah melampaui batas itu, gak hanya sebatas mata 

doang. Aku ikutin mereka karena kepribadiannya oke. Bahkan mereka itu bagi 

sebagian fans, mereka itu menyelamatkan fans dengan musik yang mereka bikin. 

Dan mereka memakai platform mereka dengan baik menurut gue. 

Pertanyaan: Di twitter kamu semuanya bahas tentang BTS? 

Jawaban: 

Oh jelaslah wkwkwk mohon maaf nih wkwk kalau diangkain 80% tentang BTS, 

sisanya baru tentang aku sih wkwk atau mungkin bahkan 90% 

Pertanyaan: Fitur twitter yang menurut kamu yang paling membantu banget dalam 

fangirling kamu? 
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Jawaban: 

Nge tweet sih, itu mantep banget. Dengan bikin tweet itu salah satu bentuk aku 

support BTS, selain mempertahankan mereka di chart itu, tapi itu sebagai dukungan 

buat mereka, ya mungkin mereka pernah lihat tweet-tweet fans nya. 

Pertanyaan: Apa yang diharapin dari tweet itu? 

Jawaban: 

Semoga BTS baca wkwk supaya BTS tahu kalau banyak yang support mereka. 
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KODING  WAWANCARA NARASUMBER (INFORMAN 1) 

Wawancara Hasil Reduksi 

 Twitter sama instagram. Twitter 

sih lebih tepatnya, lebih banyak 

informasi yang didapetin dari 

twitter dibanding instagram. 

Twitter 

 Konsernya, berita tentang BTS, 

kayak tentang billboard, posisi 

duduk mereka disebelah mana. 

 Enggak ikutin akun fanbase. 

 Setiap hari sih 

 Dengan adanya twitter kayak aku 

ngerasa deket gitu loh sama 

mereka. 

 Kadang kalau itu keren, atau gak 

ada postingan mengenai RM saya 

suka repost gitu sih, discreenshot 

juga trus masukin snapgram 

dengan kehaluan saya sebagai 

penggemar. Sampe saya bikin 

akun lain buat RM supaya bisa 

fangirlin’. 

Aktivitas Penggemar 

 

 Namanya bucin jadi ya mau 

dateng nonton. Kalo liat mereka di 

youtube, twitter itu suka greget 

sendiri. Saya sering mimpi dateng 

ke konser mereka, saya bisa 

ngeliat mereka secara langsung 

dan bisa teriak manggil nama 

mereka. 

 Saya mau bagiin excited saya 

tentang bts ke orang-orang yang 

gatau bts. Saya mau banget orang 

menilai baik tentang bts. 

 Kalo sama papa uang jalan Cuma 

dikasih 200 ribu, tapi kalo abis ya 

minta lagi. Kalo emang bener-

bener pengen barang itu sih ya 

nabung, tiap hari 10 ribu paling. 

 Emang pelarian ya? Ga pelarian 

juga kayaknya sih. Karena bts 

nyenengin saya bukan pas saya 

sedih sih, tapi pas seneng juga. 
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 Termasuk penting sih. Karena itu 

salah satu kebahagiaan ku. Tapi 

bukan karena bts ga update lewat 

twitter aku jadi ga bisa fangirling 

gitu loh. 

 Kalo share paling aku share ke 

temen ARMY ku. Kalo ke yg lain, 

mereka kayak jadinya jelekin bts 

gitu. Jadi males juga hehe. Dari 

pada slek kan, mending yaa share 

ke yg ngerti aja. 

Pertukaran Sosial 

 Biar seru bareng dan enak aja gitu 

nyambung sama apa yg 

diomongin dan mita paling seneng 

itu...kalo mita happy atau bahagia 

gak sendiri gitu. 

 Dari temen sendiri, ada yang 

ceritain, abis itu baru dicari 

beritanya di twitter. Pernah sih 

sempet ikutan satu event perayaan 

ultah member bts dapat infonya 

dari fanbase twitter 

@armyindonesia, mau coba 

ketemu army yang lain. 

 Respon mita yaa sedikit 

hampa.."sedikit". 

 Kesenangan dan kebahagiaan. Yaa 

enggak ngaruh sih,kayak cuma 

perasaan sesaat aja... 

 

 

KODING WAWANCARA NARASUMBER (INFORMAN 2) 

Wawancara Hasil Reduksi 

 Kalo info personal detail itu di 

instagram atau twitter, di fanbase 

biasanya. Kayak misalnya 

konser-konser gitu, mereka 

infonya lewat twitter. 

Twitter 
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 Karena aku follow akun-akun 

yang berhubungan dengan bts, 

setiap aku buka sosmed pasti 

munculnya berita tentang bts 

terus. 

 Dan boyband yang aku suka 

pertama kali itu B2ST yang 

judulnya fiction, dari situ udah 

mulai cari tau tentang kpop. Dan 

sekarang suka sama bts, 

sebenernya aku udah tau lama 

tentang bts tapi biasa aja tapi 

bucinnya pas jaman lagu run. Pas 

jaman lagu yang never walk 

alone mulai beli-beli album bts 

sih. 

Aktivitas penggemar  Kuliah sih. Tapi kalo diluar 

akademik saya ikut teater dan 

ikut cover dance korea. 

 Untuk cari tau sendiri sih 

biasanya seharian sih, tapi gak 

tiap hari. 

 Tujuan khusus sih gak ada ya. 

Pengen rasain aja sensasinya 

koleksi barang-barang bts. 

 Iya. Aku koleksi album bts, 

sekitar ada 8 album dan 

Armybomb lightstick bts juga. 

 BTS itu membawa pengaruh 

besar ke aku sih. Mereka 

mengajarkan aku untuk love 

yourself lewat campaignya. Sadar 

kalo diri sendiri itu berharga. 

Pertukaran sosial 

 Mereka mengajarkan hal positif 

ke penggemarnya. 

 Untuk datang ke acara itu kan ada 

budgetnya, minimal 100 ribuan, 

mungkin karena aku belum ada 

experience ikut itu jadi aku belum 

nemu worth nya dimana. Dan aku 

pikir ada hal yang lebih penting 

dari itu. Tapi kalo untuk album 

sih aku masih mau keluarin sih. 
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 Dulu aku mikir rugi banget kalo 

beli barang-barang kayak gitu 

yang sebenernya bisa di dapetin 

secara gratis. 

 Tapi pas pertama kali aku coba-

coba beli album, sensasinya 

emang beda sama foto yang 

didapetin di internet sama yang 

dari album langsung. 

 Kalo untuk lightstick juga 

sebenernya bukan kewajiban 

juga, tapi kalo pas mereka konser 

gak ada lightick itu kaya hampa, 

dan kalo punya lightstick sendiri 

emang beda sensasinya. Ngerasa 

worth it lah. 

 Gak. Aku malah 

memperjuangkan apa yang udah 

aku pegang 

 Ada banget perasaan euforianya 

sendiri. Mereka itu bener-bener 

punya talenta yang melebihi 

orang-orang biasa. 

 Jadi setiap aku liat mereka selalu 

ada rasa bangga. 

 Menurut aku sih baik-baik aja, 

aku gak bawa dampak buruk ke 

orang lain juga. Dan kalaupun 

negatif, itu Cuma aku aja yang 

rasain dan gak rugiin orang lain. 

 

KODING WAWANCARA NARASUMBER (INFORMAN 3) 

Wawancara Hasil Reduksi 

 Iya. Untuk informasi dari 

kalangan sesama fans sih 

tentunya dari fanbase ya, kaya 

bts indonesianya, atau armyindo. 
Twitter 

 Saat ini twitter. Biasanya aku cari 

informasi mengenai bts dari 

hastag-hastag world wide topic 

trending. 
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 Fanbase ini sangat membantu sih 

untuk distribusi informasi. 

 Panncafe itu tempat dimana kita 

sebagai fans bisa mengakses 

informasi artis idola kita secara 

official. Jadi, bener-bener dapat 

info terupdate, trus jadwal 

manggung dimana-mana baik 

offair maupun onair ya,schedule 

hari ini apa, kaya gitu. 

 Suka banyak forum-forum tuh di 

panncafe, nah biasanya mereka 

suka join juga. Dari sini kita 

bener-bener tau berita terupdate 

dan teraktual lah. 

Panncafe 

 Sesuai sama hobi dan passion 

aku, saat ini aku sedang jadi 

admin dibeberapa fanbase kpop 

dan suka ikut gathering sama 

acara yang bertemakan kpop gitu 

sih. 

Aktivitas Penggemar 

 Aku iya. Aku admin disalah satu 

fanbase 

 Untungnya mereka tau sasaran 

idol korea ini bukan Cuma fans 

di korea aja, tapi ada fans 

internasionalnya juga, jadi 

memang setiap panncafe itu akan 

menyediakan dua tipe bahasa 

inggris dan korea. 

 Lumayan aktif sih 

 Biasanya sih aku simpen sendiri 

ya. 

 Biasanya nanti aku kasih 

komentar dikolom reply, “Heol,” 

“Daebak.” “Gila keren banget.” 

 Aku pakainya bahasa korea. 

Selain melatih bahasa korea, dan 

lebih mudah dipahami aja. 

 Kalo sekarang gak usah cari 

liriknya, tinggal dengerin sekali 

dua kali udah hafal. Selain itu 

juga ini aku pake buat ngobrol 

kan, berkomunikasi sama orang 
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koreanya langsung. Di panncafe 

ini temen kita kan bukan Cuma 

fans internasional aja, tapi ada 

yang korea juga. 

 Enggak sih, namanya juga 

passion. Kalo kita capek berarti 

bukan dari hati, karena aku untuk 

kpop sendiri ini bener-bener dari 

hati, bener-bener cinta. 

 Kalo misalnya ada berita yang 

kita tau, terus kita share dengan 

niat buat orang lain tau bts 

sekeren apa, itu ada rasa satisfy 

atau kepuasan tersendiri sih. 

Pertukaran Sosial 

 Namanya benefit kan ada materil 

dan imateril ya, kalo yang materil 

kan berupa uang, yang bener-

bener keliatan nyata. Sebenarnya 

sih kalo untuk masalah hitung-

hitungan untung rugi ya, dengan 

beli merchandise kayak gitu 

sebagai investasi buat diri. 

 Sengaja di jadwalin biar ga 

bentrok. Kita punya grup chat 

khusus admin, sebelum posting 

biasanya nanti share di grup dulu 

biar gak tumpang tindih. 

 

KODING WAWANCARA NARASUMBER (INFORMAN 4) 

Wawancara Hasil Reduksi 

 Twitter. Karena BTS juga sangat 

aktif di twitter. @BTS_twt itu 

akun twitter yang mereka pegang 

sendiri. 

Twitter 

 Aku pengguna twitter garis keras, 

karena buat aku twitter itu 

sumber informasi pertama aku 

deh kayaknya. Semua informasi 

BTS ada nya dari twitter 

 Karena sekarang aku nyaman 

banget pakai twitter, jadi kalau 

sekarang aku dimintain pendapat 

tentang itu, enggak sih 
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 Menurut aku yang cinta banget 

sama twitter, sebagian besar 

waktu aku dihabisin sama twitter, 

udah nyaman banget sih sama 

twitter, gak mau pindah ke 

platform lain. 

 Malah postingan yang aku liat di 

instagram, rata-rata mereka ambil 

dari twitter dan mereka post lagi 

di instagram. Ujung-ujungnya 

twitter tetap jadi sumber utama, 

kaya mainsource nya. BTS aktif 

juga di twitter kan jadi mereka 

juga kalo update di twitter. 

 Twitter itu salah satu platform 

bagi kita, bagi fandom, ya itu 

untuk tuker informasi, untuk 

dukung idola, untuk dapat teman 

baru kayak gitu sih 

 Kalau misalkan gak ada twitter, 

lebih ke hampa sih, karena 

bingung gitu kan mau kemana. 

Mau cari tahu dengan cara 

gimana, karena kita udah suka 

twitter banget, yaudah twitter aja 

gak ada pikiran mau ke platform 

yang lain sih memang 

 Ya, tentang BTS. 

Aktivitas Penggemar 

 Penting untuk mendukung idola 

sih. Mulai dari retweet berita 

tentang idola, interaksi sama 

sesama kita, fandom ARMY, 

sepenting itu sih menurut aku 

 Aku sebagai ARMY berlomba-

lomba untuk nge tweet, nge tag 

akun BTS supaya kepopuleran 

BTS di chart itu gak turun, jadi 

tetap ditingkat teratas lah. 

 Kalau secara kongkret sih gak 

ada hal yang spesifik sih 

ngelakuin itu, cuman kesenangan 

tersendiri. 

 Based dari karena suka. Siapa sih 

yang mau idola kita dapat 
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omongan gak baik, pasti ke 

trigger sih. 

 Bisa dibilang ya, Karena aku 

gabisa sehari gak buka twitter. 

 Dalam sehari pasti buka twitter, 

gak bisa gak. 

 Buka akun idola sih, dan aku kan 

juga menghidupkan notifikasi 

akun mereka, jadi kalau mereka 

ngetweet itu pasti notifnya masuk 

ke tempat aku kan. 

 Nge tweet sih, itu mantep banget 

 Dengan bikin tweet itu salah satu 

bentuk aku support BTS, selain 

mempertahankan mereka di chart 

itu, tapi itu sebagai dukungan 

buat mereka, ya mungkin mereka 

pernah lihat tweet-tweet fans nya. 

 Oh jelaslah wkwkwk mohon 

maaf nih wkwk kalau diangkain 

80% tentang BTS, sisanya baru 

tentang aku sih wkwk atau 

mungkin bahkan 90%. 

 Gak juga sih, berinteraksi sama 

ARMY lain. Ya kaya mutual 

sama yang lain. Ngobrol, saling 

mention. 

Pertukaran Sosial 

 Bisa dibilang random sih. 

Misalnya aku bikin satu tweet 

tentang BTS, terus nanti ada 

ARMY lain yang reply, yaudah 

abis itu berlanjut kita mentionan, 

abis itu baru pindah ke direct 

message. 

 Mostly luar sih hahaha kebetulan 

aja banyaknya mutual aku 

ARMY nya dari luar. 

 Lebih ke interaksi sih 

sebenarnya, sebenarnya pada 

awalnya ini khusus untuk twitter 

ya, jadi ditwitter itu kita bikin 

tweet dengan ngetag akun BTS, 

karena itu penting buat naikin 
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chart kepopuleran BTS di dunia 

maya 

 Beragam sih. Ada yang positif 

dan negative, pasti. Yang 

positifnya, selalu dapat dukungan 

juga sih dari teman-teman lain, 

dapat teman baru juga 

 Kita di dukung karena sama-

sama suka BTS jadi jatuhnya 

moral support, jangan malu 

dukung BTS, jangan merasa aneh 

dukung band yang notabenenya 

nyanyi gak menggunakan bahasa 

inggris 

 Kalau beritanya miring dan gak 

masuk akal, berpengaruh banget 

sih. Gak hanya ke aku doang, ke 

fans yang lain juga. Bisa kesel 

seharian 

 Kalau misalkan teman aku yang 

ARMY, mereka lihat bacotan aku 

yang marah-marah dan kesel 

sama berita tentang BTS gak 

masuk akal, mereka juga bakal 

nanggepin juga gitu sama 

kekesalan aku. 

 Di satu titik…. Hahahaha iya sih 

useless. 

 Karena sebenarnya dengan aku 

mendukung idola, aku buang-

buang uang gak sih? Aku buang-

buang kuota, aku hahahaha 

buang-buang buat beli marc, beli 

album lah. 

 Sebenarnya dengan aku 

mendukung idola, aku ini 

menghamburkan uang bukan 

malah mendapatkan uang. At one 

point, sebenarnya ini useless sih. 

 Dengan alasan cinta itu tuh 

berdasar gak sih? Hahahahaha. 

Gimana ya? Dedikasi sih 

 Sebenarnya karena aku melihat 

mereka sebagai gak hanya 

semata-mata idola. Tapi karena 
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aku melihat mereka udah 

melampaui batas itu, gak hanya 

sebatas mata doang. 

 Dan mereka memakai platform 

mereka dengan baik menurut 

aku. 

 Seneng aja, gak bosen. Aku 

belum pernah ngerasain bosen 

sama sekali, ah ngapain sih 

ngestalkin’ BTS, ah capek BTS 

mulu, gak pernah loh. Aku malah 

nungguin kapan nih BTS nge 

tweet. 

 Koleksi apa dulu nih? Kalo 

datang ke konser termasuk 

koleksi gak sih? Tapi aku pengen 

banget punya lightstick sih. 

Sampai sekarang sih aku belum 

punya lightstick, dan aku harus 

punya. Btw, BTS baru keluarin 

lightstick model terbaru. Tapi 

untuk koleksi yang lain aku ada 

sih, photocard termasuk koleksi 

gak? Hehe 

 Kesenangan pribadi cuy. Karena 

aku bahagia aja gitu bisa liat foto 

idola aku, bisa membawa dia 

kemanapun aku pergi gitu. 

Kebahagiaan tersendiri sih, kaya 

mau berbagi kebahagiaan aja 

buat dia. Agak aneh sih, tapi 

menurut aku itu.. 

 

KODING WAWANCARA NARASUMBER (INFORMAN 5) 

Wawancara Hasil Reduksi 

 Twitter sih. Karena lebih update 

aja gitu, misalkan ada berita jam 

satu gitu kan, itu kaya gak  

sampai 15 menit langsung ada 

gitu ditwitter, udah kesebar. 
Twitter 

 Kalau twitter itu tuh kayak 

pertama ya, cepat dapatnya, 

dicari langsung muncul gitu kan, 
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kalau kasih hastag apalagi kan, 

itu langsung muncul. Kedua tuh, 

informasi-informasinya tuh 

menurut aku lebih akurat karena 

dia sumber-sumbernya juga ada 

yang dari official, dari bighitnya, 

terus juga ada dari master-nim 

nya, nah itu sih. 

 Pertama jadwalnya BTS itu 

dimana-mana aja, kedua foto-foto 

BTS nya ada dimana, ketiga juga 

mereka juga kasih kabar 

keaadaan BTS juga. 

 Misalnya BTS konser nih, nanti 

lewat fanbase mereka bikin 

project tuh. 

 Antusiasnya menurut aku sih 

tinggi banget ya kak, apalagi nge 

retweetnya udah sampe puluhan 

ribu, ratusan ribu, nge love nya 

aja ada yang udah sampai dua 

miliaran kalau gak salah. 

 Pengaruh kak karena info-info 

soal bias lebih cepat disebar 

lewat twitter dan lebih lengkap 

gitu kak jadi kalo gak ada twitter 

jadi susah cari info,terus harus 

cari-cari ke media sosial lain. 

 Gak sering komen sih, lebih 

seringnya ngeretweet sama nge 

love sih paling. 

Aktivitas Penggemar 

 Status... pernah sih. Tapi 

statusnya Cuma itu-itu aja, paling 

kaya nge retweet, paling nulis 

“aaah.. love it”. 

 Em,,, bisa dibilang  sih setiap 

hari, tapi bisa dibilang juga jam-

jam tertentu juga, karena gak 

setiap saat megang handphone 

sih. 

 Paling kalau ada info-info gitu 

sih baru ngecek, tapi bisa juga 

dibilang setiap hari sih kak. 
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 Penting banget kak karena itu 

menyangkut seseorang yang aku 

gemari wkwk 

 Sebagai penggemar pingin tau 

berita-berita yang menyangkut 

idola aku kak 

 Ya karena udah suka banget jatuh 

cinta atau perasaan mengidolakan 

itu kak yang buat aku pingin tau 

apapun info-info tentang bias aku 

 Dengan melakukan ini aku jadi 

uptodate dengan berita-berita di 

luar Indonesia secara bias ada di 

korea wkwk 

 Waktu itu kan sempet nonton 

konser juga kan yang di Jakarta, 

ada banner nya. Aku juga pernah 

ikut photo exhibition BTS di sini, 

di organize sama master-nim, 

fandom gitu. 

 Kalau bisa, datang. Kalau ada 

uang nya hahaha.. kalau gak ada 

uang juga datang, tapi ke bandara 

palingan wkwkwk 

 BTS kan sering banget update 

twitter kan ya, itu bener-bener di 

retweet, di komen, dikomennya 

udah benar-benar berapa juta, itu 

tuh ARMY gitu lah. 

Pertukaran Sosial 

 Buat nunjukkin kalau, ya ini, aku 

suka sama BTS, itu kan kayak 

mengekspresikan tapi kan secara 

tidak langsung, siapa tahu di 

notice gitu kan, itu sih. 

 Perasaan aku tuh ya seneng lah 

kak, kayak ngelihat mereka, bisa 

ngelihat mereka, wah lucu juga, 

terhibur, ya, itu sih perasaan aku 

 Pantengin twitter siapa tau ada 

info-info yang muncul lagi kan, 

jadi kaya pingin pantengin aja itu 

sosmed wkwk 
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 Kalo aku udah punya info-info 

nya yang pertama aku nyebarin 

lagi ke lingkungan teman-teman 

per kpopan terus ada rasa puas 

aja gitu kak kalau udah tau 

 Aku suka dengan ngelakuin itu, 

aku gak  merasa kegiatan 

fangirling ini negative buat hidup 

aku 

 Paling kalau gak sesuai ekspetasi 

ya kecewa sedih tapi ga sampai 

melakukan hal ekstrim 

 Ngaruh mungkin ke mood aku 

aja kak sehari-hari, misalkan 

kalau beritanya buruk biasanya 

ngaruh ke mood aku juga,bisa di 

bilang secara keseluruhan ngaruh 

ke keseharian aku. 

 Menurut aku enggak sih kak 

soalnya kalau mood aku jelek, 

aku cuma diem aja. 

 Kalau diajak ngomong baru 

ngomong tapi gak tau kalau dari 

sisi orang lain wkwkwk 

 Gak tau kak kaya udah 

terprogram aja gitu gak gatau 

kenapa gak bisa dijelaskan 

dengan kata-kata kak. 

 Aku selalu nyadar kalau aku 

badmood kak. Kalau kenal aku 

pasti nyadar kalau aku badmood 

 Ya udahlah itukan penilaian 

mereka ya, kalau kita mah yang 

penting, kita senang, ya udah. 

 Sebetulnya itu ya, kecewa sih, 

kenapa sih mereka sampai 

segitunya dibilang, mereka 

ngapain juga gitu ke kamu, 

emang mereka berbuat apa? 

 Wah senang banget sih kak. 

Pertama kita ketemu kan sama 

ARMY-ARMY yang lain kan, 

dan bisa ngobrol juga walaupun 

aku orangnya introvert, kayaknya 

tuh kalau udah punya kesamaan 
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ya pasti kan dekat-dekat aja gitu 

kan, dan disana tuh di kasih 

dengar lagu-lagu nya BTS, kan 

kalau di denger bareng-bareng 

seru gitu. 

 Rugi ada sih. Di satu sisi 

perasaan rugi ada, karena itu 

jumlah uangnya gak dikit ya, dan 

itu bisa di pakai yang lebih 

penting gitu. Tapi di satu sisi, 

setelah menerima semuanya, 

kayak melihat mereka, dengar-

dengar cerita tentang mereka, 

kayak ada rasa puas gitu. 

 Kalau ngelihat mereka udah rasa 

puas, rasa bahagia. Setimpal lah 

itu sama kerja keras ikutin pakai 

mobil lah segala macam, 

keliling-keliling 

 Capek nya tuh, gimana ya kak? 

Bukan rasa capek sih, rasa kaya 

malas gitu loh sama mereka. BTS 

itu kan kerja keras banget ya, 

semua nya dilakuin sama mereka. 

Ada rasa kesal aja gitu kak, 

kenapa sih mereka getol banget 

gitu kasih semuanya ke kita, 

kenapa sih mereka abis adain 

konser, bikin konser lagi, gak 

berhenti-henti gitu loh. Jadi 

kayak, rasa malasnya itu rasa 

kuatir, rasa malas aku ke BTS itu 

duplikat ke kuatir. 

 Nah perasaan yang kayak gitu 

buat aku malas lihat twitter, 

malah lihat mereka update 

dimana gitu. 
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Hasil Reduksi Hasil Display Kesimpulan 

Twitter 

 Lebih banyak informasi 

 Interaksi dengan sesama 

penggemar 

 Fiturnya memudahkan 

penggemar dalam mencari 

informasi. 

 Membantu penggemar dalam 

mendistribusikan informasi 

melalui fanbase 

 BTS lebih aktif menggunakan 

twitter 

 Informasi lebih akurat karena 

sumbernya jelas 

 Project untuk konser biasanya 

dikomunikasikan lewat 

fanbase 

 Lebih cepat dapat informasi. 

 Merasa dekat dengan idola 

 Sumber utama informasi 

 Platform bagi fandom untuk 

bertukar informasi, 

mendukung idola, dan 

mendapatkan teman baru. 

Twitter merupakan sumber 

informasi utama dibanding 

platform media sosial lainnya. 

Melalui fitur yang terdapat 

pada platform twitter, 

penggemar merasa terbantu. 

Informasi yang diterima juga 

akurat dari sumber yang  jelas. 

Aktivitas Penggemar 

 Me posting ulang foto BTS di 

media sosial 

 Menonton kegiatan BTS di 

media sosial 

 Berbagi cerita tentang BTS 

 Membeli album BTS 

 Ikut dance cover 

 Mengoleksi barang-barang 

yang menyangkut BTS 

 Menjadi admin fanbase BTS 

di twitter untuk menyalurkan 

passion nya 

 Meninggalkan komentar di 

postingan media sosial BTS 

 Belajar bahasa Korea agar 

dapat mengerti lirik lagu dan 

berinteraksi dengan 

penggemar Korea langsung. 

Meninggalkan  komentar di 

postingan media sosial 

merupakan salah satu bagian 

dari aktivitas penggemar, 

dalam rangka mendukung 

idolanya. 
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 Memberi dukungan  ke BTS  

dengan menggunakan fitur-

fitur platform twitter. 

 Mencari tahu  informasi 

mengenai BTS. 

Pertukaran Sosial 

 Membatasi diri dalam 

menceritakan BTS kepada 

kalangan tertentu, alasannya 

tidak ingin idolanya di 

jelekkan. 

 Merasa senang dan tidak 

sendirian. 

 Merasa hampa apabila tidak 

mencari tahu tentang BTS. 

 Dapat mengubah cara pandang 

penggemarnya. 

 Tidak merasa rugi membeli 

atau mengoleksi barang-

barang terkait idolanya. 

 Mendapatkan sensasi tertentu 

saat mengoleksi barang-

barang terkait idolanya. 

 Penggemar tidak merasa 

kesukaannya membawa 

dampak buruk. 

 Mendapatkan kepuasan 

emosional saat membagikan 

informasi mengenai BTS. 

 Informasi yang diterima 

berpengaruh terhadap mood 

penggemar. 

 Dedikasi terhadap BTS karena 

cinta. 

 Merasa diuntungkan 

menggunakan  twitter karena 

idolanya aktif di twitter. 

 Tidak merasa jenuh dengan 

aktivitas penggemarnya. 

 Merasa idolanya penting. 

 Tidak merasa rugi dalam  

melakukan aktivitas 

penggemarnya. 

 Rasa kepemilikan tinggi 

Aktivitas penggemar yang 

terjadi secara terus-

menerus,merupakan kepuasan 

bagi penggemar, walaupun 

ada banyak hal yang 

dikorbankan, seperti waktu 

dan uang, mereka tidak 

merasa rugi dan jenuh dalam 

melakukan aktivitas 

penggemarnya. 

 


