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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Munculnya kelompok penggemar (fandom) cerita fiksi saat ini 

semakin banyak terlihat di masyarakat kota. Cerita fiksi merupakan sebagai 

produk budaya populer yang kini semakin berkembang di berbagai belahan 

dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran budaya-budaya baru di Indonesia 

dapat dikatakan hal yang mudah dikarenakan anak-anak mudanya yang sangat 

terbuka dengan hal-hal yang baru. Banyaknya orang yang mulai tertarik 

dengan cerita fiksi baik dalam bentuk buku, film, games ataupun serial televisi 

melahirkan para penggemar untuk saling berinteraksi dan membahas 

mengenai hal-hal yang mereka senangi, hingga dapat membentuk suatu 

identitas kelompok. 

Fandom merupakan singkatan dari kata fan kingdom (kerajaan fan). 

Menurut Betsy Gooch mengatakan bahwa  fandom dalam istilah yang paling 

mendasar adalah sekelompok fans yang membentuk jaringan sosial dengan 

satu sama lain berdasarkan kepentingan bersama mereka dalam membaca teks 

tertentu (Rizka Fauziah, Diah Kusumawati, 2015: 43). Secara sederhana, 

fandom dapat diartikan sebagai sebuah komunitas yang didasari atas kesamaan 

dari apa yang mereka sukai meskipun sebenarnya antara satu dengan lainnya 

tidak saling mengenal. Fandom biasanya memiliki forum-forum khusus 

sebagai wadah yang dapat memudahkan para penggemar untuk saling bertukar 
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informasi terhadap sesuatu yang berhubungan dengan idola yang mereka 

senangi. 

Istilah fandom sendiri sebenarnya sudah cukup lama populer di 

kalangan masyarakat Indonesia. Namun, saat ini apabila Kita ingin mencari 

definisi dari kata fandom melalui google, masih ditemukan dari beberapa situs 

media online yang menuliskan bahwa fandom memiliki arti sebagai kelompok 

penggemar dari grup musik Korea. Hal ini terbukti dari adanya sumber media 

online yang menuliskan hal tersebut, salah satunya ialah situs media online 

Net.Z. Melalui tulisannya, Net.Z mengatakan bahwa “Fandom adalah 

singkatan dari Fans Kingdom, yaitu sebuah komunitas penggemar idol Korea. 

Setiap boyband atau girlband di Korea punya nama fandom-nya masing-

masing” (Dian Kencana Dewi, Netz.id, 19 Agustus 2018). Dari pernyataan 

tersebut seolah mencerminkan bahwa definisi fandom seolah identik dengan 

boyband atau girlband Korea saja, hal ini ditakutkan akan memberikan 

persepsi yang berbeda dari masyarakat mengenai arti kata fandom. Padahal 

secara harfiah fandom merupakan komunitas fans yang memiliki ketertarikan 

yang sama (Jenkins, 2006: 40). Istilah fandom pun sebenarnya sudah mulai 

muncul pertama kali pada akhir abad ke-19 jauh sebelum Boyband atau 

Girlband Korea mulai banyak bermunculan, meskipun pada kala itu fandom 

masih identik dengan sekelompok individu yang menggemari olahraga (pada 

saat itu baseball), hingga akhirnya mulai berkembanglah saat ini hingga ke 

ranah hiburan (Jenkins, 1992: 12).  
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Singkatnya, fandom merupakan suatu ikatan sosial yang didalamnya 

terdapat sesuatu yang mengikat anggotanya karena memiliki kesenangan 

dengan minat yang sama, tidak hanya yang berhubungan dengan Korea saja, 

melainkan apapun yang berkaitan dengan kegemaran seseorang, seperti cerita-

cerita fiksi yang ada pada novel ataupun film seperti Harry Potter, Twilight, 

Lord of The Rings, bahkan serial televisi Game of Thrones.  

Merambahnya istilah fandom tentu tak lepas dari adanya peran media. 

Beberapa tahun belakangan, publik seraya diramaikan dengan adanya serial 

televisi “Game of Thrones.” Di awal tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, 

serial Televisi Game of Thrones (GOT) menjadi salah satu serial televisi yang 

digemari oleh masyarakat, padahal apabila diikuti dari awal 

perkembangannya, Game of Thrones sendiri sudah mulai booming sejak tahun 

2011 untuk menayangkan season pertamanya. Ketertarikan para penggemar 

terhadap adanya serial televisi Game of Thrones ini terlihat dari banyaknya 

masyarakat di seluruh dunia yang mengunduh tontonan tersebut secara ilegal 

melalui internet pada tahun 2015. Seperti yang dapat dilihat dari situs Torrent 

Freak yang telah membuat daftar 10 judul film (tontonan) yang paling banyak 

diunduh sepanjang tahun 2015. Pada daftar tersebut, serial televisi Game of 

Thrones berada di posisi pertama dengan hasil survey download terbanyak 

dengan jumlah 14.400.000 kali unduhan (Kompas TV, 31 Des 2015). Hal ini 

tentu menjadi fenomena baru di dunia populer.  
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Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

      Data Survey Serial TV Paling Banyak Diunduh 

        [Sumber : Kompas.com 31 Des 2015] 

 

Game of Thrones merupakan serial televisi yang diadaptasi dari novel 

fantasi berjudul A Song of Ice and Fire karya George R.R. Martin. Novel 

tersebut lalu diangkat oleh David Benioff dan D.B. Weiss menjadi serial 

televisi bertajuk Game of Thrones yang mana hal tersebut merupakan judul 

novel pertama dari saga A Song of Ice and Fire. Serial televisi Game of 

Thrones mengisahkan perebutan kekuasaan para Raja dan Bangsawan, serta 

pertentangan politik di Tujuh Kerajaan (Seven Kingdoms) di benua fantasi 

bernama Westeros dan Essos. Game of Thrones disiarkan oleh salah satu 

stasiun televisi HBO yang kini masih amat sangat digemari oleh masyarakat di 

seluruh dunia. Terlebih lagi dengan adanya penayangan season terakhir (final 

season) Game of Thrones yang serempak ditayangkan pada tanggal 15 April 

2019 waktu Indonesia, membuat euforia para penonton setia Game of Thrones 
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mulai bermunculan kembali, sehingga hal tersebut masih terus menjadi 

pembahasan yang berkelanjutan di kalangan penggemar penikmat budaya 

populer tersebut. 

Hadirnya serial televisi Game of Thrones menjadi salah satu media 

yang telah memproduksi macam jenis produk budaya populer. Hal ini juga 

dipengaruhi oleh budaya impor, sehingga saat ini mulai banyak bermunculan 

kelompok penggemar (fandom) khusus pecinta Game of Thrones. Tidak hanya 

itu, fenomena booming-nya serial televisi Game of Thrones yang masih 

menjamur di tengah masyarakat Indonesia saat ini telah membawa dampak 

besar terhadap eksistensi kebudayaan lokal, salah satunya adalah dalam hal 

konsep pernikahan. 

Pernikahan merupakan sebuah tatanan cara atau proses untuk saling 

mengikat janji antara pasangan laki-laki dan perempuan baik di mata hukum 

dan juga agama. Dalam melaksanakan proses tersebut, pernikahan memiliki 

berbagai ragam variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, dan juga budaya 

yang dimiliki apabila pasangan tersebut berasal dari kewarganegaraan yang 

berbeda. Namun, seiring berkembangnya zaman, beragam variasi tema 

pernikahan mulai bermunculan di Indonesia diantaranya seperti Rustic, 

Vintage, ataupun Garden Party yang tak jarang kita lihat di berbagai konsep 

pernikahan artis-artis di Indonesia, salah satunya seperti penyanyi Andien 

yang menggelar pernikahannya di Pine Forest Camp Lembang pada 2015 lalu.  
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Culture pernikahan dengan tema-tema modern diatas tentu sangatlah 

berbeda dengan adanya culture yang berada di Indonesia yang seyogyanya 

identik dengan mengusung adat istiadat dan mempertahankan budaya nenek 

moyang. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki suku dan 

kebudayaan yang begitu beragam, sehingga banyak bentuk upacara-upacara 

adat pernikahan yang dapat kita lihat menjadi sangat unik. Upacara 

pernikahan yang ada di Indonesia merupakan upacara adat yang harus dijaga, 

selain karena sebagai aset nenek moyang kita, dengan adanya upacara tersebut 

dapat mencerminkan identitas siapa diri kita, dari mana kita berasal, hingga 

akhirnya memunculkan rasa bangga terhadap diri kita saat mengenakan 

busana adat tersebut.  

Sebagai warga negara Indonesia, pernikahan yang diselenggarakan 

dengan menggunakan adat Betawi, Jawa, Bugis, atau Sumatera tentu bukanlah 

menjadi suatu hal yang asing, namun apabila pernikahan dengan tema modern 

tersebut digelar dengan menggunakan busana bertema fantasi, hal ini tentu 

menjadi sesuatu hal yang sangat unik yang jarang kita temui, salah satunya 

ialah pernikahan dengan tema ala Game of Thrones. 

Berawal dari pasangan yang sangat gemar dengan serial televisi Game 

of Thrones, salah satu pasangan di Indonesia yaitu Dominique Nadine dan 

Joseph Immanuel yang tak lain merupakan salah satu desainer ternama di 

Indonesia memilih untuk menggelar pesta pernikahan dengan menggunakan 

tema Game of Thrones. Bukan hanya dirinya, namun pasangannya pun juga 

sangat menggemari serial televisi tersebut, sehingga mereka sepakat untuk 
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menikah dengan tema ala serial televisi Game of Thrones, mulai dari busana 

yang dikenakan, dekorasi, musik, dan hal-hal lainnya semua menyesuaikan 

tema yang identik dengan tema tersebut, seperti yang terlihat pada konsep 

pesta pernikahan yang diselenggarakan di Pine Hill, Cibodas pada tahun 2018 

lalu. 

Gambar 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Suasana Konsep Pernikahan Konsep GOT 

          [Sumber : Kompas TV Sept 2018] 

 

Selain Dominique Nadine dan Joseph Immanuel, sebelumnya terdapat 

juga pasangan muda pecinta Game of Thrones lainnya yang sama-sama 

mengusung tema ala Game of Thrones dalam konsep pernikahannya. Mereka 

adalah Rekhaza Panji dan sang istri Sista Mauli. Pernikahan tersebut digelar 

persis dengan nuansa yang amat sangat kental dengan latar dalam serial 

televisi Game of Thrones, mulai dari busana pengantin, musik, hingga 

dekorasi acara. 
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Gambar 1.3 

 

 

 

  

  

  

       

                  Pernikahan Rekhaza & Sista 

           [Sumber : Liputan6.com 27 Sept 2017] 

 

Keberadaan pasangan seperti pada contoh diatas semakin menambah 

keunikan pada prosesi upacara pernikahan yang masuk ke dalam budaya 

Timur, meskipun hal ini sangat berbeda dengan tradisi budaya pernikahan di 

Indonesia pada umumnya yang sangat kental dengan pelestarian budaya nenek 

moyang atau adat istiadat. Merujuk pada contoh fenomena diatas, Peneliti 

berusaha ingin mengupas bagaimana seorang pennggemar dapat terinspirasi 

menggelar pesta pernikahan mereka dengan konsep yang sangat berbeda dari 

budaya ketimuran. 

Dalam perjalanan penelitian-penelitian mengenai fans dan fandom 

sebelumnya, studi penelitian ini banyak sekali yang memfokuskan pada 

pengalaman individu yang lebih mengarah pada pembentukan identitas diri 

(self identifies) sebagai seorang penggemar, khususnya dalam produk budaya 

populer. Sebagai contoh, banyak para penggemar menghadiri konser penyanyi 
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atau group band yang mereka senangi, menikmati film-film atau serial televisi 

yang disertai dengan peningkatan intensitas aktivitas serta ikatan emosional, 

hingga aktivitas yang berdampak pada sikap personal dan keyakinan (Paul 

Booth, 2010: 12-14).  

Selain contoh diatas, terdapat penelitian serupa mengenai fandom yang 

menyebutkan bahwa untuk dapat menjadi bagian dari budaya populer, maka 

seorang penggemar harus menjadi populer terlebih dahulu. Sebagai contoh 

misalnya orang Indonesia yang membeli salah satu produk makanan ternama 

di luar negeri seperti McD kebanyakan  bukan untuk membeli produk tersebut 

dengan tujuan memenuhi asupan makanan, melainkan hanya untuk 

membuktikan bahwa dirinya keren (Titi Nur Vidyarini, 2008). Penelitian ini 

juga memperlihatkan bahwa fandom sangat berfokus kepada makna identitas 

diri seorang penggemar. Namun, seiring berkembangnya zaman, terdapat 

beberapa penelitian yang mengembangkan arti dari sebuah makna fans atau 

fandom itu sendiri tidak hanya dalam cakupan sebuah identitas saja, 

melainkan sebagai sebuah sub kultur budaya yang melihat fans ataupun 

fandom sebagai suatu kelompok dalam komunitas offline dan online yang 

dapat membagi aktifitas dan karya mereka terhadap suatu kegemaran yang 

sama dalam memproduksi budaya populer.  

Berdasarkan dari adanya penelitian-penelitian terdahulu yang 

membahas mengenai fans, fandom dan budaya populer, Peneliti berusaha 

untuk mencoba mengaitkan makna dari identitas penggemar (fans) ataupun 

kelompok penggemar (fandom) ke dalam suatu budaya populer yaitu 
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pernikahan. Peneliti merasa bahwa saat ini masih sangat jarang sekali 

penelitian-penelitian yang mengaitkan penggemar (fans) atau fandom selain di 

luar kecintaan mereka terhadap musik ataupun penyanyi. Oleh karena itu, 

dengan adanya fenomena pernikahan ala Game of Thrones yang terjadi di 

Indonesia menjadi salah satu pertimbangan Peneliti untuk dapat mengangkat 

hal tersebut ke dalam sebuah penelitian dengan judul “Pemaknaan Pesta 

Pernikahan Ala Game of Thrones Oleh Pecinta Game of Thrones.” 

 

1.2 Fokus Penelitian Dan Rumusan Masalah 

A. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, Peneliti memfokuskan kepada pesta 

pernikahan yang diselenggarakan oleh pasangan pecinta Game of 

Thrones yang menikah dengan menggunakan tema Game of Thrones 

pada tahun 2016 lalu. Adapun pembatasan masalah dapat dilakukan 

dengan bebeberapa cara yaitu sebagai berikut : 

1. Pembatasan Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, 

mulai dari 28 Februari 2019 hingga 2 Juni 2019.  

2. Pembatasan Tempat Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini diantaranya: 

a. Rumah pasangan Rekhaza Panji & Sista Mauli selaku 

pasangan yang menikah ala Game of Thrones yang 

berlokasi di daerah Kemanggisan, Jakarta Selatan 
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b. Mall Kota Kasablanka untuk menghadiri event 

exhibition yang diselenggarakan oleh HBO dengan 

berkumpul bersama anggota dari komunitas Game of 

Thrones Indonesia  

3. Pembatasan Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian Peneliti 

adalah  Rekhaza Panji & Sista Mauli selaku pasangan pecinta 

Game of Thrones yang menikah dengan menggunakan konsep 

ala Game of Thrones. Lalu, Peneliti juga menjadikan beberapa 

penggemar dari anggota komunitas Game of Thrones Indonesia 

(yang belum menikah) sebagai data pendukung untuk 

membantu menjawab pertanyaan Peneliti yang memfokuskan 

kepada para penggemar. Untuk keterangan lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.2.1 

Pembatasan Subjek Penelitian 

No Informan Informasi yang dicari Jumlah 

1. Pasangan 

Pengantin 

Game of 

Thrones 

Mencari tahu mengapa Informan  tertarik 

dalam menggelar pesta pernikahan 

bertema Game of Thrones 

 

1 pasang 
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[Sumber: Penulis] 

B. Rumusan Masalah 

Setelah membatasi permasalahan di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Bagaimana para pecinta Game of Thrones memaknai pesta 

pernikahan ala Game of Thrones? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat di 

Indonesia terutama para akademisi dalam hal pengkajian budaya populer yang 

tengah berkembang di Indonesia, agar Indonesia tidak hanya menjadi 

penikmat saja melainkan bisa bermain peran di era globalisasi ini dengan cara 

memberikan inspirasi dengan memunculkan suatu nilai budaya baru salah 

satunya dalam hal membuat konsep pernikahan yang unik. 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk dapat menjelaskan 

mengenai kehadiran budaya populer yang dapat diaplikasikan kepada suatu 

karya. Budaya populer dapat menciptakan sebuah imajinasi seseorang ke 

2. Anggota 

Komunitas 

Game of 

Thrones 

Indonesia 

Mencari tahu bagaimana para penggemar 

tersebut memaknai pesta pernikahan 

dengan konsep ala Game of Thrones 

3 orang 
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dalam sebuah konsep pernikahan yang unik, terutama bagi setiap pasangan 

yang menginginkan konsep pernikahan yang lebih modern, unik, dan 

menyenangkan. 

 

1.4 Signifikansi Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

diantaranya: 

a. Secara teoritis peneliti berharap dengan penelitian ini ada 

pengembangan kajian studi ilmu komunikasi khususnya teori 

mengenai Cultural Studies, yang dapat memberikan gambaran 

mengenai praktek-praktek manusia yang menghasilkan suatu 

makna dari kehidupan yang mereka jalani, dalam hal ini ialah pesta 

pernikahan. 

b. Secara praktis dapat memberikan motivasi kepada para penggemar 

dalam menciptakan suatu karya ataupun kreatifitas yang dapat 

dijadikan inspirasi bagi masyarakat terkait pernikahan dengan 

menggunakan tema yang mereka gemari.  

 

1.5 Objek & Lokasi Penelitian 

Objek Penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan untuk kegunaan tertentu mengenai suatu hal yang objektif, 

valid, reliabel mengenai suatu hal (Sugiyono, 2009). Dalam hal ini, yang 

menjadi objek penelitian Peneliti ialah pernikahan pasangan pecinta Game of 
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Thrones yang menikah dengan menggunakan tema Game of Thrones. Fokus 

pada objek tersebut dapat dilihat dari segi dekorasi, kostum, hingga aksesoris 

yang digunakan oleh pengantin. Pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 1 

Oktober 2016 yang diselenggarakan di Remaja Kuring, BSD, Tangerang 

Selatan.  

Sedangkan, menurut Nasution (2003:43) lokasi penelitian 

menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang 

dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di 

observasi. Lokasi dari penelitian ini ialah dilakukan di Jakarta. Pemilihan 

lokasi Peneliti ambil berdasarkan pertimbangan untuk mengkaji, 

mengobservasi, dan menganalisis data-data yang Peneliti peroleh dari sumber 

informan langsung, diantaranya bertempatkan di : 

1. Rumah Rekhaza dan Sista selaku pasangan yang menikah ala 

Game of Thrones yang berlokasi di Jl. Sakti V No. 5, 

Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Selatan. 

2. Mall Kota Kasablanka dengan menghadiri event exhibition Game 

of Thrones yang diselenggarakan oleh HBO. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini disajikan kedalam 5 Bab, berikut adalah sistematika 

penulisannya: 
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BAB I  Pendahuluan 

 Dalam bab ini merupakan pengantar untuk memahami masalah dan 

gambaran secara garis besar mengenai permasalahan yang akan Peneliti 

bahas. Penulisan ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Siginifikansi Penelitian, Objek & Lokasi 

Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini meliputi tinjauan pustaka yang menyangkut konsep-

konsep dasar berkenaan dengan topik Peneliti yaitu mengenai fandom, 

Cultural Studies, dan juga budaya populer. Dalam hal ini juga 

digambarkan oleh Peneliti mengenai penelitian terdahulu dan dilengkapi 

dengan kajian teori pendukung lainnya untuk dapat membangun kerangka 

berpikir Peneliti.  

 

BAB III Metode Penelitian 

 Bab ini berisi mengenai paradigma & perspektif penelitian, metode 

penelitian, sumber & pengambilan data, kualitas penelitian, serta analisis 

data yang Peneliti gunakan. 

 

BAB IV Hasil Penelitian & Pembahasan  

 Pada bab ini merupakan penjabaran dari hasil penelitian di lapangan. 

Data tersebut lalu Peneliti mencoba interpretasikan dan membaginya 
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menurut sub pembahasan yang sudah ada dalam kerangka penelitian. 

Setelah itu, hasil interpretasi data tersebut akan dikemas lagi menjadi lebih 

rinci berdasarkan sudut teoritis yang akan mengarahkan kepada 

kesimpulan. 

 

BAB V Penutup 

 Bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan intisari dari hasil 

penelitian berdasarkan rumusan masalah Peneliti dan juga saran yang 

dapat membantu bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 




