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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

Permasalahan 

Sejak peradaban manusia memperkenalkan berbagai teknologi dalam 

mempermudah komunikasi, dinamika perkembangan budaya pun juga menjadi 

salah satu yang merasakan manfaatnya. Internet menjadi bukti bahwa usaha 

manusia untuk berkembang, tidak berhenti sebatas menciptakan alat bantu 

komunikasi saja, namun juga mengarah kepada menciptakan dunia baru yang 

sebelumnya tidak dapat atau belum bisa diciptakan oleh manusia. Perangkat-

perangkat teknologi tinggi seakan perlahan menghilangkan batas yang ada di dalam 

ranah budaya, ditandai dengan transisi semua medium yang dipergunakan di dalam 

media mainstream dan berubah menjadi versi digital. 

Perubahan dan peralihan media budaya tersebut juga bukan tanpa hambatan. 

Sejak awal sejarah kebudayaan manusia, sesuatu yang baru dan memiliki nilai 

kebaruan yang sangat tinggi atau kontras, akan menimbulkan berbagai reaksi pro 

maupun kontra. Sebagai contoh pada budaya musik, terutama di dalam industri 

musiknya sendiri, pada saat mengalami transisi menuju dunia digital, banyak sekali 

penolakan yang terjadi terutama dari kalangan musisi, terutama dejak kehadiran 

Napster yang membuka pintu peredaran musik digital secara peer-to-peer (Thomas, 

2015). Begitu pun juga dengan budaya literatur, yang mengalami evolusi besar,
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ketika media cetak berevolusi menjadi format digital yang mampu 

menyederhanakan kemasan buku agar dapat dibaca dimana pun dan kapan pun  

(Byars, 2015). Semua itu terjadi karena manusia selalu mencari jalan agar mereka 

mendapatkan kemudahan dalam mengakses hiburan. 

Kenikmatan pribadi yang diperoleh manusia dalam mengisi kesehariannya, 

tidak jauh dari peran musik dan media cetak yang sudah berubah bentuk menjadi 

format digital yang mudah terserap oleh masyarakat. Unsur suka dan tidak suka, 

mempermudah manusia untuk memilih dan menikmati musik dan media cetak 

digital, yang umumnya kita sebut sebagai hobi. Dan tidak dapat dipungkiri lagi, 

popular culture atau yang sering disebut pop culture (budaya pop), memperoleh 

tempat yang istimewa didalam percepatan yang terjadi di era digital ini (Waldfogel, 

2018). Film, musik, komik, olahraga dan variasinya, adalah salah satu bagian dari 

pop culture yang menjadi objek olahan utama para pengguna media digital. 

Kemampuan budaya pop tersebut untuk menyebar dengan sangat pesat di era 

digital, dibantu dengan daya tariknya dalam menarik massa untuk dapat menikmati 

bersama dan menjadikan salah satu bagian dari pop culture tersebut sebuah alasan 

baru untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan 

yang sama. 

Salah satu karya seni dalam bentuk buku yang termasuk di dalam dunia pop 

culture adalah komik. Komik muncul dipermukaan dengan karakteristik unik, 

berbeda dan diluar budaya yang ada.  Seperti yang dikutip oleh The National (The 

National Editorial, 2018) Stan Lee seorang legenda di dunia komik internasional, 
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mengatakan sebuah kondisi yang mampu menggambarkan apa yang terjadi dengan 

karya buku komik di masa awal terbentuknya karya tersebut: 

People are building bridges and engaging in medical research and here I was doing stories about 

fictional people who do extraordinary, crazy things and wear costumes. But I Suppose I have come 

to realize that entertainment is not easily dismissed 

 

Ungkapan Lee diatas sangat mewakali sebuah kondisi ketika komik menjadi 

produk budaya yang belum biasa diterima oleh masyarakat, namun tetap diperlukan 

sebagai bagian dari dunia hiburan. Apa yang dilakukan oleh Stan Lee mampu 

membuat komik menjadi salah satu budaya yang tidak hanya berubah bentuk 

fisiknya, namun juga mengalami perubahan dalam metode pendekatan ke 

masyarakat, sehingga tidak hanya penggemar komik semata yang dapat menikmati 

mereka, juga khalayak umum.  

Salah satu metode yang memiliki pengaruh terbesar dalam pendekatan ini 

adalah melalui film layar lebar. Menurut Priit Kallas (Kallas, 2018) dari 

Dreamgrow, media film adalah salah satu kekuatan efektif terbesar dalam metode 

marketing untuk menaklukan pasar. Marvel Studio mampu melihat sebuah 

kesempatan dengan menerjemahkan media komik pada film layar lebar, 

memperbesar kesempatan budaya tersebut untuk dapat diterima lebih mudah oleh 

masyarakat. Perolehan Marvel tidak semata dari segi bisnis saja, namun juga sebuah 

milestone tersendiri di dunia hiburan.  

Travis Bean dari Forbes menuliskan sebuah benchmark yang sangat sulit untuk 

digapai oleh pihak manapun, yaitu hadirnya tiga film Marvel Cinematic Universe 

sekaligus dalam 1 tahun, yang secara total menembus angka penjualan 5 milyar 

dollar (Bean, 2019). Bersamaan dengan itu, salah satu film tersebut, yaitu The 
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Avengers: Endgame berhasil memecahkan rekor box office dengan perolehan 

sebesar 2.795 milyar dollar, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh 

film sci-fi lainnya, yaitu Avatar karya James Cameron. Icon budaya pop seperti 

superhero memang mampu untuk merepresentasikan kesempatan eksplorasi ilmu 

pengetahuan dengan cara yang lebih “relax” dan mudah difahami. Hanya dengan 

menggunakan karakter tersebut sebagai referensi yang sesuai, pemahaman 

kompleks dari sebuah ilmu pengetahuan dapat tersampaikan dengan mudah dan 

terjangkau.  

Keberhasilan proses tersebut semakin memperkuat diseminiasi komik sebagai 

sebuah budaya pop yang memiliki penikmat lintas segmentasi, layaknya budaya 

pop yang sudah terlebih dahulu tumbuh ditengah masyarakat, seperti musik dan 

film. Konsep yang dimiliki oleh sebuah komik, membuat proses eksplorasi ilmu 

pengetahuan, menjadi sangat rewarding, mengingat proses referensi yang dibahas 

sebelum ini, secara tidak langsung memiliki efek boosting, baik dari komiknya 

sendiri, maupun ilmu pengetahuan yang dipergunakan dalam proses 

penyampaiannya. Sebuah jalan baru dan sekaligus bukti, bahwa dunia ilmu 

pengetahuan dapat berjalan bersebelahan dengan budaya pop. Sebagai contoh, 

superhero yang lahir di dunia komik, terbangun dari sebuah konsep penciptaan 

hebat dan dapat dijelaskan secara ilmu pengetahuan (comic book logic). Sedangkan 

sebaliknya, kita tidak akan pernah melihat teknologi-teknologi modern yang kita 

pergunakan saat ini, jika budaya pop tidak menciptakan benda tersebut terlebih 

dahulu.  
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Dunia Ilmu pengetahuan seolah memiliki sebuah demand yang tidak diketahui 

oleh khalayak, dan para ahli menjadikannya sebuah obligasi yang level prioritasnya 

tinggi. Dan semua itu tidak akan terjadi, tanpa kehadiran tokoh superhero tersebut. 

Dilihat dari kacamata komik, ketika komik mendapatkan tempat sebagai media 

yang dapat diterima masyarakat, maka perwujudan mimpi berikutnya juga akan 

mengikuti: kesetaraan status di dunia budaya pop. Harap diingat, bahwa kondisi 

para penggemar komik di masa lalu, tidak seperti yang kita nikmati saat ini. Komik 

dianggap sebagai sesuatu pecahan atau bagian dari industri yang sedang mencari 

jati dirinya. Sebagai sebuah sisipan yang bisa dijual dimanapun, kapanpun, dan 

dinikmati oleh siapapun yang menyukainya.  

Lebih dari bagian sejarah budaya kontemporer yang tumbuh di negara-negara 

maju, lebih dari bagian budaya yang sejarahnya dapat dilihat dari kumpulan kertas 

bergambar dan saling bersinggungan. Kita dapat menemukan gema kontemporer 

pada komik dan penggemarnya di berbagai media masa, namun di masa itu, sulit 

sekali membuat atau menemukan sebuah kondisi dimana komik benar-benar 

diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar. Henry Jenkins 

(Jenkins, 2009) sudah mendefinisikan penggabungan budaya tersebut sebagai 

sebuah intersection of the creative power of corporation and media institution, 

demi menggapai apa yang tidak dapat diperoleh mereka di dasawarasa sebelumnya. 

Jenkins memberikan sebuah contoh menggunakan fandom Harry Potter yang 

mampu menyuarakan budaya pop dengan efektif, namun secara bersamaan, 

membuat petualangan sang penyihir muda tersebut tumbuh bersama masyarakat, 

sebagai sesuatu yang wajar. Hal ini terjadi karena model dari media yang sudah 
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terlebih dahulu hadir, perlahan digantikan dengan model media yang lebih fresh 

dan mudah untuk diserap, seperti film layar lebar yang dapat dinikmati oleh 

masyarakat luas. Seperti halnya Harry Potter, Marvel menggunakan metode yang 

sama, dengan mempermudah penerimaan persepsi mengenai penokohannya dengan 

kehidupan nyata seseorang (relatable contents).  

Internet dan media sosial memiliki banyak andil dalam proses penerimaan ini. 

Para fans menikmati karya-karya komikus dan pembuat film, sedangkan di sisi lain, 

para fans akan hadir menghasilkan produk-produk mereka sendiri, yang disebut fan 

fiction, dan secara bersamaan, turut mempopulerkan Marvel dan dunianya kepada 

masyarakat. Bagi Jenkins, keunikan yang diproduksi oleh media kontemporer 

dalam proses ini, secara persuasif, mempercepat penerimaan masyarakat, layaknya 

menghadirkan sajian menu baru disebuah restaurant kegemaran masyarakat. 

Produksi teks dan gambar yang dihasilkan juga membantu rencana dan agenda dari 

pihak Marvel sendiri sebagai produsen besar. Bagi mereka, kegiatan produsen fan 

fiction ini, seolah membuka jalan terlebih dahulu, tanpa mereka melakukan proses 

R&D terlalu banyak, terhadap produk masa depan yang akan mereka keluarkan. 

Seperti pada contohnya, kerja sama Marvel dengan developer game Netmarble, 

membuka sebuah pintu baru dunia budaya pop, yang sebelumnya belum pernah 

dilakukan mereka. Langkah pertama mereka adalah menyaring dan menyimak 

keingingan para penikmat game Marvel Future Fight, tentang superhero apa yang 

akan muncul berikutnya, bahkan lebih cepat daripada kemunculannya di film layar 

lebar. Langkah berikutnya adalah, melakukan cross adaptation terhadap karakter 

baru yang muncul di game tersebut terlebih dahulu, untuk kemudian, 
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diimplementasikan ke dunia komik dan film setelah mereka melihat respon dari 

para penikmat gamenya. Persis seperti yang sudah diramalkan oleh Jenkins, bahwa 

media saat ini, sudah tidak bekerja seperti layaknya media-media lama yang sudah 

mulai ditinggalkan. 

Kemudahan tersebut bukanlah tanpa prasyarat tangguh, yang harus dipenuhi 

oleh produk-produk Marvel. Beberapa diantaranya adalah produknya harus mudah 

dicerna, mampu mengurai / menampikan kiasan, mampu untuk secara kritis 

memahami tentang kesetaraan dan keaneragaman budaya, mampu untuk saling 

terlibat dalam memproduksi konten berkualitas, mampu untuk bersaing secara 

kualitas, tidak hanya terhadap sesama komik lain, namun bentuk budaya yang lebih 

tinggi, yaitu film dan novel, serta yang terakhir adalah kemampuan beresonansi 

dengan kehidupan nyata secara kompleks tanpa ada kejanggalan. Selama 30 tahun 

kebelakang, produksi komik Marvel di kalangan penggemar komik, berisi orang-

orang dan komunitas yang secara tidak langsung dimanfaatkan oleh produsen / 

industri, untuk kepentingan konsumerisme yang sering diutarakan oleh Jenkins. 

Tanpa peringatan dini, proses ini lambat laun membuat sebuah kejenuhan yang 

harus segera diperbaiki. Seperti yang sudah kita lihat di era 70an dan 80an, porsi 

konsumerisme layar kaca televisi masih dikuasai oleh budaya pop yang sudah lebih 

dahulu mapan.  

Industri komik tidak diberikan terlalu banyak porsi untuk membuktikan 

eksistensinya, mengingat adaptasi layar kacanya pun dapat dihitung dengan jari. 

Berbeda cerita dengan suksesnya layar lebar bioskop era modern, era TV series 

Marvel dimulai dengan porsi yang sangat kecil dengan hadirnya The Incredible 
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Hulk di stasiun televisi CBS (Goldman, 2016). Secara tidak kita sadari, value dari 

serial televisi ini, mampu memenuhi prasyarat modern yang sudah disebutkan 

diatas tadi. Semacara holistik, karakter Dr. Banner mampu memberikan korelasi 

kehidupan nyata yang luar biasa, dibalik kekuatan superhero yang luar biasa 

Banyak nilai-nilai kehidupan, perjuangan, nilai keluarga, yang mampu dirasakan 

oleh pemirsanya, yang tidak dapat disamakan dengan serial tv sci-fi lainnya. Bill 

Bixby adalah seorang aktor handal, yang mampu membawakan karakter Dr. Banner 

secara masuk diakal, baik secara kecerdasannya maupun kesedihannya dalam 

menutupi karakter alter-ego-nya Hulk. Bukti ini lah yang memperjelas, keberadaan 

komik sebagai bagian dari media baru, memiliki kemampuan untuk menyatukan 

budaya yang mengajak partisipasi antara fans dengan korporasi, sebuah pembuktian 

yang nyata dan berhasil memecahkan kepercayaan kuno bahwa hal ini tidak dapat 

terjadi. Marvel menggunakan kekuatan fans untuk memperbesar efek pendekatan 

media masa, dan saat ini diterapkan oleh mereka untuk membesarkan MCU di 

budaya pop kontemporernya. 

Budaya pop tumbuh di dunia digital, disertai dengan pertumbuhan jumlah orang 

yang menyukai komik, memberikan alasan tersendiri bagi mereka untuk berkumpul 

dan berbagi kesamaan minat, tanpa terhalang oleh batasan geografis yang mereka 

rasakan jaman dulu. Menurut Brown & Bobkowski (Brown & Bobkowski, 2011) 

kegiatan untuk berkumpul dan berkenalan dengan orang-orang yang memiliki 

kesukaan yang sama, menjadi sangat mudah dengan fasilitas yang tumbuh 

bersamaan dengan daya jangkau masyarakat dalam mempergunakan internet 
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sebagai sebuah alat bantu yang memungkinkan sebuah jalan terbaru di dalam 

komunikasi dan merubah bagaimana interaksi antar manusia sebagai mahluk sosial.  

Kekuatan dari internet memungkinkan masyarakat yang tertarik untuk 

bergabung di dalam sebuah komunitas yang memang sudah lama dicari, namun 

dahulu masih terkendala hambatan geografis. Komunitas online menjadi sangat 

populer dan menjadi sarana praktis untuk menghubungkan individu maupun 

kelompok, dan dapat menjadi solusi dalam menghadapi kekacauan lalu lintas 

informasi yang setiap hari dapat kita termui di internet. Komunitas juga menjadi 

tempat dimana mereka dapat memberikan dan mencari sebuah rasa kepercayaan. 

Prasanphanich mengungkapkan fenomena ini, terutama dalam kondisi seseorang 

mampu untuk memberikan sebuah nilai kepercayaan lebih besar dari biasa ketika 

masuk ke dalam sebuah kelompok maupun komunitas (Prasarnphanic, 2007).  

Fenomena tersebut kemudian memancing kemudahan para penikmat komik 

untuk mendirikan organisasi, perkumpulan mau pun komunitas, sebagai wadah 

yang ideal, dalam menjalin upaya komunikasi, dari bentuk yang paling sederhana, 

yaitu berkenalan dan menciptakan jaringan pertemanan / network, hingga mencapai 

titik terkompleks, seperti membentuk badan hukum dari perkumpulan tersebut atau 

mengadakan sebuah acara besar. Dan mengingat bahwa kekuatan media digital 

terletak pada kemampuan untuk menyebarkan berita dengan instant tanpa mengenal 

batasan geografis dan batasan waktu, maka pendirian komunitas atas sebuah 

kesamaan hobi, mengalami daya sebar yang luar biasa, dengan bantuan media sosial 

seperti facebook, Instagram dan forum-forum digital lainnya, dinilai sebagai 

medium establishment yang universal dan mudah diterima oleh khalayak 
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masyarakat. Menurut Peter Trapasso, Facebook memiliki durasi waktu terlama 

yang dilakukan oleh para usernya, yaitu 6 jam 33 menit per hari per bulannya 

(Trapasso, 2012). Durasi waktu tersebut dihabiskan para penggunanya untuk 

mencari info, berbagi cerita maupun membangun network. Keterlibatan tersebut 

juga menandakan bahwa betapa pentingnya partisipasi para anggota komunitas di 

dalam Facebook group, dalam membangun platform media sosial tersebut 

(Stelzner, 2019). Dengan kata lain, Facebook Group dianggap oleh para anggota 

komunitas ini sebagai sesuatu yang memiliki prioritas tinggi, penting dan 

mandatory.  

Berfungsi seperti sebuah pintu gerbang, Facebook dan media sosial lainnya 

menjadi kunci dalam memperluas kesempatan terbangunnya berbagai kegiatan, 

yang tidak hanya dapat dilakukan secara online, namun juga secara offline. Salah 

satu bukti nyata bahwa pertumbuhan komunitas di dunia, khususnya di Indonesia, 

memiliki kemajuan yang pesat, adalah hadirnya komunitas-komunitas berbagai 

cabang pop culture yang tadinya hanya ada di Negara lain. Acara-acara pop culture 

yang pada awalnya hanya diselenggarakan di Negara seperti Amerika Serikat atau 

Jepang, saat ini sudah bermunculan hadir dalam bentuk franchise maupun 

perwakilan langsung dari acara aslinya, karena Indonesia sudah dianggap sebagai 

destinasi wajib dalam menyelenggarakan sebuah acara pop culture, mengingat 

komunitasnya sudah hadir dalam jumlah yang sangat besar (Baso Djaya, 2015) . 

Penelitian ini berlatar belakang ketertarikan peneliti akan konflik-konflik yang 

muncul di dalam Komunitas Marvel Indonesia, terutama ketika terjadi pelanggaran 

terhadap aturan anti-spoiler pada masa penayangan film-film terbaru Marvel 
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Cinematic Universe. Para Admin sudah melakukan penanganan khusus, yaitu 

dengan memberikan pengumuman agar para anggota tidak melakukan spoiler atau 

membocorkan petunjuk apapun yang berhubungan dengan film tersebut. Namun 

para anggota tetap melakukan pelanggaran sehingga konflik-konflik pun terjadi 

diantara para anggota yang dirugikan dengan para pelanggar. Lebih dari itu, 

konflik-konflik pun muncul terus menerus dari berbagai masalah, baik dari sisi 

perbedaan pendapat, kegagalan berkomunikasi, maupun kelalaian dalam mematuhi 

aturan komunitas yang lainnya. Tuntunan agar komunitas mampu untuk menata 

ulang maupun merapikan aturan tata tertib pun muncul, dengan melakukan berbagai 

Manajemen Konflik. Dengan berjalannya Manajemen Konflik ini, para Founder 

dan Admin berharap dapat menyelesaikan masalah utama mereka dalam mengatur 

para anggotanya. Peneliti merasa harus melakukan penelitian lebih mendalam 

mengenai masalah ini, terutama dengan dinamika komunitas menjalankan 

Manajemen Konflik dan yang terus berkembang hingga memiliki anggota sebanyak 

lebih dari 20.000 orang pada tahun 2019, walaupun masalah konflik masih terus 

bermunculan. 

 

Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada peran Admin komunitas dalam menerapkan 

manajemen konflik pada komunitas online yang berbasiskan fandom, khususnya 

pada Komunitas Marvel Indonesia.  

Ruang lingkup dan batas dari penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa 

kategori yang dapat diperhatikan, antara lain: 
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i. Penelitian dilakukan dalam durasi kurang lebih 3 bulan, terhitung sejak 

bulan Agustus 2019 hingga bulan Desember 2019 

ii. Pembatasan lokasi penelitian lebih berfokus pada anggota & admin  

Komunitas Marvel Indonesia yang berdomisili di Indonesia, terutama 

anggota Komunitas Marvel Indonesia yang berdomisili atau sedang 

berada di lokasi DKI Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok, 

Banten maupun Jawa Barat. 

iii. Pembatasan pada subjek penelitiannya terkait pada para Admin 

Komunitas Marvel Indonesia, terutama yang sudah terdaftar secara 

resmi sebelum bulan Agustus 2019 di dalam Facebook Group 

Komunitas Marvel Indonesia. 

Dari keterangan tersebut, maka rumusan masalah yang diambil oleh peneliti 

adalah: 

1. Bagaimanakah peran Admin dalam menerapkan manajemen konflik 

dalam Komunitas Marvel Indonesia, dalam menghadapi berbagai 

konflik yang terjadi diantara para anggotanya, di Facebook Group milik 

Komunitas Marvel Indonesia? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan gambaran mengenai 

bagaimana para Admin menerapkan Manajemen Konflik ketika konflik terjadi 

diantara para anggota Komunitas Marvel Indonesia di Facebook Group. 
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Signifikasi Penelitian 

     Penelitian yang dilakukan ini memiliki harapan agar dapat memberikan 

kontribusi kepada dunia akademik, baik dalam hal memperkaya referensi penelitian 

di bidang terkait, maupun membuka wawasan baru terhadap penelitian di bidang 

fandom maupun manajemen konflik.  

Jika dilihat dari aspek sosial, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

preferensi para penggiat organisasi, komunitas dan kelompok serupa, terutama yang 

berbasiskan online community, sebagai modal acuan dalam tata laksana baik yang 

dapat diterapkan pada masing-masing organisasinya


