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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

A. Gambaran Umum Komunitas Fans BTS Riau 

Gambar 4.1 

Logo Komunitas Fans BTS Riau 

 

Sumber: Dokumentasi Komunitas Fans BTS Riau  

Komunitas Fans BTS Riau merupakan komunitas penggemar 

boyband K-Pop BTS yang berada di Riau. BTS merupakan boyband dari 

Korea Selatan yang mengawali debutnya pada 12 Juni 2013. BTS memiliki 7 

anggota, yakni Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park 

Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook. Komunitas Fans BTS Riau resmi 

berdiri pada 18 Desember 2017. Komunitas ini memiliki nama yaitu ARMY 

Riau, sesuai dengan nama fansclub BTS yaitu ARMY. Komunitas ini 

berdomisili di Pekanbaru. Berdasarkan informasi dari Utja, selaku ketua 

komunitas Fans BTS Riau, pada awalnya komunitas Fans BTS Riau dibentuk 

pada tahun awal tahun 2017 karena kesukaan beberapa orang terhadap 

boyband BTS. Saat itu BTS sedang terkenal dengan lagunya yang berjudul 

Blood, sweet, and tears. Beberapa orang tersebut awalnya saling kenal dan 

berinteraksi melalui instagram dan mulai membuat janji untuk bertemu 

sampai pada akhirnya terbentuklah sebuah kelompok yang kemudian 

membuat akun instagram serta line @army_pekanbaru yang memiliki jumlah 

anggota yang sama dengan personil BTS yaitu 7 orang. Sejak saat itu anggota 
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@army_pekanbaru mulai berinteraksi dan sering berkumpul untuk membahas 

mengenai BTS. Mereka juga aktif di media sosial instagram untuk menambah 

anggota grup mereka.  

Anggota komunitas sendiri semakin lama semakin bertambah seiring 

berjalannya waktu, namun hal tersebut tidak bertahan lama karena para 

pengurus mulai sibuk dengan aktivitasnya masing-masing sehingga 

komunitas menjadi tidak terurus. Kemudian Utja selaku ketua pengurus saat 

ini berusaha untuk kembali menghidupkan komunitas fans BTS ini. 

Kemudian pada tanggal 18 Desember 2017 resmi berdiri komunitas fans BTS 

dengan nama ARMY Riau. Komunitas ini aktif secara online dan offline.  

Anggota komunitas ini didominasi oleh perempuan, namun ada juga 

laki-laki didalam komunitas ini. Anggota komunitas ini berasal dari berbagai 

daerah yang ada di Riau. Seperti Rokan Hulu, Rokan Hilir, Perawang, 

Kampar, Pekanbaru, Siak, dan wilayah Riau lainnya. Komunitas ARMY Riau 

sering melakukan event-event yang diselenggarakan di hotel yang ada di 

Pekanbaru. Event tersebut diadakan setidaknya setiap satu bulan sekali. Entah 

memang event yang dikhususkan untuk ARMY atau event utuk penggemar 

K-Pop secara keseluruhan.  

Di dalam komunitas ini terdapat anggota yang aktif dan anggota yang 

pasif serta admin atau pengurus komunitas. Anggota yang aktif biasanya 

sering muncul untuk mengobrol di dalam grup chat serta sering mengikuti 

event-event yang di adakan oleh komunitas. Sedangkan anggota yang pasif 

biasanya sering menjadi silent reader di dalam grup chat serta jarang 

mengikuti event-event yang diadakan oleh komunitas. Admin atau pengurus 

komunitas sendiri biasanya merupakan orang-orang yang telah lama aktif 

berada di dalam komunitas. Orang-orang inilah yang selalu mengatur segala 

sesuatu mengenai event-event yang diselenggarakan oleh komunitas, dimana 

biasanya dapat dinikmati oleh anggota komunitas. Anggota komunitas 

ARMY Riau memiliki latar belakang pendidikan, umur, serta pengalaman 

yang berbeda-beda. Mulai dari seorang pelajar SMP, SMA, anak kuliahan, 

hingga pekerja. 
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Untuk menjadi anggota komunitas, terlebih dahulu mendaftar pada 

salah satu admin. Persyaratannya adalah mengisi formulir pendaftaran serta 

mengirimkan foto kartu identitas. Tidak ada biaya pendaftaran, namun jika 

ingin memiliki kaos official dari komunitas harus membayar sesuai harga 

yang tertera. Dan jika ada event, anggota komunitas yang ingin ikut akan 

didahulukan daripada yang bukan anggota.  

B. Visi dan Misi 

1. Visi: 

a. Menjadi rumah bagi ARMY yang ada di Riau 

b. Mempererat hubungan ARMY yang ada di Riau 

2. Misi: 

a.  Mengadakan event/project  

b. Menyediakan fasilitas untuk komunikasi ARMY Riau 

C. Struktur 

Tabel 4.1 

Struktur Organisasi Komunitas Fans BTS Riau 

No Nama Jabatan 

1 Usti Delisyana Ketua 

2 Riska Kurnia Sari Sekretaris 

3 Nur Amala Admin Event 

4 Revyca Yolivia Admin Event 

5 Syifa Hasanah Admin Media Sosial 

Sumber: Data Komunitas Fans BTS Riau tahun 2019  

D. Jumlah Anggota Komunitas Fans BTS Riau 

Salah satu persyaratan untuk menjadi anggota komunitas adalah 

dengan mengirim kartu identitas serta mengisi formulir pendaftaran. 

Sehingga pengurus komunitas memiliki data dari masing-masing 

anggotanya. Jumlah seluruh anggota adalah 450 orang, dan akan 

dijabarkan seperti pada tabel berikut. 
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1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Menurut data yang dimiliki, anggota komunitas fans BTS Riau 

memiliki jumlah anggota sebanyak 450 orang yang berasal dari 

berbagai daerah yang ada di Riau. Berikut peneliti sertakan jumlah 

anggota komunitas berdasarkan jenis kelamin.  

Tabel 4.2 

Jumlah Anggota Komunitas Fans BTS Riau  

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin  

Perempuan Laki-laki 

402 48 

450 

Sumber: Data Komunitas Fans BTS Riau tahun 2019  

Berdasarkan sumber data, anggota komunitas fans BTS Riau 

memiliki anggota perempuan sebanyak 402 orang dan laki-laki sebanyak 

48 orang. Menurut anggota komunitas, banyaknya anggota perempuan 

dalam komunitas ini dikarenakan sosok idola yang mereka sukai adalah 

boygroup. Sebaliknya, jika idola mereka adalah girlgroup maka anggota 

komunitas akan lebih banyak laki-laki. Anggota laki-laki pada komunitas 

ini tertarik untuk bergabung karena stage preference BTS. Mereka 

menganggap BTS mampu menarik perhatian penonton baik diatas maupun 

dibawah panggung. Apalagi kebanyakan dari anggota lelaki yang 

bergabung adalah anggota dari cover dance Pekanbaru sehingga mereka 

lebih tertarik mencari tahu tentang BTS. 

2. Berdasarkan Pendidikan  

Menurut data yang dimiliki, anggota komunitas fans BTS Riau 

memiliki jumlah anggota sebanyak 450 orang yang berasal dari 

berbagai daerah yang ada di Riau. Berikut peneliti sertakan jumlah 

anggota komunitas berdasarkan pendidikan yang sedang ditempuh. 
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Tabel 4.3 

Jumlah Anggota Komunitas Fans BTS Riau  

Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan 

SMP SMA Diploma Sarjana 

41 150 89 170 

450 

Sumber: Data Komunitas Fans BTS Riau tahun 2019  

Berdasarkan sumber data, anggota komunitas fans BTS Riau 

memiliki anggota yang sedang menempuh pendidikan SMP sebanyak 

41 orang. SMA berjumlah 150 orang, Diploma 89 orang, dan yang 

sedang menempuh pendidikan Sarjana sebanyak 170 orang. 

Banyaknya anggota yang sedang menempuh atau jenjang 

terakhir yang ditempuh adalah Sarjana dikarenakan mereka 

membutuhkan hiburan untuk melepaskan kelelahan dari aktivitas 

rutin. Mereka menganggap dengan menonton dan membahas tentang 

idola mereka maka tingkat stress mereka berkurang.  

3. Berdasarkan Pekerjaan 

Menurut data yang dimiliki, anggota komunitas fans BTS Riau 

memiliki jumlah anggota sebanyak 450 orang yang berasal dari 

berbagai daerah yang ada di Riau. Berikut peneliti sertakan jumlah 

anggota komunitas berdasarkan jenis pekerjaan. 

Tabel 4.4 

Jumlah Anggota Komunitas Fans BTS Riau  

Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan 

Pelajar/Mahasiswa Buruh PNS Wiraswasta 

392 7 8 43 

450 

Sumber: Data Komunitas Fans BTS Riau tahun 2019 
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E. Aktivitas 

Komunitas ARMY Riau, aktif secara online maupun offline. 

Biasanya ketika mereka mengadakan event atau kegiatan, akan 

diberitahukan melalui poster yang diposting pada media sosial instagram. 

Adapun kegiatan yang dilakukan komunitas ARMY Riau, yaitu: 

1. Gathering Project 

Gathering project merupakan kegiatan pertemuan anggota 

komunitas untuk menjalin silaturahmi antar anggota. Karena mereka 

belum memiliki basecamp atau sekretariat, tempat berkumpul selalu 

berpindah-pindah sesuai dengan kesepakatan. Pada acara ini biasanya 

akan dilakukan acara nonton bareng video BTS, bernyanyi bersama, 

serta melakukan permainan.  

Gambar 4.2 

Gathering Anggota Komunitas Fans BTS Riau 

 

  Sumber: Dokumentasi Komunitas Fans BTS Riau  

Acara pada gambar diatas merupakan gathering anggota 

komunitas yang dilakukan di salah satu bioskop di Pekanbaru yaitu 

CGV. Acara tersebut diadakan dalam rangka menonton bersama 

konser BTS yang diputar di bioskop seluruh dunia.  
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2. Event Birthday Party dan Anniversary 

Event Birthday Party adalah kegiatan untuk merayakan 

ulangtahun member BTS. Sedangkan project anniversary merupakan 

kegiatan untuk merayakan hari jadi BTS maupun komunitas. Event ini 

biasanya di adakan dengan format seperti acara kumpul-kumpul yang 

memiliki MC, bintang tamu, permainan-permainan yang dapat 

dilakukan oleh anggota, bernyanyi bersama maupun fanchant bersama. 

Bintang tamu yang didatangkan biasanya merupakan kru cover dance. 

Karena banyaknya anggota, biasanya acara diselenggarakan di hotel 

yang ada di Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh 

panitia acara. 

Gambar 4.3 

Event Birthday Party 

 

Sumber: Dokumentasi Komunitas Fans BTS Riau  

Event Birthday party pada gambar adalah saat merayakan ulang 

tahun salah satu member BTS yaitu V dan RM pada Januari 2019. 

Acara diselenggarakan di salah satu hotel di Pekanbaru yaitu Evo 

hotel.  

3. Charity Project 

Charity Project merupakan kegiatan amal yang dilakukan 

komunitas saat ada musibah atau untuk project bantuan pada yang 

membutuhkan. Biasanya sebelum melakukan project akan terlebih 
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dahulu disebarkan poster yang berisi nomor rekening salah satu admin 

penanggung jawab atau bisa bayar langsung pada admin. Project ini 

terkadang bekerjasama dengan ARMY seluruh Indonesia, tergantung 

project yang disepakati bersama. 

Gambar 4.4 

Poster Charity Project 

 

Sumber: Dokumentasi Komunitas Fans BTS Riau  

Berdasarkan poster diatas, komunitas fans BTS melakukan 

charity project untuk membantu korban tsunami di Selat Sunda 

beberapa waktu lalu. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian 

kepada sesama. Namun dalam menyumbang, mereka tetap 

menggunakan nama dari komunitas yaitu ARMY Riau. 

 

4. Vote dan Streaming Project 

Vote project merupakan kegiatan untuk vote dan streaming 

setiap video terbaru BTS agar bisa memecahkan rekor dan 

memenangkan penghargaan. Biasanya, kegiatan ini dilakukan secara 

online dan bekerjasama dengan fans dari seluruh dunia. Lalu ada 

poster untuk mengumumkan kegiatan ini, agar informasi bisa 

disebarluaskan dengan mudah. 
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Gambar 4.5 

Poster Vote Project 

 

Sumber: Dokumentasi Komunitas Fans BTS Riau  

Vote project merupakan bentuk dukungan dari komunitas pada idol 

mereka yakni BTS. Hal ini dilakukan agar BTS bisa memenangkan 

berbagai macam penghargaan. Seperti pada poster diatas, ARMY dari 

seluruh Indonesia melakukan vote project untuk mendukung BTS agar 

menang di acara penghargaan Billboard Music Awards 2018. 


