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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Permasalahan 

Pada awal millenium pengaruh globalisasi yang sarat dengan kemajuan 

teknologi, pengetahuan, industri, informasi dan masih banyak kemajuan lainnya 

mampu menjangkau seluruh bagian dunia. Hal ini terbukti dengan adanya 

kemajuan teknologi, industrialisasi, mekanisme di segala bidang, serta maraknya 

urbanisasi ke daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan industri 

(Smith, 1992). 

Perubahan-perubahan sosial tersebut apabila terjadi begitu cepat dan 

tidak disertai dengan kesiapan mental dan sistem penerimaan informasi dalam 

masyarakat yang masih lambat, sehingga akan mengakibatkan munculnya 

pertumbuhan yang tidak seimbang dalam unsur-unsur kebudayaan kebudayaan 

dalam masyarakat. Seiring dengan pekembanagan yang begitu pesat, maka 

dengan sendirinya akan menimbulkan adanya perubahan di segala bidang seperti 

bentuk mode,teknologi informasi dan gaya hidup. Globalisasi ditandai dengan 

pesatnya perkembangan teknologi informasi, serta semakin menjamurnya 

perangkat media massa khususnya televisi yang pada akhirnya akan mengubah 

gaya hidup serta bergesernya nilai dan norma yang dianut oleh sebagian 

masyarakat. 

Sukardi (1991) mengemukakan bahwa kemajuan teknologi membuat 

perubahan-perubahan yang sangat berarti yang dapat mempengaruhi perilaku 
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individu. Kondisi sosial, politik, ekonomi dan mobilisasi di kota-kota besar juga 

dapat mempengruhi perilaku individu. Seiring dengan pertumbuhan dan 

perkembangan teknologi informasi, serta menjamurnya perangkat media massa 

khususnya televisi, yang pada akhirnya akan mengubah gaya hidup serta 

bergesernya nilai dan norma yang dianut oleh sebagian masyarakat. Lewat 

kemajuan teknologi juga banyak kebudayaan-kebudayaan asing mengalir deras 

dan mempengaruhi gaya hidup masyarakat, khususnya kaum remaja. 

Munculnya salah satu stasiun musik di Amerika (MTV) pada era 1985 

yang kelak akan menjadi stasiun terkenal di seluruh dunia, menjadi tonggak 

masuknya kebudayaan-kebudayaan barat yang lama kelamaan akan membius 

perilaku gaya hidup kaum remaja menjadi gaya hidup yang bertentangan dengan 

norma dan nilai hidup pada masyarakat (Kompas, 1994). Gaya hidup tersebut  

sengaja ditawarkan oleh pihak-pihak produsen sebagai salah satu strategi 

pemasaran. semua produk tersebut sengaja ditawarkan kepada calon konsumen 

melalui berbagai macam iklan yang dimuat diberbagai media.  

Ada semacam tren baru, yaitu semakin banyaknya tayangan, khususnya 

di media televisi yang mempunyai orientasi kepada gaya hidup yang lebih 

mengutamakan kesenangan pribadi. hal tersbut dapat dilihat dari banyaknya kaum 

remaja meniru gaya hidup serta dandanan para artis dengan digambarkan 

mempunyai uang banyak, berpakain yang mahal dan berkelas, mempunyai 

handphone baru serta teman-teman yang  berpenampilan sempurna dimana gaya 

hidup tersebut belum tentu bermanfaat bagi dirinya sendiri (Krisnohadi, 1994). 
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Hal ini menyebabkan adopsi nilai-nilai diinternalisasi oleh generasi 

muda, sehingga yang tampak pada kehidupan sehari-hari adalah banyaknya nilai-

nilai baru yang mewarnai gaya hidup anak-anak muda tersebut. Salah satu 

contohnya adalah gaya hidup kaum junkies yang dipopulerkan oleh band 

kenamaan “NIRVANA” dengan Kurt Cobain sebagai ikon dari gaya hidup, 

dimana gaya hidup tersebut mendorong para kaum pemuda (generasi “X”) untuk 

mengkonsumsi obat-obatan terlarang, seperi LSD, heroin, ganja dan sebagainya 

yang jelas-jelas bertentangan dengan norma dan kebudayaan masyarakat 

Indonesia pada umumnya dan masyarakat kota Solo pada khususnya(Haimusik, 

1994). Kenyataan tersebut berarti dapat diartikan adanya pergeseran orientasi 

kegiatan minat dan opini kearah yang lebih mementingkan kesenangan saja. Akan 

tetapi ada sebagian masyarakat ataupun kaum muda yang berpendapat bahwa 

tidak semua gaya hidup pasti mementingkan kesenangan, hedonis dan berbau 

modern. Ada pula sebagian masyarakat dan kaum muda tertentu yang 

menganggap bahwa gaya hidup dapat bermanfaat asal para kaum muda mampu 

berpikir positif, kreatif serta inovatif. salah satu fenomena gaya hidup yang 

berkembang pada remaja akhir-akhir ini adalah gaya hidup cosplay 

(www.japanholic. com). 

Cosplay merupakan fenomena yang sudah mendunia terutama untuk 

para penggemar Jepang maupun para pehobi anime/manga (kartun dan komik 

jepang). Cosplay berasal dari penggabungan dua kata berbahas Inggris yaitu 

“costume” dan “play”, yang secara harafiah artinya adalah “bermain kostum” atau 

dapat diartikan “memakai kostum”(www.cosplay.com). Biasanya kostum yang 
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dipakai atau digunakan berdasarkan karakter seseorang atau tokoh-tokoh anime 

atau manga yang diidolai. pada awalnya cosplay yang lahir pada tahun 1960-an di 

distrik Harajuku,  hanya berkembang di negara Jepang saja dan hanya bersifat 

hobby dimana para cosplayer (orang yang melakukan cosplay) memamerkan 

kostum yang mereka pakai dan saling mengambil gambar. Namun ketika pada 

tahun 1985 cosplay mulai dikenal luas di seluruh dunia tak terkecuali di 

Indonesia.  

      Komunitas cosplay di Indonesia pada tahun 2004 mulai berkembang 

cukup pesat, bahkan hampir di setiap acara bertemakan Jepang di kota-kota besar 

seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Malang diadakan pula lomba cosplay 

sebagai salah satu acaranya. Dalam lomba tersebut para cosplayer berkesempatan 

untuk unjuk gigi kreatifitas dalam kostum yang dikenakan dan keahlian 

membawakan karakter yang diperankan semirip mungkin. Sebagian besar 

cosplayer mengikuti lomba bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan hadiah, 

yang terpenting adalah kepuasan pribadi atas kecintaan mereka pada karakter 

yang mereka perankan dan angan-angan untuk menjadi karakter yang mereka 

sukai dapat terwujud dalam cosplay (www.kompasmedia.com). 

Kebanyakan karakter yang diperankan berasal dari anime Jepang atau 

manga. Namun lama-kelamaan mulai muncul cosplay penyanyi atau para artis-

artis Jepang, Karena saat ini pun banyak artis dari Jepang telah memiliki ciri khas 

tersendiri dalam fashion. Salah satunya adalah Visual Kei, yaitu suatu istilah 

untuk jenis fashion yang berdandan dengan dandanan dan busana serba gothic dan 

misterius. Ada juga istilah crossdresser, yaitu perempuan memerankan peran laki-
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laki begitu pula sebaliknya laki-laki memerankan peran sebagai perempuan. Hal 

ini sama sekali tidak dilarang, tetapi akan membuka kesempatan para cosplayer 

untuk berekspresi secara bebas (www.japanholic.com) 

Kreatifitas dalam membuat kostum juga merupakan poin penting dalam 

cosplay. Kita tidak selalu harus membeli bahan yang sama persis dengan aslinya 

yang berharga cukup mahal. Baju dan barang bekas pun dapat disulap menjadi 

kostum menarik dan tak kalah bagusnya dengan yang aslinya. Beberapa cosplayer 

mungkin masih meminta tukang jahit untuk menjahit baju cosplay meraka. 

Namun ada pula para cosplayer yang membuat sendiri baju yang akan dipakainya, 

itu semua tergantung pada kreatifitas para masing-masing cosplayer 

(www.kompasmedia.com).  

Di kota Solo sendiri, gaya cosplay muncul sekitar tahun 2004. 

Kehadirannya berawal ketika salah satu SMU favorit di kota Solo mengadakan 

acara Festival Budaya Jepang yang cukup besar pada awal Maret 2004. Semenjak 

acara tersebut banyak para remaja muda di kota Solo mulai membentuk 

komunitas-komunitas cosplay di berbagai daerah. Komunitas-komunitas tersebut  

berusaha mengangkat kehidupan Jepang mulai dari sisi lifestyle, musik, anime, 

manga, tempat makan, edukasi dan lainnya (Suara Merdeka, 2004). Tak ayal saat 

ini sudah ada sekitar 20-an komunitas yang mulai bermunculan di kota Solo. 

Komunitas-komunitas tersebut juga mendorong para remaja untuk bergaya ala 

cosplay dalam kesehariannya. Tampilan yang mencolok, kreatif, fashionable dan 

tidak mengenal aturan membuat menarik perhatian banyak orang. 
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Atas dasar fenomena diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi 

mengenai  semangat kreativitas serta nilai-nilai hidup yang dianut para pelaku 

seni cosplay di kota Solo. 

 

B. Tujuan Penelitian. 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dikaji peneliti adalah peneliti 

ingin  mendeskripsikan gambaran semangat kreativitas dan nilai-nilai hidup para 

pelaku seni cosplay dalam komunitas “Harajukja” di kota Solo. 
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C. Manfaat Penelitian 

    Secara umum penelitian yang mengambil masalah menyangkut seluk-

beluk komunitas cosplay di Indonesia pada umumnya dan di kota Solo pada 

khususnya masih jarang, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Oleh karena itu 

peneliti berinisiatif mengambil penelitian yang mengupas seluk-beluk komunitas 

cosplay di Indonesia pada umumnya dan di kota Solo pada khususnya agar 

nantinya hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran ilmiah dalam pengembangan ilmu psikologi khususnya 

dalam bidang sosial kemasyarakatan. 

      Selain itu hasil penelitian sangat diharapkan memberikan deskripsi 

gambaran yang cukup jelas dan informasi mengenai  pelaku seni cosplay di kota 

Solo pada masyarakat sehingga masyarakat mau menerima dan mengerti secara 

positif bahwa di dalam suatu tatanan sosial terdapat suatu komunitas yang 

memberikan peran positif yang cukup signifikan terhadap terbentuknya kreativitas 

pada kaum muda Indonesia pada umumnya dan kota Solo pada khususnya. Selain 

itu penelitian ini diharapkan oleh peneliti secara pribadi sebagai “batu 

loncatan”atau referensi awal dari peneliti untuk membuat suatu buku yang 

mengupas seluk-beluk komunitas cosplay di Indonesia dimana pada saat ini 

sangat sedikit sekali.  

                                          

 

 

 




