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SOLIDARITAS SOSIAL KOMUNITAS INDONESIA FURS 

 

Abstrak 

 

Solidaritas merupakan suatu bentuk ikatan yang terjalin karena adanya rasa ingin 

melindungi dan bertanggung jawab satu sama lain sehingga memunculkan rasa 

saling percaya untuk kepentingan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bentuk dan faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan 

solidaritas pada komunitas Indonesia Furs. Peneliti menggunakan metode 

kualitatif dengan cara pengambilan data menggunakan wawancara. Subjek 

penelitian yang digunakan adalah anggota komunitas Indonesia Furs dengan 

kriteria informan adalah anggota komunitas Indonesia Furs, usia minimal 18 

tahun, dan berdomisili di pulau Jawa yang berjumlah 10 orang. Hasil penelitian 

bahwa menunjukan komunitas Indonesia Furs memiliki kekuatan yang saling 

mendukung karena memiliki suatu ketergantungan agar dapat memenuhi 

kebutuhan setiap anggotanya. Hal tersebut didahului dengan berkomunikasi 

menggunakan fitur percakapan sosial media atau bertemu secara langsung dengan 

tujuan untuk mencari kesamaan sehingga dapat menjadi akrab. Faktor yang dapat 

meningkatkan solidaritas pada komunitas Indonesia Furs adalah keragaman untuk 

bertukar informasi, anggota yang berpikiran yang terbuka, memiliki suatu 

kesamaan, mendapatkan teman, acara yang menarik dan orang yang spesial, 

sedangkan faktor yang menurunkan adalah anggota yang berbuat masalah, 

anggota yang terlalu awam mengenai furry, anggota yang sombong, dan admin 

komunitas yang pasif sehingga kurang mengkoordinasi anggota di dalam 

komunitas. 

 

Kata Kunci: solidaritas, sosial, dinamika kelompok, komunitas. 

 

Abstract 

 

Solidarity is a form of bond that is intertwined because of a sense of wanting to 

protect and be responsible for each other so that it brings mutual trust to the 

common good. This study aims to determine the forms and factors that can 

increase or decrease solidarity in the Indonesian Furs community. Researchers 

used qualitative methods by taking data using interviews. The research subjects 

used were members of the Indonesian Furs community with the criteria that 

informants were members of the Indonesian Furs community, at least 18 years of 

age, and domiciled in Java, amounting to 10 people. The results of the study show 

that the Indonesian community of Furs has mutually supportive strengths because 

they have a dependency in order to meet the needs of each member. This is 

preceded by communicating using the features of social media conversation or 

meeting directly with the aim to find common ground so that they can become 

familiar. Factors that can increase solidarity with the Indonesian Furs community 

are diversity to exchange information, open-minded members, have a 

commonality, get friends, interesting events and special people, while the factors 

that decrease are members who do the problem, members who are too lay 
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regarding furry, arrogant members, and passive community admins so that they 

lack coordination in members of the community. 

 

Keywords: solidarity, social, group dynamics, community. 

 

1. PENDAHULUAN 

Solidaritas merupakan suatu ikatan atas adanya rasa ingin melindung dan 

bertanggung jawab satu sama lain sehingga memunculkan rasa saling percaya 

untuk suatu kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang di 

ungkapkan oleh Durheim (2013) solidaritas merupakan sebuah perasaan untuk 

mempercayai pada anggota lain dalam suatu kelompok atau komunitas yang 

apabila setiap anggota saling mempercayai maka akan terjadi sebuah ikatan 

persahabatan yang mendorong anggota tersebut merasa bertanggung jawab dan 

memperhatikan kepentingan anggota lain. Solidaritas merupakan suatu hal yang 

penting dalam sebuah kelompok dan lingkungan masyarakat. Pentingnya 

solidaritas dalam kehidupan dalam perspektif sosiologi merupakan alat untuk 

mencapai suatu tujuan dan keakraban dalam berhubungan sosial. Keakraban 

dalam suatu hubungan dapat membuat individu merasa nyaman dalam kelompok 

atau lingkunganya karena pada dasarnya solidaritas sendiri lebih mengarah pada 

keakraban dalam hubungan (Hasan, 2015). 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Acar dan Ulug (2016: 173-

174) mengenai pengurangan prasangka menggunakan solidaritas dan pengalaman 

bersama pada taman Gezi di Turkey yang akan digantikan dengan pusat 

perbelanjaan. Permasalahan tersebut memunculkan protes bagi pengguna taman 

Gezi yang terdiri dari banyak kalangan dan komunitas yang berbeda serta tidak 

saling mengenal satu sama lain yang mereka sama-sama menentang pembangunan 

pusat perbelanjaan karena mereka sama-sama memiliki kepentingan dalam 

melakukan aktivitas di taman Gezi. Penelitian tersebut menunjukan bahwa 

manusia dapat menjalin hubungan sosial hanya berdasarkan kesamaan 

kepentingan. Pada komunitas Indonesia Furs adalah memiliki suatu kebersamaan 

dimana pada anggota saling membantu satu sama lain dengan, namun terdapat 

masalah dimana terdapat beberapa anggota yang menyalahgunakan komunitas 
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untuk mencari ajang ketenaran dengan cara yang salah. Hal lain juga terdapat 

perbedaan budaya dalam anggota seperti ada anggota dengan memiliki 

latarbelakang budaya dengan sifat berbicara apa adanya dengan apa yang ia 

rasakan dengan terang-terangan sehingga terdapat anggota yang merasa terlukai 

dengan perkataan anggota tadi yang mengakibatkan suatu konflik baik secara 

internal maupun eksternal di dalam komunitas. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi solidaritas adalah keluarga dan 

lingkungan. Keluarga (Baron dan Branscombe, 2012) merupakan ikatan relasi 

yang penting pada setiap individu. Keluarga selalu berubah karena adanya 

pertumbuhan tersebut, namun keluargalah yang akan selalu menjadi fondasi 

dalam eksistensi sosial. Kemudian lingkungan menurut Chaplin (2011) 

merupakan keseluruhan atau sebagian aspek gejala fisik dan sosial yang 

sembarang terbentuk mencakupi atau mempengaruhi satu organisme individual 

atau bagian dari organisme tersebut. Lingkungan memiliki 2 gejala  (Halimah, 

Fathoni, dan Minarsih, 2016) yaitu fisik dan sosial, lingkungan fisik merupakan 

suatu keadaan yang berhubungan dengan tempat seperti suhu, cuaca, dan lokasi. 

Lingkungan sosial merupakan tempat terjadinya proses sosial berlangsung hal 

yang dimaksudkan adalah budaya. Aspek yang terdapat pada solidaritas ada 2 

yaitu aspek kesamaan dan aspetk ketergantungan. Menurut Baron dan 

Branscombe (2012) kesamaan merupakan variabel yang sangat kuat mengafeksi 

ketertarikan yang dapat menyatukan individu. Menurut Durkheim (2013) 

ketergantungan muncul karena adanya pembagian kerja yang memisahkan 

individu pada spesialisasi mereka sehingga dapat membuat individu lain 

bergantung dengan individu lainya. 

Dinamika kelompok dapat di kaitkan dengan solidaritas karena dinamika 

kelompok menurut Cartwright dan Zander (dalam Forsyth, 2014) menyebutkan 

bahwa dinamika kelompok adalah sebuah bidang yang menyelidiki lebih lanjut 

mengenai sifat dari suatu kelompok, peraturan yang mengembangkan, dan 

hubungan pada setiap individu, kelompok, dan lembaga yang lebih besar. Slamet 

(2008) menyebutkan bahwa terdapat 9 faktor psikologis yang mempengaruhi 

dinamika kelompok yaitu tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi tugas, 
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pembinaan dan pemeliharaan kelompok, kekompakan kelompok, suasanan 

kelompok, tekanan kelompok, efektivitas kelompok dan maksud tersembunyi. 

Furries atau furry menurut Gerbasi, Paolone, Higner, Scalettam, Bernstein, 

Conway, dan Privitera (2008) merupakan orang yang menyatakan dirinya 

menyukai bentuk antromorfisme dan zoomorfisme yang mendeskripsikan dari 

sifat manusia ke sifat hewan dan sifat hewan ke sifat manusia. Komunitas 

Indonesia Furs (Facebook, 2017) merupakan kumpulan orang yang menyukai 

antromorfisme hewan yang ada di sosial media Facebook yang terbentuk pada 25 

Februari 2011 dengan anggota saat ini kurang lebih 524 orang. Anggota 

komunitas ini memiliki keanekaragaman seperti demografis, agama, fisik, 

kepercayaan, dan gender. Aktivitas yang dilakukan oleh anggota komunitas ini 

antara lain berbagi karya seni, informasi atau menyelenggarakan gathering untuk 

dapat saling mengenal satu sama lain. Maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah “Bagaimana bentuk solidaritas yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang 

mendukung atau pemecah solidaritas tersebut pada komunitas Indonesia Furs?”. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk dan faktor yang 

dapat meningkatkan atau menurunkan solidaritas pada komunitas Indonesia Furs. 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:  

Manfaat Teoritis, Hasil penelitian yang di lakukan dapat memperbanyak 

wacana kajian psikologi tentang solidaritas dan memberikan kontribusi kepada 

penelitian dengan tema yang berkaitan, Dapat menjadi sebuah bahan informasi, 

referensi atau masukan bagi pihak yang melakukan penelitian topik yang 

berkaitan. 

Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atau 

masukan untuk komunitas Indonesia Furs dengan memberitahu admin mengenai 

hasil, Untuk komunitas lain, diharapkan dapat menjadi gambaran bentuk suatu 

interaksi pada kelomok yang serup, Bagi mahasiswa, diharapkan dapat 

memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi dengan topik yang terkait.  

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

menggunakan cara pengumpulan data yaitu wawancara. Populasi dari penelitian 
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ini adalah kurang lebih 524 anggota komunitas Indonesia Furs dengan rentan usia 

10-35 tahun. Sampel yang akan di ambil hanya 10 orang dengan menggunakan 

teknik Snowball Sampling dengan kriteria merupakan anggota komunitas 

Indonesia Furs, usia minimal 18 tahun, dan berdomisili di pulau Jawa. Peneliti 

melakukan analisis studi kasus dengan menemukan domain analisis yaitu 

solidaritas, kemudian peneliti akan menganalisis domain secara horizontal dengan 

melihat dinamika kelompok yang terjadi dalam komunitas Indonesia Furs. Selain 

itu juga penelitian ini menggunakan peer debriefing dalam memvalidasi dan 

peneliti akan melakukan realibilitas dengan melakukan verifikasi dengan 

mengecek antara pernyataan informan dengan yang dilakukanya di lapangan 

sesuai atau tidak. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bedasarkan hasil analisis data wawancara peneliti menemukan bahwa komunitas 

Indonesia Furs memiliki kekuatan yang saling mendukung karena memiliki suatu 

ketergantungan agar dapat memenuhi kebutuhan setiap anggotanya. Hal tersebut 

didahului dengan berkomunikasi menggunakan fitur percakapan sosial media atau 

bertemu secara langsung dengan tujuan untuk mencari kesamaan sehingga dapat 

menjadi akrab atau membengun sebuah pertemanan. Hal itu menjadikan anggota 

komunitas ini dapat produktif untuk menunjukan eksistensi komunitas ini. 

Kemudian peneliti juga menemukan faktor yang dapat meningkatkan solidaritas 

pada komunitas Indonesia Furs yaitu keragaman pada anggota untuk bertukar 

informasi, anggota yang memiliki pemikiran terbuka, memiliki suatu kesamaan 

yang unik dan tidak dapat ditemukan di luar komunitas, mendapatkan teman, 

acara yang menarik dan orang yang spesial. Faktor yang menurunkan adalah 

anggota yang berbuat masalah, anggota yang terlalu awam mengenai furry, 

anggota yang sombong, dan admin komunitas yang pasif sehingga kurang 

mengkoordinasi anggota di dalam komunitas. 

Menurut Paul Johnson (dalam Hasan, 2015) solidaritas adalah suatu hal 

untuk menunjukan ikatan antara setiap individu dan atau kelompok yang 

dilandaskan kondisi moral dan rasa percaya yang di pakai dalam kelompok yang 

di perkuat dengan hubukan batin atau emosional yang menunjukan bahwa 
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komunitas ini memiliki solidaritas yang baik. Kemudian Baron dan Byrne (2012) 

menyatakan bahwa peran kesamaan merupakan suatu hal untuk membantu 

perkembangan ketertarikan interpersonal, yang hal tersebut dikaitkan dengan 

aspek solidaritas yaitu kesamaan yang di ungkapkan oleh Durkheim (2013) 

dimana kesamaan merupakan suatu variabel yang sangat kuat yang mengafeksi 

ketertarikan yang menyatukan individu ketika berineraksi, aspek solidaritas yang 

lain yaitu ketergantungan dimana menurut Durkheim (2013) ketergantungan 

adalah dimana individu terpisahkan dengan spesialisasi mereka masing-masing 

yang membuat setiap individu bergantung satu dengan yang lainya. 

Menurut Slamet (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika sosial 

yang di temukan dalam komunitas ini adalah kekompakan sosial, dimana 

komitmen yang sudah di sepakati bersama oleh anggota untuk menciptakan 

kekuatan kelompok. Tekanan kelompok yang artinya suatu hal yang dapat muncul 

memunculkan kecemasan yang dapat menyebabkan suatu maslaah baik berasal 

dari dalam maupun luar kelompok. Suasana kelompok yaitu sebuah keadaan 

moral, sikap dan perasaan yang muncul didalam kelompok. Efektivitas kelompok 

dimana seberapa efektif kelompok dalam mencapau suatu tujuan yang di lihat dari 

produktivitas, moral, dan kepuasan anggota kelompok. Maksud tersembunyi yang 

merupakan sebuah tujuan yang tidak disadari oleh anggta kelompok namun dapat 

mempengaruhi mental yang berakibat pada perilaku anggota kelompok. 

Pembinaan dan pemeliharaan kelompok yang merupakan suatu usaha untuk 

menjaga kehidupan dalam kelompok. 

4. PENUTUP 

Hasil penelitian bahwa menunjukan komunitas Indonesia Furs pertama, memiliki 

kekuatan yang saling mendukung karena memiliki suatu ketergantungan agar 

dapat memenuhi kebutuhan setiap anggotanya. Hal tersebut didahului dengan 

berkomunikasi menggunakan fitur percakapan sosial media atau bertemu secara 

langsung dengan tujuan untuk mencari kesamaan sehingga dapat menjadi akrab. 

Kedua, faktor yang dapat meningkatkan solidaritas pada komunitas Indonesia 

Furs adalah keragaman untuk bertukar informasi, anggota yang berpikiran yang 

terbuka, memiliki suatu kesamaan, mendapatkan teman, acara yang menarik dan 
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orang yang spesial. Kemudian ketiga, faktor yang menurunkan adalah anggota 

yang berbuat masalah, anggota yang terlalu awam mengenai furry, anggota yang 

sombong, dan admin komunitas yang pasif sehingga kurang mengkoordinasi 

anggota di dalam komunitas. 

Bedasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran untuk 

anggota komunitas Indonesia Furs, di harapkan untuk dapat lebih aktif lagi 

didalam komunitas agar lebih ramai terutama untuk anggota yang sudah lama, 

meskipun sibuk setidaknya muncul beberapa kali dengan tujuan agar anggota 

yang masih baru dapat mengenal atau minimal mengetahui anggota lama. Selain 

itu juga anggota komunitas ini agar bisa lebih menghindari untuk membuat 

masalah dengan tujuan kenyamanan bersama. Untuk admin atau pengurus 

komunitas Indonesia Furs, hendaknya agar dapat lebih aktif di dalam komunitas 

untuk mengkoordinasi komunitas ini. Hal ini bertujuan agar aktifitas admin dapat 

terlihat oleh anggota lain sehingga anggota di dalam komunitas dapat tertata dan 

terjaga kenyamanannya. Bagi peneliti lain dengan topik yang sama, di harapkan 

dapat lebih memperhatikan untuk pemilihan subjek dan lebih dapat 

mengembangkan penelitian ini baik menggunakan metode yang sama maupun 

metode lain agar dapat menemukan hasil penelitian yang lebih komprehensif. 
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