
TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Informan 1 

Nama   : DE 

Jabatan  : koordinator 1 

Tanggal Wawancara : 03 April 2013  

Tempat/ Waktu : Pukul 18.30 

 

P : Apa yang menjadi landasan atau dasar terbentuknya komunitas Kerabat Kotak Jogja? 

I : Itu sebenarnya yang lebih tahu pendirinya, kalau menurut aku pribadi sih kenapa 

dibentuk yah karena yang gabung itu juga suka sama Kotak gitu lho. Itu niat awalnya, 

terus kenapa enggak kita bikin komunitas Kerabat Kotak Jogja yang dulunya belum ada 

kita bikin yang resmi terus kita bisa nambah banyak teman, kita bisa sama-sama punya 

komunitas yang resmi, nonton kotak bareng-bareng ya landasannya mungkin itu. Intinya 

pertamanya pendirinya itu sama-sama kerabat Kotak yah itu, yang kedua niatnya yah kita 

punya hobi yang sama kenapa enggak kita istilahnya anak-anak yang lain mau nyalurin 

hobi buat nonton, buat ketemu kenapa ga ada istilahnya komunitas yang seperti itu gitu 

lho.  

 

P : Bagaimana sejarah Kerabat Kotak Jogja terbentuk? 

I : Suatu hari kita bikin sedikit sambil jalan kita cari chanel-chanel  bisa ketemu sama 

managernya bisa ketemu  di hotel gitu, habis itu diresmikan kan orang-orang Jogja jadi 

pada tahu kan? Akhirnya pendatang juga pada tahu. Kebanyakan sih sebenernya Kerabat 
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Kotak Jogja itu dari luar Jogja kebayakan, jadi anak-anak kuliah yang kesini mereka yang 

tidak ada kegiatan dan mungkin di daerah asalnya sudah bergabung dengan Kerabat 

Kotak di daerahnya itu karena kuliah di sini pengen gabung dengan Kerabat Kotak Jogja 

kebanyakan sih seperti itu. Kalau orang Jogja sendiri sih jarang yang pada tahu karena itu 

efeknya di sosial media kurang kuat. Maka dari itu, kalau mau  nyari-nyari Kerabat Kotak 

itu juga susah. 

 

P : Apa tujuan dari keberadaan komunitas Kerabat Kotak Jogja? 

I : ya itu biar apa yah … sebagai wadah untuk pencinta Kotak Band. 

 

P : Kapan Kerabat Kotak Jogja diresmikan oleh Kotak Band? 

I : tanggalnya lupa tapi itu serentak seluruh Indonesia. April 2010 bareng-bareng se 

Indonesia. Tapi emang kalau dari Kotak bandnya sudah tahu akan keberadaan kita 

sebelum diresmikan tapi yag benar-benar diakui dan diresmikan itu yah kemaren waktu 

bareng-bareng itu. 

 

P : Menurut anda, apa kelebihan komunitas Kerabat Kotak Jogja dibandingkan komunitas 

fansclub yang lain? 

I : kalau di lihat dari fansclub yang lain yah? Sebenarnya kita juga masuk di JMF (Jogja 

Music Forum). Nah JMF ini kumpulan fansclub seluruh Jogja, cuma kita gabung juga 

belum lama mungkin kurang komunikasi juga yah. Sementara sih yang setahuku yang 

sering kita komunikasi dengan fansclub yang lain ungu cliqers, jammers, para wali dan 

lain-lain. Kalau di bilang kelebihannya Kerabat Kotak itu aku sendiri juga bingung 
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karena fansclub di Jogja sama-sama kreatif., dilihat masyarakat juga Kerabat Kotak jogja 

aktif gitu, eksis gitu, kalau dibilang kreatif semua fansclub juga kreatif gitu kan bentuk 

kreatifitasnya kan beda-beda. 

 

P  : Seberapa sering, Kerabat Kotak Jogja mengadakan pertemuan atau setidaknya kumpul 

bareng? 

I  : yang jelas yah seminggu sekali yang kumpul rutin itu tiap sabtu sore, sementara ini 

kalau untuk pertemuan dadakan ataupun pertemuan pengurus belum masih dalam 

perencanaan. Karena selama ini kita tetep antara pengurus dan anggota tidak membeda-

bedakan jadi semua keputusan harus dengan sepengetahuan anggota. Apapun 

kesepakatan kita, kita tidak bisa memutuskan hanya dari pengurus saja. 

 

P   : Berapa jumlah total anggota Kerabat Kotak Jogja? 

I   : kalau untuk data dari kita berdiri sampai sekarang itu yang pegang sekrretarisnya 

jadikan form pendaftaran dari yang pertama dampai terakhir kan yang pegang 

sekretarisnya jadi yah kalau dari data yang di absen itu yah sekitar 300an  itu di absennya 

dari jamannya pendirinya Mas Andunk sampai sekarang Cuma setelah kemarin saya 

pendataan ulang itu yah 50an yang bener-bener masih aktif lho cuma yah itu tadi kalau di 

bandara pasti jadi nambah lagi, kalau pas di konser ada yang nonggol lagi yang ga pernah 

keliatan tiba-tiba keluar lagi setiap komunitas pasti kayak gitu. 

 

P   : Apa syarat menjadi anggota dari komunitas Kerabat Kotak jogja? 
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I   : persyaratannya sih sebenernya gampang yang pertama suka sama Kotak Band  itu harus, 

yang kedua itu cukup bayar biaya pendaftaran Rp 100.000,00 nanti dapat kaos, id card, 

pin, sama stiker dan itu udah termasuk bayar kas bulan pertama. 

 

P   : Usaha apa yang sudah dilakukan untuk mencari anggota baru? 

I : yang pernah saya sampaikan dulu sosial media itu pasti karena itu akses yang paling 

cepet. Awalnya buka-buka akun Kerabat kotak Jogja nanti lama-lama muncul 

ketertarikan. Terus kita mention-mention di twitter dengan personilnya Kotak Band 

seenggaknya bisa menarik gitu yang belum gabung kayaknya rame nih temen-temen 

Kerabat Kotak Jogja rame nih itu juga salah satu cara mereka bisa minat dengan kita 

dengan cara mungkin kegiatan apa yah kita sosial sama masyarakat misalnya kita ke 

panti asuhan atau apa itu kan pasti kalau mereka mengikuti kegiatan kita “wah asik nih” 

kalau saya pribadi ini bisa bikin mereka tertarik. Yang kedua juga mungkin dengan kita 

memakai kaos resmi sama merchandise yang gambar Kotak Band itu mungkin bisa 

menjadi daya tarik tersendiri walaupun itu konser apa kayak slankers itu konser apa aja 

pasti pakai bendera slankers mau dangdut, pop, rock atau apa itu pasti ada OI juga. Kita 

Kerabat Kotak pengennya juga seperti itu ada konser apapun bendera kita selalu ada. 

Dengan kita memakai merchandise yang berbau Kotak Band kayak kemarin buktinya ada 

salah satu anggota kita dia kuliah pakai hem yang ada lambang Kerabat Kotak Jogja dan 

Kotak Band ada adik kelasnya yang juga menyukai kotak band kemudian tanya-tanya 

“Masnya Kerabat Kotak yah? Gabungnya dimana? Cara gabungnya gimana?” biasanya 

Kerabat Kotak Jogja yang kuliah pakai hem Kerabat Kotak Jogja itu malah bangga ga 

malu. Itu sudah terbukti meskipun cuma. Sekarang bayangin aja kalau seumpama 
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Kerabat Kotak Jogja 50 orang dari 1 orang menambah 1 orang , misalnya pas lagi jalan-

jalan ke Malioboro ada orang Jogja atau orang mana lihat pengen gabung itukan lebih 

gampang, dari mulut ke mulut itukan ga kalah dari sosial media. Dari status di sosial 

media yuk gabung yuk atau gimana gitu. 

 

P   : Adakah trik-trik tersendiri dari Kerabat Kotak Jogja dalam usaha memperoleh anggota 

baru? 

I   : jadi sebenarnya gini aja kita cari anggota itu ga terlalu memaksakan buat banyak gitu 

lho kita yang penting kompak aja meskipun kita cuma sedikit tapi solid, tapi Cuma apa 

salahnya akan lebih baik kalau anggota banyak dan kompak. Untuk merekrut anggota-

anggota yang baru kita ga terlalu paksakan itu, karena dengan inipun kita bisa jalan 

dengan kegiatan-kegiatan kita, jadi untuk masalah anggota kita sambil jalan saja. Untuk 

anggota-anggota yang baru atau yang mau gabung ya ayo, tapi yah kita sambil jalan aja. 

Buktinya adalah 1 atau 2 yang gabung buktinya sampai 300 meskipun yang aktif tinggal 

segini yah saya si maklum semua pengurus juga gitu mungkin dulunya anak sekolah anak 

kuliahan mungkin masih ada waktu luang banyak Cuma sekarang terbatasnya waktu, 

sekarang trus udah pada kerja sudah punya kesibukan saya sih maklum setiap komunitas 

pasti seperti itu permasalahan sama standar organisasi. Jadi lama-lama yang namanya 

regenerasi pasti ada. Jadi untuk menambah makin banyak makin banyak itu susah yang 

penting solid dulu kalaupun ada tambahan anggota itu bonus jadi yah kita asik aja gitu.   

 

P   : Apakah usaha yang dilakukan sudah maksimal? 
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I   : kalau di bilang maksimal manusia ga ada puasnya jadi kalau dibilang maksimal yah kita 

ga terlalu memaksakan gitu lho ga targetlah. Untuk anggota sendiri kita ga paksain. 

Pergantia waktu dari taun ke taun kegiatannya pasti beda seperti yang sudha saya katakan 

misalnya kalau yang dulu mahasiswa sekarang sudah tidak punya waktu luang, yag dulu 

jomblo sekarang kalau malam mingguan udah sama pacarnya. Kalau di bilang masimal 

atau enggak yah cara kita emang kayak gitu karena kita ga ada target untuk anggotanya 

harus nambah gitu. Untuk anggota baru sih kita lebih santai gitu. kita bisa nonton bareng-

bareng kalau kotak manggung, nah kan waktu manggung kan ga Cuma kita aja yang 

nonton tapi kan pasti ada masyarakat luas, jadi kita ditengah-tengah masyarakat da 

masyarakat bisa tahu kalau ada Kerabat Kotak Jogja. Kita bisa foto bareng artisnya trus 

kita jadiin DP (Display Picture) itu kan sudah termasuk iming-iming. Buat di Facebook, 

buat di twitter, pasti di lihat orang banyak wah pasti banyak yang pengen foto bareng 

juga 

 

P   : Kalau belum maksimal apa yang menjadi gagasan anda untuk usaha memperoleh 

anggota baru? 

I   : apa yah? Kalau saya pribadi sih kembali lagi seperti yang saya ungkapkan tadi kita ga 

memaksakan jadi untuk kiat-kiatnya untuk merekrut anggota yang baru kita sambil jalan 

aja nyantai gitu. 

 

P   : Adakah hambatan dalam usaha anda melakukan strategi ataupun cara memperoleh 

anggota baru? 
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I : hambatannya yah tentang pembayarannya kalau masih pelajar kan biaya pendaftarannya 

terlalu tinggi. Masalahnya juga masalah kaos pengalaman kemarinbayak anggota yang 

belum dapat kaos padahal pengen di tanda tangani sama personel Kotak Band, mereka 

bosen nungguin. Kas kita juga mepet. 
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Informan 2 

Nama   : P 

Jabatan  : koordinator 2 

Tanggal Wawancara : 03 April 2013  

Tempat/ Waktu : Pukul 18.30 

 

P : Apa yang menjadi landasan atau dasar terbentuknya komunitas Kerabat Kotak Jogja? 

I : sebagai tempat berkumpul para pencinta Kotak Band mau secara personalnya ataupun 

dalam musiknya. 

 

P : Bagaimana sejarah Kerabat Kotak Jogja terbentuk? 

I : yang ngebentuk itu Andunk, Resky, ama Arif kalau ga salah mereka suka Kotak dan 

mereka baru kuliah di Jogja jadi mereka pengen bikin perkumpulan yang suka Kotak 

Band gitu, stauku kayak gitu. 

 

P : Apa tujuan dari keberadaan komunitas Kerabat Kotak Jogja? 

I : ya itu biar sesama pencinta Kotak Band dapat berkumpul untuk membuat suatu 

komunitas yang bermanfaat bagi Kotak Band, Kerabat sendiri, dan masyarakat. 

 

P : Kapan Kerabat Kotak Jogja diresmikan oleh Kotak Band? 

I : kalau kerabat Kotak Jogja itu berdiri tanggal 23 Juli 2009. Tapi di resmikan yang 

seluruh Indonesia itu serentak waktu itu hmmmm lupa je mbak. Pokoknya yang bareng-

bareng dulu itu lho pas di lapangan. 
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P : Menurut anda, apa kelebihan komunitas Kerabat Kotak Jogja dibandingkan komunitas 

fansclub yang lain? 

I : Kalau Kerabat Kotak Jogja itu saya rasa lebih sering kumpul karena intensitas Kotak ke 

Jogja pun tinggi dulu hampir setiap sebulan sekali ke Jogja jadi semakin aktif juga 

Kerabat Kotak Jogja 

P  : Seberapa sering, Kerabat Kotak Jogja mengadakan pertemuan atau setidaknya kumpul 

bareng? 

I  : sebenarnya seminggu sekali. Tapi kadang kalau hujan yah sering dipending 

pertemuannya karena kita kan ga ada basecamp. 

  

P   : Berapa jumlah total anggota Kerabat Kotak Jogja? 

I   : sekitar 300an yang daftar dari awal sampai sekarang tapi yang ikut kumpul-kumpul 

yang Cuma sekitar 30an orang itu-itu saja tapi kalau ada Kotak di Jogja mereka muncul 

lagi gitu. 

 

P   : Apa syarat menjadi anggota dari komunitas Kerabat Kotak jogja? 

I   : yang paing penting suka sama Kotak Band, trus bayar uang pendaftaran kan ntar dapet 

kaos, pin, stiker, ama id card. 

 

P   : Usaha apa yang sudah untuk mencari anggota baru? 
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I : kalau aku yah cuman make kemeja Kerabat Kotak Jogja kalau pas kemana gitu trus di 

helm ama motor ada stiker Kerabat Kotak Jogja. Biasanya nanti ada yang tanya-tanya 

atau setidaknya tahu kalau Kerabat Kotak Jogja itu ada.   

 

P   : Adakah trik-trik tersendiri dari Kerabat Kotak Jogja dalam usaha memperoleh anggota 

baru? 

I   : hmmmmm yah mungkin lewat fb, twitter, bb atau sosial media yang lain dan misalnya 

pakai kemeja Kerabat Kotak Jogja, ataupun yang berhubungan dengan Kotak Band. 

 

P   : Apakah usaha yang dilakukan sudah maksimal? 

I   : kalau menurutku belum maksimal yah, karena masih ada hambatan-hambatan tadi itu. 

Dan paling utama yah soalnya ga punya basecamp jadi kalau hujan suka sering di 

pending kumpul-kumpulnya. 

 

P   : Kalau belum maksimal apa yang menjadi gagasan anda untuk usaha memperoleh 

anggota baru? 

I   : yah sering ngadain acara yang melibatkan masyarakat kayaknya seru hehe seperti aksi 

penghijauan ada di proker kita sekarang tapi belum berjalan. 

 

P   : Adakah hambatan dalam usaha anda melakukan strategi ataupun cara memperoleh 

anggota baru? 

I : hambatannya yah pertama yang masalah pendaftaran itu banyaknya kan sekarang yang 

daftar anak-anak sekolah uang 100 ribu itu bisa dikatakan besarlah buat mereka. Terus 
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tidak adanya basecamp yang tetap yah memang kita sering ngumpulnya di bunderan tapi 

kan sekali waktu pindah tempat kayak dulu di taman sari atau XT- Square. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment [u28]: HdPR



Informan 3 

Nama   : N 

Jabatan  : humas 

Tanggal Wawancara : 21 April 2013  

Tempat/ Waktu : Pukul 20.30 

 

P : Apa yang menjadi landasan atau dasar terbentuknya komunitas Kerabat Kotak Jogja? 

I : sebagai wadah para pencinta kotak band di wilayah Jogja 

 

P : Bagaimana sejarah Kerabat Kotak Jogja terbentuk? 

I : dulu pencetusnya ada 3 orang salah satunya itu mas Andunk. Nah mas Andunk itu kan 

dari luar dia kuliah di Jogja pengen bentuk hmmmm di Jogja kan belum ada Kerabat jadi 

pengen bentuk Kerabat di Jogja. Abis itu dia ngumpulin anak-anak yang suka Kotak nah 

dia bikin Kerabat Kotak Jogja sama temennya namanya Resky sama siapa lupa namanya 

pokoknya 3 orang kemudian komunitas ini berlanjut sampai ganti ketua atau coordinator, 

dari yang pertama koordinatornya mas Andunk, mas Resky, mas Aji, mas Indra, terus 

mas Indra mengundurkan diri eh bukan mengundurkan diri sih tepatnya mas Indra bilang 

harus ada pergantian soalnya mas Indra udah memimpin selama 2 tahun dan koordinator 

saat ini mas Danank. Tapi untuk saat ini sudah ada aturannya lama jabatan seorang 

koordinator adalah 1 tahun.  

 

P : Apa tujuan dari keberadaan komunitas Kerabat Kotak Jogja? 
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I : ya itu biar apa yah … biar kalau pas nonton itu bareng-bareng, terus biar kalau KK-KK 

luar kesini kan gampang KK Jogja bisa jemput bareng menyambut bareng. Biar lebih 

dikenal sama luar lah. 

 

P : Kapan Kerabat Kotak Jogja diresmikan oleh Kotak Band? 

I : tanggalnya lupa tapi itu serentak seluruh Indonesia. Sebenarnya gini mbak jadi yang 3 

tahun itu Kerabat Kotak seluruh Indonesia bukan umurnya Kerabat Kotak Jogja jadi gini 

mbak kan kemarin dikasih piagamnya itu ada 2 piagam Kerabat Kotak seluruh Indonesia 

dan Kerabat Kotak Jogja itu sendiri. Kalau KK Jogja itu 23 Juli 2009, itu awalnya KK 

Jogja terbentuk tapi belum diresmikan. 

 

P : Menurut anda, apa kelebihan komunitas Kerabat Kotak Jogja dibandingkan komunitas 

fansclub yang lain? 

I : kalo KK Jogja itu menurut aku itu kalau konser itu ga pernah rusuh dibanding dengan 

klub-klub lain. Maksudnya tuh KK Jogja ga pernah ngajak rusuh ke klub-klub lain itu ga 

pernah. Jadi menjaga nama baik KK Jogja. Terus kalau KK Jogja itu malah lebih mudah 

ketemu dengan  artis-artis yang lain misalnya vierra dan lain-lain. 

 

P  : Seberapa sering, Kerabat Kotak Jogja mengadakan pertemuan atau setidaknya kumpul 

bareng? 

I  : sebenarnya seminggu sekali atau sebulan 4 kali lah tapi kalau aku sebulan mungkin 2 

kali kan aku kerja jadi kalau pas libur saja kumpul, diusahain kumpul. Soalnya kalau ga 

kumpul ntar dikira kerabat konser, kerabat bandara. Maksudnya kerabat konser itu ga 
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pernah kumpul rutin tapi malah ikut foto, ga pernah ikut kumpul malah ikut konser nah 

itu yang ga enak kan itu. Jadi, yah nyari waktu libur di hari sabtu biar bisa ikut kumpul. 

 

P   : Berapa jumlah total anggota Kerabat Kotak Jogja? 

I   : kurang lebih kalau yang aktif sekitar 50 anak kalau yang nggak aktif sekitar 300an, tapi 

kalau yang paling paling aktif yang sekitar 20-30an. 

 

P   : Apa syarat menjadi anggota dari komunitas Kerabat Kotak jogja? 

I   : syaratnya tinggal masuk ajah  ntar tinggal bayar uang pendaftaran, terus suka sama 

kotak itu pasti, yang penting ntar kalau udah masuk tinggal bayar uang pedaftaran ntar 

dapat kaos, ID Card, pin, sama stiker. 

 

P   : Usaha apa yang sudah untuk mencari anggota baru? 

I : kalau aku lewat twitter, facebook, lewat temen-temen juga nanti ada yang kasih tahu 

dari temen luar tuh, “saya punya temen di Jogja disini mau ikut gabung gimana bisa atau 

enggak?”  terus ku jawab “bisa” gitu terus dari KK-KK luar gitu, terus pas kemana-mana 

pakai baju Kerabat pasti ada yang tertarik gitu. Yah itu lewat twitter, selalu update bagi 

yang mau daftar gimana dimana gitu bagi yang punya temen di Jogja, terus lewat BBM 

(Blackberry Messenger), dan lewat facebook 

 

P   : Adakah trik-trik tersendiri dari Kerabat Kotak Jogja dalam usaha memperoleh anggota 

baru? 
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I   : mengadakan baksos pengennya sih lebih sering diadakan baksos, terus ngumpulnya 

jangan ditempat yang itu-itu saja karena disitu juga yang nyari susah karena di bunderan 

itu tempatnya ga terlalu terlihat kasihan yang nyari dan yang mau bergabung. Dan banyak 

komunitas-komunitas yang lain kan? Terus upload foto-foto bareng idola kan ntar banyak 

yang nanya kok bisa foto bareng idola gimana caranya gitu. 

 

P   : Apakah usaha yang dilakukan sudah maksimal? 

I   : kalau menurut aku sih belum maksimal yah, soalnya kalau maksimal itu sebulan tuh 

dapat banyak minimal 1 atau 2 lah, kalau menurut aku sebulanpun jarang dapat. Bahkan 

humas yag lama pun jarang merekrut anggota-anggota baru. Malah dulu anggotanya yang 

banyak merekrut anggotanya. 

 

P   : Kalau belum maksimal apa yang menjadi gagasan anda untuk usaha memperoleh 

anggota baru? 

I   : sering diadain baksos terus pakai atribut KK Jogja. 

 

P   : Adakah hambatan dalam usaha anda melakukan strategi ataupun cara memperoleh 

anggota baru? 

I : hambatannya yah itu … dulu ada yang pernah mau kumpul mau gabung nyampe di 

bunderan dia mungkin ga sms kan disana banyak komunitas lain padahal aku dah bilang 

di bunderan masuk mungkin dia cuma muter aja padahal kan kita didalam, itu 

hambatannya. Terus hambatannya itu yang paling ada hambatannya itu kalau ada KK 

luar ke Jogja itu bingung mau ditampung dimana, ga punya basecamp juga sih. 
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Informan 4 

Nama   : NK 

Jabatan  : anggota 

Tanggal Wawancara : 21 April 2013 

Tempat/ Waktu : 19.00 

 

P : Siapa nama lengkap anda? 

I : Kalau nama lengkapku NK 

 

P : Apa yang anda tahu mengenai komunitas Kerabat Kotak Jogja? 

I : suatu komunitas dimana di dalamnya mempunyai suatu visi misi yang suka sama 

kotak 

 

P :Sejak kapan anda bergabung dengan Kerabat Kotak Jogja? 

I : aku udah lama sih tepatnya sekitar September 2010 di jogjanya tapi kalau suka 

sama kotaknya udah dari keluar dari dreamband sekitar 2004. Tapi kalau gabung 

KK Jogjanya Oktober 2010 

 

P : Anda memperoleh informasi keberadaan Kerabat Kotak Jogja darimana dan 

bagaimana kronologinya anda bergabung dengan Kerabat Kotak Jogja? 

I : kalau saya sih taunya. Sebenernya dulu kan ga asli sini. Dulu itu karena disana  

tempat berkumpulnya jauh jadi dari Riau tuh udah nyari-nyari tempatnya dimana 
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dari jejaring sosial facebook. Dulu tuh emang susah sih nyari-nyarinya dimana 

karena dulu mungkin anggotanya ga serame ini yah taun 2010. Jadi dulu tuh 

ketemuan, eh ga ketemuan inget banget waktu itu ujan-ujanan sama temen gabung 

bareng gitu. Tauknya yah dari dulu tuh kayak punya kayak grup facebook gitu tapi 

udah ga aktiv lagi. 

 

P :Apa tujuan/ alasan anda bergabung dengan komunitas Kerabat Kotak Jogja? 

I : jujur pertama kali gabung KK Jogja itu ya pertama pengen banget ketemu kak 

Chua karena dari Kotak itu yang aku suka itu kak Chua trus kesini-sininya udah 

ketemu ama mereka itu yah tidak seperti dululah sekarang lebih ke kekerabatannya 

ajah pertemanannya. 

 

P :Menurut anda, apa kelebihan komunitas Kerabat Kotak Jogja dibandingkan 

komunitas fansclub yang lain? 

I : kalau menurutku bedanya KK Jogja dengan komunitas yang lain atau fansclub-

fansclub yang lain itu KK Jogja itu lebih sering ngumpul jadi kita itu otomatis 

lebih solid jadi intinya itu kita buka hanya terpaku kapan Kotak itu dating baru kita 

ngumpul jadi kita ga ada kegiatan itu tetap ngumpul jadi intinya itu kita lebih solid 

jadi tidak hanya terpaku ingin ketemu kotaknya gitu. 

 

P :Seberapa sering, anda datang/ terlibat dalam acara Kerabat Kotak Jogja setidaknya 

kumpul bareng? 

I : dulu-dulu aku jarang tapi kalau dalam prosentase sekitar 70-80 %  
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P : Apa yang anda dapatkan dengan anda bergabung dengan Kerabat Kotak Jogja? 

I : nambah temen, nambah saudara, apalagi aku kan juga disini ngekost yah jadi 

otomatis bisa dibilang aku sama temen kampus dan KK Jogja itu lebih deket sama 

KK Jogja karena mungkin lebih satu pemikiran jadi buat nambah temen gitu. 

 

P : Apakah anda termasuk anggota Kerabat Kotak Jogja yang aktif? 

I : kalau aku sih, menurutku aktif itu ketika kita masih peduli sama Kotak band 

kalau dibilang itu aku masih tergolong aktif soalnya aku juga walaupun aku tidak 

ngumpul aku tetep berusaha peduli apapun yang dilakukan oleh KK Jogja dan 

berusaha terlibat didalamnya meskipun aku juga bukan pengurus disitu. 

 

P : Apakah anda terlibat dalam usaha memperoleh anggota baru? 

I : iyah tapi tidak direncanakan … 

 

P : Kalau iya, usaha apa yang sudah anda lakukan untuk mencari anggota baru 

setidaknya berpromosi? 

I : mungkin kalau aku sebenernya ga punya kewajiban seperti nununk 

mempromosikan KK Jogja itu tapi di kampus aku terkenal sebagai Kerabat Kotak 

Jogja jadi suka juga kadang-kadang ke kampus pakai atribut-atribut KK Jogja juga 

sering jadi dengan itu mereka ada ketertarikan dan aku juga udah pernah bawa 

anggota anggota baru di dalam KK Jogja. 

 

Comment [u49]: KbKKJ

Comment [u50]: KdKKJ

Comment [u51]: KdRAB

Comment [u52]: SK 

Comment [u53]: KdRAB



P : Apakah usaha yang dilakukan sudah maksimal? 

I : yah karena aku ga ada tanggung jawab yah cuma sekedar ada yang mau yah 

disokong kalau ga ada yah ga papa jadi yah belum maksimal. 

 

P : Kalau belum maksimal apa yang menjadi gagasan anda untuk usaha memperoleh 

anggota baru? 

I : kalau aku sih KK Jogja itu lebih sering ngadain acara-acara yang sosial jatuhnya 

yang masyarakat jadi masyarakat luas mengenal KK Jogja. Jadi misalnya ada yag 

suka tapi tidak terlau suka lihat KK Jogja yang seperti ini jadi bisa ikutan gabung, 

dan merubah imej music Rock yang katanya agak brutal.  
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Informan 5 

Nama   : FHP 

Jabatan  : anggota 

Tanggal Wawancara : 21 April 2013  

Tempat/ Waktu : Pukul 19.00 

 

P : Siapa nama lengkap anda? 

I : nama saya F tapi lengkapnya FHP 

 

P : Apa yang anda tahu mengenai komunitas Kerabat Kotak Jogja? 

I : komunitas yang memiliki visi misi yang sama 

   

P :Sejak kapan anda bergabung dengan Kerabat Kotak Jogja? 

I : kalau aku bulan maret taunnya 2010 tanggal 11, kalau sukanya sama kotak sih 

udah lama tapi dulu tapi nyari komunitasnya itu yang belum tau. Jadi baru masuk 

yah itu. 

 

P : Anda memperoleh informasi keberadaan Kerabat Kotak Jogja darimana dan 

bagaimana kronologinya anda bergabung dengan Kerabat Kotak Jogja? 

I : sama yang lain. Dari jejaring sosial. Itu yang ngajakin dulu waktu dulu itu 

namanya arif tapi skrng ga ada di KK Jogja sekarang lagi sibuk kuliah eh sekolah 
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itu trus katanya ngumpulnya jam berapa di bunderan UGM nah dulu jam 4 dateng 

ajah gitu yah abis itu aku daftar itu. 

 

P :Apa tujuan/ alasan anda bergabung dengan komunitas Kerabat Kotak Jogja? 

I : kalo aku pengennya dulu pengennya bia ngobrol sama bang Posan yah tapi sekian 

lama pengen tambah temen tambah keluarga lagi sih. 

 

P :Menurut anda, apa kelebihan komunitas Kerabat Kotak Jogja dibandingkan 

komunitas fansclub yang lain? 

I : kalau saya, kalau kelebihannya ya sama aja kalau aku gabung sama komunitas 

lain juga gimana? Aku gabung ada 2 komunitas gimana? Kalau di KK Jogja itu 

kelebihannya lebih banyak temennya. 

 

P :Seberapa sering, anda datang/ terlibat dalam acara Kerabat Kotak Jogja setidaknya 

kumpul bareng? 

I : aku sih 50%, soalnya lama banget aku vakumnya karena sibuk kerja juga  

 

P : Apa yang anda dapatkan dengan anda bergabung dengan Kerabat Kotak Jogja? 

I : pertama sih udah ketemu sama personil Kotaknya, habis itu nambah temen, 

nambah sahabat, nambah gebetan juga. 

 

P : Apakah anda termasuk anggota Kerabat Kotak Jogja yang aktif? 
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I : kalau saya kurang aktif dikarenakan yah itu tadi masalah dengan pekerjaan ga 

mungkin kalau seumpama terlibat secara rutin karena punya tanggung jawab lain 

yang lebih beratnya juga mempunyai suatu yah istilahnya kurang rutinnya. Di 

dalam komunitas sendiri ada hak dan kewajibannya juga saya juga sudah lama ga 

memenuhi kewajiban saya jadi yah kurang aktif. 

 

P : Apakah anda terlibat dalam usaha memperoleh anggota baru? 

I : kalau aku belum pernah terlibat dan tidak pernah terlibat. 
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Informan 6 

Nama   : EU 

Jabatan  : anggota 

Tanggal Wawancara : 21 April 2013  

Tempat/ Waktu : Pukul 19.00 

 

P : Siapa nama lengkap anda? 

I : Nama saya EU tapi panggil ajah E 

 

P : Apa yang anda tahu mengenai komunitas Kerabat Kotak Jogja? 

I : sekumpulan orang yang menyukai genre music yang sama yaitu Rock sama 

personil-personilnya baik salah satu ataupun semuanya. 

 

P :Sejak kapan anda bergabung dengan Kerabat Kotak Jogja? 

I : mulai masuk awal 2011 … sekitar bulan maret 2011 tapi gabungnya baru sempet, 

baru bisa gabung tuh November 2011. 

 

P : Anda memperoleh informasi keberadaan Kerabat Kotak Jogja darimana dan 

bagaimana kronologinya anda bergabung dengan Kerabat Kotak Jogja? 

I : kalau aku pertama itu cari di jejaring social trus nemu kerabat kotak tapi kerabat 

kotak luar jogja abis itu minta kontak anak kerabat kotak gitu trus ama kerabat 

Kotak dikasih kontaknya kerabat kotak jogja trus ketemu trus ngumpul 
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P :Apa tujuan/ alasan anda bergabung dengan komunitas Kerabat Kotak Jogja? 

I : kalau aku tuh ikut gabung kan awalnya gini kalau mau nonton konsernya nonton 

konser Kotak suka bingung nyari temen soalnya sama temen tuh kadang-kadang 

agak kebanyakan ga suka rock gitu kan rock itu identik rusuk atau apa nah jadi yah 

cari temen ajah cari temen yang suka Kotak trus ikut komunitasnya gitu biar ada 

temen kalau nonton konser terus nyari temen juga terus biar ketemu sama 

personilnya juga 

 

P : Menurut anda, apa kelebihan komunitas Kerabat Kotak Jogja dibandingkan 

komunitas fansclub yang lain? 

I : mungkin ini kalau kataku dari kata kekerabatannya itu emang bener lebih solid 

aku liat dari fansclub lain yah terus juga ini apa namanya sama idola tuh lebih 

deket gitu kalau aku lihat fans yang lain itu kayak kalau mau foto itu kadang-

kadang dibatasi nah kalau Kerabat kotak itu jarak antara idola dan fans itu lebih 

deket gitu, ya iya lebih sering ngumpul gitu. 

 

P :Seberapa sering, anda datang/ terlibat dalam acara Kerabat Kotak Jogja setidaknya 

kumpul bareng? 

I : aku sekitar 65-85 % 

 

P : Apa yang anda dapatkan dengan anda bergabung dengan Kerabat Kotak Jogja? 

I : kalau nambah temen itu jelas, terus kayak punya saudara baru, terus pastinya 

lebih mengenal idola. Satu lagi kalau misal informasi hari ini tayang dimana jadi 
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dapat informasi yang paling baru (update), lebih update informasi tentang idola 

gitu. 

 

P : Apakah anda termasuk anggota Kerabat Kotak Jogja yang aktif? 

I : termasuk aktif, kalau dilihat dari intensitas ngumpul gitu yah. Kalau ada kegiatan 

juga sering ikut, kalaupun ga bisa ikut paling enggak ngasih saran gitu. 

 

P : Apakah anda terlibat dalam usaha memperoleh anggota baru? 

I : ya tapi bukan kewajiban saya. 

 

P : Kalau iya, usaha apa yang sudah anda lakukan untuk mencari anggota baru 

setidaknya berpromosi? 

I : kalau aku berusaha ngajak temen ada yang beberapa suka tapi dia itu mungkin 

tidak sempat atau ada kesibukan lain gitu. 

 

P : Apakah usaha yang dilakukan sudah maksimal? 

I : kurang maksimal yah sekedarnya karena kita kembali ke pribadi orang yang kita 

ajak juga tergantung dianya sempat atau enggak. 

 

P : Kalau belum maksimal apa yang menjadi gagasan anda untuk usaha memperoleh 

anggota baru? 

I : hmmmmm bingung … 
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Informan 7 

Nama   : T 

Jabatan  : anggota 

Tanggal Wawancara : 21 April 2013  

Tempat/ Waktu : Pukul 19.30 

 

P :Siapa nama lengkap anda? 

I : Kalau aku T aja yah  

P : Apa yang anda tahu mengenai komunitas Kerabat Kotak Jogja? 

I : sebelumnya, banyak hal berkaitan dengan komunitas itu yah pada intinya sama 

seperti organisasi di mana ada sekumpulan orang-orang yag mempunyai tujuan 

yang sama yaitu dalam artian tujuannya karena punya idola yang sama trus music 

yang mungkin sama, dan yah banyak hal yah, dan banyak orang juga yang kumpul 

disana yang ga cuman cari apa…….. yah banyak hal lah yang dapat di pelajari 

dalam komunitas itu. 

 

P :Sejak kapan anda bergabung dengan Kerabat Kotak Jogja? 

I : aku sukanya udah lama dari sejak mulai tantri, mulai kotaknya sama tantri terus 

masuknya 28 oktober 2011 

 

P : Anda memperoleh informasi keberadaan Kerabat Kotak Jogja darimana dan 

bagaimana kronologinya anda bergabung dengan Kerabat Kotak Jogja? 
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I : kalau aku sih nemunya ini, sama sih di jejaring sosial, tapi memang belom di 

jogja juga karena udah suka ama kotak jadi udah cari tau ada kotak dimana tapi 

aku 2008 kesini waktu itu ada target lain jadi ga sempet gabung komunitas gitu 

dan akhirnya baru sempet ada waktu luang di 2011 ini. Tapi selalu memantau sih 

kalau ada kotak konser dimana tetep nonton tapi ga bisa ikut komunitasnya ikutnya 

bisanya 2011 itu 

P :Apa tujuan/ alasan anda bergabung dengan komunitas Kerabat Kotak Jogja? 

I : yah karena aku suka bass kan? Dan yang paling kece tuh yang main bass itu 

cewek, liat dulu sebelum Chua jugak udah tertarik sama kayak Ices terus Chua 

juga makin apa sih gitu. Motivasi awalnya itu sih yang keduanya ya itu kaya E tadi 

kalau konser biar enak kan bareng-bareng biar ga ada yang nggodain. 

 

P :Menurut anda, apa kelebihan komunitas Kerabat Kotak Jogja dibandingkan 

komunitas fansclub yang lain? 

I : jadi, saya pikir banyak hal di KK Jogja yang luar biasa gitu dalam artian lebih 

dari yang lain diantaranya yang pertama ya itu tadi jadi kita lebih solid ada atau 

tidaknya kegiatan kita tetap ngumpul dan itu satu point plus untuk sebuah 

komunitas gitu bukan sebuah organisasi karena kita tidak terkait dengan yang 

namanya AD/ ART gitu kan kita tida buat itu dan tidak ada blue print gitu, tapi 

kita tetep jalan gitu da anak-anak juga sadar akan kekerabatan itu. Yang kedua kita 

juga deket dengan idola kita tidak dibatasi dan idolanya juga ramah kan sama kita, 

soalnya saya juga gabung dengan komunitas lain jadi ada hal-hal yang memang 

keliatan ada batasan gitu antara fans dengan idola dan di Kerabat itu terutama di 
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Kerabat kotak Jogja itu tidak terlihat gitu, dan yang paling penting di KK Jogja itu 

akses informasinya jelas gitu. Maksudnya jelas itu ketika idola kita datang kesini 

kita mau ketemu dimana dan kita juga sempet berburu artis lain dan kayaknya 

fansnya ga seperti kita gitu. Bahkan ada yang kalau meet and greet itu malah 

bayar. Jadi akses informasinya jelas kita mau ketemu dimana, kita mau konser jam 

berapa dan lain-lain. Maksudnya jelas disini informasi dari koordinator itu jelas 

karena kita ada hubungan dengan management jadi kita ga Cuma nyari di twitter 

gitu. Kita punya koneksi yang bagus dan resmi ke atas gitu. 

 

P :Seberapa sering, anda datang/ terlibat dalam acara Kerabat Kotak Jogja setidaknya 

kumpul bareng? 

I : aku kayaknya sering banget deh kumpul soalnya karena lokasinya kan deket kost-

an jadi yah deket bunderan. Yah sekitar 80% lah mungkin untuk kegiatan 

keseluruhannya yah mungkin minusnya yah karena ada konser yang diluar, anak-

anak pada berangkat mungkin karena ada kesibukan lain ya itu sih yang jadi 

minusnya sih disitu. 

 

P : Apa yang anda dapatkan dengan anda bergabung dengan Kerabat Kotak Jogja? 

I : nambah temen bahkan kita lebih deket, mungkin kalau di kampus kita emang 

setiap hari ke kampus. Tapi ga selamanya kita ada komunikasi ngomongin hal 

yang sama, tapi di suatu komunitas gitu terutama di KK Jogja kayaknya apa yang 

kita obrolin itu satu ide satu pikiran gitu dan itu lebih deket gitu. Nah terus akses 

Comment [u87]: KKKJ

Comment [u88]: KdKKJ

Comment [u89]: KdKKJ

Comment [u90]: KbKKJ



informasi lebih jelas, lebih pasti, kita ga dibingungkan gitu. Terus yah lebih ke 

arah kalau ketemu idolanya itu bonus. 

 

P : Apakah anda termasuk anggota Kerabat Kotak Jogja yang aktif? 

I : bisa dibilang tergolong aktif yah karena memang bisa dibilang terlibat dalam 

beberapa kegiatan juga selalu berpartisipasi dan kita juga memikirkan akan 

komunitas ini disaat komunitas ini sebelumnya dengan koordinator yang lama 

walaupun kita bukan pengurus kita punya misi perubahan dalam artian bukan 

perubahan struktur tapi kita pengen perubahan, ada hal baru, kita pengen deket, 

pengen seperti apa karena kemaren memang agak terpecah anak-anaknya gitu ada 

beberapa kubu dan akhirnya setelah sekarang seperti ini adalah kemajuan gitu. 

 

P : Apakah anda terlibat dalam usaha memperoleh anggota baru? 

I : yaaaaa lumayan 

 

P : Kalau iya, usaha apa yang sudah anda lakukan untuk mencari anggota baru 

setidaknya berpromosi? 

I : kalau secara langsung enggak yah tapi kalau secara tidak langsung misalnya di 

motor ditempel-tempelin stiker KK Jogja di facebook pakai ada embel-embel 

Kerabat Kotak Jogja gitu secara tidak langsung temen-temen kita tahu ketika 

mereka ingin tahu akan komunitas ini dia otomatis akan ngobrol juga dan itu 

pengalaman ada beberapa orang temen juga nanya “gimana sih itu KK Jogja? 
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Gimana sih gabungnya?” gitu ajah sih tapi kalau untuk bisa dapat gitu belum sih 

tapi kalau di dunia maya ada tanya-tanya terus sampai ikut kumpul sih ada. 

 

P : Apakah usaha yang dilakukan sudah maksimal? 

I : usaha ada tapi kurang sangat kurang cuma secara tidak langsung kita juga tahu 

sih infonya kayak gimana caranya gabung jadi kalau persiapan ada anggota baru 

gitu harus apa-apa gitu, kalau secara usahanya sih kita kurang. 

 

P : Kalau belum maksimal apa yang menjadi gagasan anda untuk usaha memperoleh 

anggota baru? 

I : kalau menurutku sih komunitas ini berdasarkan kesadaran tidak ada paksaan. 

Akses informasinya harus lebih jelas, terus bikin event-event yang tribute to Kotak 

band  dan disitulah kesempatan kita menunjukan kita jugak kreatif kita juga 

menunjuka bahwa kita tidak seburuk yang mereka kira, karena imej kita buruk gitu 

karena dasarnya kita Rock. 
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