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ABSTRAKSI

• Tanggal 27 agustus dini hari, saya sampai ke Stasiun Tugu Yoyakarta,

berangkat dari Brisbane Australia jam empat pagi. Meskipun kelelahan

selama 24 jam di perjalanan, perhatian saya langsung tertarik pada

sekelompok pemuda yang sedang duduk di peron Stasiun Tugu. Dari

dandanan dan permak rambut mereka, saya langsung tanggap bahwa

mereka adalahanak-anak punk.

Pada saatitu pengetahuan sayatentang gerakan punk masih sedikit, yang saya

ketahui tentang punk adalah :

• Punk merupakan sebuah subkultur/ budaya pemuda dengan inti

pemberontakan.

• Punkberdasarkan pada musik keras yangcepatdan filsafat anti-kemapanan.

• Klimaks gerakan punk terjadi di negara-negara barat pada akhir tujuh

puluhan sampai dengan pertengahan delapan puluhan.

Sebenarnya sekarang ini di dunia barat budaya punk masih berada dan cukup kuat,

tetapi tidak begitu kelihatan. Kini punk di barat jauh lebih 'bawah tanah' dari

sebelumnya. Makanya ketika saya ketahui pengambilalihan mode punk di jalannan

Yogyakarta, beberapa pertanyaan muncul di pikiran saya. Bagaimana bisa terjadi

budaya punk yang berawal tiga puluh (30) tahun yang lalu masih berkembang di
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Indonesia pada tahun 2000? Apa sebabnya kaum muda Indonesia tertarik pada

kehidupan punk yang amat konfrontasional ? Bagaimana sejarah budaya punk ini di

Indonesia ? Kapan dan lewat jalan mana punk sampai ke kepulauan Nusantara ?

Apakah untuk kaum muda di Indonesia punk hanya bermakna pakaian dan musik

ataukah ada makna yang lebih mendalam buat mereka? Apa tujuan kaum ini dengan

pemakaian fashion (mode) punk: jas kulit yang ditempel duri-duri dan gambaran

tengkorak, celana ketat yang sobek-sobek, ban anjing yang berduri diikatkan pada

leher, turun ke bawah dan di kakinya sepatu boot dipakai. Di mana saja di dunia

penampilan seperti itu akan diperhatikan, di manasaja di dunia mode punk membuat

pernyataan yang mencolok, apalagi di daerah Keraton Yogyakarta dimana

kesopansantunan ditekan dan tradisi-tradisi lama Jawa Tengah sangat dihormati.

Sehingga ketika saya diberikan kesempatan untuk menyelidikan sebuah

masalah di lapangan saya cepat memutuskan untuk mempergunakan peluang ini

untuk mengerjakan analisis mengenai sebagian kecil dari kaum muda Indonesia

tersebut. Akan tetapi manfaat penelitian ini tidak hanya sekedar memuaskan rasa

ingin tahu si peneliti, tetapi juga berguna untuk masyarakat secara keseluruhan.

Karena generasi muda sekarang ini akan memegang masa depan Indonesia, makanya

paling tidak cita-cita, harapan dan kekecewaan mereka harus didengarkan.

Sebelum masalah ini bisa digali di lapangan pengetahuan saya mengenai

gerakan punk perlu diperluas. Beberapa pertanyaan mesti dijawab sebelum tugas ini
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bisa saya kerjakan dengan baik:

• Apakah.Tujuan dari gerakan punk ?

• Bagaimana keadaan sosial yang memicu kemunculan punk ?

• Bagaimana sejarah perkembangan gerakan ini ?

Yang saya ketahui untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas adalah bahwa

budaya punk tampil ketika lingkungan sosial di Inggris sangat tajam. Konservatisme

pemerintahan Thatcher digabungkan dengan tingkat pengangguran, buta huruf dan

kemiskinan yang sangat tinggi dalam kalangan muda. Apakah ada persamaan dengan

keadaan di Indonesia pasca Soeharto ? Sejak kemunculannya di Inggris pada

pertengahan tujuh puluhan, gerakan punk sudah mengalami perkembangan dan

perubahan dengan munculnya divisi antar pihak. Punk berakar sebagai tanggapan

sekelompok pemuda Inggris terhadap situasi buruk tersebut, sebagian dari kaum

muda Inggris beralih ke musik dan budaya punk agar ketidakpuasan dan frustasi

mereka terhadap lingkungan sosial yang opresif tersalurkan. Kata Hebdige "tidak ada

subkultural lain seperti punk yang tekad memisahkan diri lingkungan sosial

sekitarnya"1. Anak-anak punk memakai musik punk yang keras untuk mengeluarkan

perasaan marah mereka karena diabaikan hegemoni dominan. Sebab kemiskinan

menipakan tekanan besar bagi kaum punk, obyek-obyek murah dan sederhana

(peniti, rantai, bekas pakaian tentara) dipakai sebagai lambang anti kemapanan.

Prinsip ini juga tercermin dalam musik punk yang murah dibuat, tidak membutuhkan

1Hebdige, D, Subculture: the meaning ofstyle, Meuthen: London, 1979.
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pendidikan dan prasyarat utamanya adalah keras dan marah.

Dengan penyebaran punk ke sudut-sudut dunia, elemen kepercayaan dan

tujuan baru memasuki gerakan punk. Bagi sebagian kaum punk, gerakan punk itu

melebihi isyarat pemberontakan. Punk menjadi sebuah jaringan untuk kaum muda di

seluruh dunia yang peduli padahal-hal politik. Katanyadengan pemasukan pemikiran

politik gerakan punk pindah kategori dari subkultur / budaya pemuda menjadi

counter culture (budaya perlawanan), wadah bagi orang-orang yang menuju

perubahan sosial dan berkeinginan menghapuskan kekuatan kapitalisme yang

dianggap sumber penindasan yang mesti dikendalikan sebelum keadilan sosial dapat

tercapai dengan baik. Pada waktu itu teori anarkis digabungkan dengan gerakan punk

dan sampai sekarang hubungan itu tetap ada.

Akan tetapi prinsip-prinsip budaya perlawanan tidak memasuki gerakan punk

secara keseluruhan. Sebagian dari kaum punk lebih cenderung apatis, bersikap tidak

peduli, tidak ambil pusingpada sebuah masalah karena menurut pihak ini, perubahan

sosial seperti diperlukan tidak mungkin. 'Drunk/ chaos punk' bersikap 'nikmatilah

saat ini', dan memakai tindakan nekat seperti vandalisme, hedonisme dan

hooliganisme untukmenunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap tatakrama sosial.

Dengan pergertian mengenai latar belakang gerakan punk di luar Indonesia

saya mulai melihat ke keadaan di negara ini. Bagaimana dengan punk di sini ?

Penelitian ini bertujuan membandingkan scenedi Barat dengan keadaan di Indonesia

supaya kesimpulan bisa ditarik mengenai proses pengaslian punk dengan lingkungan
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sosial dan politik yang sensitif di negara ini.

Menurut beberapa responden, punk sampai masuk di Indonesia pada akhir

delapan puluhan, tetapi perkembangan besar terjadi pada awal sampai dengan

pertengahan sembilan puluhan. Pada waktu itu estetis dan musik punk menjadi cara

hidup alternatif yang bam dan populer bagi pemuda Indonesia. Orang-orang yang

sempat diwawancarai, yang sudah lama aktif di gerakan punk di sini, mengakui

bahwa dulu pada awalnya punk di Indonesia, budaya ini tidak lebih dari sekedar

fashion dan mode. Pada waktu itu punk menipakan sebuah subkultur yang dinamis

dan eksperimental dengan pesan-pesan pemberontakan visual, tapi belum bisa

dianggap sebuah counter culture yang bersatu dan bekerjasama supaya tujuan

tercapai. Demikian juga, kaum punk/HC Indonesia terpencil secara geografis dari

scene-scene di negara lain. Dulu alat komunikasi seperti internet belum gampang

ditemukan seperti sekarang. Kadang-kala touris membawa kisah-kisah tentang scene

di marIndonesia, dan sebelum krismon mendapatkan barang-barang lewat mailorder

(pesan kirim) jauh lebih mungkin daripada sekarang. Akan tetapi tidak ada sumber

informasi yang reguler, murah dan mudah dipakai. Faktor lain yang sangat

berpengaruh pada perkembangan punk di sini adalah rezim otoriter Order Bam yang

membungkam perdebatan politik. Selama tiga puluh dua (32) tahun kritik secara

terbuka terhadap ketidakadilan sosial tidak dapat dilakukan dengan bebas

dikarenakan konsekwensi yangberat.



Hipotesis saya adalah penghapusan dua hambatan tersebut mendukung

perkembangan dalam scene punk di Indonesia. Internet yang cepat dan murah

melancarkan komunikasi dengan komunitas-komunitas punk di luar Indonesia,

sehingga informasi tentang kegiatan, pemikiran scene punk lain terdapat. Lengsernya

Presiden Soeharto menyebabkan kebebasan politik...setelah tiga darsawarsa

kebungkaman terpaksa, akhirnya ada peluang bagi pemuda-pemudi Indonesia untuk

mengucapkan bahkan menjeritkan pikiran dan kritik mereka.

Memang wajah sebagai counter culture masih fenomena yang bam di

Indonesia. Transformasi tersebut tidak terjadi secara keseluruhan di Indonesia. Sama

seperti di negara lain tetap ada elemen-elemen di dalam gerakan punk yang

menganggap budaya punk berarti cari senang-senang saja. Mereka beridentifikasi

dengan musik keras dan fashion ekstrem punk.

Hubungan antara dua pihak itu sulit dikategorikan. Tentu saja ada individu-

individu yang memprioritas identitas sebagai punk daripada kepercayaan politik.

Demikian juga kadang ada ketegangan dan pergesekan antara dua pihak tersebut

gara-gara perbedaan dalam pemikiran.

Studi ini terfokus pada sebagian itu dari kaum punk di Indonesia yang telah

mengambil alih budaya perlawanan punk sebagai wadah untuk harapan menuju

perubahan sosial. Karena kaum punk di Indonesia sering bergabung dan bekerjasama

dengan anak-anak skinhead dan HC (hardcore, juga sealiran musik underground),
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studi lapangan saya juga mengamati dua kelompok itu. Walaupun gerakan punk/HC

dan skinhead berasal dari luar negeri, kalau kita lihat isu-isu yang diangkat kaum

punk di Indonesia yang jelas adalah tradisi-tradisi punk diambil untuk menghadapi

masalah di Indonesia. Dalam kata lain filsafat punk disesuaikan dengan situasi di

negeri permai ini. Yang berikut adalah beberapa sikap yang sering saya dengarkan

diajukan oleh kelompok pemuda ini selama saya di lapangan:

• Anti militerisme dan anti represi: sikap ini berasal dari pengalaman

anak muda sendiri selama regieme order bam yang memerintah dengan

tangan besi. Aspirasi rakyat dalam kurun waktu itu tidak didengarkan

malah dibungkam.

• Anti kapitalisme: di Indonesia saat ini, kesenjangan antara segelintir

orang yang kaya dan kaum miskin sangat tajam. Menumt kaum punk

salah satu hal yang mendukung keadaan ini adalah sistem kapitalis yang

membantu orang kaya menindas kaum miskin.

• Kedaulatan manusia: kaum ini memperjuangkan hak-hak seorang

individu untuk menjalankannasibnya sendiri.

• Anti diskriminasi: pada saat ini Indonesia terpecah isu-isu SARA, kaum

punk mencoba membangunkan toleransi.

• Pro lingkungan: pemerkosaan hutan, penjarahan kekayaan alam oleh

kaum kapitalisditentang kelompok pemudaini.
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Percuma memiliki niat bagaimanapun baik kalau dibiarkan tidak dikerjakan.

Supaya ada perkembangan dalam scene punk/HC di Indonesia, dan gerakan ini

bembah dari kelompok pemuda yang jengkel dan kecewa terhadap sistem dominan

menjadi jaringan yang aktif dan efektif, kaum punk/HC di Indonesia menggunakan

filsafat punk DIY Do It Yourself (kerjakanlah sendiri) dengan cara sosialisasi yang

sesuai dengan tradisi punk misalnya penerbitan newsletter dan selebaran, orasi pada

waktu manggung, lirik-lirik protes, poster, mendirikan organisasi untuk kerjasama

yang dilandaskan kesukarelaan.
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SINGKATAN & ISTILAH BAHASA INGGRIS

corrosion: jenis vermak rambutdipakai'kaum punk

counterculture: budaya perlawanan

DIY, Do It Yourself!: Kerjakanlah Sendiri!

Fashion: pakaian dan eksesoris

HC, Hardcore: sejenis musik underground, cabang dari punk yang dikembangkan di

Amerika

libertarian: kemerdekaan

mail order: pemesanan lewat jasa pengiriman

majorlabel: mayor label, pemsahaan rekamanyangbesar

mohawk: jenis vermak rambut, cirikhas kaum punk

multi-national: berbagai negara

pogo: joget punk

scene-scene: situasi lokal sebuah aliran musik

sell out: berkolaberasi dengan kaum kapitalis demikepentingananya sendiri yaituuang

stage dive: lompat dari atas panggung ke arah penonton

subculture: subkultur

underground: bawah tanah

visual: terlihat

youth culture: budaya pemuda
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan ini mendiskusikan kemunculan gerakan punk / HC dan skinhead di

Indonesia beserta perkembangannya, sesuai dengan situasi yang ada di negara

Indonesia.

Musik punk merupakan aliran dari dunia musik underground (bawah tanah)

yang tampil di Inggris pada pertengahan tujuh puluhan. Akan tetapi punk itu tidak

berupa musik dan fashion (cara berpakaian) saja berarti gerakan ini biasanya

dikategorikan dengan istilah subkultur atau youth culture (budaya pemuda). Tujuan

penulis dengan skripsi ini adalah menunjukkan bahwa sebagian dari gerakan punk di

Indonesia melebihi definisi subkultur diatas, akan tetapi kelompok ini bisa dikatakan

berpartisipasi dalam sebuahcounter culture (budaya perlawanan).

Studi lapangan ini akanmemperlihatkan gambaran musik punk yangsungguh,

dengan mendiskripsikan latar belakang gerakan musik di luar Indonesia sebagai

bahan perbandingannya. Sejarah scene (situasi lokal sebuah aliran musik, budaya

atau gerakan) akan dibahas beserta faktor-faktor apa yang memicu perkembangan

dari subkultur ke budaya perlawanan.

Ciri khas sebuah budaya perlawanan adalah berbentukideologi, politik dalam
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mengeluarkan kritik sosial, sehingga sebagian dari laporan ini akan menyoroti apa

sebenamya tujuan dan pemikiran kaum ini dan bagaimana aspirasi mereka

tersalurkan.

Penelitian ini juga akan melihat persepsi masyarakat umum terhadap

kelompok ini, bagaimana mereka digambarkan media massa dan bagaimana

hubungan dengan aparat.

Untuk menjawab rumusan di atas, penulis telah melakukan studi banding

pada dua kota yaitu di Bandung dan di Yogyakarta sehingga akan mendapatkan

pengertian yang mendalam.

1.2 Pengertian Konsep

1.2a Musik Underground: "Berkubang" di dunia Bawah Tanah jauh

lebih menyenangkan dibanding masuk Mayor Label!

"menandatangani dengan mayor label adalah soma dengan menjualjiwa kepada setan"

-Seorang Musisi Underground

Musik bawah tanah menipakan salah satu jenis musik yang cukup besar

dalam dunia musik. Sebenamya underground itu bukan sejenis musik, melainkan

sebuah ideologi yang memperat musisi-musisi lain dengan latar belakang yang

1Kutipan dari 'Mavor Label Control* di Submissive Riot: Non Profit Anarcho-Newsletter #5 Oktober
1998.



berbeda, untuk melawan perusahaan multi-national (berbagai negara) yang dalam

bentuk major label (mayor label, perusahaan rekaman yang besar) yang menguasai

produksi dan distribusi musik di seluruh dunia. Sebagai respons terhadap keadaan

tersebut ideologi musik underground bersikap anti-komersial dan anti-kapitalisme

tetapi mendukung perlawanan dan pengekspresian diri. Sehubungan dengan sikap itu,

mayor label dimusuhi musisi bawah tanah karena cenderung menjaga kepentingannya

sendiri, yang sebenamya merugikan kreativitas band-band itu sendiri, karena band-

band dibawah major label tidak bebas untuk mengungkapkan kreativitasnya, tidak

bebas menuliskan apa yang ada sebenamya dibenak kita"2. Menurut kaum

underground "seharusnya pihak mayor label yang hams mengikuti pada kemauan

pihak mayor label" . Untuk menghindari masuk mayor label, tetapi tetap berkarya,

kaum musisi underground mengangkat filsafat Do It Yourself! (D.I.Y, Kerjakan

Sendiri!). Memang sangat susah di jaman ini untuk berdiri tanpa bantuan dana,

jaringan distribusi, dan studio rekaman yang canggih yang biasanya telah disediakan

mayor label, sehingga kemauan dan kemampuan seorang musisi underground benar-

benar diuji sebab dia hams menanggung sendiri atau mencarikan dana untuk ongkos

produksi, distribusi dan promosi. Oleh karena masalah dana tersebut, kaset yang

,diproduksi musik underground biasanya dalam jumlah yang sedikit dan distribusinya

tidak melalui jalan yang tepat. Pada waktu band underground tampil, promosi

2Ibid
3Ibid
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melalui radio lokal, juga ada band-band yang jualan lewat mail order (pesanan

kirim), serta ada yang promosi dari mulut ke mulut. Seringkali kasetnya dijual

dengan harga yang lebih murah daripada kaset komersial walaupun bandnya rugi

karena harga itu tidak cukup untuk mengganti ongkos produksi4, sebabnya gerakan

musik underground juga anti keuntungan. Seorang musisi underground pernah

mengatakan "lebih baik jatuh dengan kemerdekaan di tangan daripada berdiri di

bawah kaki orang lain"5, kutipan seperti ini mencerminkan kebulatan tekad gerakan

ini. Punk, Industrial, Hardcore, Oi!, Grindcore dan Death Metal menipakan beberapa

jenis musik yang disebut musik underground. Meskipun secara teknis musik-musik

tersebut sangat berbeda, biasanya hubungan antara scene-scene di dalam kalangan

musik underground sangat kuat sebab ideologi, misi dan visi yang hampir sama.

1.2b Apa yang dimaksud dengan istilah subkultur, budaya pemuda dan

budaya perlawanan ?

Agar supaya maksud dari penulis lebih jelas dan tidak ada salah paham, pada

bagian ini akan dibahas tiga konsep yang sering tampil dalam diskusi tentang gerakan

musik bawah tanah: budaya pemuda, subkultur dan budaya perlawanan.

(i) Budaya Pemuda

Jaman pemuda {youth) ialah waktu dalam hidup seorang individu di antara

tahun-tahun remaja dan tahun-tahun dewasa di mana belenggu dari orang tua telah

*Hill, D&K. Sen, 'Rock 'n' Roll Radicals' di Inside Indonesia no.52, Oktober-Desember 1997.
Op.cit., 'Mayor Label Control' di Submissive Riot: Non Profit Anarcho-Newsletter #5.



dilepaskan tetapi pertanggung jawaban dewasa belum ada. Ini waktunya sebelum dia

(Idividu tersebut) hams mencari nafkah dengan serius atau mengasuh anak-anak.

Eksperimentasi dan pemberontakan seringkali mewamai tahun-tahun ini. Sebagian

besar dari kaum muda mempunyai keinginan besar untuk melawan hegemoni

dominan. Oleh sebab itu sebuah budaya pemuda biasanya dinamis dan radikal, opini-

opinibam belum sempatmasuk lingkaran tradisi.

(ii) Subkultur

Maksudnya istilah ini adalah sebuah budaya yang berada di dalam, tetapi

menentang budaya dominan. Juga seperti youth culture, sebuah subkultur biasanya

terdiri dari orang-orang yang mempunyai umur muda dan rasa tanggungjawab

mereka belum tinggi. Jika misalnya ada seorang individu yang umurnya sudah

melebihi garis sosial yang memisahkan antara kaum muda dan kaum dewasa, tetapi

individu itu masih aktifdalam sebuah subkultur, orang itu dianggap pengikut filsafat

kaum muda. Maka dari itu, yang dimaksudkan laporan ini, makna istilah budaya

muda dan subkultur hampir sama.

Menumt Dick Hebdige dalam bukunya Subculture: the meaning of style

pemakaian simbol adalah sesuatu yang sangat berarti untuk sebuah subkultur, untuk

membuktikan point itu Hebdige menunjukkan estetis punk yang menumt dia

memakai simbol-simbol untuk menyampaikan secara visual misi perlawanan kaum

ini6.

6Op.cit, Hebdige, D, 1979.



(iii) Budaya Perlawanan

Perbedaan antara counter culture dan subculture lebih jelas daripada

subkultur dengan budaya pemuda. Budaya perlawanan lebih menekankan hal-hal

politik daripada simbolik. Ciri khas budaya perlawanan adalah kritik politik dan

sosial, menentang sistem logika formal dan norma-norma sosial. Maka dari itu watak

sebuah counter culture lebih mendukung penolakan nilai-nilai masyarakat daripada

bersumpah kesetiaan kepada sebuah kelas atau tradisi7.

"Protes dari sebuah subkultur hanya sejauh kesadaran kelas dan sering dalam

bentuk simbolik, vandalisme atau hooliganisme sedangkan budaya

perlawanan lebih berideologi, berpolitik dan terutama melawan nilai-nilai

sosial yang dominan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan"8.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan

masalah yangakanmenjadi tema pokok dalam laporan penelitian ini.

• Bagaimana sejarah punk/HC dan skin headdi luar Indonesia? Apakahada

persamaan dan bagaimana perbedaannya? Bagaimana proses

mengasimilasikan budaya dari luar dengan keadaan di Indonesia?

7FelixHAVOC, 'Punk. Subculture orCounter Culture?', di Havoc Records Website,
http://www.bavocrex.com/coIumn2.html, diakses 21 Mei 2000.
8Hall, S &T Jefferson, Resistance Through Rituals, Hutchinson: London, 1976', hall 61.



• Scene di Indonesia: tujuan kelompok pemuda ini seperti apa? Bagaimana

aspirasi mereka disosialisasikan? Kejadian apa yang mempengarujii

perkembangan misi baru untuk subkultur punk/ hardcore di Indonesia?

• Bagaimana hubungan anak ini dengan masyarakat luas, aparat,

representasi dan gambaran oleh media massa?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Budaya pemuda merupakan sebuah elemen masyarakat yang sangat penting

sebab pemuda-pemudi akan membentuk dan menguasai Indonesia pada masa depan.

Oleh karena itu budaya pemuda, aspirasi, misi dan pemikiran mereka perlu

diperhatikan.

Jaman reformasi ini pasca rezim otoriter Orde Baru, akan sangat

mempengaruhi pembangunan demokrasi yang sesungguhnya dan keadilan sosial di

negeri ini. Selama tiga puluh dua (32) tahun di bawah pemimpinan Presiden Soeharto

keinginan dan cita-cita rakyat Indonesia tidak pemah diperhatikan. Militerisme yang

kejam dipakai aparat untuk meredam kritik-kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Keberadaan kolusi, kompsi dan nepotisme (KKN) yang bam-bam ini sering dibahas

di media massa membuktikan Indonesia cukup lama mengalami manajemen yang

salah dan eksploitasi oleh segelintir orang di kalangan atas. Krisis moneter yang

menimpa Indonesia tahun 1997 mengakibatkan kesengsaraan yang menyeluruh untuk



masyarakat Indonesia, tapi salah satu kemenangan dari keadaan buruk itu adalah

pemulihan kebebasan bicara dan keberanian untuk mengecam pemegang kekuasaan.

Skripsi ini akan membahas sebuah pihak dari kaum muda Indonesia yaitu

anak-anak dari basis musik bawah tanah yang sudah mengetahui pentingnyamenjadi

aktif dan bekerja keras untuk keadilan dan keseimbangan yang sesungguhnya di

negara ini. Bagian kecil dari masyarakat ini berani untuk menuntut bahkan

meneriakkan tuntutan mereka.

Dengan adanya studi lapangan mengenai kaum ini diharapkan dapat diperoleh

manfaat bagi kehidupan sosial. Sehingga studi lapangan ini memiliki manfaat sebagai

berikut:

(i) Sebagai bahan renungan bagi masyarakat agar mereka berusaha

semaksimal mungkin untuk mengerti dan mendorong aspirasi

kaum muda untuk masa depan.

(ii) Sebagai alat untuk memperdalam pengetahuan tentang pihak ini

dalam masyarakat yang sampai sekarang diabaikan.

(iii) Sebagai suara dari kaum punk/HC skin head supaya cerita mereka

bisa disampaikan.



1.5 Metode Penelitian

Studi lapangan yang telah penulis lakukan di daerah Yogyakarta dan Bandung

sepanjang bulan Februari sampai akhir Mei 2000. Selama masalah ini digalj di

lapangan, penulis memakai tiga teknik penelitian yaitu kegiatan pustaka, wawancara

dan observasi.

(i) Kegiatan Pustaka

Sebelum penulis terjun ke lapangan latar belakang tentang musik bawah

tanah, gerakan punk/HC, budaya skinhead, prinsip-prinsip dasar anarkisme dan teori-

teori tentang budaya pemuda sangat diperlukan. Oleh karena itu kegiatan pustaka

mempakan salah satu teknik penelitian yang membantu untuk mempersiapkan dan

memberikan gambaran tentang apa yang akan dihadapi di lapangan dan juga sebagai

bahan perbandingan, bagaimana scene di Indonesia berbeda dengan scene-scene di

negara lain? karena kelangkaan informasi mengenai hal-hal tersebut di perpustakaan,

penulis menggunakan internet untuk mengakses informasi dari luar. Lagi pula

pengetahuan yang didapatkan dari kepustakaan belum dapat digunakan sebagai latar

belakang penulisan. Pembacaan selebaran, newsletter (laporan berkala), majalah dan

fanzine (majalah yang dibuat bagi penggemar sebuah aliran musik) yang diterbitkan

oleh anak-anak bawah tanah sendiri, pengertian tentang keadaan mereka sekarang

serta misi dan tujuan mereka dapat digunakan untuk mendukung penulisan ini.
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(ii) Observasi

Dengan tujuan menarik kesimpulan dari pengamatan langsung teknik

observasi sering penulis pakai. Observasi dilaksanakan dengan kegiatan seperti

nongkrong bersama, menghadiri konggres serta diskusi dan nonton acara musik

penulis bisa melihat pola hidupnya, pola bicara, cara berpakaian, interaksi dengan

masyarakat luas dan hubungan dengan keluarga. Biasanya semua pengalaman penulis

catat supaya tidak terlupa.

(iii) Wawancara

Mewawancari ialah teknik penelitian yang ketiga yang penulis pakai. Pada

umum wawancara dilakukan secara formal, untuk mengatasi kesulitan bahasa

wawancara itu biasanya direkam kemudian hasilnya ditulis. Biar pertanyaan tidak

terlupa subyek interview itu diwawancarai dari kwesioner. Kadangkala interview

diadakan dalam situasi informal, kalau begitu jawaban ditulis dengan ringkas.

1.6 Pembatasan Masalah

Dulu sebelum pada tahap perencanaan penelitian, tugas studi lapangan ini

direncanakan akan menipakan sebuah analisis mengenai kaum anarko-punk di

beberapa kota di Pulau Jawa yakni Yogyakarta, Malang, Surabaya, Bandung dan

Jakarta. Akan tetapi semakin jauh masalah tersebut digali di lapangan, akan semakin

rumit. Sebenamya persoalan utama dilandasi wataknya scene musik underground
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yang terjalin. Di Indonesia sekarang ini, aliran musik seseorang tidak akan

menghambat dia bergabung dengan aliran yang mempunyai corak lain. Kaum skin

head, punk, hardcore dan sebagainya sering nongkrong bareng, dan bekerjasama

untuk memproduksikan selebaran, poster, newsletter, mengadakan aksi bersama

bahkan mendirikan komunitas bersama. Sehingga penelitian ini terfokus pada kaum

anarko-punk saja, keadaan sebenamya tidak akan dibahas dan dianalisa. Bahkan

akan terjadi misinterprestasi bila kaum anarko-punk dipisahkan dari kawan-kawan

seperjuangannya.

Dengan kesadaran terhadap keadaan sesungguhnya, penulis sesuaikan

penelitian ini dengan kenyataan yang ada. Sebenamya tidak hanya kaum punk yang

menarik buat penulis, tetapi aspirasi dan misi menentang ketidakadilan yang

menyatukan beberapa pihak di dalam dunia musik bawah tanah.

Karena keterbatasan waktu, hanya tiga youth cultures (budaya pemuda) yang sering

bekerjasama yaitu punk, hardcore dan skinheads akan dibahas dengan teliti.

Gerakan musik bawah tanah sudah cukup lama berada di Indonesia sehingga

sudah sempat menyebar luas, teratama di Pulau Jawa. Bahkan di kota kecil yang

terpencil anak-anak muda yang nge-punk sering kali teriihat. Contohnya scene punk

di Kota Kendal Jawa Tengah tidak hanya mode dan musik saja, walaupun scenenya

masih kecil, sebagian dari kaum punk sudah memahami tradisi pemberontakan punk

dan berniat untuk menerapkan filsafat DIY untuk menentang segala macam
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penindasan yang berada di sekitar Kota Kendal. Meskipun di setiap daerah keadaan

kaum mudah berbeda dan pasti menarik kalau diteliti. Karena waktu dan tenaga saya

terbatas, penelitian di batasi pada dua kota saja, Bandung dan Yogyakarta dengan

beberapa contoh dari kota lain kalau diperlukan.

Penelitian ini juga terbatas ke satu pihak dari pemuda yang aktif dalam

kalangan bawah tanah di Yogyakarta dan Bandung. Di dua kota tersebut memang ada

pemisahan antara kaum bawah tanah yang peduli tentang hal-hal politik dan mereka

yang apolitis. Pihak yang terakhir itu akan dibahas tetapi secara ringkas sebagai

elemen yang mempengaruhi kehidupan pihak yang pertama yang obyek teliti.

Seperti penulis jelaskan diatas, studi lapangan ini terfokus pada misi, aspirasi

dan visi satu pihak dalam lingkaran pemuda Indonesia. Karena basis kelompok ini

adalah musik, musik akan dipertimbangkan sebagai alat komunikasi dan ekspresi.

Walaupun demikian logisitik dan hal-hal teknik berkaitan dengan penciptaan musik

itu tidak akan dibahas dengan teliti. Memang di dalam scene bawah tanah tidak

hanya kaum punk / HC dan skinhead yang memiliki misi menuju perubahan sosial

serta menjalankan filsafat anti-kemapanan. Ada juga individu-individu dan band-

band tertentu dari corak lain yang juga mempunyai aspirasi seperti itu. Akan tetapi

pada saat ini mpanya komunitas punk / HC dan skinhead yang paling kelihatan, vokal

dan mungkin bisa dikatakan aktifmecapai tujuannya. Sehingga mereka yang menjadi

fokusnya tugas studi lapangan ini.
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Secara umum gerakan budaya musik bawah tanah jarang diperhatikan kaum

cendikiawan atau orang-orang yang melakukan penelitian walaupun, pengertian

tentang aspirasi tata cara kaum muda sangat bermanfaat. Oleh sebab itu laporan ini

terbatas pada pengalaman dan pengamatan penulis sendiri serta informasi yang

didapatkan dari mulut (pembicaraan), dan tangan (tulisan) anggota gerakan punk/HC

dan skin head sendiri.

Memang antara kaum cendikiawan istilah-istilah subkultur dan counter

culture mempakan suatu yang kpntraversial. Perdebatan itu berakar dalam wataknya

konsep budaya. Apa sebenamya definisi budaya?. Apakah budaya perlawanan yang

menolak nilai-nilai sosial, berada didalam atau diluar pembatasan budaya dominan.

Menumt penulis untuk tugas ini, akan lebih menghormati pemikiran individu-

individu yang mengklaim dirinya sebagai anggota sebuah counter cultutre daripada

membahas panjang lebar definisi 'budaya'.

Pada laporan ini kata-kata dari bahasa Inggris akan banyak teriihat, misalnya

scene, counter culture, fanzine, underground dan sebagainya. Alasan kata-kata

tersebut tidak diterjemahkan adalah kata-kata ini mempakan bahasa yang dipakai

kaum muda yang diteliti untuk menggambarkan lingkungan dan pengalaman mereka

masing-masing. Juga memang sering tidak ada perkataan dalam bahasa Indonesia

yangmenyampaikan makna yang sama.



BAB II

SEJARAH GERAKAN PUNK, HARDCORE D^N SKINHEAD

2.1. Permulaan Punk

"Punk wanted tochange the waypeople lived with itsinyourfacefashion andangry slogans toshock
middle and upper classes ofBritish societyoutofcomplacency"

- Jenna Hanna and Adam Ott1

Gerakan dan ideologi punk sangat berpengaruh pada kaum muda yang diteliti

penulis dalam laporan ini. Oleh sebab itu penjelasan sedikit tentang sejarah dan

pemikiran gerakan punk sangat diperlukan. Pada dasawarsa tujuh puluhan sejenis

musik bam, bemama punk muncul di Inggris. Punk itu berbeda dengan aliran-aliran

musik lain yang berada pada waktu itu. Musiknya didasarkan pada perpaduan vokal

yang berteriak-terak, dentuman drum yang gencar dengan nada guitar yang sederhana

tetapi sangat cepat. Efek-efek itu ditambah volume yang keras sekali dan menjadi

media bam bagi kaum muda untuk mengeluarkan emosi. Musik punk itumemberikan

pemuda di Inggris ruang sebebas-bebasnya untuk berekspresi dan menyalurkan isi

hati.

Akan tetapi sejak permulaannya punk itu tidak hanya mempakan sejenis

musik bam tetapi juga mempakan sebuah subkultur yang menjadi wadah untuk

Hanna^J &A.Ott, Purple Hair andPogo Dancing: AHistory of
/>ww*:,http://freezone.com/kclub/punk/disc.html, diakses 6 Maret 2000.

14
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mengeluarkan frustrasi kaum muda Inggris dengan situasi mereka. Dari kelahirannya

pemberontakan adalah inti punk. Pada waktu itu ditunjukkan secara visual (teriihat)

dengan simbol-simbol anti-kemapanan seperti pakaian, penampilan dan perilaku bam

yang 'aneh' menumt sistem logika formal di Inggris. Estetis punk dianggap oleh

masyarakat luas 'ngeri'. Ciri khas kaum punk ialah permakan rambut mohawk

"bagian tengah mencuat lurus ke atas mirip bulu landak, bagian samping dicukur

plontos"- tetapi mohawk itu hanya satu gaya rambut yang sering dipakai kaum punk.

Ada juga yang namanya corrosion di mana rambut diataskan dan dibentukan duri

dengan pemakaian lem, maka di Indonesia gaya rambut ini sering disebut 'gaya

durian'. Biar rambutnya bertambah gaul cat warna-warni sering dipakai kaum punk.

Pakaian tipikal seorang punk ialah jas kulit yang ditempel spike-spike metal, celana

jeans yang belel dan ketat kadang sobek-sobek dan kadang juga emblem-emblem

band favorit ditempel. Pemberontakan tersebut tidak akan berhasil kalau hanya

dilakukan secara teriihat makanya kaum punk tidak berhenti dengan musik dan

fashion saja. Perilaku kaum punk juga sangat mengejutkan untuk masyarakat luas di

Inggris. Contohnya, aksi pogo yang menjadi pemandangan wajib setiap pentas. Pogo

itu mempakan semacam joget yang bisa dikatakan brutal3. Penggemar punk itu saling

berdesak-desakan, bertabrakan badan bahkan sering ada orang yang stage dive

^Idealisme Di Sela-Sela Rambut Punk" di Adil: TabloidBerita Mingguan No.6, 5-11 November
1999, hal7.

Sering adakorban pogoorang yang terluka-luka gara-gara ikutBahkan bulan novermber tahun 1<
seorang punk dari cilacap meninggal dunia ini karena kecelakaan padawaktu pogo.



16

(lompat dari atas panggung ke arah penonton) kemudian berselancar sebentar,

didukung tangan-tangan para penonton lain- yang sedang ikut pogo juga. Tapi

walaupun pogo itu mirip berantam, sebenamya tidak ada unsur-unsur jahat, malahan

orang-orang yang ikut pogo itu sangat senang. Dengan filsafat 'apa adanya' yaitu

pakaian, penampilan dan perilaku anak-anak punk di Inggris mengekspresikan

frustrasi kaum muda dengan sistem yang ada di negara itu pada pertengahan tahun

tujuhpuluhan.

Maka dari deskripsi di atas bisa dilihat bahwa pakaian, aksesoris dan gaya

rambut punk tidak sekedar saja, tapi memang dipakai untuk menunjukkan misi

kelompok ini: kaumnya punk bertujuan melanggar tatakrama masyarakat Inggris dan

mengembangkan sebuah budaya pemuda yang anti kemapanan dan tidak

mencocokkan dirinya dengan aspriasi masyarakat luas.

Kenapa kaum muda Inggris pada jaman itu merasa tertindas dan mau

berontak? Jawaban untuk pertanyaan ini jelas kalau kita lihat lingkungan ekonomi

dan politik di Inggris pada dasawarsa tujuhpuluhan. Sebabnya pada waktu itu Inggris

mengalami semacam krismon atau resesi bagi perekonomian, tingkat pengangguran

di sana sangat tinggi dan peluang untuk maju buat kaum mudah sedikit sekali4. Lagi

pula Inggris masih di bawa kekuasaan sistem feodalisme dengan pemimpin negara

sang Ratu Elizabeth. Sistem monarki itu ditunjang kebijakan-kebijakan

perekonomian yang sangat konservatif yang dikembangkan pemerintahan Margret

Op.cit.,Hanna,J & A.Ott, diakses 6 Maret 2000.
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Thatcher. Thatcherism itu (sebutan untuk ideologi perekonomian Margret Thatcher)

mendukung swastanisasi perusahaan negeri maupun mendorong penghancuran

kekuasaan perserikatan-perserikatan pekerja, sehingga lebih cendurung menolong

kelas menengah keatas daripada kaum miskin5, "pada masa itu jumlah pengangguran

di Inggris mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan dan tampaknya kaum kelas

penguasa malah semakin kaya dengan semakin menurunnya taraf hidup kelas

menengah ke bawah dan kelas pekerja"6. Saking ketidakpuasan dengan keadaan

mereka, kaum punk memakai musik sebagai media untuk membawa keluhan

terhadap sistem pemerintahan yang dianggap tidak adil dan menyampaikan kritik

mereka terhadap kebudayaan kaummenengah ke atas yang demikian. Sebagai contoh

The Sex Pistols tampil terang-terangan menghujat sang ratu dan membuka

kebobrokan dari sistem Monarki7 dengan lagunya 'God Save the Queen' (Tuhan

Selamatkanlah Sang Ratu) yang meneriak "Tuhan selamatkanlah sang ratu dan

rezimnya yang fasis...rezim itu bikin rakyat tolol". Contoh tersebut juga menyoroti

bahwa lirik-lirik lagu dan orasi di panggung mempakan dua cara kaum punk pada

awal pergerakan mensosialisasikan misi mereka, "sejarah awal lahimya budaya punk

ketika media yang bernama musik dijadikan alat utama melakukan pemberontakan"8.

5Davies, SMargret Thatcher and the Rebirth ofConservatisme,
http://www.havocrex.com/column2.html, diakses 9Mei 2000.
6Counter Culture: Sebagai DasarDari Pergerakan Punk/Hardcore selebaran dari Pemuda Rembanc
7Ibid
8Ibid
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Sehingga jelas sudah bahwa sejak awal gerakan punk memiliki misi dan visi

untuk perubahan sosial, bahkan pemah ditulis pergerakan awalnya punk

"memasukkan pesan pemberontakan ke dalam rock 'n roll lagi membuka jalan bam

untuk mengekspresikan frustrasi masing-masing buat anak jalanan "9. Seperti kutipan

Jenna Hanna dan Adam Otto di atas Bab ini "punk itu bertujuan mengubah cara

hidup masyarakyat dengan modenya yang aneh dan teriakan-teriakan marah punk itu

bertujuan mengejutkan kelas mengah ke atas masyarakat Inggris dari kehidupan

seenak-enaknya"10.

2.2 Terpecahnya Kaum Punk: Chaos-punx dan Anarko-Punx

"Punk splintered into a variety of musical andstylistic directions eachwith itsown subset ofsymbols

politics and values "

-Felix Havoc Record

Dari munculnya di Inggris, musik dan pemikiran punkmenyebar dengan cepat

ke negara-negara lain dan gerakan punk semakin besar. Seiring perkembangan

gerakan menjadi terpecah, inti pemberontakan tetap berada tetapi pemikiran punk

mulai bercabang. Pada waktu itupemisahan antara kaum anarko-punk (yang percaya

pada teori anarkisme) dan chaos-punk mencolok. Kedua-duanya sama dalam arti

9'What is Oil?', di Skin HeadFAQ, http://www.tradskin.org/prod01.htm, diakses 5Maret 2000.
10 Op.cit., HannaJ& A.Ott,Diakses 6Maret 2000.
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anti-konformis dan anti-kemapanan, tetapi di satu sisi kaum chaos lebih apatetis "tak

peduli dan tak ambil pusing pada sebuah masalah...dan (dia mengajarkan) tak perlu

berjuang untuk mempertahankan apa yang benar"11. Katanya chaos punk itu

menghargai hidup hanya dari alkohol dan narkotik yang berkepanjangan12 dan

menghindari masalah-masalah politik. Di sisi lainnya, seperti ditujukkan dengan

nama anarko-punk, cabang gerakan punk ini percaya pada teori anarkisme dan

mereka bertindak secara aktif menuju perubahan sosial dan melawan sistem yang

tidak seimbang. Kemunculan bandanarko-punk. Katanya CRASS turut mempelopori

gerakan politisasi bagi kaum punk. CRASS mensosialisasikan penggabungan gerakan

punk dengan teori anarkis "dengan lirik-liriknya band tersebut mempopulerkan

gerakan resistensi langsung, menentang pemerintahan dan menolak tunduk

kapitalis"13. Dengan mengeluaran Thatchergate Tapes band ini sempat

mendiskreditkan pemerintahan MargretThatcher.

Pemisahan antara kaum chaos punk dan kaum anarko-punk penulis soroti

sebab pemisahan ini menandai perubahan di dalam watak gerakan punk yang cukup

penting. Pemunculan orang-orang yang mengklaim dirinya anarko punk berarti

gerakan punk tidak hanyasebuah budaya pemuda lagi tetapi sudahmenjadi semacam

budaya perlawanan. Divisi antara kaum punk yang apatetis tetapi memakai simbol

11 'Peace Punx and Chaos Punx' diSubmissive Riot: Non Profit Anarcho-Newsletter. No3, Agustus
1998.

12 Ibid
13 Op.cit, Counter Culture.
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pemberontakan visual dan dia yang bemsaha untuk mengubah keadaan dirinya

sendiri tetap kelihatan sampai sekarang.

2.3 Seperti Apa Pemikiran Anarkis Itu?

'Apakah Andaingin menghancurkan kemungkinan seseorangbisa menindas orang lain? Kalaubegitu,

pastikanlahtidakada seseorangpunyang memiliki kekuasaan!

-Mikhail Bakunin14

Di media massa akhir-akhir ini istilah 'anarki' sering disalah artikan, yaitu

dipakai dengan arti kekacauan, vandalisme dan hooliganisme. Agar tidak ada

kebingungan mengenai apa maksudnya anarki berhubungan dengan kaum anarko-

punk, bagian laporan ini akan membahas secara singkat mengenai teori anarkisme.

Kalau kita lihat kata akar anarki, dari bahasa yunani kuno, terbukti anarkisme

itu tidak sama dengan kekacauan. Sebenamya anarki terdiri dari dua kata akar yakni

lan' = tidak berada', 'tanpa' dan 'archo' = 'pemimpin', 'ketua', 'orang-orang yang

berkuasa'. Berkaitan dengan arti yang tersebut, anarkisme menolak keberadaan

pemimpin atau orang yang berkuasa dengan alasan kekuasaan sudah terbukti selalu

memegang tangan dengan penindasan. Menumt David Weick "anarkisme bisa

dimengerti sebagai ide umum sosial-politik yang menolak segala jenis kekuasaan,

14 Bakunin, M, The PoliticalPhilosophy ofBakunin, G.P. Maximov (ed.), The Free Press: New York.
1953, ha!271.



21

kedaulatan, dominasi dan divisi secara hieraki" l5. Maka dari itu sebuah masyarakat

anarkis akan dilandaskan kebebasan individual, dan kerja sama secara sukarela, lagi

pula dalam masyarakat anarkis, negara dan institusi birokrasi akan digantikan oleh

komunitas yang berfederasi untuk kepentingan ekonomi / sosial. Hubungan antar

komunitas akan berdasarkan persetujuan bebas di mana setiap komunitas mempunyai

otonomi penuh untuk mengatur dirinya16. Walaupun prinsip dasamya sama, ada

beberapa jenis anarkisme misalnya mutualisme, kolektivisme, anarko-komunisme,

anarko-sindikalisme, individualisme dan eko-anarkisme. Perbedaan antara jenis

tersebut hanya dari segi strategis yakni perbedaan pendapat mengenai cara manayang

paling baik untuk menjalankan sebuah masyarakat anarkis. Sebagai contoh kita bisa

lihat perbedaan antar anarko sindikalisme dan mutualisme. Anarko-sindikalisme

dilahirkan dari gerakan bumh sindikalis. Menumt anarko-sindikalisme keadilan dan

kesejahteraan untuk semua hanya bisa tercapai bila ada federasi perserikatan bumh

yang melaksanakan 'aksi langsung' untuk menentang sistem kapitalisme17 dan bumh

hams mengambil alih alat-alat produksi dan kemudian produksi diarahkan untuk

penciptaan masyarakat alternatif18. Kaum anarko-sindikalis tidak bisa mempercayai

undang-undang pemerintah akan mengembangkan sebuah sistem perekonomian yang

15 Weick, D,In ReinventingAnarchy: What are Anarchists thinking these days?, Howard Ehrlich,
Carol Ehrlich, David DeLeon, GendaMorris (eds.). Routledge & Kegan Paul: London. 1979, hal 139.

Anarkisme danPerubahan Sosial, selebaran dariJaringan Anti Fasis Nusantara, Februari 2000.
17 'Are There Different Types ofSosial Anarchism?' di An Anarchist FAQ Webpage,
http://www.geocities.com/BourbonStreet/Dixie/4463, diakses 13Maret 2000.
18 Op.cit, Anarkisme dan Perubahan Sosial, Februari 2000.
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sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. Sedangkan mutualisme

berdasarkan asosiasi melalui 'kontrak sosial' yang mengatur produksi dan

pertukaran'9.

Dari pembahasan pendek di atas, jelas bahwa anarkisme tidak sama dengan

kekerasan, dan kekacauan melainkan kaum anarko-punk kadang disebut peace-punk

(punk yang damai) karena mereka mendukung perubahan sosial tanpa senjata.

Sebagai contoh pemikiran kaum peace-punk di Indonesia yang diterbitkan dalam

sebuah newsletter kaum anarko punk di Bandung ada artikel Stop violent

demonstration (Hentikan demonstrasi yang pakai kekerasan) artikel ini menentang

kecenderungan para demonstran untuk membuat demonstrasi dengan jalan kekerasan

"sehingga timbul kekacauan yang mengakibatkan hargakembali melambung (akibat

nilai rupiah yang kembali merosot) lalu kembali susah siapa?./. .rakyatkecil, sayadan

kamu semua"20.

2.4 Permunculan Hardcore dan sXe

Pada tahun delapan puluhan sebagai respons terhadap munculnya new wave

punk yang dianggap sell out (berkolaberasi dengan kaum kapitalis

demikepentingannya sendiri yaitu uang) ada pemisahan lagi dalam definisi punk.

Demi membedakan diri dari new wave punkrock, kaum punk di Amerika yang peduli

19
Ibid

20 "Stop Violent Kekerasan" di Submissive Riot: Non-Profii Anarcho-Newsleiter#7, Riotic Papers:
Bandung, Desember 1998.
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tentang hal-hal politik dan melawan eksploitasi, kapitalisme dan ketidakadilan mulai

memanggil dirinya Hardcore. Sampai sekarang HC mempakan corak yang paling

kelihatan di scene musik bawah tanah di America21.

Gerakan Straightedge (sXe) muncul dari basis punk/HC. Pada awal gerakan

ini, pemikiran sXe dipopulerkan sebuah band hardcore dari New York yang bemama

Minor Threat. Straightedge dikembangkan oleh sebagian dari dunia bawah tanah

yang malas melihat perkelahian yang terjadi pada akhir dari pertunjukan gara-gara

keadaan mabuk para penonton. Filsafat sXe mengajukan kehidupan yang sangat

sehat, tidak mengkonsumpsi rokok, alkohol, obat bius atau jenis narkotik lain yang

membuat seseorang kehilangan kontrol. Tanda X di tangan seseorang biasanya

menunjukkan dia seorang sXe.

Sejarah awalnya punk terjadi lebih dari dua puluh tahun yang lalu sangat

penting untuk memberi latar belakang dan pengertian tentang awal mula scene di

Indonesia. Demikian juga pembeberan sedikit mengenai terpecahnya kaum punk

sangat penting, sebabnya di Indonesia sekarang ini juga ada divisi di dunia bawah

tanah. Maka definisi hardcore, straightedge, chaos-punx dan anarko-punx perlu

diketahui. Anggapan umum punk ialah 'sebuah subkultur pemuda yang berdasarkan

perlawanan dengan pemakaian simbol' akan tetapi gambaran di atas telah

membuktikan gerakan punkmemang diwamai 'fashion punx' (orang-orang yang ikut

fashion dan musik saja), orang-orang yang lebih berpengaruh dengan penerbitan

21 Op.cit, Punk Subculture orCounter Culture?, diakses 21 Mei 2000.
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fanzine, mendirikan komunitas, mereka ikut serta di dalam sebuah budaya

perlawanan.

2.5 Seperti apa kaum skinhead?

Kaum Skinhead mempakan sekelompok pemuda yang sangat teriihat di

dalam scene underground di Indonesia sekarang ini. Walaupun di setiap negara di

seluruh dunia scene, nilai-nilai, penampilan, misi dan sejarah kaum skin head

berbeda, untuk lebih mengerti kebudayaan skinhead kita hams lihat ke awalnya

gerakan ini. Oleh karena itu latar belakang budaya kaum skinhead mestinya dibahas

secara singkat di sini. Seperti punk dan hardcore, budaya skinhead melebihi fashion

dan musik.

Ciri khas kelompok ini sejak tampilnya skin head ialah seperti punk dan

hardcore, budaya skin head melebihi fashion dan musik kebanggaan pada kelas

pekerja. Hal ini terbukti oleh kebanggaan itu diperlihatkan dengan cara berpakaian

yang sangat rapi. Penampilan seorang skinhead adalah rambut botak, celana panjang

biasanya jeans yang ketat, kemeja berkerah dihiasi pola petak-petak persegi yang

disisipkan pada celana dan di atas kemeja itu braces. Sama seperti kaum punk kalau

pandangan kita turun ke bawah sepatunya pasti sepatu boots. Tidak begitu^jelas

kapan kemunculan kaum skinhead di Inggris ada yang menyebutkan tahun lima

puluhan, ada juga yang menunjukkan pertengahan enam puluhan yang pasti adalah

saat anak muda yang dari kelas pekerja mulai membotaki rambutnya agar lebih
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praktis untuk bekerja dan juga berhantam di jalanan serta sebab estetis fashion. Kaum

pemuda tersebut mengangkat nama Skinhead untuk membedakan dirinya dari

subkultur lain misalnya " mods" (mods itu mempakan salah satu budaya pemuda

yangberada pada enampuluhan di inggris). Pada waktu itu skinhead terkenal sebagai

penggemar sepak bola yang sangat fanatis sampai ujung mereka disebut 'hooligan'

"dukungan buat team lokal begitukuat perkelahian antar peminat-peminat dari team

yang bersaing sering terjadi"22. Ska, reggae, rocksteady pokoknya semua aliran-aliran

musik yang dibawa imigran-imigran dari Jamaica sangat identik dengan pergerakan

awal Skinhead.

Pada dasawarsa yang berikutnya ada banyak perubahan dalam kebudayaan

skin head. Memang tahun tujuhpuluhan itu bisa disebut jaman pemecahan kaum

skinhead. Karena budaya pemuda ini mempunyai reputasi pemarah, sebagian dari

kaum skin head direkrut National Front (Front Nasional, Partai Sosialis Nasional

Inggris) dan dijadikan preman-preman jalanan untuk organisasi itu. Pada waktu itu

kaum skinhead yang dari awal mendukung pluralisme budaya dimasukkan rasisme.

Maka ada pemisahan antara skin head yang apolitis, yang berpolitik kanan dan yang

ke pihak politik kiri. Kesenjangan tersebut meluas lagi munculnya musik Oi! yang

membangkitkan lagi budaya skinhead. Musik Oi! itu yang dikembangkan Garry

Bushell berakar dalam kelas pekerja dan "secara sosiologi oi! dilandaskan kolaborasi

22tSkin Head History' di Lashout Website http://www-personal.ksu.edu/~lashout/~skin, diakses 21
Februari 2000.
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antara street punx (punk jalanan) dengan skinhead dan lirik-lirik lagu Oi! biasanya

menyoroti kepentingan dan tema-tema kelas pekerja: perbunihan, perkelahian,

bercinta, minum, kebanggaan, percaya diri dan terutama ketawa" . Tapi bagi kaum

skinhead yang memilih jalan yang berpolitik, musik Oi! sama seperti punk, dipakai

sebagai media untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Group-group

yang berpihak politik kanan biasanya dihubungkan dengan National Front dan pesan-

pesan lagunya berdasarkan soal ras sedangkan group-group yang berpihak kiri

mengangkat isu seperti perjuangan kelas pekerja. Kelompok yang berpolitik kiri ini

pada pertengahan tahun delapan puluhan mendirikan organisasi seperti R.A.S.H (Red

'n Anarchist Skin Heads) dan S.H.A.R.P (Skin Heads Against Racial Prejudice)

supaya ada jaringan untuk kaum skin head yang mau bekerjasama dan

memperjuangkan pembahan sosial. Ada juga pihak skinhead yang ketiga yang

apolitis dan menghindari kedua pihak lain karena mereka memiliki misi politik24.

Dari pembahasan singkat di atas, ciri khas kaum skin head teriihat. Sama seperti

punk dan hardcore budaya skinhead muncul sebagai budaya pemuda yang berakar

dari kaum kelas pekerja, akan tetapi setelah beberapa tahun kelompok pemuda ini

terpecah, di satu pihak mengangkat pemikiran politik ekstrem kanan, dilain pihak

politik ekstrem kiri, dan ada juga yang tetap apolitis. Meskipun demikian telah

dijelaskan bahwahubungan antara punk skinheadsudahkuat sejak dulu.

23 <j'Oi! It's juststreet rock 'n roll' diSkin HeadFAQ, http://www.tradskin.org/prod01.htm, diakses 21
Februari 2000.

24 Qp.c/7..cSkin Head History* di Lashout Website, diakses 21 Februari 2000.



BAB III

- PUNK/ HC & SKINS DI INDONESIA

3.1. Perkembangan pemikiran politik: Timbulnya punk sebagai

budaya perlawanan di Indonesia

"Punk yang sesungguhnya adalah sebuah pergerakan revolusioner anti-penindasan dan sebuah

gerakan libertarian(kemerdekaan) dari kelompok orang-orangyang tidakpuas terhadap kondisiyang

terjadisaat ini"

-counter culture

Menumt orang-orang yang penulis wawancarai ada semacam proses evolusi

dari awalnya pemasukan budaya dan musik punk/HC dan skinhead sampai dengan

keadaan sekarang ini. Punk masuk Indonesia pada akhir delapan puluhan, tetapi

perkembangan besar terjadi pada awal sampai dengan pertengahan tahun sembilan

puluhan. Pada waktu itu estetis dan musik punk menjadi cara hidup altematif yang

bam dan populer bagi pemuda Indonesia. Orang-orang yang sempat penulis

wawancarai, yang sudah lama aktif di gerakan punk di sini mengakui bahwa dulu

pada awalnya punk di Indonesia, budaya ini tidak melebih mode dan musik. Pada

waktu itu punk mempakan sebuah subkultur yang dinamis daneksperimental dengan

pesan-pesan pemberontakan visual tapi tidak bisa dianggap sebuah budaya

perlawanan yang bersatu dan bekerjasama supaya tujuan tercapai.

Op.cit., CounterCulture.
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Cara pemuda Indonesia dikenalkan budaya punk/HC atau skinhead Iain-lain.

Ada yang dibentahu oleh teman, ada juga yang suka sama musiknya dan dari sana

mulaimengadopsi cara hidupdan pola pikiran budaya tersebut. Kenapa sebagian dari

kaum muda Indonesia tertarik pada musik keras? Jawaban yang paling sering

diajukan adalah musik keras memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk berekspresi,

musik ini juga sesuai dengan hati nurani mereka. Seperti kata Dempak vokalis band

Jeruji dari Bandung, musik bawah tanah,

"lebih dapat mengeluarkan emosi...maksud saya kalau kesal atau 'jangar'

maka lewat musik seperti ini saya lebih dapat mengeluarkan emosi saya dan

lebih positif'

Situasi sekarang di Indonesia sudah jauh berbeda dengan sebelumnya.

Perkembangan yang paling kelihatan terjadi dalam tahun-tahun terakhir ini, sama

seperti di negara-negara lain, ada pemisahan dalam gerakan di sini antara sebagaian

yang menganggap bahwa budaya punk hanyalah untuk mencari kesenangan saja,

tidak ambil pusing tentang masalah politik dan sebagian lain yang berpendapat:

"konsep perlawanan yang ditawarkan oleh budaya punk/HC sangat relevan

untuk diterapkan di Indonesia, mengingat sistem otoriter yang masih berkuasa

di negara ini dan sudah saatnya bagi kita sebagi generasi muda untuk

membuka mata pikiran, hati dan telinga untuk memperjuangkan apa yang kita

yakini, memperjuangkan apa yang benar"2

2Ibid
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Hubungan antara dua pihak tersebut sulit dikategorikan. Tentu saja ada

individu-individu yang memprioritas identitas sebagai punk daripada kepercayaan

politik. Demikian juga kadang ada ketegangan dan pergesekan antara dua pihak

tersebut dikarenakanadanya perbedaan dalam pemikiran mereka.

Faktor-faktor apa yang mendorong sebagian dari kaum punk/HC dan skinhead

di Indonesia mengambil alih budaya perlawanan punk dan menerapkannya di negara

ini. Yang jelas sebelum turunnya rezim orde bam(yang notabene memerintah dengan

tangan besi), keberadaan sebuah counter culture dengan menjeritkan kritik sosial dan

politik adalah tidak mungkin.Selama tiga puluh dua (32) tahun kritik secara terbuka

terhadap ketidakadilan sosial tidak dilakukan dengan bebas dikarenakan konsekwensi

yang berat. Akan tetapi lengsernya Presiden Soeharto dan masa perjuangan

menjelang kejadian itu menyebabkan kebebasan bicara dan membuka wacana politik

bam. Setelah tiga dasawarsa, kebungkaman itu akhimya terbuka sehinggan terdapat

peluang bagi pemuda-pemudi Indonesia untuk mengeluarkan bahkan meneriakkan

pikiran dan kritik mereka.

Demikian juga gerakan di sini terpencil secara geografis dari scene-scene di

negara lain. Karenanya untuk mendapatkan informasi, kaum pemuda ini mengalami

kesulitan. Kadangkala turis membawa kisah-kisah tentang scene di luar Indonesia

dan lagi untuk mendapatkan barang-barang seperti katclog, fanzine, lewat mail order

(pesan kirim) pada masa sebelum krisis adalah jauh lebih mungkin daripada

sekarang. Akan tetapi dulu tidak ada alat komunikasi yang murah, cepat dan segera.
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Dengan kemunculan Internet hambatan-hambatan karena masalah jarak tersebut

dapat dihapuskan dan komunikasi ke luar negri maupun di dalam dibuat lancar, oleh

karena itu teknologi barutersebut sangat mendukung perkembangan dari gerakan ini.

3.2. Scene di Yogyakarta

Sebagai kota pelajar jumlah pemuda di Yogyakarta sangat tinggi, lagi pula di

kota itu ada cukup banyak peduduk yang datang dari luar Daerah Istimewa

Yogyakarta untuk melanjutkan sekolah ataupun mencari nafkah. Tambahan lagi

sebagai kota wisata, masyarakat Yogyakarta sudah terbiasa menerima budaya dan

pemikiran dari luar. Oleh karena tiga hal itu, suasana di Yogyakarta sangat

mendukung perkembangan pemikiran bam dan keberadaan sebuah subkultur yang

eksperimental dan radikal. Keadaan ini menyebabkan kaum bawah tanah di

Yogyakarta terlebih dahulu mengangkat isu-isu politik dan berusaha membangunkan

keadilan dan keseimbangan. Bahkan sebelum Presiden Soeharto turun dari

jabatannya ada sebuah band punk dari Yogyakarta yangberani meneriakkan kritikan

melalui pada waktu mereka manggung, dan memasang spanduk di belakang pentas

dengan tulisan "Revolusi! Presiden Bam", walaupun terdapat banyak polisi menjaga

dengan ketat di sekitar panggung. Pada awalnya tahun kemarin (1999) sebuah

komunitas didirikan untuk menyatukan kaum punk/HC dan skinhead di Yogyakarta

yang peduli tentang nasib negara ini, The Last Palm Community (TLPC), sebuah

nama yang dibuat karena keseringan mereka nongkrong di pohon palm terakhir di

Jalan Malioboro.
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Akan tetapi tidak setiap komunitas kaum bawah tanah di Yogyakarta

memiliki aspirasi menuju pembahan sosial. Polarisasi antaramereka yang peduli dan

komunitas yang lain sangat kelihatan, perbedaan pemikiran belum bisa dijembatani.

Menumt beberapa anggota TLPC yang sempat diwawancari, pihak chaos-punk di

Yogyakarta mempakan ancaman yang cukup besar dikarenakan perilaku "berhantam

krama" mereka yang bisa saja memicu antipati dari masyarakat terhadap kaum

punk/HC dan skinhead.

Anggota-anggota TLPC berasal dari latar belakang yang berbeda, kampung

halaman mereka tidak hanya Yogyakarta tapi ada yang dari Bandung, Jakarta dan

Iain-lain. Ada mahasiswa, sarjana, pekerja, penganggur dan seniman, tetapi rasa

persaudaraan mengatasi perbedaan dan membangun komunitas yang sangat dekat.

Komunitas itu menjadi seperti keluarga luas, memberikan inspirasi untuk bermusik,

membantu secara kolektif untuk masalah keuangan, anggota saling menasihati kalau

ada masalah pribadi.

Di Yogyakarta belum ada toko distribusi untuk penjualan merchandise bawah

tanah atau kolektif yang konsisten untuk mengums perekaman. Biasanya anak-anak

di Yogyakarta berkerjasama dan mengangkat filsafat D.I.Y melalui perekaman.

Contohnya sekarang ini band-band dari TLPC sedang menyusun rilisnya sebuah

kompilasi yang terdiri dari tiga puluh dua band underground Yogyakarta. Ongkos

penyewaan studio dan perekaman dibagi rata agar setiap band memberikan
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sumbangan yang seimbang. Sesuai dengan hal tersebut, hasil penjualan juga akan

dibagi samarata.

3.3 Seene di Bandung

"Memang tidakpernah adaparameteryangjelas untuk dapat mengukur maju atau tidaknya sebuah

scene, apalagi mengukur dedikasi individu atau kolektifdalam sebuah scene hardcore atau punk"

UcokHOMICIDE3

Tujuan pada bab ini adalah menggambarkan scene musik bawah tanah di

Bandung dengan terfokus pada kaum punk/HC dan skinheads. Lagi pula memberikan

latar belakang mengenai perkembangan scene ini dengan ringkas. Seperti kutipan

dari UcokHOMICIDE di atas, jika kita coba main juri dan mengukur majunya sebuah

scene, tidak akan berguna karena hal-hal seperti itu sangatlah subyektif. Akan tetapi

sejarah dan gambaran kenyataan yang ada di Bandung sangat diperlukan untuk lebih

mengetahui aspirasi, misi maupun lingkungan sekitar kelompok pemuda yang

digambar di laporan ini.

Sejak dulu Kota Bandung terkenal sebagai pusat berbagai macam kesenian,

baik seni rupa, tarian dan musik. Mungkin karena suasana yang mendukung tersebut

serta faktor-faktor lain, scene-scene musik bawah tanah di Bandung menjadi

"canggih" dengan jumlah anggota yang besar.

UcokHOMICIDE. IHardsrl di RIPPLEMag #2, April-Juni 2000, Fatspills Lab: Bandung, hal 21.
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empat divisi kerja karena Harder itu "sebagai bagian dari scene Hardcore/Punk

mempakan sebuah kolektif individu-individu yang sepakat membuat wadah yang

paling tidak dapat bersama-sama membangun ini"10. Tugas dari divisi Harder Shop &

Distro adalah membantu penjualan produk rekaman dan merchandise dari ban-ban

lokal yang masih independen. Sementara tugas divisi lain, yaitu Harder Records,

bekerja mengurusi perilisan rekaman di bawah label Harder dan Harder Marchandise

mengums masalah pembuatan barang dan pakaian. Divisi yang keempat adalah

Harder Artwork11.

Kolektif Harder ini dilandaskan pada etos D.I.Y dan memang dibangun

dengan kesadaran untuk mempertahankan dan mengembalikan etos tersebut yang

"mulai menghilang pada scene kota Bandung"12. Sikap anti-kapitalisme juga teriihat

dalam harga barang-barang di Harder dan toko distribusi lain keliling Bandung yang

pada umumnya jauh dibawah harga mayor label dan ditetapkan untuk menutup

ongkos produksi tidak untuk mengerukkeuntungan yangbesar.

Keistimewaan scene di Bandung tidak hanya berkaitan dengan distribusi,

perekaman dan produksi, tapi juga kelihatan dalam cara berkomunikasi di kota ini.

Memang tradisi gerakan punk menekankan pada pembentukan komunikasi yang

lancar antar individu dalam sebuah komunitas untuk mengembangkan rasa

kebersamaan, kolektivisme dan bekerjasama. Komunikasi antar pemuda di Bandung

10 Op.Cit., UcokHOMICIDE, April-Juni 2000, hal 21.
11 Ibid
12 Ibid.
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di scene underground di Bandung, misalnya kalau Hulabaloo 1 (1995) dibandingkan

Hulabaloo 3 (1997) jelas teriihat bahwaacara yangterakhir jauh lebih ramai, sampai

venue Gor Saparua yang muat untuk 6000 jiwa, penuh total9. Dalam sejarah punk di

Bandung, tahun 97 sangat berarti. Pada tanggal 28 Desember 1997 Bandungs Burning

Punk Rock Party, pertama kali ada acara musik punk saja di Gor Saparua, acara ini

diadakan untuk merayakan perilisan Bandungs Burning, kompilasi pertama yang

dibuat oleh kaum underground sendiri di Bandung.

Hasilnya sejarah yang cukup lama serta anggota yang serius dan tidak hanya

main-main dengan etos musik underground, scene bawah tanah di Bandung sekarang

ini sangat mengesankan. Untuk distribusi merchandise (barang dagangan) ada

beberapa tempat di kota ini, Rebel di Ujung Burung, Bandit dan Riotic Distro di

belakang Bandung Indah Plaza. Lagi pula di Jalan Cihampelas ada sebuah toko kecil,

HARDER Shop & Distro, yang hams disoroti dalam sebuah gambaran tentang scene

bawah tanah di Bandung. Sebagai sebuah toko distribusi di sana segala macam

merchandise misalnya pakaian, kaset, cd, sticker, emblem dan majalah berhubungan

dengan komunitas underground dijual. Di tembok-tembok di luar toko kecil itu

poster-poster yang mengiklankan acara musik di Bandung ditempel sebab toko itu

bukan hanya tempat penjualan barang tapi juga berfungsi sebagai tempat ngongkrong

anak-anak bawahtanah di Bandung.

Sebenamya toko di Jalan Cihampelas itu hanya mempakan satu divisi dari

Op.ciL, interpiu dengan U, 25 April 2000
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empat divisi kerja karena Harder itu "sebagai bagian dari scene Hardcore/Punk

mempakan sebuah kolektif individu-individu yang sepakat membuat wadah yang

paling tidak dapat bersama-sama membangun ini"10. Tugas dari divisi Harder Shop &

Distro adalah membantu penjualan produk rekaman dan merchandise dari ban-ban

lokal yang masih independen. Sementara tugas divisi lain, yaitu Harder Records,

bekerja mengurusi perilisan rekaman di bawah label Harder dan Harder Marchandise

mengums masalah pembuatan barang dan pakaian. Divisi yang keempat adalah

Harder Artwork11.

Kolektif Harder ini dilandaskan pada etos D.I.Y dan memang dibangun

dengan kesadaran untuk mempertahankan dan mengembalikan etos tersebut yang

"mulai menghilang pada scene kota Bandung"12. Sikap anti-kapitalisme juga teriihat

dalam harga barang-barang di Harder dan toko distribusi lain keliling Bandung yang

pada umumnya jauh dibawah harga mayor label dan ditetapkan untuk menutup

ongkos produksi tidak untuk mengeruk keuntunganyangbesar.

Keistimewaan scene di Bandung tidak hanya berkaitan dengan distribusi,

perekaman dan produksi, tapi juga kelihatan dalam cara berkomunikasi di kota ini.

Memang tradisi gerakan punk menekankan pada pembentukan komunikasi yang

lancar antar individu dalam sebuah komunitas untuk mengembangkan rasa

kebersamaan, kolektivisme dan bekerjasama. Komunikasi antar pemuda di Bandung

10 Op.CiL, UcokHOMICIDE, April-Juni 2000, hal 21.
11 Ibid
12

Ibid
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didukung oleh beberapa alat komunkasi. Selain dari bertemu dan berbicara langsung,

newsletter, majalah dan selebaran sering dipakai untuk menyampaikan pesan

seseorang ke individu lain di komunitas tersebut. Tradisi ini dikembangkan sejak

dulu di Bandung dengan Submissive Riot: Non- profit anarcho newsletter, sebuah

newsletter yang berpolitik yang berlangsung selama sepuluh edisi. Edisi pertama

Submissive Riot dikeluarkan Juni 1998. Seera dengan Submissive Riot terdapat

sebuah fanzine pionir dengan nama Tigabelas line. Sekarang ini hampir setiap pihak

di scene underground Bandung mengeluarkan newsletter sendiri. Contohnya kaum

Straight Edge menerbitkan dua newsletter, satunya yang berjudul Edge News

memberikan gamabaran mengenai apa itu sXe, yang lain Black Lines: Newsletter

kolektif sXe 'ultiramilitance' Bandung mempunyai tujuan "berdialektika dan

berusaha agar sXe sebagai pergerakan real dapat berkontribusi nyata bagi kehidupan

sosial" . Sebenamya komunikasi di kalangan pemuda di Bandung tidak terbatas

pada komunitas underground saja. Bam-bam ini sebuah majalah berjudul RIPPLE

Mag diterbitkan untuk membahas dan meliputi hal-hal yang mempengaruhi segala

macam subkultur pemuda yang berada di Bandung sekarang ini. Majalah yang halus

dan professional ini melihat scene-scene skate (papan roda), surf(berselancar) serta

musik underground. Pembahasan tentang alat komunikasi di Bandung tidak lengkap

tanpa pembeberan sedikit mengenai #Utopis sebuah chatting channel (bicara

13 J.Q. &Aria. 'Introduksi' di BlackLines #2: Newsletter kolektifsXe 'ultiramilitance'Bandung,
Bandung: 2000, hal 2.
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langsung lewat internet) bam yang dibentukkan anak-anak bawah tanah Bandung

untuk melancarkan komunikasi antar individu di dalam scene ini sama menukar

pengalaman dengan anak-anak dari scene di luar Bandung sebab hambatan geografis

gampang diatasi dengan alat komunikasi ini. Keistimewaan scene di Bandung

berhubungan dengan perekaman, acara, distibusi, komunikasi, fashion dan

sebagainya, Bandung mendapatkan ejekan seperti 'komersial', 'kapitalis' dari

beberapa scene di kota lain. Bahkan bulan februari kemarin tahun 2000 di

Yogyakarta tiga oknum dari komunitas Realino (sebuah komunitas chaos punk)

datang ke tempat di mana ada anak-anak dari Bandung dengan tujuan menyerbu dan

baku hantam dengan anak Bandung gara-gara alasan 'komersiaP itu

Tidak seperti keadaan di kota lain, mpanya hubungan antara komunitas-

komunitas di Bandung sendiri cukup rukun. Pemisahan antara kelompok karena

ideologi yang berbeda tidak begitu teriihat. Walaupun memang ada banyak tempat

"tongkrongan" anak bawahtanah, gayanya tidak adaketegangan antar komunitas dan

seorang individu bebas untuk berrnindah dari tempat ke tempat. Tempat nongkrong

yang terkenal dan paling lama berada di Bandung adalah 'P.I\ terletak di samping

Hotel Santika di belakang Bandung Indah Plaza. Banyak pemuda dari segala macam

aliran musik yang suka nongkrong di tempat tersebut. Website Indonesian

Underground Scene menggambarkan persaudaraan antar corak di Bandung "punk,

metal, grindcore semua nongkrong bersama, jarang ada persaingan antar aliran M.

14 Opxit, Indonesian Underground Scene
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Satu penjelasan kenapa begitu sedangkan di kota lain pemisahan antar anak

underground yang berpolitik dan dia yang apolitis sangat tajam adalah tradisi musik

underground di Bandung sudah lama berdiri sementara inti politk baru masuk dan

berkembang dengan krisis moneter dan lengsernya Soeharto.

3.4 Representasi Media Massa

Media massa mempakan alat yang sangat efektif opini umum (public

opinion). Keadaan tersebut memang tercermin dalam kasus kaum punk di Indonesia.

Budaya punk / HC dan skinhead jarang ditangani oleh pers, gerakan pemuda ini tidak

begitu diperhatikan, demikian juga lebih jarang lagi ada artikel yang positif dalam

sikapnya terhadap kelompok kecil dari generasi muda ini.

Pada bulan November 1999 scene punk di Bandung digambarkan (hasil

observasi semacam apa tidak jelas) dalam laporan utama mingguan ADIL. Dengan

pemakaian bahasa yang sensasional seperti 'berkeliaran', 'meresahkan', 'ekstrem',

artikel ini memajukan gambaran yangjelek terhadap kelompok pemuda ini:

"Orang baik-baik akan ngeri melihat gerombolan ini. Tak sedikit yang rela

mengambil jalan memutar jika didepannya bertemu mereka ! Hi... orang

apaan itu?kata Nunung, Ibu muda dari pinggiran kota Bandung"15.

Artikel ini juga merendahkan diri dan memojokkan pemikiran dan akitvitas

kelompok ini:

15 'Idealisme di sela-sela rambut punk*, di ADIL: TabloidBeritaMingguan, No.6 Tahun ke- 68, 5-
11 November 1999, hal 7.
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"Mereka umumnya remaja pengangguran yang mengidolakan kebebasan dan

ketidakadilan. Ini pula yang membaut mereka merasa memiliki tujuan

perjuangan samadengan mahasiswa",D.

Demikian luas kelebihan artikal itu kaum punk dipersamakan dengan gangster

(preman):

"Seperti juga Brigg (Grand motor di Bandung), mereka merasa jengkel

pada aparat. Bedanya FAF menyalurkan kejengkelannya dengan lebih

terkontrol"17.

Akan tetapi gambaran laporan pers yang negatif dan menyampaikan gambaran yang

miring dan tidak nyata tidak terbatasi pers sensasional umum tetapi juga tampil

didalam pers musik. Keadaan tersebut ditanggapi seorang skinhead dari Bandung:

"Jangan berharap pers musik, suara ini juga dikuasai kaum kapitalis / mayor

label dan dipergunakan untuk kepentingan mereka sendiri".

Contoh yang baik untukmeyoroti keadaan tersebut diterbitkan dalam majalah

musik MUMU di cerita utamanya mengenai musik protest. Seluruh artikel ini bahasa

sensasional dipakai untuk mengagetkan pembaca "gempuran musik keras", "Fuckin'

Politics, Anjing Penjilat, Bangsat Polisi dan seabrek kalimat menonjok mengelontor

begitu saja". Gaya tulis artikel ini sangat subyektif"banyak yang cenderung memaki-

maki tapi sebenamya tidak memiliki ketidakmampuan memilih kata-kata atau

Ibid.

Ibid.
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kalimat yang sesuai", dan penulis artikel ini membuat generalisasi yang tidak

berdasarkan kenyataan "musik punk...mempakan bentuk protes...di Indonesia group

seperti itu cukup banyak, tapi sebenamya tak keluar dari hati nurani". Bagaimana

penulis laporan ini tahu hati nurani manusia lain ?. Demikian juga artikel

meianjutkan gambaran yang menghinakan bagi kaum muda punk dengan tuduhan

bahwa mereka ditunggangi PRD, sesuatu yang ditolak dengan semangat kaum

underground.

"Anak-anak underground,terutama yang nggak sekolah misalnya dibiayai

untuk ikut kegiatan mereka: mereka sih senang-senang aja disuruh seperti itu

karena diberi uang" 18

Kedua contoh ini menunjukkan ada semacam salah paham terhadap gerakan

pemuda ini oleh media massa dan akhimya padaopini umum.

18 ..., 'Cerita Utama: Musik Protes' diMUMU, Ed. 28,6-12April 2000.



BAB IV

ASPIRASI, IDEAL DAN APA YANG DITENTANG KAUM

PUNK/HC DAN SKINHEAD DI INDONESIA

Dalam Bab III faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemikiran

politik bagi sebagian dari kaum punk / HC dan skinhead di Indonesia telah dibahas.

Perkembangan itu menyebabkan defisi kembali gerakan pemuda yang diteliti dalam

laporan ini. Misi, aspirasi dan kegiatan merekamenuju ke arah pembahan sosial yang

berarti gerakan punk / HC dan skinhead sudah bisa dikategorikan sebagai sebuah

budaya perlawanan. Bab IV akan melihat apa sebenamya idealisme dan pemikiran

anggota-anggota gerakan budaya ini, serta menunjukkan bagaimana counter culture

punk / HC dan skinhead yang berasal dari luar Indonesia, disesuaikan dengan situasi

di negeri ini.

Secara umum pemikiran kaum punk / HC dan skinhead di Indonesia tidak

bisa dikategorikan oleh sebuah ideologi. Sama seperti gerakan bawah tanah diluar

Indonesia, kaum underground di negeri ini menghormati hak-hak seorang indiviu

untuk memikirkan dan memilih sendiri cara yang paling cocok untuk dirinya sendiri

guna mengatasi sebuah permasalahan. Sesuai dengan kepercayaan itu kaum punk /

HC dan skinhead di Indonesia sekarang initidak mengangkat sebuah ideologi sebagai

solusi untuk masa depan.

41



42

Berkaitan dengan pemikiran tersebut, kalau soal ideologi dibicarakan kaum

pemuda itu, pasti bermacam-macam pola pikiran yang akan dikemukakan. Di Bab I

laporan ini, telah disoroti bahwa teori anarkisme memainkan peran yang cukup besar

dalam sejarah gerakan punk. Demikian juga keadaan di Indonesia, dimana segala

macam cabang-cabang anarkisme dari anarko-sindicalisme sampai dengan eko-

anarkisme diselidiki dan diuji oleh kaum bawah tanah.

Akan tetapi anarkisme itu hanya salah satu ideologi yang diambil dan

dipahami gerakan punk / HC dan skinhead di Indonesia. Yang jelas, ideologi menumt

kaum underground ialah sesuatu yang sangat penting dan mesti dipikirkan dan

diperdebatkan. Namun demikian toleransi antara satu sama lain juga sangat dihargai

dan dibangun supayatujuan gerakan ini tercapai.

Memang ada fokus yang berbeda baik antara individu-individu di satu scene,

maupun antara scene-scene karena setiap orang berpengalaman yang berbeda serta

setiap scene dipengaruhi kejadian dan kekuatan yang berbeda. Meskipun demikian

sebagian dari kaum punk / HC danskin yangdibahas disini disatukan oleh misi untuk

mengembangkan keadilan sosial yang sesungguhnya, dimana setiap orang

mempunyai kesempatan yang sama, hak-hak individu diperhatikan dan segala macam

bentuk penindasan yangada dimukabumi dihapuskan.

" Kami berkeyakinan bakwa semua umat manusia yang terlahir didunia ini

mempunyai hak yang sama, hak untuk hidup yang layak. Untuk itu kami tidak
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mengakui adanya diskriminasi sesama manusia yang berdasarkan wama kulit,

agama dan keyakinan".]

Dari kegiatan seperti membaca selebaran, newsletter, menghadiri diskusi, dan

konggres serta mewawancarai individu, pengertian mengenai tujuan dan apa yang

ditentang gerakan budaya punk/HC dan skinhead di Indonesia didapatkan.

(i) Anti - Kapitalisme

Seperti sudah dibahas di Bab I laporan ini, sikap yang menyatukan gerakan

musik underground ialah perlawanan terhadap mayor label, yakni kaum kapitalis.

Memang gerakan bawah tanah pertama-tama muncul sebagai tanggapan terhadap

tindakan-tindakan mayor label yang sering memaksa sebuah grup band mengganti

konsep dan keunikannya sebab dalam bentuk asli dianggap tidak akan laku dipasaran.

Menumt pihak mayor label yang penting ialah uang dapat dikeruk, bukan pelestarian

integritas kreatifmusisi-musisi dibawa labelnya. Maka dari keadaan itu orang-orang

yangaktif dalam kalangan musik bawahtanahbertanya:

"Apakah musik dan idealisme bandhams selalu mengalah dalam menghadapi

selera pasar ? Apakah band tersebut hanya akan selalu menjadi pengikut,

bukan penemu, bukan pencipta ?"2

Akan tetapi menumt kaum punk / HC dan skinhead di Indonesia sekarang ini yang

1..^JaringanAntiFasis, selebaran dari Yogyakarta, 3Desember 1999.
2 'D.I.Y Philosophy* di Submissive Riot: Non Profit Anarcho Newsletter *5, Oktober 1998, Riotic

Papers: Bandung
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peduli tentang arah pembahan di negeri ini, tidak hanya kapitalis dan bentuk mayor

label yang hams ditentang, tapi sistem kapitalis keseluruhan. Sebabnya kapitalisme

mempakan sistem yang tidak adil dan tidak seimbang.

" Kapitalis hanya membuat manusia berpikir secara sepihak. Mereka tidak

pemah memikirkan keadaan hidup individu lain...egois" .

Menumt kaum pemuda ini sistem kapitalis lebih parah kalau diterapkan di

negara-negara berkembang seperti Indonesia karena undang-undang negara lebih

menekankan perkembangan dari pada melindungi hak-hak seorang individu. Oleh

karena peraturan-peraturan yang tidak begitu protektif, kaum bumh, tani, pekerja

biasa, dapat saja dieksploitasi perusahaan kapitalis yang memprioritaskan keuntungan

yang sebesar-besamya.

(ii) Anti - Militerisme

Salah satu sikap lain yang sering dianjurkan kaum punk / HC dan skinhead di

Indonesia adalah perlawanan terhadap dwi fungsi ABRI dan kekejaman militer.

Mereka menuntut agar dwi fungsi militer dikembalikan kepada fungsi angkatan

perang, "membiarkan sipil yang mengorganisir didalam negara"4.

Dalam sejarah gerakan punk/HC perlawanan terhadap militer tidak sesuatu

yang bam5, akan tetapi sikap ini dianggap sangat relevan kalau diterapkan di

*Ibid
4"Dwi fungsi ABRI adalah kapitalime dan lebih parah lagi kapitalisme vang bersenjata". di Submissive

Riot: Non Profit Anarcho Newsletter*5, Riotic Papers : Bandung, Oktober 1998
Melihat contohdi BabU, seksi 3 laporan ini, kaum peacepunxmenentang kekerasan.
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Indonesia sekarang ini. Pemikiran tersebut berasal dari pengalaman individu-individu

didalam scene di Indonesia yang melihat penindasan dalam bentuk represi militer,

dan bagaimana militerisme dipakai rezim Orde Bam, dan rezim-,rezim sebelumnya

untuk memerintah dengan tangan besi dan membungkam suara rakyat. Aspirasi

gerakan punk / HC skinhead ini adalah untuk mengganti militerisme yang kejam

dengan supremasi sipil yang berdasarkan persamaan, persaudaraan, dan kebebasan.

(iii) Anti - Represi

Sama seperti sikap anti militer, kaum punk/HC skinhead di Indonesia

melawan segala tindakan kekerasan dan represi dari aparatnegara.

"Aceh, Timor Timur, Ambon, Banyuwangi dan Semanggi mempakan contoh

riil dinama hak dan martabat manusia diinjak oleh sebuah sistem".6

Kaum ini memperjuangkan kebebasan yang seluas-luasnya untuk "berekspresi,

berorganisasi, berdemonstrasi merebuthak-hak yang dirampas oleh majikan dan

negara"7.

(iv) Anti - Diskriminasi

Menumt kaum punk/HC skinhead, membangun toleransi dimasyarakat

Indonesia sangat diperlukan. Sebab sekarang ini terpecah isu-isu SARA (Suku,

6Op.cit., Counter Culture, selebaran dari Rembang
7Op*ciL,Jaringan Anti Fasis Nusantara, selebaran dari Yogya.
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Agama, Ras, Antar Golongan). Maka kelompok kaum ini menentang semua jenis

diskriminasi-terhadap kejiompok-kelompok manusia yang dilakukan berdasarkan

Stereotip. Sikap anti diskriminasi berarti kaum ini melawan sekisme dan patriaki,

homofobia dan rasisme.

(v) KedaulatanManusia

Menumt salah satu selebaran dari Yogyakarta kedaulatan manusia bermakna

"memperjuangkan hak-hak individu untuk menguasai hajat hidupnya (secara sosial

dan pribadi) dalam masyarakat tanpa tekanan dari struktur hirarki yang tidak

demokratis"8.

Sikap ini sesuai dengan ideologi underground yang mendukung ekspresi diri

yang seluas-luasnya, dan perkembangan dalam pemikiran seseorang yang berasal dari

kemauan sendiri untuk mempertimbangkan sesuatu dan menganjurkan kritik kalau

diperlukan.

" Jadilah dirimu sendiri! Pikirkan, pelajari, dan bebaskan pikiranmu"9.

Menumt gerakan punk/HC dan skinhead "orang-orang yang cepat percaya apa

yang dia dengar, dia baca dari orang lain adalah orang-orang yang dapat

digunakan" , dalam arti dapat dikuasai sebuah sistem yang sebenamya tidak

menjaga kepentingan dia sendiri.

8

9 Fight #1, selebaran dari Jember.
Tukangobatdanatlet loncat indah' diSubmissive Riot Non-profit Anarcho Newsletter No.*7, Riotic

Ibid.

Papers: Bandung, Desember 1998
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(vi) Pro - Lingkungan

Ada juga .sebagian besar dari kaum punk/HC dan skinhead di Indonesia yang

mengangkat isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan. Mereka menentang

pemerkosaan hutan dan penjarahan kekayaan alam yang disebabkan oleh sistem yang

tidak adil dan "dimotifasi oleh keuntungan semata"11.

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa kaum punk / HC dan skinhead di

Indonesia memakai mang ekspresi yang dibabat oleh tradisi-tradisi budaya

perlawanan untuk mengeluarkan keluhan mereka terhadap masalah di negara ini serta

menyampaikan aspirasi untuk masa depan. Yang ditulis di atas secara umum

menggambarkan beberapa pendapat dan cita-cita yang sering dibicarakan kaum muda

ini.

n0p.cit,Jaringan Anti Fasis, selebaran dari Yogyakarta.



BABV

CARA APA YANG DIPAKAI AGAR PEMIKIRAN KELOMPOK

BAWAH TANAH DAPAT TERSALURKAN

Percuma memiliki niat bagaimanapun baik kalau niat itu dibiarkan dan tidak

dikerjakan, bab ini akan membahas bagaimana sebagian kaum punk / HC dan

skinhead di Indonesia menjalankan misi mereka dan mengekspresikan pemikiran

mereka. Kenyataan alat komunikasi dan ekspresi ini disebut propaganda menekankan

lagi seriusnya budaya perlawanan punk / hardcore dan skinhead di Indonesia.

Sebagai pergerakan yang berbasis pada musik, analisis mengenai cara kaum

punk / HC dan skinhead mensosialisasikan sikap dan kritik mereka mesti melihat

musik sebagai alat komunikasi. Seperti telah dibahas di BAB II laporan ini, sejak

dulu corak musik keras misalnya punk dijadikan simbol pemberontakan yang

membawa pesan anti kemapanan. Lirik-lirik protes atau kritik sosial disampaikan

secaralantang tanpa kiasan untuk memperhalus makna. Secara teknis musik keras itu

sangat mendukung pengekspresian hati nurani para musisinya. Dikalangan musik

underground tidak ada pengamh dari mayor label yang terobsesi dengan pemasaran

sehingga lagu bisa menyalurkan ekspresi sebebas-bebasnya tanpa larangan dari pihak

manapun, lirik lagu yang benar - benar mewakili isi hati.

Dari Bandung band punk Keparat mempakan contoh yang baik untuk

fenomena ini. Lirik lagunya mengangkat bermacam isu, dan jelas menyalurkan

48
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pendapat - pendapat band ini. Dalam lagu 'Racism Sucks' misalnya, kutipan "White

skin black skin, its all the fuckin' same ... The blood in my body runs in your veins /

Racism Sucks" diteriakkan1. Lagu Keparat lain seperti 'Disorder' menunjukkan

bahwa punk bukan sekedar mode saja. Menumt band ini, punk hams dijadikan

"sebagai ancaman bagi kaum penindas". Lagu 'Berontak' dengan kritik

membicarakan soal penindasan kaum minoritas:

"... apabila mereka yang berkedudukan dan terhormat mencuri kau diam

saya. Tetapi ketika rakyat kecil yang melakukannya dijatuhkan hukuman

yang semestinya .... Sebagai kaum minoritas jangan biarkan mereka

menghancurkan kita ! Lawan ! Lawan !"2.

Keparat juga mempakan contoh yang baik untuk menggambarkan pemakaian

bahasa Inggris dalam lirik lagunya, suatu hal yang cukup sering terjadi dalam

kalangan musik underground. Sebab untuk kelakuan ini pasti berbeda dari musisi ke

musisi, akan tetapi dari responden yang berhasil diwawancarai, ada banyak yang

mengatakan bahasa Inggris 'lebih enak', karena susah untuk membicarakan hal - hal

tertentu dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris 'lebih bebas'.

Meskipun demikian sekarang ini ada gerakan di dalam dunia bawah tanah

untuk memakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah karena dianggap percuma

mengandung pesan politik, atau mengkritik suatu kalau tidak bisa dimengerti para

pendengar.

1Keparat, Keparat, Studio 41: Bandung, 1999. Melihat ke lampiran seksi B contoh -contoh lagu
oleh Keparat.
2Ibid
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Salah satu jalan lain yang dipakai kaum punk / HC dan skinhead di

Indonesia untuk menyalurkan pemikiran mereka masing - masing adalah tambahan di

sampul album misalnya semboyan, gambaran yang iconoclastic (menentang

pemujaan lembaga - lembaga yang telah ada)3. Sebenamya aktivitas ini mempakan

semacam tradisi di kalangan punk / HC dan musik bawah tanah secara umum. Band

seperti CRASS mempopulerkan kelakuan ini pada awal tahun delapan puluhan.

Acara musik underground juga sering diadakan untuk meningkatkan

kesadaran mengenai isu - isu tertentu yang dianggap penting. Kadang isu yang

diangkat berperspektif luas misalnya :

• Acara Stop Diskriminasi 26 Maret 2000, Malang

• Acara Keperimanusiaan di Yogya 2 Mei 1999

• Acara Musik Keras Anti Kekerasan 16 April 2000, Yogya

Demikian juga ada yang bertujuan merapatkan scene dan komunikasi lokal,

contohnya:

• Acara Gerilya Bawah Tanah II4

Di acara - acara ini para musisi sering berorasi sambil main untuk menyampaikan

pendapat mereka masing- masing.

Pendiriarl komunitas atau organisasi mempakan satu cara lain kaum punk /

hardcore dan skinhead bemsaha dan bekerja supaya tujuan mereka tercapai. Menumt

Melihat kelampiran seksi B, kutipan dari sampul sebuah album kompilasi dari Bandung, Outskirts
Punxs dan Skins: Street Sound ofRevolution, No Label Records: Bandung, 1999.

4Melihat ke lampiran Bposter dan selebaran dari beberapa acara tersebut



51

seorang skindhead dari Bandung sebuah organisasi dapat "melawan kapitalisme

dengan cara saling bekerjasama, saling melengkapi dan saling mengerti akan

kebutuhan masing - masing". Komunitas ini menjadi sebuah wadah pengembangan

pemikiran dengan mengadakan diskusi - diskusi mengenai permasalahan lokal, dan

penyebaran informasi antara anggota. Meskipun demikian komunitas bawah tanah

tidak hanya aktif dalam kalangan underground. Ada yang membuat poster untuk di

tempel di jalan supaya kesadaran masyarakat terhadap isu - isu tertentu ditingkatkan.

Salah satu kegiatan sering dilakukan anggota sebuah komunitas adalah

bekerjasama untuk menerbitkan fanzine, newletter dan selebaran. Penerbitan media

cetak merupakan sebuah kegiatan yang sangat teridentifikasi dengan pergerakan

punk/ hardcore di luar Indonesia. Demikian juga dengan scene di Indonesia sekarang

ini. Media tersebut melayani sebagai alat komunikasi baik didalam sebuah scene

maupun diantara scene dengan artikel bermacam - macam isu untuk membangun

kesadaran. Sebagai contoh newsletter yang menangani permasalahan lokal, artikel

'Commercial enter price fuck off di Submissive Riot*3 membicarakan

penyelenggaraan acara Sunday SKA di Bandung. Penulis artikel ini mengkritik acara

tersebut yang komersial dan kapitalistik tetapi berkedok musik anti - komersial.

"Mereka memasang tiket dengan harga tinggi, padahal musik yang ditampilkan

adalah musik - musik kaum working class"5.

5'Commercial enter price fuck off di Submissive Riot: Non Profit Anarcho newletter #i, Riotic
papers : Bandung, Agustus 1998
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Artikel ini menyusul "Real Punx tidak akan mengeluarkan uang sepeserpun untuk

mendukung enterprise tersebut6.

Artikel - artikel di sebuah newletter juga melihat kejadian - kejadian diluar

scene-nya bahkan diluar Indonesia misalnya sayap kolektif Sebuah newsletter dari

Yogyakarta menegaskan kebangkitan fasisme di Austria akibat pemerintahan bam

dipimpin Joerg Haider. Media cetak yang diterbitkan komunitas ini dilandaskan

prinsip D.I.Y sehingga siapa saja diajak memberikan kontribusi, atau mengajukan

kritik; makanya media ini memberikan ruang bebas untuk menyalurkan pemikiran

dan pendapat mereka (kaum Punk/Hardcore dan Skindhead). Kaum punk / hardcore

dan skinhead juga menganggap demonstrasi cara yang efektif untuk mencapai

tujuannya. Karena tujuan utama yang menyatukan kaum pemuda ini adalah

penghapusan ketidakadilan dan membangun keseimbangan sosial, bermacam -

macam isudiangkat lewat aksi demonstrasi misalnya:

• Aksi Hutang LuarNegeri,

• Protes anti fasis terhadap fasis nazi di Austria,

• Hari Bumi

• Mei Day, hari bumh intemasional

6Lbid

'Kebangkitan Fasisme di Austria' di Sayap kolektif: memperjuangkan sosialisme dan kebebasan,
Yogyakarta, 1 Januari 2000.



BAB VI

KESIMPULAN

Musik underground tampil di Indonesia pada akhir tahun delapan puluhan dan

sampai sekarang gerakan budaya ini tetap berkembang di kalangan generasi muda.

Skripsi ini melihat bagaimana tiga pihak dari dunia bawah tanah, yaitu kaum

punk, kaum hardcore dan kaum skinhead, menerapkan konsep perlawanan gerakan

underground, terutama gerakan punk, pada situasi mereka di Indonesia.

Punk di Inggris menumbuh dari suasana yang sangat susah bagi pemuda dari

kelas bawah. Kebijakan pemerintah yang konservatif ditambah tingkat pengangguran,

kemiskinan dan buta huruf yang sangat tinggi. Dari keadaan tersebut budaya punk

muncul. Pada waktu itu, bagi kaum punk, fashion dan musik keras menjadi identitas

dan lambang anti-kemapanan. Cara berpakaian punk menuntut perhatian dan

menyalurkan kemarahan anak-anak mudaterhadap sistem yang dianggap tidak peduli

terhadapmereka dan permasalahan generasi muda secaraumum.

Ada kesamaan dalam suasana sosial dan politikdi Inggris ketika budaya punk

muncul dengan keadaan sosial di Indonesia pada pertengahan tahun sembilan

puluhan, ketika musik keras berkembang. Di Indonesia pada waktu itu, tingkat

pendidikan antara kaum miskin masih rendah, kesenjangan sosial sangat tajam antara

kelas menengah ke atas dan kelas bawah. Di kalangan pemuda tingkat pengangguran

dan buta huruf sangat tinggi. Ada kesamaan juga dalam hal-hal politik antara
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Thatcherisme dan Soehartoisme. Pemerintahan Thatcher sangat konservatif dan tidak

memberikan ruang bebas untuk ekspresi radikal kepada generasi muda, represi oleh

regim otoriter Soeharto lebih parah lagi. Jarang ada orang yang berani memajukan

kritik terhadap pemerintahan Soeharto sebab konsekwensi yang berat. Budaya-

budaya underground seperti punk / HC dan skinhead memperbolehkan generasi muda

untuk melawan struktur Orde Baru secara visual pada waktu segala bentuk

perlawanan dilarang.

Pada awal gerakan punk didefinisikan sebagai sebuah subkultur yang

berdasarkan pada musik keras dan pemberontakan. Tetapi di Inggris dan Amerika

tidak lama setelah kemunculan punk ada banyak perubahan dalam gerakan ini sampai

akhimya kaum punk menjadi terpecah. Divisi yang paling kelihatan di antara mereka

yang memilih jalan yang berpolitik dan kelompok lain yang tetap apolitis. Pihak yang

berpolitik itu menjadi sebuah budaya perlawanan yang menangkat politik ekstrem

kiri, mendirikan jaringan 'akar rumpuf dan sistem distribusi altematif Pembahan ini

juga tercermin di scene bawah tanah di Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini.

Setelah Presiden Soeharto tumn dari jabatannya dan kebebasan bicara diperbolehkan

sehingga sebagian dari kaum punk / HC dan skinhead mulai berpartisipasi dalam

wacana politik yang baru.

Kelompok dari generasi muda ini menyesuaikan pemikiran dan prinsip-

prinsip budaya punk / HC dengan keadaan mereka di Indonesia. Filsafat D.I.Y

mendorong mereka menjadi aktif menyalurkan aspirasi mereka, dan bekerja keras

supaya tujuan mereka tercapai. Tradisi - tradisi punk / HC juga diambil alih untuk
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mensosialisasikan pemikiran mereka seperti mendirikan organisasi, menyebarkan

selebaran dan mengekspresikan pendapat mereka dalam lirik-lirik lagu.

Sehingga budaya underground menjadi alat bagi kaum muda untuk

menyingkirkan rintangan komunikasi dan ekspresi, dan memberikan kebebasan

bicara kepada sekelompok kaum muda yang jarang diperhatikan dan didengarkan.

Budaya perlawanan bawahtanah juga memperbolehkan kaum muda memiliki

dan menjadi aktif dalam sebuah budaya bagi merekasendiri. Gerakan ini memberikan

identitas dan komunitas kepada kaum muda, serta memberdayakan mereka untuk

menjalani nasibnya sendiri menuju ke arah perubahan sosial. Dengan konsep DIY,

gerakan punk mengusulkan bahwa siapa pun yang bisa membuat pembahan asal dia

mau bekerja dengan keras.
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LAMPIRAN A

ESTETIS PUNK / HC DAN SKINS



permakan rambut punk



SQF&Oti

estetis punk



Gaya pakaian dan permakan rambut punk



Band punk yang sedang manggung



Band punk yang sedang manggung
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Fashion tipikal kaum hardcore (HC)
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Gaya pakaian dan permakan rambut tipikal kaum skinned



LAMPIRAN B

PROPAGANDA



BERONTAK

SEPERTI KITA KETAHUI. YANG NYAT A TELAH MEMPERLIHATKAN
TANDA - TANDA USANG DAN KOYAK. ANDA BERHAK MEMPEROLEH
KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK. DAN KINI, BARU ! SEGAR TAK
TERTANDINGI. ANDA DAPAT MENJADI PAHLAWAN BURUK RUPA

ATAU PENJAHAT BERHATI MULIA.

ORANG BESAR SERING BERSIKAP SEPERTI RAKSASA. DAN

TERLALU INGIN DIHORMATI, HTDUP RAKUS, TAMAK, KALAU PERLU
MERAMPAS. MESKI BERAKHIR DENGAN KEMATIAN YANG

MENGENASKAN. SUNGGUH ITU SUATU KEBODOHAN. APABILA

MEREKA YANG BERKEDUDUKAN DAN TERHORMAT MENCURIKAU

DIAM SAJA. TETAPI KETIKA RAKYAT KECIL YANG MELAKUKANNYA.

DUATUHIHUKUMAN YANG SEMSTINYA. NAMUN KEBIJAKAN

TERNYATA AGAK BERSEBERANGAN.SEBAGAI KAUM MINORITAS

JANGAN BIARKAN PENJILAT ITU MENTNDAS KITA ! JANGAN BIARKAN

MEREKA MENGHANCURKAN KITA !

LAWAN !LAWAN ! BANGKIT !HANCURKAN MEREKA ! uS?Gwernment

No More War ^-s^gai^"" Xi:v-M^
No moreoppression, No more war. No more pollution, Nuclear radiation.

And where is the future ? No more solution/ No More War /No more hatred,
No more cry. Children abuse and much more death. War is not sollution,
For people's ambition.
(hindari peperangan yang tidak perlu, lawan musuhmu yang sebenarnya/penindas danj
sistemkapitalisyang ada di negri ini)

Lirik-lirik dari beberapa lagu
Dari band punk rock Keparat

I hate government. Cause you think for yourself. You don't look your
society. They poor cause ofyou/ Fuck you, I Hate you, I Want you Kiss
My Ass /I hate government. Who make a stupid rules. Why I have to. But
you should it.

'-•" -•••••'—•'•'-••• ••• '•' -.--•:> -•••-•••' -•>..< -... a/M/fjfijjip

White skin black, skin it's all the fuckin' same. Where all human being
under just another name. Metro homo what isa fuckin' name ? The blood in
my body runs into your veins/ Racism Sucks. If you think you are more
than I. Racism Sucks. I hope youarefirst to die/You weara swastika, tell
me why ? Don't you know millions of people havedied. Blood is spilled on
black and white. Different colors why do we fight.
( Semua manuisa tidak bisa menghendaki dimana ia akan dilahirkan, oleh sebab it
hargailah sesama manusia tanpa memandang ras atau kelas )

Disorder

Wear the leather jackets and boots. And walk around the street. Try to
stand together. Make the riot and chaos/ Disorder - Chaos/ Spike head hair
style. And angry voices\Studs on jacket. And already to fight.

\

(Buktikan bahwa PUNK bukan sekedar mode tapi jadikanlah sebagai ancaman bagi kaum
penindas)

Society Frustration

Living infear. No relief from thesystems. Wewant to revolt. To resist the
goverment. It's not really fun. To obeythe government. 'Costhe otherside.
The sstem not falling yet. Stupid things out ofcontrol. Society frustration.
People at the top. They create alot ofsystems. They think they are right.
But government is stupid one. Confirm by the proves. They're all fuckin'
mob. 'Cos their actions. There's a lot of conflict



OUTSKIRTS

PUNX & SKINS

STREET SOUND OF REVOLUTION

...Untukkemerdekaanyang sesungguhnya
Untuk kebebasan yang bertanggungjawab, bukan

kebebasan tanpabatas!
, Untuk menentang ketidak adilan

Lawan segalabentuk penindasan
Untuk kelestarian alam

Selamatkan bumi dari kehancuran

HentikanPerangluntukkedamaian
Untuk hewan-hewan yang tersiksa, BEBASKAN

MEREKA!

Untuk bangsat-bangsat yangkorup, untuk
bajingan-bajingan kolusi...BASM MEREKA!

Untuk cintadanuntuk kehidupan
Untuk Persamaan, Ingat!Perbedaan bukanlah

perpecahan,
...BERSATULAH DAN MENANG!

Produced by Fitrah
Published by No Label Records
Concept by Djockie and friends

Mastered by Uki at 40.1.24 Studio - Bandung
Logo by Willy (FreeHand)

Cover Design by Fitrah

Contoh propaganda yang ada
Di sampul sebuah album
Kompilasi dari Bandung

SIDE A

APATRTDE "Against Racism"

DISCORIOT "Lady Di Id Dead"

DISCORD "Pogo Fight"

BERANDAL "Slaughter"
RUDE DEVILS "What For"

MAWARBERDURI "Baenya"

RENTENTR "United Kids Of Skinhead"

THE MORONS "Multilevel Co."

DISINFECT OPERATION MILITARY "Back For Revenge"

BRUTUS "No Goverment"

ALAKAZAM "Pasukan Perang"

BATTLE FIELD "Battle Field"

WC UMUM "Stupid Police"
ASSAULT'99 "Let's Go!"

CAPLANK "Make Your Days In Chaos"
ABNORMALS "President Mohawk"

^SIDEB

B AMBU RUNCING "Homeland & The Nation"
BLACK BOOTS "Fucker"

REJECT "Kiss My Ass"
CRAZY ANGRY "Serious Chaos By Them"

IGNORANT FLEA "No Democracy"
RAN-CHUNK "Belegug"

THE SWINDLE "It's All Fuck"

THECELLUPS "Penghasut"
STUPID SOUND "I Wanna Be Yours"

CARTOON "Jangar"
DEVASTATED "Dooms Day"

S.I.D "BoringPolitical"
KARET GELANG "Penjilat"

THE LAST ENERGY "Riot Police"
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Sebuah acara musik bawah tanah yang diadakan untuk menentang diskriminasi



Sebuah acara musik underground yang diadakan untuk melawan kekerasan



SEBUAH AWALAN

-Salam Perdam'aian. '•' ,..-,# ., --v
Seperti yang telatykain^rfci^ahaR'an seb$rumny^,p^n sil^ari
pemah kami singgiing pada selebaran teraahulu bahwa
kami akan segera .membuat, sebuali . event gpbagai
kelanjuta$ /dajj -.\ event .• sebelumnya yaitu *STOP
rasialisme.*
Pada even,*, kali ini kami mengambil nama GERILYA
BAWAti TANaIH II dengan tema AKSVdAMAI
PARAGE MUSIK UNDERGROUND.Tierbeda dengan
event sebelurrfnya , event kali Hni diikuti <Meh seluruh
komunitas bawah tanah yang ada di kota kita yang terdiri
dari berbagai macam aliran yang kadang antara yang satu
dengan yang lain saling berbenturan.Tetapi hal ini
bukanlah.suatu masalah bagi kami untuk tetap bersatu dan
saling mendukung guna eksistensi komunitas bawah tanah
di kota ini.

Adalah suatu realitas bahwa hal yang paling sulit untuk
dilakukan adalah bertahan meneruskan apa yang telah
menjadi sebuah komitmen bagi kita yang berada di dalam
komunitas ini dan merupakan tanggung jawab sekaligus
tantangan bagi kita semua untuk tetap bisa eksis dengan
idealisme yang masih tersisa walaupun kenyataannya
kadang kitaberkhianat terhadap apa yangtelah kita yakini.
Berjuang untuk kcberlangsungan / eksistensi komunitas
kita adalah suatu hal yang tidak mudah mengingat kita
adalah bagian minoritas dari kehidupan dunia ini. Belum
lagi kita masih terpecah lagi dengan banyaknya ide - ide
yang muncul dari individu, kolektif individu ataupun dari
masing-masing aliran itu sendiri. Dengan tidak
menafikkan bahwa masing-masing individu mempunyai
hak untuk menentukan hidup dan kehidupannya, yang
juga tidak berarti mendiskreditkan peranan dan
kontribusinya terhadap komunitas ini, yang bagaimanapun
dan dalam bentuk apapun kita hams saling menghargai
satu sama lain dan setuju bahwa tidak ada persamaan
dalam komunitas ini. ,
GERILYA BAWAH TANAH II adalah sebuah jawaban
terhadap apa yang sedang terjadi dengan komunitas kita,
komunitas bawah tanah yang penuh dengan berbagai
macam perbedaan idealisme, perbedaan pemikiran sebagai
refleksi dari apa yang kita dapat dan kita rasakan selama
•ini. Kita harus selalu bangga dan terns melakukan
perubahan menuju sebuali revolusi yang sebaik-baiknya
dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, karena
apayang' ingin; kita capaf tidak akan dapat kita raih dalam
waktu yang singkat. (koi)
KITA ADALAH BAGIAN DARI SEJARAH

PAN1TIA

THE LAST BUT NOT LEAST.

Yah....cukup memakan waktu, energi dan matcri agar event
GERILYA BAWAH TANAH II ini dapat terlaksana dan
berjalan dengan baik. Tulisan-tulisan di dalam selebaran ini
merupakan bentuk pemikiran, ungkapan perasaan atau
keprihatinan terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan di
sekitar kita. Sudah lama dalam kehidupan kita banyak di warnai
kekerasan, entah itu kekerasan politik, budaya, sosial, dan
ekonomi. Sudah terlalu lama, dan kami yakin kita semua sudah
cukup bosan dengan semua itu. .
GERILYA BAWAH TANAH II merupakan salah satu
realisasi upaya kami dalam membendung arus kekerasan yang
terjadi saat ini. Kurang maksimal memang, melihat masih
banyaknya keterbatasan pada diri kami. Kami hanya bisa
berharap dengan dilaksanakannya event ini generasi muda
khususnya di Jember dapat lebih berpikir terbuka terhadap
berbagai macam konflik yang ada di sekitar kita selain segi
entertain yang sengaja kami pilih mengingat dengari salah satu
media ini kami dapat bersosialisasi langsung dengan generasi
lain dari berbagai macam daerah ataupun golongan.
Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada :
Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Berkat dan Rahmat-Nya
acara ini dapat terlaksana.
Saudara-saudara kami seperjuangan di Total Riot Community,
Front Generasi Pasifist, Sacrificial Corpses, Hyperblast Area
yang telah banyak membantu dan mendukung sepenuhnya acara
ini.

Seluruh rekan-rekan yang berada di Bahana Justitia Fakultas
Hukum Universitas Jember atas kepercayaan dan kerjasamanya
yang telah diberikan kepada kami.
Bapak Ir. Wahyudi dan Yayasan Wakakao Sato atas bantuan
yang diberikan guna terselenggaranya acara ini.
Arlie Printing Point, Rizha Sablon, DonkPrink Sablon,
Flamboyan Sablon atas bantuannya memberikan kontribusi
tersendiri bagi terselenggaranya acara ini.
Twenty Six Studio Musik dan Rajawali Sound System atas
fasilitas yang diberikan kepada kami.
Para Donatur yang telah memberikan bantuan materinya.
GMK1, SD Inpers untuk materinya, UKM KESENIAN UNEJ,
SRPJ keep struggle brother!!!
Rekan, sahabat, saudara.

^:t\ife
YAYASAN WAKAKO SATO
(WAKAKO SATO FOUNDATION)

CV. KHRTIKH CHflNDRn

-VKEeWtttf

COMMOHITV

Contoh acara yang diadakan untuk mengankat sebuah isu
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UNDERGROUND : SEBUAH BENTUK

KEYAKINAN

Seperti sudah kita ketahui bersama, baru-baru ini generasi muda
pecinta musik khususnya di Jember dikejutkan oleh sebuah kata
yang berkonotasi Underground, atau kalau diartikan dalam
bahasa kita yaitu bawah tanah. Banyak anggapan bahwa musik
Underground itu musik keras, pake* T-Shirt hitam dan identik
dengan kenakalan remaja walaupun kadang pada kenyataannya
tidak semuanya seperti itu. Wajar penilaian tersebut
dilontarkan, mengingat sebagian,besar dari bangsa kita menilai
sesuatu hanya dari kulitnya saja tanpa pemah memahami apa
makna atau isi yang terkandung didalamnya dan attitude ini
berlaku juga dalam komunitas bawah tanah. Contoh?. Sudah
terlalu banyak dan tidak perlu dibahas disini karena keterbatasan
tempat.
Dalam pemahaman yang sebenamya terutama dikalangan publik
pecinta musik keras, mazhab Underground muncul sebagai
bentuk rasa ketidakpuasan terhadap tatanan sistem yang ada
baik itu dalam kehidupan bermusik ataupun dalam kehidupan
dunia sehari-hari. Ketidakadilan, penindasan dan kesewenang-
wenangan merupakan sebagian kecil dari kebobrokan sistem
yang ada di dunia ini sehingga menimbulkan berbagai macam
polemik akibat tindakan tersebut. Suatu hal yang tragis
seringkali terjadi akibat kurangnya pemahaman dari dalam diri
individu kita masing-masing tentang mazhab tersebut. Kadang
kita terkecoh oleh warna suara (color sound) yang kerap
mcmckakkan tclinga dengan teriajcan mclengking atau parau
tanpa makna , dengan lirik yang tak jauh dari rasa frustrasi,
kebencian, kemuakan, kekesalan yang penuh dengan sumpah
serapah, umpatan ataupun cacian sehingga semakin membuat
kita terpuruk, apatis dan nyaris tanpa arti. Bahkan wabah
kebebasan petualangan kebebasan sex, minuman keras,
narkotika dan drugs adalah pelarian mutlak bagi kita sebagai
rasa kekecewaan terhadap apa yang kita rasakan dalam
menghadapi kenyataan hidup ini.
Tetapi ada spesifikasi yang esensial serta menjadi motivasi
utama bagi kita yang memilih jalur Underground ini, yaitu
keinginan untuk menyuarakan refleksi kehidupan kita, hal-hal
kontekstual, kritik, dimana ide dan ekspresi menyatu sebagai
bentuk perlawanan terhadap kebobrokan sistem yang ada saat
ini dengan berbagai budaya usangnya yang kerap kali
membatasi gerak dari underground itu sendiri. Perkembangan
musik Undergroundpun dari waktu ke waktu, dari generasi ke
generasi, dari budaya satu ke budaya lain selalu dalam konteks
perlawanan yaitu menolak tatanan sistem yang ada.Contoh yang
paling nyata adalah adanya sistem Do ItYourself (D.l.Y) dalam
dunia musik Underground, dan hal ini sudah merupakan bagian
dari gaya hidup kaum bawah tanah sebagai bentuk perlawanan
terhadap dunia mainstream yang cenderung mencetak individu
yang dapat diperintah, dikendalikan dan digunakan untuk
berbagai macam kepentingan oleh golongan tertentu dengan
cara mengekang kebebasan dalam mengeluarkan ide atau
berekspresi dari masing-masing individu yang ada di dunia ini.
Sistem ini juga adalah salah satu sistem yang dapat mengerem
laju sistem kapitalisme global yang cenderung menghalalkan
segala cara dalam mencapai tujuannya tanpa memjkirkan
dampak yang ditimbulkan olehnya. Kapitalisme dengan salah
satu caranya memanfaatkan satu titik kelemahan dari kurangnya
keyakinan diri yang dimiliki oleh individu-individu yaitu Trend
yang kerap identik dengan mode yang pada akhirnya menjebak

kita pada budaya konsumerisme.Banyak dari kita yang tidak
memiliki keyakinan menjadi korban dari kerakusan kapitalisme
seiring dengan dampak yang ditimbulkan oleh kapitalisme
global itu sendiri seperti meningkatnya angka kriminalitas
(perampokan, pencurian, kekerasan dan pclangguran HAM
lainnya), penghancuran perusahaan-perusahaan kecil
(kemiskinan,pengangguran), kesenjangan strata sosial (perang)
dan pengrusakan alam. Jika hal ini terus berlanjut maka apa
yang kita semua takutkan akan segcra tejadi yaitu
kiamat III. untuk itulah tiap-tiap individu memerlukan sebuah
keyakinan diri. Sebuah keyakinan yang dilandasi dengan sikap
saling membantu, bekerjasama dan rasa solidaritas dan yang
paling terpenting bangga akan kemampuan yang dimilikinya.
Sebagai kaum bawah tanah, kita tidak perlu hanya menjadi
seorang pengikut. Kita adalah diri kita. Tak seorangpun
memiliki hak lebih untuk menentukan .nasib kita, walaupun itu
para penguasa sistem yang ada. Karena hanya diri kita yang
bertanggungjawab atas resiko apa yang telah kita perbuat. Kita
adalah manusia yang kreatif, kita dapat membuat sendiri apa
yang kita butuhkan tanpa melupakan kerjasama dari individu
lain dan yang terpenting tidak mengganggu kebebasan
kepentingan individu lain.
Tetapi suatu hal yang patut kita sayangkan sebagai kaum
komunitas bawah tanah, karena sebagian besar dari kita telah
menghianati sistem yang telah kita bangun dan kita bangga-
banggakan selama ini. Banyaknya band-band Underground yang
sell-out tanpa alasan yang jelas semakin mengaburkan visi dan
misi dari Underground itu sendiri sehingga Underground pun
menjadi lahan yang subur bagi para kapitalis yang sebenamya
adalah musuh bagi kita. Sekarang adalah tugas kita semua yang
masih tersisa, yang masih yakin adanya kehidupan yang lebih
baik untuk tetap berada di jalur masing-masing. Sudah cukup
pengkhianatan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita dan sudah
saatnya kita bangun kembali solidaritas yang telah lama
pudar....sudah saatnya kita sadar dan sudah saatnya kita
akan menang....LONG LIVE UNDERGROUND!!!, (koi).

kctfnv 'temukan

dttsitfi

tcrasa

Artikel-artikel dari sebuah newsletter diterbitkan kaum bawah tanah



Seringkali manusia tidak siap menjadi manusia
mahluk yang paling dimuliakan Tuhan, Sang
Pencipta
tak mampu menggunakan akal yang Tuhan
bekalkan,

memilih tenggelam dalam kebodohan.
tak mau mcnyuburkan nurani yang Tuhan
tanamKan,

menuai dengki dan kejahqtan.

Atas nama apa saja,
seringkali manusia lupa akan harkat dirinya,
hingga ia juga lupa harkat sesamanya.

Seringkali harga manusia
direndahkan, lupa akan hakekatnya,
yang dimuliakan Tuhan.

Penghormatan terhadap
kemanusiaan adalah akar peradaban dan
pengingkaran terhadapnya adalah
kebiadaban.

akar

Seruan ini disampaikan oleh Front Generasi Pasifist
dan Yayasan Cakrawala Timur guna mendukung

gerakan manusia untuk kemanusiaan/>"

KFTiDAKADiUH KE AMU KfSEK^ARAAH
Perilaku ketidakadilan oleh penguasa maupun kelompok tertentu
telah melahirkan penderitaan iahir batin. Pragmatisme telah
dioperasikan menjadi aji mumpung, sehingga orang tidak ragu
lagi melakukan apapun demi keuntungan demi mendapatkan
keuntungan yang dilandasi oleh kepentingan individu atau
golongan. Dalam situasi ini mudah dihinggapi prasangka dan
sikap saling tidak percaya. Sikap saling curiga dan tidak percaya
itu secara siklus digunakan kaum elite untuk kepentingan
politik. Tumpukan kekecewaan atas ketidakadilan yang
dirasakan oleh sebagian besar masyarakat menjadikan mereka
berada dalam kondisi yang siap ledak, gampang tersinggung dan
marah. Dibawah pengaruh pemicu yang sederhanapun, kondisi
yang siap ledak itu dengan mudah tertransformasi menjadi
kerusuhan dan dan bahkan pembunuhan. Banyak sudah contoh
kasus yang telah terjadi di negara Indonesia ini yang
menyebabkan citra kekerasan menonjol.
Ketidak adilan melahirkan kemiskinan, kesenjangan, dan
kebodohan sehingga masyarakat menjadi tidak mandiri
melinkan diperalat oleh peguasa untuk merealisasikan
programnya dengan iming-iming berupa materi, mereka siap
melakukan apa saja bahkan sampai matipun mereka rela hanya
karena memperbaiki keadaan ekonominya. Dalam proses
hubungan yag tidak adil, dorongan kekerasan cenderung
menguat.
Egoisme yang melekat pada diri mariusia telah menjadikan
orang tidak hirau terhadap lingkungrfn sosialnya ditambah
dengan kedudukan dan kekuasaan yang ia peroleh melewati
perjuangan panjang tidak akan dengan mudah dilepaskan begitu
saja sehinggajapiabila ada .orang lain / golongan lain mengusik
ketenangannya maka^iapun tidak segan-segan melakukan
perbuatah yang mehinVoulkan kesengsaran serta penderitaan
bagi banyak orang.
Melihat situasi yang merugikan tersebut, perdamaian dan
kesejahteraan umum senantiasa menjadi topik yang hangat dan
aktual untuk didiskusikan sertamencari jalan keluarnya. Semua
orang menyetujui bahwa perdamaian dan kesejahterah ,umum
merupakan tujuan hidup yang p'grluidiusahakan dan.diwujudkan.
Tapi sarana dan ara apa tujuan ijU^dicapai belum tentu disepakati
bersama. (Happy)

KEKECEWAAN RAKYAT
AKIBAT KET^IDAKADILAN

PENGUASA '"
dan

KETAKUTAifljPENGUASA
AI^BAT TEKANAN RAKYAT

Dari newsletter Musik Underground Sebagai Media Pembebasan Solidaritas
dan Perdamaian, Jember, Mei 2000.
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Sekelompok anak punkdari Jakarta turun kejalan bulan Februari 2000
melawan hutang luar negeri.
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AGENDA ACARA

15-24 April 2000, instalasi Seni "Sampah Pembunuh"
oleh CAPING di Malioboro

17 - 24 April 2000 Penyablonan Kaos HARI BUMI 2000
oleh ACICIS di Posko

18 April 2000 Kampanye Aksi Anti Polusi Udara di 6
titik perempatan oleh "Kerabat Kota Yogya" (KKY)

19 April 2000 Aksi "Pincuk" Bahaya Styrofoam/
Gabus Plastik oleh GPL Hijau di McDonald

20 April 2000 Penyebaran Leaflet "Konsumerisme*
Yang Tidak Ramah Lingkungan" oleh The Last Paim
Community di Malioboro

22 April 2000 Aksi Bersih Malioboro dan Karnaval
Hari Bumi oleh KAPAL di Malioboro <— Puncak
Acara Hari Bumi 2000

23 April 2000 Performance Art "Rindu Bumi" oleh
Caping di Posko

24 April 2000 Dialog dengan DPRD oleh KAPAL di
Gedung DPRD

16 -24 April 2000 Diskusi "Lingkungan" di Posko

Depan Gedung Agung
JL Malioboro, Jogja
16-25 April 2000

Anak-anak TLPC Yogyakarta turun kejalan untuk Hari Bumi dengan aksi
penyebaran selebaran
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LAPORAN UTAMA I e 7

Idealisme di Sela-sela* Rambut Punk
ekolompok remaja pria bergerombol di
salah satusudut kola Bandung.
Penampilan mereka sama sekali tak bisa

dibilang rapi. Celana jeans belel nan ketat, sobek
disana-sini, dan penuh tambalan. Di pinggang
sabuk yang menempel ekstra lebar dan penuh
hiasan.

Turun ke bawah, sepatu mereka jenis boot.
Badan yang umumnya ramping itu dibalut jaket
atau sweeter dengan hidtuignya. Ada juga yang
mengenakan T-Shirt buntung sehingga tato di
tangan teriihat jelas. Yang paling mencolok
adalah rambut. Sebagian mereka memvermak
rambutnya jadi model punk: bagian tengah
mencuat lurus ke atas mirip bulu landak, bagian
samping dicukur plontos. Itupunmasih
ditambah sapuan cat rambut warna-warni.
(Lihat ewer dihalaman depan).

Ciri lain adalah di telinga mereka
menempel anting. Tidak hanya di telinga, cup-
ing hidung, bibir, bahkan lidah punikut dihias
anting. Belum cukup, mereka mengenakan
kalung dengan aksesori mencolok. Singkat kata;
penampilan mereka memang 'ramai'. .:.;

Orang 'baik-baik' akan ngeri melihat
gerombolan ini. Tak sedikit yang rela
mengambil jalan memutar jika didepannya
bertemu mereka. "Hi... orang apaan itu?" kata
Nunung, ibu muda dari pinggiran Kota
Bandung, ketika sedang berjalan-jalan ke pusat
kota.;,

Itulah satu kelompok'gangster kawula muda
Kota Kembang Bandung. Mereka sering teriihat

•berkumpul dan mondar-mandir dipusat kera-.
maian dan kawasan strategis untuk kongkqw.' <•:
Gampang menemukan mereka. Salah satunya,
datanglah ke Mai Bandung Indah Plaza (BIP) di
Jl Merdeka. Mereka banyak berkeliaran disana,
seperti 'gelandangan keren'.

Temyata mereka terorganisir. Wadahnya
bernama Front Anti Fasis (FAF). "Jangan meli-

hat penampilan, hati kami sebenamya baik," •/•-'••
kata Tommy, 16 tahun, salah seorang'' ••
anggotanya. Anggota FAF, kendati dari :
penampilan iisik lebih menyeramkan,wataknya
berJa dengan Briges. Yang ini, relatif bersahabaL

Gang ini tumbuh menyusul muriculnya ;
musik under'growid. Mereka mengekspresikan --
jivya mudanya dalam warna musik mlDari
FAF muncul grup-grup band, antara lain
'Keparat'. "Rakyat bukan untuk diinjak. Lawan
aparat!" Kata-kata seperti itulah yangsering
mereka teriakkan lewat syair lagunya.

Mereka umumnya remaja pengangguran
yang mengidolakan kebebasan danantiketi-
•dakadilan. Mereka cukup kritis karena memiliki
kelompok'diskusl Maka, jangan herah bila
melihat orang-orang rjerpenampilanpunkrock .
ikut dalamrombongan mahasiswa yang sedang

ASEP GENDINQ/SUARAPUBUKA

;_•:. berdemo; "Kami sering diajak demo oleh
;:'mahasiswa," kata Tommy.

Seperti juga Brigez, mereka merasa jengkel
; pada aparat Bedanya, FAF menyalurkan
. kejengkelannya dengan lebih terkontrol. Mereka

menyatakan hanya membenci aparat yang
•melakukan penindasan terliadap rakyat. Ini
pula yang membuat mereka merasa memiliki
tujuan perjuangan sama dengan mahasiswa.

Setidaknya begitulah yang mereka katakan.
: Mereka memilih menunjukkan sikap dengan

cara yang aneh. Sebuah cara yang oleh
^masyarakat 'normal' hanya dikenal dengan dua

kata: ekstrem, meresahkan. Jangan-jangan
dalam kacamata remaja punk ini masyarakat

' ^normal itu yang sebetiilnya ekstrem dan
meresahkan?

Qanzep

Artikel diterbitkan oleh media massa tentang gerakan budaya bawah tanah

Laporan Utama dari ADIL: Tabloid Berita Mingguan, 5-11 November 1999



Selain gempuran musik dan aksi para under-

grounder,jikakamuamati,ada juga ciri lainyang

nenonjol. Apa ilu? Grup-grup bawah tanah itu

memuntahkan lirik-lirik yang keras. Seluruhisi teng-

gorakan serasa keluar, seluruh ekspresi tumpah,

mencabik-cabik. Lirik-lirik itu tak cuma keras dalam

vokal,tapi juga ungkapannya. Memrotes. menuding,

bahkan ineniaki. Ucapan "Fuckin'Politics, Anjing

Penjilat, Bangsat Polisi" dan seabrek kalimat menon

jok menggelontor begitu saja. Dan ucapan-ucapan iti

diterimadengan terbuka oleh para penonton. "Yah...

namanya jugaunderground," kata salah seorang

penonton.

Jika kamu menyimakalbum-album mereka, lirik

semacam itu juga leluasa muncul. Dialbum Brutal

PopUFO yang baru nongol. misalnya. keluar lirik

yang tertuju pada para polisi. Dalamlagu PakPolisi

itu UFO menulis: "Bukan saya menuduh...bapak itu

tukang suruh..."UFO sendiri singkatandari Un

Fuckin'Object yang mereka pelesetkan dari Un

Identified Object.

Kegelisahan yang sama terhadap korpaparat itu

jugadisuarakan olehgrup ska Pantople. Dalam lagu

Awas PoRsi(album Universal Harmony) yangsebe

namya enak buai goyang itu Panlople mendiskrip-

sikan SOSOk poiisi lev/at lirikbegini:

U-Mukagarang
badan oesar bvrwar-
na. nilany dengan ku-
misrpaniano Van
melinfa
senjata
naan Ran
aaa.pojisimnti dimaj
suKi/i dui/mwbs ada
fX)lisinamditBmmnw...
Busyet...

Apa sebenamya yang ingin diungkapkan dari lirik

Isemacam itu? Dan mengapa begitu dominan di

kalangan underground? Pantoplesendiri cuma

bercerita lirik ituditulis setelah mereka ditilang polisi

'Ya memang begitulah kejadiannya. Waktu ditilang

gue nyogoksi polisi dengan Rp 3.000 dan

sebungkus rokok. Udah deh... jadi," ujar Boy, vokalis)
Pantople.

Takada matapa-apadi balik ekspresi itu, selain

pengalaman langsung yang kemudian mereka angka

ke dalam lagu. Hariadi "Ombat"Nasution dari grup

Tengkorak pun bilang, takada tujuan khususdengan

menulis lirik yang keras. "Itu hanyalahcermin dari

kejadian yang biasadilihat sehari-hari. Bukannya

sangpenulis lirik yang keras,tetapikehidupanlah

awas

yang keras,"ujar Ombat.

Vokalis Tengkorak yang memakai teknik vokal growl—

leknikvokal yang rendah,dan terdengar seperti bergumam

dan mengeluarkan seluruh isi tenggorokan— itu memberi

contoh sebuah lagunya yang berjudul seram, BisnisEjakulasi.

Laguitu tercipta ketikaseorang cev/eknakalmeminta berlin-

dung di mobilnya dari raziaBrimob di Kelapa Dua,sementara

ia tengah makan di waning. Dengan rasa was-was ia pun

menerimapermintaanitu. Eh...tak dinyana setelahaman si

cewek menjajakan diri pada lelaki yang lewat. "Terjadi tawar

menawar. 'Malam, Om. Mau ditemenin? Boleh... Di mana?'

Sampai rumah, gue piklrin semua yang gue lihat dan gue de

ngar tadi. Percakapan itu gue tulis jadi intro lagu Bisnis

Ejakulasi. Gue tulis lirikbegini: 'Mana mulia mana yang hina,

ini hanya soal birahi'. Ternyata baik cowok maupun cewek

sama-sama rusak," tutur Ombat panjang lebar. Ombat pun

menulis selanjutnya "Bercumbu rayu sampai ejakulasi, bayar

dengan taril yang sudah tertera, dst." Itulahyang dimaksud

Ombat Bisnis Ejakulasi.

Ombatpun berpendapat lirik-lirik protes, atau kritik sosial

dan politikyang disampaikan secara lantang tanpa kiasan

untuk memperhalus makna tersebut juga tak selamanya tepat

diartikan sebagai sikap anti kemapanan, "Ada banyak sikap

anti kemapanan. Ada yang anti kemapanan artinyanggakmau

kerjasupaya nggak mapan. Dia nggaksuka orang yang kerja,

punya penghasilan, dan mapan.Sedangkan gue, kerja.Arti

antikemapanan buatdiri guedanband adalah nggak maulirik

gue diatur. Misalnya judul Bisnis Ejakulasi haws digantikare

na terlaluvulgar.Guenggak mau. Kalau itu gue ganti, berarti

gue nggak usah rekaman.Kalau gue ganti berartigue bisa

diatur dan gue mapan," lanjut Ombat.

Pengusung grindcore (tepatnya kataOmbat. "political

grindcore") itu lebih suka menyebut lirik-lirik apa adanya itu

sebagailirik protes.Pengamat musik, Remy Sylado, pun

menyebutnya sebagai protest song, lagu protes. Istilah yang

dikumandangkan olehBob Dylan itutentusaja takcumabisa

ditemukan dalam musik-musik keras khas kaum bawah tanah.

Dunia pop,kataRemy, bahkan lebih kaya, dandenganpemili-

han lirik laguyanglebih puitis. "Misalnya lagu Blowin'in the

Wind Bob Dylan yang berisi kritikan terhadap campurtangan

pemerintah AS di Vietnam. Cara Dylan untukmengritik peme-

rintah lewat lirik lagunya itu puitis, halus, danpenuh simbol,"

kata Remy.

Di Indonesia, lirik-lirik sarat prot°s sosial bisa ditemukan,

tentu saja, pada IwanFals.Dengan ungkapan yang enak, kena

dan bahasa yang'terperam' Iwan,misalnya, menyuguhkan

kalimat"... anaksekecil ituberkelahi dengan waktu..." pada

laguSoreTugu Pancoran, untuk menggambarkan anak-anak

jalanan yang takcukupmendapat perhatian pemerintah. Atau

ketika Iwan memrotes kenaikan hargaBBM, ia mengambil

contoh dari kelahiran anaknya, Galang RambuAnarki. Iwan

menulis,"... BBM naiktinggi,susu tak terbeli..."

Atausimak pula lagu PakTua karyaIwan yang dititipkan

untukdinyanyikan Elpamas. Atau cermati jugalaguyangmen-

loio-Ioto: uilla lailliana/mumu

Menumt gue
.senenarnya
jangannanya

yang putin
atau yang
clearsml

yang qjlitiat,
yangmtam
iga penting.
ijliiii itu kan
litam putin.
enagaise-

nimanitaiFang
kan kita

sedangwe-
ngenffla,

SofugKatau
aim. ucap

Oppie.

adimenuwajib para pengamen. Wakii

Rakyat. Dengan atrialvokal IwanFals

jilang,"...kitatidak meniilih para juara

uara he eh/ juara (Kara'juara ha ha

ia.../... wakil rakyat seharusnya me-

akyat/ jangan tidur waktu sidang soal

rakyat..."

Oppie, dalam beberapa liriklagunya.

uga menyuguhkan kegelisahan ter-

ladap kondisisosial yang ia lihat

sehari-hari. Dengan cuek dan apa

idanya, misalnya, ia berandai-andai

nenjadi orang kaya dalam Cuma

Ktiayalan. Begitu juga pada Menanti

Bintang Jatuhdan lagu BluesForLily

/ang kini populer lewat film Kuldesak

/ang bertutur persoalan hidup yang

biasa ditemui.

Menciptakan lagu, kata Oppie. meru-|
lakan relieksi dari kegelisahan hidup,

pengungkapan perasaan hati. "Gue

menulis lirik untuk lagu biasanya ter-

ganlung paciu apa yang gue lihat. Itu

juga tergantung bagaimana kita meni-

lai, menelaah ataupun mengambil kes-

impulan dari apa yang kita lihat itu.

Masing-masing orang akan berbeda

:ara memandangnya meskipun fokus-

lya pada satu hal," kata Oppie.

Perbedaancara memandangitulah

/ami kemudian dituangkan dalam

jerbagai cara ungkap.Ada yang

Jibungkusdalam simbol.apa adanya.

dan lirik-lirik yang vulgar. "Paula

UxJul, misalnya, menciptakan lagu

/ang bagus dengan lirikyang kurang

senonoh atau jorok. Di sini,kita sering

lggak bisa begitu. Selalu ada batasan-

3atasannya. Menurul gue sebenamya

angan hanyayang putinatau yang

clear saja yang dilihat,yang hitamjuga

renting.Hidupitu kan hitam putih.

Sebagaiseniman kadang kan kita

sedangpengengila,gobiokatau

apalah," ucap Oppie.

Kegilaan itu, kata Oppie, tetap saja

jalam kerangka kreativitas. Slank, mi-

;alnya, jika kamu mencermali. lirik-

iriknyaterbilang gila alias slengekan.

Dari menyindir sampai menyebut satu

abatan, seperti polisi. "Polisi kan

nemang selalu datang telat," ujar
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<aka.

Menurut Slank, lirik-lirik mereka walaupun tidak

angsung menunjuk seseorang, tapi dengan sindiran

tu sudah langsung menunjuk seseorang. Lagu Bang

Bang Tut, misalnya, menceritakan bahwa ada pejabat

/ang korupsi. Lalulagu Cekal (album Piss) mengritik

judaya cekal waktu itu:... cekal dicekal kebebasan-

nya nggak bebas/cekaldicekal soalnya nggak jelas...

Jrik nienyindirlam dan dianggap sukses adalah

Orkes Sakit Hati. Disersi. Nagih. Naik-naik Ke puncak

Gunung, Tong Kosong.

Caraungkap yang dipilihSlank adalah gaya dan

bahasaSlank yang mereka gunakan sehari-hari.

vlungkin terdengarkasar, seperti kata-kata "anjing"

itau"bangsat". Namun karena merekasering meng-

junakan kata-kata itu setiap hari, bagi mereka itu

iikara biasa "Mungkin kita harusmengundang

Satrawan kali yakalau maubikin lirik yangpuitis,"

:anda Abdee. "Pokoknya bahasa Slank bahasa

oman anakmudadeh. Kalau mau bokis, ya bokis

ija sekalian,"tambah Ridho.

Slank menyebutnya sebagai lirik bernada tajam. ini

nuncul antaralainpada lagu PolisiTelat. Anjing.

Naik-naik kePuncak Gunung. Siapa yangSalah.

Jahkan saking lajamnya. Slank 'jrpaks: nemun-

durkanwaktuueredarlagu Siapa yangSalah. "Siapa

yang Salah harusnya masuk dalam album 7. tapi

arena waklunya kurangtepatakhimyadimasukkan

ke album 8. Mala Hati Reicrmasi. Tapi liriknya sama

sekali tidakkitaubah." ujar Kaka.

Kendati berisikatayang tajamdan beradadalam

bra reformasi, Slank tetap menghindar untuk

nenyampaikan sesuatudengan kata-kata yang sadis

Ian brutal. "Inikanseni jadibagaimana pun harus

ida estetikanya," tambah Abdee.

Yang terpenting bagi Slank adalah lirik itu harus

ujur,keluardari hati yang paling dalamdan tidak

nengada-ada. Ditambah dengan irama musik yang

hiudah dicerna. Dengan lirik yang jujur si penyanyi

jun denganmudah menyanyikannya. Selainitu

>ebuah lirik jugaharusenakdibaca dandidengar,

erta cocok dengan lagu.

Soallirik "enak" inilah yang jugamenjadi sorotan

Remy. Kelika kita berbicara dalam term "protest

;ong", kata mantan wartawan majalah AktuiUlu. seo-J
angmusisi telap harusmengandalkan pemilihan

angkaian kalimat yang jelasarahnya.Celakanya,

bjarnya, "banyak yang cenderung memaki-maki, tapi
ebenarnya tak memiliki ketidakmampuan memilih

kata-kata atau kalimat yang sesuai."

Remymencontohkan pada Kantata Takwa,

Jamsara, maupun Revolvere. "Saya justru tidak meli-j
latadanya sebuah terobosan dengan lirik maupun

nusik yang mereka sajikan. Saya tidak melihatnya

'"""Vr'' ' ' "' Si^'J*

loto-loto:mi la

ladllaiia/mumu

-Saya
tidak meli-

jnat
adanya

. sefiuan
teronosan

(iRjioan

maupn
musik

nfereRa
0sai!kii|i.,

melihat
nya sena-

senuah
gerakan
puuaya
senerti

diKataSan
sendiri

qtg
Seuawan

lofly.

sebagai sebuah gerakan budaya seperti yang

dikatakansendiri oleh Setiawan Djody.Meski

di situ, ada Rendra yang menyumbangkan lirik-]
irikpuitisnya, namuntenggelam oleh raungan

iiusik mereka. KantataTakwaitu saya anggap

lanya merupakan bentuk kemarahan anak

muda saja. Antara tema protes secara verbal

Jengan musik tidak saling mendukung." ujar

Remy.

Inipun banyak terjadi di kalangan under

ground. Remy menandai fenomena tersebut

<arenakita selalu mengambil alih segala hal

dari Barat sebagai barang yang sudah ram-

pung, tanpa mengikutiatau melaluisebuah

proses kebudayaannya. "Kna hanya melihat

dari kulitnya saja. langsungditiru. Nah,itulah

|yang dipraktekkan mereka sekarang. Padahal

sebenamya latar belakang protes di Baratde

ngan di sini berbeda. Mereka memangmelalui

sebuah proses revolusi musiksebagai benluk

perlawanan terhadap berbagai aturan-aturan

/ang mengungkung mereka. Sementara di sini,

(itahanya menerimanya sudah dalam bentuk

jarang jadi yang didapat dari toko-toko kaset."

Vokalis Sucker Head Krisna J. Sadrach juga

jberpendapat, keberadaan underground sendiri

;erba di luar kebiasaan, di luar kewajaran, di

uai norma-norma yang ada. Tak tersentuh

beraturan, bebas. Jadi, dalam soal lirik pun ada]
/ang sekalian membikinlirik"maki-maki".

Lirik yang seperti itusebenamya banyak

|rJibawakan oleh grup-grup beraliran punk. Di
nggris, awal darimunculnya musik punk kare

ha merupakan bentuk protes terhadap pajak di

Inggris yang terlalutinggi. Di Indonesia grup

seperti itucukupbanyak, tapi sebenamya tak

<eluar dari hati nurani. "Karena mereka hanya

•nengambil kulitnya aja," ujar Krisna.

Lantaran sebatas kulit itu,Krisna bercerita,

beberapaanakunderground didaerah

Yogyakarta, Bandung danSurabaya pernah

sempat ditunggangi oleh PRD."Mereka

nencekoki hal-hal yang berbau politik dengan

dalih bahwa mereka satuvisi untuk menentang

:emerintah. Mereka juga mengatakan bahwa

3RD jugaadalah bagian dariunderground,

<arenajuga dimulaidari bawah. Anak-anak

jnderground, terutama yangnggak sekolah

nisalnyadibiayai untukikut kegiatan mereka.

vlereka sih senang-senang aja disuruh seperti

tu, karenadiberi uang.Untung kitacepat tahu

pan sekarang sudah dic/ea/kan."
O mudyaAenny/retno/ime

'Ngumpat'
Ngumpet
Oleh Ehaka

Mungkinkah Bob Dylan menyanyikan lagu protes
jika tentara Amerika tidak menembaki rakyat dan

mengebom Vietnam? Atau, tak usah jauh-jauh-

lah, mungkinkah Iwan Fals menyanyikan Surat
Buat Wakil Rakyatjika para anggola DPR—

masa Orde Baru , Iho — tidak hanya datang.

duduk, dengar, dan duil? Atau, mungkinkah grup

brutal pop UFO berteriak Pak Polisi di mana

ayahku, Pak Polisi di mana Ibuku , jika tak ada

kasus-kasus penculikan?

Mungkinkah mereka dan sebarisan pemusik lain

meneriakkan protes mereka lewat lagu jika

hidup ini serba rukun, tenteram, tidak ada

korupsi, tidak ada main tembak, dan tidak ada

main bantai, rampas, dan gusur mentang-men-

tang sedang berkuasa? Mungkinkah? Wastro,

penjual barang rombeng pun tahu jawabnya.

Pemusik atau penyanyi memang punya cara

tersendiri untuk mengungkapkanaspirasi mere
ka lewat musik dan lagu. Mereka bukan politisi

atau demonstran yang bisa langsung meneri
akkan protes mereka ke telinga para penguasa.

Mereka meneriakkan protes atau menyanyikan
isi hati mereka lewat pangting-panggung konser

atau album rekaman.

Jangan heran jika dari panggung konser atau
album rekaman mereka, sering terdengar ungka
pan protes. Makin sumpek dan kacau keadaan.

makin keras mereka meneriakkan protes. Gaya
dan cara mereka macam-macam. Mereka yang
muda, bahkanada yang sampai mengumpat-
umpat segala. "Anjing ... Bangsat...." dan

teruskan sendirilah.

Jika hendakdipersoalkan,sebenamya bukan
bagaimana membungkam mulut mereka,

melainkan mengapa mereka sampai 'ngumpat.
Jika ada penguasa yang bertindak sewenang-

wenang, dan pemusik kokmalah diam saja, itu
malah tidak wajar. Tapi jika mereka asal

mengumpat, itu tanda ada yang tidak beres pada
mereka. Sebab, mengumpat kadangbisa seperti

pakaian untuk menutupi bagian tubuhyang
belang. Singkatnya, ada yang gemar mengumpat

karena biar dikira keren. Apa saja dijadikan
bahan umpatan. Padahal sebenamya tidak becus

menciptamusikyang lebih bermutu. Gaya
mengumpat seperti inilah yang disebut 'ngumpat

'ngumpet.

Seorang kaya-raya yang kebetulan suka main
musik, lalu bikin album. Isinya, nada protes
melulu. Umpatannya terdengar di sana-sini.
Padahal setiap hari cuma berasyik-asyik, bermo-
bil mewah, berendeng dengan cewek, milium
wine, pelesiran, dan tak pernah ada urusan de

ngan derita rakyat. Aneh. Siapayang mauper
caya pada protesnya?

o
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Pedoman Wawancara Kaum Punk/HC dan Skinhead

Sejak kapan Anda tertarik pada musik underground ?

Anda menganggap diri Anda sebagai seorang'punk / skinhead atau penggemar
hardcore ?

Apa yang membuat Anda tertarik dengan musik underground ?

Apakah menumt Anda cara pakaian dan musik punk / HC / skinhead mempunyai
suatu pesan khusus ?

Kalau benar, pesan khusus yang bagaimanakah itu ?

Apakah Anda langsung mengambil fashion dan cara hidup budaya skinhead/ punk/
hardcore dan menerapkan dalam hidup Anda sendiri atau ada proses adaptasi ?

Apakah bagi Anda budaya punk/ skinhead/ hardcore hanya sekedar merupakan cara
berpakaian dan musik saja ataukah ada misi yang lebih mendalam berkaitan dengan
budaya itu?

Kalau memang ada, menurut Anda misi apakah itu?

Misi tersebutmenuju ke arah mana?

Keberadaan sebuah pergerakan menuju perubahan sosial dengan basis dalam musik
underground adalah fenomena yang relatif baru di Indonesia. Apakah Anda setuju
dengan pernyatan ini ?

Kalau setuju, menurut Anda kapan gerakan tersebut timbul dan bagaimana proses
kemunculannya?

Bagaimana scene musik underground di Indonesia sekarang ini dibanding dengan
dulu ? Apakah ada perubahan ? Kalau ada, menurut Anda faktor-faktor apa yang
memicu perubahan itu ?

Apakah konsep perlawanan yang ditawarkan oleh gerakan punk/ HC dan skinhead
relevenuntuk diterapkan di Indonesia ?

Kalau benar, mengapa begitu?



Apakah Anda sendiri mengambil alih konsep perlawanan itu, dan menerapkan secara
aktif dalam hidup Anda?

Kalau begitu bagaimana Anda menyalurkan pemikiran dan aspirasi Anda?

Apakah Anda pemah mengalami diskriminasi atau perlakuan yang berbeda karena
identitas Anda sebagai seorang punk/ HC / skinhead ? Kalau benar, bagaimana
bentuk diskriminasi itu ?


