
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Komunikasi merupakan hal penting yang tidak bisa lepas dari seluruh bidang kehidupan. 

Tiap orang tentu pernah melakukannya, karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial 

yang selalu bergantung pada manusia lain. Sehingga satu-satunya cara dan alat yang digunakan 

agar tetap bisa saling berhubungan adalah dengan berkomunikasi satu sama lain. Baik itu melalui 

komunikasi sederhana maupun komunikasi yang tergolong canggih karena proses 

penyampaiannya melalui saluran yang disebut media massa. 

Kegiatan berkomunikasi perannnya sangat besar.  Saat berkomunikasi dengan orang lain, 

secara sadar atau tidak kita sudah meperoleh hal-hal yang berguna untuk menambah wawasan 

dan ilmu pengetahuan. Walaupun tidak jarang, dengan berkomunikasi juga memberikan efek 

negatif jika kita tidak ketat melakukan proses penyaringan.  Dengan seringnya melakukan 

komunikasi akan melatih kita bagaimana caranya berbahasa yang baik dan benar, serta membuat 

kita tidak lagi merasa canggung berbicara di hadapan orang banyak.  Tidak berlebihan jika 

beberapa ahli menggolongkan komunikasi sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia selain 

sandang, pangan dan papan. 

Kehidupan manusia di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya komunikasi. Aktivitas 

komunikasi dapat terlihat di segala aspek kehidupan, yaitu sejak bangun tidur hingga tidur 

kembali. Setiap hari manusia berbicara, itu artinya mereka berkomunikasi menggunakan bahasa 

atau simbol-simbol baik secara verbal ataupun non verbal. Manusia memiliki banyak bahasa 



yang berbeda-beda tergantung tempat dan kondisi alam yang mereka tinggali. Dari banyak 

bahasa inilah manusia memiliki keahlian yang menunjang mereka untuk berkomunikasi. 

Sering kita mendengar orang berkata ”sebaiknya hal itu dikomunikasikan terlebih 

dahulu”, ”itu diakibatkan karena adanya miss communication” dan sebagainya. Lalu, apa arti 

sesungguhnya dari komunikasi itu sendiri?. Banyak para ahli mendefinisikan komunikasi, namun 

secara garis besar yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari 

seseorang kepada orang lain dengan tujuan tertentu. 

Komunikasi tidak hanya digunakan untuk perorangan saja, komunikasi juga sangat 

penting bagi sebuah komunitas. Dalam sebuah komunitas, komunikasi berperan sebagai proses 

penyampaian pesan baik secara formal maupun informal dan diharapkan adanya timbal-balik 

untuk mencapai yang diinginkan komunitas tersebut. 

Di dalam sebuah komunitas tentu ada komunikasi dan di dalam komunitas tersebut ada 

alur atau pola untuk mendapatkan informasi atau pesan yang disampaikan untuk mendapatkan 

tujuan tertentu, pola inilah yang dimaksut dengan pola komunikasi. Sebuah komunitas memiliki 

trik khusus yang digunakan untuk dapat menyampaikan pesan, hal ini lah yang menjadi titik 

awal ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian pada komunitas Punk Straight Edge yang 

ada di Malang. 

Tahun 1970-an, ketika music punk rock berkembang dengan pesatnya, banyak pula 

subkultur-subkultur lainnya didunia yang pada dasarnya ideologi dari subkultur-subkultur ini 

dipengaruhi dari ideology punk itu sendiri. Seperti contoh: hardcore, ska, dan metal. Subkultur-

subkultur ini pada dasarnya lahir dari bentuk protes, kemarahan, dan kebosanan pada budaya 

yang lahir saat itu. Maka, ketika walhasil kita tengok di sebalik aras “ideologi-pada-umumnya’ 

dan melihat cara bekerja suatu ideology, bagaimana sebagian diantaranya mencapai dominasi 



sementara yang lain tetap marjinal, akan kita saksikan betapa medan ideologis itu sama sekali 

tidak netral. (Dick Hebdige, 1999: 33). Banyak yang berpendapat, bahwa kehadiran punk di 

Indonesia bukan karena gejolak sebagaimana awal kemunculannya di daerah asalnya di Inggris 

ataupun di Amerika. Subkultur punk dan variannya dikenal pertama kali di Indonesia sebagai 

sebuah bentuk musikal dan dan fashion statement. Menurut Yasraf Amir Piliang dalam Beyond 

the Barbed Wire (2005) hardcore/punk lahir tanpa subtansi sejak awal. Ia tidak lahir dari sebuah 

bentuk resistensi, melainkan dari sebuah kerinduan akan sebuah bentuk representasi baru saat 

ada tak hal lama yang dapat merepresentasikan diri kita lagi. Maka tidak mengherankan apabila 

hal-hal yang subtansial baru hadir bertahun-tahun setelah punk dikenal secara musikal dan dalam 

konteks fashionnya. Ini adalah sebuah keterlanjuran. Di sisi lain, terdapat kenyataan yang tidak 

dapat ditampik bahwa dalam hampir tiap subkultur underground, punk metal, death metal, black 

metal, dan lain sebagainya, diisi pula oleh orang-orang yang tidak memahami basis pemikiran 

gerakan ini. Akibatnya, terjadi miskonsepsi didalamnya: perlawanan atas kapitalisme, misalnya, 

justru dilakukan dengan mengkonsumsi alcohol dan narkotika atas nama kebebasan (Taufik Adi 

Susilo,2009: 69). 

Sebagian pemuda ini mengartikan hardcore/punk sebagai hidup bebas tanpa aturan. 

Pemahaman tidak tepat dan setengah-setengah inilah yang mengakibatkan banyak dari mereka 

kemudian melakukan tindakan yang membuat resah masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut 

diantaranya adalah minum-minuman keras di muka umum, seks bebas dan lain-lain. Masyarakat 

yang awam mengenai punk kemudian menarik kesimpulan bahwa punk adalah segerombolan 

pemuda yang berperilaku negatif. Dandanan mereka yang dianggap menyimpang itu bagi 

sebagian besar masyarakat dianggap menyimpang, dicela, bahkan diperlakukan sekali waktu 



sebagai perusuh, yang mengganggu keindahan kota dan lain kali sebagai ancaman bagi 

ketentraman dan ketertiban umum, sebagai pemabuk berbahaya.  

Di dalam kultur underground sendiri terdapat sebuah kultur berikut komunitas 

hardcore/punk yang memiliki pergerakan positif. Yaitu sebuah pergerakan yang menentang 

penggunakan rokok, minuman beralkohol, narkotika, dan seks bebas. Pergerakan positif tersebut 

bernama Straight Edge. Hal tersebut membuktikan bahwa media salah dalam menggambarkan 

kultur underground selalu identik dengan hal-hal negative (Ripple Magazine: 2008 edisi 59) 

Di Malang sendiri straight edge mulai masuk sekitar tahun 2000-an ketika band-band 

hardcore/punk mulai ramai di kalangan anak muda kota Malang. Malang City Hardcore atau 

yang biasa dikenal dengan MCHC adalah sebuah istilah untuk komunitas hardcore/punk di kota 

Malang. Sekitar sepuluh tahun yang lalu istilah ini demikian populer. Malang City Hardcore 

sempat jadi idiom terkenal dan jadi penanda bagi daerah mana band hardcore/punk tersebut 

berasal. Tak jarang band-band yang mengangkat isu-isu straight edge melalui lirik mereka 

seperti contoh Today is Struggle. Seiring berjalannya waktu juga literatur-literatur tentang 

straight edge yang mulai mudah di dapatkan melalui buku, zine, ataupun internet membuat 

semakin banyak individu-individu yang menganut paham straight edge ini, baik secara personal 

atau yang aktif tergabung dalam sebuah band seperti Better Chance, Bangkit Melawan, atau 

Bright Srouire. Pergerakan straight edge berawal atau lahir pada komunitas punk yang sudah 

menjadi rahasia umum dalam komunitas mereka sangat akrab dengan alcohol, drugs atau seks 

bebas dan berbagai macam hal negative lainnya. Komunitas Punk Straight Edge memiliki cara-

cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan positif kepada orang lain. Terkait hal 

tersebut, peneliti ingin mengetahui pola komunikasi yang digunakan komunitas punk straight 

edge ini dalam menyampaikan ide-ide hidup positif atau straight edge. 



 

1.2 Rumusan Masalah 

Bertolak pada penjelasan latar belakang diatas penulis menyusun rumusan masalah: 

Bagaimana pola komunikasi komunitas punk dalam menyebarkan paham straight edge? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tentang pola komunikasi 

komunitas punk dalam menyebarkan paham straight edge. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Penelitian Secara Teoritis : 

Secara teoritis dari penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat 

berkontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada ranah 

bahasan  pola komunikasi tentang subkultur punk. 

1.4.2 Kegunaan Penelitian Secara Praktis : 

Bagi peneliti dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengalaman baru dan membuka lebih banyak wawasan mengenai straight edge 

dan pola hidup positif mereka. 

 

 

 


