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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Komunikasi merupakann suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Komunikasi selalu ada dalam setiap bidang kehidupan manusia. Pada dasarnya manusia 

adalah mahkluk sosial yang hidup bergantung dengan manusia lain. Sehingga satu – satu cara 

agar manusia tetap bisa berhubungan dengan manusia lain adalah dengan berkomunikasi. 

Baik itu secara langsung atau lisan maupun melaui media . Menurut Dedi Mulyana dalam 

bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar ( 2004, 41) komunikasi adalah suatu kebutuhan 

pokok bagi setiap umat manusia. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial  dapat 

mengisyaratkan bahwa komunikasi itu sangat penting untuk membangun konsep dalam diri, 

untuk mengaktualisasikan diri, untuk kelangunsangan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, 

dan terhindar dari ketegangan dan tekanan antara lain dan melalui komnikasi yang 

menghibur, dan untuk memupuk hubungan luas dengan orang lain 

Pada hakekatnya manusia adalah mahkluk berkomunikasi, ata biasa disebut dengan 

“We Are Communicate Animals”. Keberadaan komunikasi Inherent dengan manusia adlah 

hal yang wajar karena manusia selalu melakukan komunikasi dengan sesamanya, komunikasi 

pula yang dipergunkan manusia untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya terhadap 

orang lain. Berkomunikasi disini berarti bahwa di dalam memenuhi kebtuhan diri sendiri dan 

lingkungannya faktor komunikasi pn tidak dapat dihindari, pemenuhan ini berlangung selama 

manusia hidup, sehingga manusia bersaha untuk meningkatkan mutu hidupnya kearah yang 

lebih baik melalui komunikasi dengan lingkungannya. Komunikasi adalah fitrah manusia 



2 

 

(nature of man) selama manusia masih ingin tahu dan ingin menyampaikan sesuatu pada 

pihak lainnya, maka selama itu akan ada apa yang dinamakan dengan komunikasi. 

“Komunikasi adalah penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang 

lain untuk memberitahu ata untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, 

baik langsung secara lisan, maupn tak langsung melalui media”. 

(Effendy,1992:5). 

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. 

Komunikasi tidak selalu dilakukan perorangan saja, tapi juga dengan banyak orang 

seperti didalam sebuah kelompok. Komunikasi dalam kelompok dapat dilakukann dengan 

cara formal mapun informal. Hal ini dilakukan agar terjadi timbal balik untuk mencapai ata 

mendapat suat hal yang ingin di inginkan kelompok tersebut. 

Pada masa kini dengan adanya globalisasi, banyak sekali kebudayaan yang masuk ke 

Indonesia, sehingga tidak dipungkiri lagi muncul banyak sekali kelompok-kelompok sosial 

dalam masyarakat, yang biasanya disebut dengan komunitas. Komunitas itu sendiri menurut 

kamus besar Indonesia adalah sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang 

berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. 

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 
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lah yang menjadi titik awal ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian pada komunitas 

skinhead  yang ada di Malang. 

Kelompok-kelompok atau komunitas tersebut muncul dikarenakan adanya persamaan 

tujuan dan latar belakang yang sama. Kelompok- kelompok sosial  yang di bentuk oleh 

kelompok anak muda yang pada mulanya hanya dari beberapa orang saja kemudian mulai 

berkembang menjadi suatu komunitas karena mereka merasa mempunyai satu tujuan dan 

ideologi yang sama, salah satunya adalah komunitas skinhead yang berada di kota malang.  

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 

skinhead  yang ada di Malang. 

Sebagai sebuah subkultur, Skinhead mempunyai attitude, gaya hidup, fesyen dan yang 

pasti semangat kelas pekerja atau Working Class.  Fashion skinhead sendiri tengah di usung 

dari kelas pekerja. Para komunitas skinhead memilih working class sebagai ideology dari 

fashion mereka. Ideologi working class disini sebagai identitas diri untuk menunjukan jati 

diri mereka sebagai seorang skinhead. George marshall sedikit menjelaskan asal mula 

skinhead dalam buku kaum skinhead. Skinhead adalah subkultur yang muncul dari kelas 

pekerja di inggris tahun 1960-an yang dikonsepsikan sebagai suatu kekuatan perlawanan 

kelas menengah atas nama nilai solidaritas kelas pekerja dan maskulinitas. 

(Marshall.2005:xxiv-xxv). Subkultur 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 ideologi, bagaimana sebagian 
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diantaranya mencapai dominasi sementara yang lain tetap marjinal, akan kita saksikan betapa 

medan ideologis itu sama sekali tidak netral. (Dick Hebdige, 1999: 33).  

Skinhead sendiri mempunyai stigma yang buruk di khalayak masyarakat umum 

khususnya di negara – negara barat hingga saat ini. Skinhead disana identik dengan 

pergerakan politik sayap kanan yang cenderung ber-attitude rasialis atau rasis dan menganut 

faham fasisme. Skinhead sebenarnya tidak terlibat dengan partai atau gerakan politik 

manapun di Inggris. Berawal Pada akhir 1960-an, beberapa skinhead di Inggris (termasuk 

skinhead hitam) telah terlibat dalam kekerasan terhadap imigran Asia Selatan. Hal itu terjadi 

kaena adanya gejolak ekonomi dilatar belakangi perang inggris dengan argentina. dimana 

kemdian inggris menuntut perputaran ekonomi yang cepat guna membiayai perang, 

kemudian inggris membuka imigrasi besar - besaran bagi mereka yang ingin bekerja sebagai 

buruh. buruh - buruh yang kebanyakan dari asia selatan tersebut bersedia dibayar lebih 

rendah dibawah gaji buruh pribumi inggris akibatnya, para buruh (juga skinhead yang 

mayoritas buruh) melakukan aksi brutal pada para pekerja imigran tersebut.  (suatu tindakan 

yang dikenal sebagai Paki Bashing dalam bahasa slang umum). Ada, bagaimanapun, juga 

telah skinhead anti-rasis dan kiri sejak awal subkultur, terutama di Skotlandia dan Inggris 

bagian utara. Teridentifikasi mereka skinhead putih. Lencananya mengatakan “Skinhead – 

Weiss und Stolz” (“Skinhead – Putih dan bangga”). 

Tahun 1970,dimana fenomena industri di inggris yang membuka pintu imigrasi pada 

negara – negara asia  mereka d i s u s u p i /  dimanfaatkan oleh National Front (NF). 

Sebuah partai berhaluan ideologi politik kanan ekstrim. Skinhead yang bergabung dengan NF 

sering melakukan kekerasan rasial yang kemudian dengan media di beritakan dengan sebutan 

skinhead neo-nazi/rasis. Dan ideologi skinhead fasis berkembang hingga seluruh eropa, 

amerika dan dnia. Media mainstream mulai menggunakan skinhead istilah dalam laporan 
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kekerasan rasis (terlepas dari apakah pelaku sebenarnya skinhead), ini telah memainkan peran 

besar dalam persepsi miring publik tentang subkultur skinhead. 

. Kemudian  juga muncul kelompok skinhead lainnya yang bersebrangan dan 

menentang keberadaan ideologi politik sayap kiri seperti SHARP (Skinhead Against Racial 

Prejdice), R.A.S.H (Red and Anarchist Skinhead), ANL (Anti Nazi League). Pada awal 

kemunculanya di New York, Amerika Serikat tahun 1980-an, mereka adalah gerakan murni 

perlawanan anti rasis tanpa tendensi politik. Namun kemudian pada akhirnya berkembang 

menjadi sebuah gerakan politik berhaluan ideologi politik sayap kiri. Dan skinhead trad atau 

skinhead tradisional adalah mereka yang murni kelas pekerja tanpa berpolitik kanan ataupun 

kiri. 

Di indonesia skinhead mulai berkembang dan menyebar pada awal tahun 1990.an, 

termasuk di kota malang. Meskipun jarang sekali terdapat skinhead “politik”, tapi tidak 

dipungkiri ada beberapa kantung komunitas skinhead yang berhalan politik kiri atau kanan. 

Namun banyak dari skena komunitas – komunitas skinhead yang memilih menjadi SHARP 

New York ’80 dan sangat menentang skinhead Rasis  dibawa kedalam skena meraka. Karena 

mereka sadar hal tersebut akan merugikan mereka pada akhirnya. Dalam hal ini yang perlu 

digaris bawahi adalah perbedaan SHARP New York ’80 dan SHARP Left-Wing. SHARP New 

York ’80 adalah sebuah paham dan gerakan anti-rasis/neo-nazi yang muncul di New York 

pada tahun 1987. Di inisiatori oleh Marcs Pocheco dan Steven M.  SHARP New York ’80. 

Mereka juga biasa disebut dengan Trad Skin atau Tradisional Skinhead yaitu, skinhead 

dengan style dan berattitude skinhead 1960.an yang murni kelas pekerja. berbeda dengan 

SHARP di inggris yang kemdian pada pekembangannya mereka menjadi gerakan politik 

sayap kiri. Jga tidak sema skinhead di inggris Sharp sayap kiri, banyak jga dari mereka yang 

ber-paham SHARP New York ’80. Di kota malang sendiri ada beberapa komunitas skinhead 

seperti pitsa bootbois, alva bootbois, singosari bootbois, dll. Tidak ada dari mereka yang 
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bergerak ke arah politik mereka adalah murni Trad Skin. Tak jarang band – band skinhead ata 

biasa disebut Oi! Mengangkat isu – isu anti rasis seperti no man’s land. No man’s land adalah 

pionir band skinhead di indonesia yang juga sudah go international. Seiring berjalanya waktu 

Seiring berjalannya waktu juga literatur-literatur tentang paham SHARP New York ‘80 yang 

anti poltik dan rasis yang mulai mudah di dapatkan melalui buku, zine, ataupun internet 

membuat semakin banyak individu-individu yang menganut paham SHARP New York ‘80 

ini, baik secara personal, kelompok atau yang aktif tergabung dalam sebuah band seperti 

Skarasa, The Young Boots, atau Tribun Timur. Komunitas Skinhead SHARP New York ’80 

memiliki cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan positif kepada orang 

lain. Terkait hal tersebut, peneliti ingin mengetahui pola komunikasi yang digunakan 

komunitas Skinhead SHARP New York ‘80 ini dalam menyampaikan ide-ide skinhead 

working class murni pekerja keras tanpa ada tendensi ideologi politik. Dan yang perlu 

diketahui adalah meskipun skinhead  dengan Paham SHARP New York ’80 namun bukan 

berarti mereka tidak paham politik. 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak pada penjelasan latar belakang diatas penulis menyusun rumusan 

masalah:Bagaimana pola komunikasi komunitas skinhead berkait masalah penyebarkan 

paham SHARP New York ‘80? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tentang pola komunikasi 

komunitas skinhead terkait penyebarkan paham SHARP New York ‘80. 
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D. Kegunaan Penelitian 

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 skinhead. 

2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis : 

Bagi peneliti dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengalaman baru dan membuka lebih banyak wawasan mengenai SHARP 

New York ‘80 dan paradigma politik  para skinhead sendiri dan merubah 

pandangan atau stigma masyarakat tentang skinhead. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


