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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Sudah menjadi suatu kenyataan bahwa komunitas underground selalu 

menjadi suatu momok yang menakutkan untuk sebagian besar masyarakat 

Indonesia, padahal masyarakat hanya mengetahui sebagian kecil tentang 

komunitas tersebut. Ironisnya pengetahuan yang kecil tersebut ternyata tentang 

hal-hal negatif dan dianggap sesuatu yang melenceng dari norma serta tatanan 

hidup dalam masyarakat. Mungkin dikarenakan pemahaman yang sedikit inilah 

yang membuat komunitas-komunitas underground selalu menjadi suatu ketakutan 

di tengah-tengah masyarakat.  

Seringkali kesalahpahaman mengenai Scene / Komunitas musik Metal di 

Tanah air terjadi. Sering kesimpulan-kesimpulan yang dibuat sendiri oleh orang-

orang tertentu menyebar luas di kalangan masyarakat. Seolah menjadi sesuatu hal 

yang berdasar yang membuat kesalahpahaman tersebut menjadi opini umum. Tak 

jarang masyarakat kita mengambil kesimpulan dari pemahaman yang belum tentu 

bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pelaku-pelaku musik metal 

diidentikkan dengan sikap brutal,liar, ricuh, anarkis, lebih parahnya sebagian 

orang berpendapat bahwa musik metal adalah sebuah ajang berekspresi yang 

mempunyai unsur-unsur pemujaan terhadap setan.  

Hal-hal negatif disini yang dimaksud masyarakat adalah seperti anarkis, 

rasis, meminum minuman keras atau menggunakan narkoba. Inilah yang membuat 

sebagian masyarakat takut terhadap komunitas-komunitas underground yang ada 
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di sekitar mereka, dan juga akan hilang suatu norma-norma yang ada di 

lingkungan masyarakat.  

Komunitas underground ini merupakan suatu komunitas yang melakukan 

pergerakan secara diam-diam atau tidak diketahui banyak orang. Mereka tidak 

ingin memilih jalur formal untuk mendirikan suatu perkumpulan. Alasan mereka 

tidak mau menjadi suatu komunitas yang formal karena mereka merasa hal 

tersebut hanya merupakan birokrasi yang berbelit-belit. Terdapat suatu keyakinan 

dalam diri meraka yaitu jika ingin menyuarakan suara, cukup dengan beraksi dari 

diri sendiri dan orang-orang sekitar yang dekat. Sehingga komunitas underground 

lebih condong atau terlihat suatu wadah untuk kumpul atau nongkrong. 

Mereka pun juga memilih untuk nongkrong di emperan toko pada malam 

hari. Hal tersebut dikarenakan banyak dari mereka merasa berkumpul di siang hari 

terlihat lebih menarik perhatian, dan juga banyak yang melakukan aktifitasnya 

antara lain sekolah, kuliah, kerja dan lain-lain. Terlebih mereka sadar bahwa 

mereka merupakan kaum yang dikesampingkan oleh masyarakat dan dianggap 

sebagai sesuatu yang meresahkan. 

Persamaan keyakinan baik berupa hobi, gaya hidup, paham, dsb. Dalam 

diri mereka yang membuat persaudaraan mereka lebih erat. Mereka merasa sama 

rasa, rata dan tanpa perbedaan, terlebih terdorong dari pribadi sendiri yang secara 

sadar untuk masuk ke dalam komunitas tersebut tanpa paksaan. 

Memang umumnya komunitas tersebut selalu berkumpul di emperan toko 

dan selalu bergerombol, namun mereka mempunyai alasan yang cukup kuat yang 

menyebabkan mereka seperti itu, serta mereka memilih jalur bawah tanah untuk 
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melakukan pergerakan mereka dan tidak ingin menjadi komunitas yang formal, 

tapi tak bisa dipungkiri di balik kebaikan mereka, komunitas underground 

mempunyai side effect / efek samping yang tidak baik pula. Sebagian dari 

komunitas underground mempunyai budaya yang negatif seperti drugs, dan miras 

serta sedikit menyimpang dari norma-norma yang telah tertanam di masyarakat 

seperti norma agama, dan norma kesopanan. 

Di sisi lain komunitas para pecinta musik cadas ini memang sangat 

mengedepankan kemandirian, begitu pula dengan cara mereka dalam 

menghasikan karya. Mereka selalu berusaha sendiri untuk menciptakan sistem, 

sarana dan prasarana dalam pembuatan hingga pendistribusian dari hasil kreatif 

dan imajinasinya. 

Bugerkill contohnya band asal Kota Bandung yang sudah meraih 

kesuksesan yang luar biasa dalam komunitas underground UjungBerung 

Bandung. Mereka bisa melakukan tour-tour luar negeri karena mendapat support / 

dukungan dari kalangan komunitas underground di Kota Bandung. Komunitas 

underground di Bandung memang terkenal dengan orang-orangnya mempunyai 

jiwa solidaritas yang sangat tinggi. 

Burgerkill pernah melakukan tour-tour diluar negeri seperti Singapore, 

Malaysia, dan Australia. Bahkan pernah terbang langsung ke London Inggris 

untuk menghadiri acara musik Award Internasional yang diadakan oleh majalah 

Metal Hammmer. Burgerkill adalah band satu-satunya dari asia tenggara yang 

masuk nominasi kategori Metal As F*ck sekaligus mendapatkan penghargaan 

tersebut. 
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Mungkin masyarakat sering meremehkan dengan menganggap mereka 

sebagai kaum marjinal, kaum minoritas dengan penampilan dan selera musik yang 

aneh. Keanehan tersebut memang ciri khas yang menjadikan mereka unik. Namun 

demikian, jika dilihat dari konsep sosial bahwa kelompok-kelompok kecil atau 

minoritas, justru memiliki solidaritas kelompok yang sangat tinggi. Solidaritas 

inilah yang sebenarnya berpengaruh terhadap keberlangsungan komunitas-

komunitas underground di Indonesia. Hal ini terbukti dari cara hidup mereka yang 

memang lebih mengandalkan komunitas untuk bertahan. 

Untuk memperbaiki citra komunitas yang mempunyai niat baik, maka saya 

membahas tentang solidaritas komunitas underground. Setidaknya untuk 

menambah sedikit pengetahuan kita tentang pergerakan bawah tanah yang 

berkembang di kota-kota besar. Namun tidak semua komunitas akan saya 

ketengahkan mungkin hanya beberapa komunitas yang saya rasa cukup menonjol 

dalam memperbaiki atau memperburuk citra komunitas termaginalkan tersebut. 

Di Kota Malang juga banyak komunitas-komunitas underground seperti 

MDMF (Malang Death Metal Force), MBMD (Malang Black Metal Division), 

dan MCHC (Malang City HardCore). Komunitas-komunitas tersebut mempunya 

jaringan di beberapa kampus di Kota malang khususnya di Universitas 

Muhammadiyah Malang. Dan mereka komunitas underground yang kuliah di 

Universitas Muhammadiyah Malang sering berkumpul atau nongkrong di Kantin 

Asri yang ada di kampus, hanya sekedar untuk ngobrol atau membahas kegiatan-

kegiatan yang di komunitas underground. Mereka juga sering menggelar konser 

amal untuk aksi solidaritas sesama ataupun diluar komunitas. Konser amal sering 
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dilakukan di cafe-cafe yang ada dikota Malang. Dan juga melakukan kegiatan-

kegitan sosial antara lain membantu korban bencana alam, membantu teman yang 

terkena musibah. 

Di sisi lain juga komunitas-komunitas underground sering mengadakan 

pertunjukan musik cadas dan kegiatan di kota atau luar kota. Gigs atau acara 

berskala kecil di cafe-cafe dan sering diadakan di Kota-kota besar dan khususnya 

di kota Malang, yang paling terkesan, banyak juga ketika ada suatu konser aksi 

solidaritas dari komunitas-komunitas underground. Baik itu untuk membantu 

antar komunitas maupun diluar komunitas underground. 

Pada tanggal 27 Januari 2013 di SMA Baiturohmah Malang, mereka 

komunitas underground melakukan aksi konser amal. Band-band yang ikut 

berpatisipasi dalam konser amal tersebut, sebagian ada yang menyumbangkan 

pakaian bekas layak pakai, uang, kg beras dll, untuk diberikan kepada siswa-siswi 

SMA Baiturohmah Malang. 

Baru-baru ini di bulan Ramadhan kemarin tepatnya tanggal 11 Juli sampai 

20 Juli 2014 di Jl. Soekarno Hatta depan halaman Harley Davidson Malang, Antz 

Studio salah satu studio yang ada di Kota Malang mengadakan konser amal yang 

bertajuk “Reng-Reng Rockmadhon 1435H”. Mereka menyediakan beberapa kotak 

amal untuk seluruh hasilnya diberikan kepada panti-panti asuhan yang 

membutuhkan. 

Dalam mempertahankan kelompok atau komunitas di underground, hidup 

adalah syarat utama. Hidup yang dimaksud bukan hanya bernafas atau bernyawa, 

tetapi juga berkegiatan dan berkehidupan. Dengan cara seperti itu, hidup bisa juga 
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diartikan sebagai tumbuh dan berkembang. Untuk tumbuh dan berkembang, tentu 

saja sarana dan prasarana hidup harus diupayakan. Maka dari itu mereka yang ada 

di atas komunitas underground mengusung semangat kemandirian untuk bisa 

tumbuh dan berkembang. 

Sebagai contoh seperti Webzine, Magazine, T-Shirt adalah beberapa hal 

yang penting bagi mereka yang juga menunjuang semangat bermusiknya. Pasukan 

Jihad.com adalah media webzine malang untuk seluruh Indonesia yang kebetulan 

penggagasnya salah satu Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang 

bernama Jihadduin Al Ghifari jurusan Ilmu Komunikasi. Ada juga band-band 

yang berasal dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang seperti 

SLAUGHTER VICTIM, PARADIGMA dan FOLLOW MY JUDGE yang turut 

mendukung adanya webzine PasukanJihad.com. 

PasukanJihad.com yang didirikan bulan November 2011 silam memuat 

berbagai kegiatan band-band underground seluruh Indonesia sebagai bentuk 

saling support / mendukung komunitas underground. Ada juga media offline 

seperti Majalah Common Ground yang juga memuat tentang kegiatan komunitas 

underground. Semua hal tersebut bisa dikatakan sebagai alat pendobrak dan 

penopang perekonomian. Dan penting sebagai bahan promosi komunitas 

underground ataupun informasi kegiatan dll. 

Selain itu juga ada beberapa distro di Indonesia dan khususnya di Malang 

banyak yang menawarkan T-shirt dan mercandhise lainnya yang dibuat oleh 

anggota komunitas ini, Jl. AR Hakim 17 Malang contohnya ECOCIDE distro 

khusus untuk baju-baju underground seluruh Indonesia ada juga DISTORTION 
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MERCH di Jl. Soekarno Hatta 9 Malang yang jadi distributor baju-baju 

undeground. Kegiatan yang dilakukan komunitas underground mereka gunakan 

sebagai penopang perekonomian. Bahkan laju pertumbuhan ekonominya bisa 

dikatakan melesat hanya melalui komoditas yang dibuat dari dan bagi 

kelompoknya sendiri. 

Salah satu kecerdasan lain dari komunitas ini yang bisa dianggap sebagai 

kecerdasan melihat dan membuka peluang usaha demi kelangsungan hidup. 

Karena wajar jika di balik stigma yang diterapkan masyarakat 

padanya, Komunitas Underground di Indonesia ini bisa bertahan bahkan 

bertumbuh kembang dari generasi ke generasi, hingga menonjol seperti saat ini. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik mengambil judul 

“Solidaritas Sosial Komunitas Underground Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

dalam penelitian dapat dirumuskan: 

1. Bagaimana bentuk dari solidaritas sosial komunitas underground? 

2. Apa sajakah faktor yang menjadikan mahasiswa komunitas 

underground UMM melakukan aksi solidaritas sosial? 
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C.   Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada, maka ruang lingkup 

penelitian akan saya uraikan sebagai berikut : 

1. Bentuk solidaritas sosial komunitas underground 

 a. Melakukan konser amal 

 b. Membantu korban bencana alam 

 c. Kegiatan sosial sesama komunitas 

2. Faktor yang menjadikan mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang yang tergabung di komunitas underground untuk melakukan 

aksi solidaritas sosial 

 a. Mempunyai jiwa sosial 

 b. Ingin membantu sesama manusia 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan 

yang ingin diketahuai dalam penelitian ini adalah: 

1. Ingin mengetahui mahasiswa underground di UMM melakukan 

kegiatan bentuk solidaritas sosial. 

2. Ingin mengetahui faktor yang menjadikan mahasiswa underground 

UMM melakukan aksi solidaritas sosial. 
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E.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Keilmuan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian sekaligus 

menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang khususnya mahasiswa jurusan ilmu 

kesejahteraan sosial yang ingin mengetahui tentang peran sosial dan 

solidaritas sosial dikalangan mahasiswa komunitas underground 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa komunitas Underground di UMM bisa lebih 

menciptakan hal-hal yang lebih positif dalam aksi solidaritas sosial 

sekitar kampus atau diluar kampus (masyarakat). 

b. Bagi peneliti yang lain hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan referensi dalam penelitian sejenis. 

 

 

 

 


