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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Inggris merupakan negara monarki konstutisional yang berada 

pada wilayah benua Eropa dan beribu kota di kota London dengan memiliki 

penduduk yang majemuk. Britania Raya sebutan lain dari Negara Inggris 

merupakan negara dengan kemajemukan penduduk dan memiliki budaya-budaya 

yang beraneka ragam, salah satunya yaitu sub-budaya dari kaum mudanya. Sub-

budaya dari kaum muda di Inggris berkembang dengan pertumbuhan dan 

pengajaran akan kemandirian, menjadikan kaum muda di Inggris secara bebas 

mengekspresikan diri. Pengekspresian dari kaum muda di Negara Inggris disebut 

dengan youth subculture, youth subculture sendiri memiliki sub-subnya tersendiri. 

Youth subculture di Negara Inggris ialah sebuah budaya parapemuda 

minoritas yang sebagian besar memiliki kekhasan pada kelas sosial dan latar 

belakang etnis pada anggotanya dan hal tersebut sering di tandai dengan genre 

musik tertentu.1 Bagian-bagian dari youth subculture tersebut seperti youth 

culture, hippies atau hipster, rastafari atau rastas, beat generation, teddy boys and 

girls, punk, biker dan rocker, bootboys atau SKINHEAD, dan mod. 

Selain dari adopsi aliran musik, ciri dari kemunculan sub-budaya di 

Negara Inggris merupakan representasi dari ketidak puasan kaum muda Inggris 

pada sub-budaya sebelumnya dan atau sub-budaya tertentu. Pada kemunculan 

                                                           
1 Thesaurus, The Free Dictionary by Farlex. 
http://www.thefreedictionary.com/UK+youth+subcultures (di akses tanggal 23 Agustus 2016). 
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sub-budaya SKINHEAD di karenakan ketidak puasan kaum muda Inggris yang 

menjadi bagian dari sub-budaya mod dan pada akhirnya memunculkan hard-mod 

yang menjadi cikal bakal dari sub-budaya SKINHEAD. 

Berbicara mengenai sub-budaya SKINHEAD, SKINHEAD pertama kali 

muncul di Negara Inggris, gerakan sosial ini kebanyakan dari pemuda-pemuda 

kelas pekerja dan mereka datang dari berbagai latar belakang ekonomi yang 

berbeda-beda namun terletak pada kelas ekonomi yang sama (menengah 

kebawah). Gerakan SKINHEAD pada waktu itu menggunakan simbol - simbol 

yang mudah dilihat seperti gaya berpakaian yang mereka gunakan, rambut yang 

dipangkas hingga 1cm dan bahkan sebagian dari mereka ada yang mencukur 

hingga habis, dan meggunakan sepatu boots. 

Berbicara mengenai sifat dasar sub-budaya SKINHEAD yang keras, pada 

awalnya mereka bukan lah kelompok yang rasis (meskipun mereka adalah 

kelompok yang dikenal suka membuat keributan dengan kelompok sosial lainnya) 

melainkan gerakan sosial yang pada dasarnya tercipta dari kelas pekerja.2 Ketidak 

rasisan tersebut membuat imigran asal Jamaika yang sebelumnya menganut street 

culture rude boy bertemu dan berteman dengan sub-budaya mod asal Inggris di 

tempat mereka bekerja, hal tersebut terjadi setelah Negara Inggris menerima 

imigran, salah satunya berasal Jamaika. Setelah terjadi fiksi di dalam sub-budaya 

mod, anak muda mod dari kelas pekerja yang sebelumnya berteman dengan rude 

boy berubah menjadi hard mod, dan hard mod ini lah cikal bakal dari sub-budaya 

SKINHEAD. 

                                                           
2 Marshall, G. 1994. Spirit of ’69 (2nd edition). England: S.T. publishing. 
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Gerakan SKINHEAD merupakan representasi dari kelas pekerja yang 

berjuang demi kehormatan. Hingga kini ciri - ciri dari SKINHEAD ialah rambut 

yang di potong gundul 1cm atau hingga habis, pada umum nya menggunakan 

seragam jaket penerbang (Angkatan Udara), Fred Perry's/ polo shirts/ dress shirts, 

Levi 501s/ jeans ketat, sepatu boots (untuk berperang) seperti sepatu boots merk 

Doc Martens dan Gripfasts. 

Politik masuk dan mengintervensi sub-budaya SKINHEAD pada akhir 

tahun 1970-an, dan mencapai puncaknya pada awal 1980-an, yang menghasilkan 

krisis identitas pada sub-budaya SKINHEAD.3 Krisis identitas pada 

perkembangan sub-budaya SKINHEAD tersebut mengakibatkan friksi pada sub-

budaya SKINHEAD. Friksi terbangun antara SKINHEAD sayap kanan yang rasis 

terhadap kulit hitam, dan dengan SKINHEAD sayap kiri atau unpolitical skins 

(SKINHEAD yang tidak menginginkan adanya politik pada sub-budaya 

SKINHEAD) yang menegakan atau mengklaim diri sebagai inti dari sub-budaya 

SKINHEAD. 

Setelah perubahan dari SKINHEAD yang menjadi lebih keras dan rasis, 

beberapa dari mereka tidak mengikuti perubahan tersebut sehingga SKINHEAD 

memiliki friksi, friksi-friksi tersebut ialah Traditional SKINHEADs (menolak 

semua bentuk politik dan label); SKINHEADs Against Racial Prejudice 

(SHARP), anti-racist; SKINHEADs White power / National Socialist (Neo-Nazi), 

Racist SKINHEADs; dan Red Anarchistic SKINHEADs (RASH), Komunis 

SKINHEAD. Beberapa dari mereka yang tidak rasis memanggil SKINHEAD 

                                                           
3 Brown, S. Timothy. Subculture, Pop Music and Politics: SKINHEAD and “Nazi Rock” in 
England and Germany. 
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yang rasis dengan sebutan Bonehead. Terlepas dari friksi tersebut, mereka 

merupakan kelompok yang lebih dikenal keras dan kerap mengicar kelompok 

minoritas lain. 

Fenomena perpecahan yang terjadi di dalam sub-budaya SKINHEAD 

tersebut merupakan fenomena yang menjadikan salah satu dari politik Negara 

Inggris memengaruhi perkembangan sub-budaya SKINHEAD. Perkembangan 

akan fenomena tersebut menjadikan sub-budaya SKINHEAD yang salah satunya 

berkubu pada politik, memiliki pandangan rasis terhadap ras kulit hitam dan 

berwarna, menjadikan mereka sebagai SKINHEAD white power dan partai politik 

tersebut memiliki kepentingan untuk menarik masa dari sub-budaya SKINHEAD 

di Negara Inggris, dan hal inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk 

mengkajinya. 

Negara Inggris merupakan negara yang dipimpin oleh perdana mentri 

dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional memiliki beberapa partai 

politik, salah satunya merupakan British National Party atau yang biasa disingkat 

BNP. British National Party (BNP) merupakan partai politik yang kini dipimpin 

oleh Adam Walker, dengan arah politik far right memiliki pro dan kontra di 

Negara Inggris, dengan fokus kebijakan tentang imigran dan ekonomi, BNP 

menekankan akan imigran yang datang serta pengembangan ekonomi Negara 

Inggris, ia menyusun janji-janji untuk mendapatkan suara pada pemilihan guna 

mendapatkan legitimasi. 

Kebijakan BNP pada sisi imigran menyatakan bahwa Negara Inggris kini 

telah terlalu penuh dengan pendatang, saatnya menutup pintu untuk para imigran 
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serta menekan tempat tinggal dan pelayanan publik seperti sekolah, rumah sakit, 

transportasi, kesejahteraan dan keamanan sosial.4 Sedangkan kebijakan pada sisi 

ekonomi BNP menyatakan bahwa kebijakan ekonomi BNP didasarkan pada 

pemotongan pengeluaran untuk semua proyek yang tidak digunakan untuk 

kepentingan Inggris, ini termasuk biaya tahunan yang menghabiskan biaya besar 

untuk 'pemanasan global', Imigrasi, suaka, dan keanggotaan Uni Eropa dan £ 12.4 

miliyar pada 'bantuan luar negeri' yang dikirimkan setiap tahunnya.5 

Pada awal dibuatnya British National Party, untuk mendapatkan suara, 

BNP menggunakan sub-budaya SKINHEAD untuk basis masa. Namun tak 

semudah yang dibayangkan karena BNP harus memecah sub-budaya SKINHEAD 

terlebih dahulu untuk mendapatkan masa yang tepat dan sejalan, yaitu sub-budaya 

SKINHEAD yang berbasis pada white power. Membiayai sub-budaya 

SKINHEAD untuk membuat band, merekam lagu, dan menyebar propaganda 

rasis menjadi langkah intervensi BNP terhadap masa berkembangnya sub-budaya 

SKINHEAD hingga terjadi friksi didalam sub-budaya SKINHEAD. 

Nazi, Nasional Sosialis atau Nationalsozialismus yang dalam bahasa 

Jerman, merupakan salah satu partai dari Negara Jerman. Partai Nazi berkembang 

pesat saat dipimpin secara penuh oleh Adolf Hitler pada tahun 1921.6 Pada masa 

itu merupakan masa terjadinya Perang Dunia Kedua, pada periode tersebut Jerman 

tumbuh di negara yang kalah pada Perang Dunia Pertama hingga menjadi salah 

                                                           
4 BNP. Stopping All Immigration. https://www.bnp.org.uk/policies/immigration (diakses tanggal 

15 November 2016). 
5 Ibid. Alamat web BNP, https://www.bnp.org.uk/policies/economics (diakses tanggal 15 

November 2016). 
6 Phil Stoke, Adolf Hitler Biography, http://secondworldwar.co.uk/index.php/biography-of-adolf-

hitler/53-hitler-biography-part-6 (diakses tanggal 19 Maret 2016). 
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satu kekuatan militer terbesar di dunia. Nazi Jerman yang berkembang pada masa 

Perang Dunia Kedua merupakan salah satu kubu berkekuatan besar yang terlibat 

dalam Perang Dunia Kedua melawan kekuatan dari aliansi.7 Nazi yang di pimpin 

oleh pemimpin otoriter militer yang keras, Adolf Hitler8, bersama dengan Benito 

Mussolini9, mereka berkembang dalam salah satu aliansi yang berlambang inti sig 

rune10 dengan warna merah, putih dan hitam. Jerman Nazi dengan Italia Fasis 

menandatangani perjanjian kerja sama pada tanggal 25 Oktober 1936 dan pada 

tanggal 1 November 1936 poros Roma – Berlin diumumkan.11 

                                                           
7 Permana Demak. Rangkuman Sejarah Perang Dunia 2 Lengkap. 

http://jagosejarah.blogspot.co.id/2014/09/sejarah-perang-dunia-2.html (diakses tanggal 20 Maret 
2016). 

8 Adolf  Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889, meninggal 30 April 1945 adalah seorang politisi 
Jerman dan ketua Partai Nazi (bahasa Jerman: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
(NSDAP), Partai Pekerja Jerman Sosialis Nasional) kelahiran Austria. Ia menjabat sebagai 
Kanselir Jerman sejak 1933 sampai 1945 dan diktator Jerman Nazi (bergelar Führer und 
Reichskanzler) mulai tahun 1934 sampai 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi, Perang 
Dunia II di Eropa, dan Holocaust.  
Fajar Wahyudi, Biografi singkat Adolf Hitler. 
http://uncensor13.blogspot.co.id/2014/03/biografi-singkat-adolf-hitler.html (diakses tanggal 20 
Maret 2016). 

9 Benito Mussolini adalah seorang politisi Italia yang memimpin Partai Fasis Nasional, 
memerintah Negara itu dari tahun 1922 sampai pengusirannya pada tahun 1943, ia di percaya 
menjadi salah satu tokoh kunci dalam penciptaan fasisme. 
Shallysa Rachmi A. Benito Mussolini. http://profil.merdeka.com/mancanegara/b/benito-
mussolini/ (diakses tanggal 20 Maret 2016). 

10 Sig rune juga dikenal dengan sebutan The Siegel Rune, sig rune adalah simbol kuno yang 
melambangkan Dewi Kemenangan. Sig rune adalah lambang paling umum dan banyak dikenali 
sebagai lencana unit SS. Desain SS Sig rune diciptakan pada tahun 1931 oleh Walter Heck, 
sebuah Stormfuhrer di SS, menggambar dua Sig Runes berdampingan dan melihat kesamaan 
dengan inisial SS. Untuk 2,5 Reichsmarks, Heck menjual hak paten dari Sig Runes ke SS dan 
rune cepat diadopsi sebagai lambang dari Schutzstaffel dan menjadi salah satu bentuk yang 
paling umum untuk digunakan sebagai lencanaSS Unit. Pada waktu sekarang simbol ini masih 
sering digunakan oleh neo-Nazi. http://www.ekran.no/html/nazismexposed/page.php?id=16 
(diakses tanggal 20 Maret 2016). 

11 United State Holocaust Memorial Museum. Perang Dunia II: Alur Waktu. 
https://www.ushmm.org/wlc/id/article.php?ModuleId=10007306 (diakes tanggal 20 Maret 
2016). 
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Nazi Jerman memberlakukan politik rasis yang meninggikan ras Arya12 

dan memberlakukan pemurnian ras Arya,13 berawal dari munculnya teori evolusi 

Darwin yang menjadi landasan ilmiah bagi teori rasis milik Adolf Hitler, Adolf 

Hitler mendapatkan dukungan ideologis dari karya Heinrich von Treitschke, 

sejarawan rasis Jerman. Treischke sangat dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin 

dan mendasarkan pandangan rasisnya pada Darwinisme. Ia berkata bahwa 

“Bangsa – bangsa hanya dapat berevolusi melalui perjuangan sengit, seperti 

pandangan Darwin tentang ”Perjuangan untuk mempertahankan hidup””, Adolf 

Hitler juga memperoleh inspirasi dari teori Darwin tentang “Perjuangan untuk 

bertahan hidup”.14 Salah satu cara yang dilakukan oleh Adolf Hitler adalah 

gagasan Lebensborn, arti kata dari Lebensborn sendiri adalah pelestarian genetik 

ras Arya yang ditujukan kepada pasukan Schutzstaffel15.16  

Adolf Hitler membangun pemahaman yang kuat akan nasional-sosialisme 

(Nazi). Nazi, nasional sosialisme, nationalsozialismus yang merupakan 

pemahaman yang merujuk pada sebuah ideologi totalitarian Partai Nazi di bawah 

kepemimpinan Adolf Hitler. Maka kata Nazi yang merupakan singkatan dari 

Nasional-Sosialisme atau Nationalsozialismus dalam bahasa Jerman. 

                                                           
12 Ras Arya merupakan ras yang diciptakan oleh ahli bahasa pada abad kedeapan belas yang 

didasari dari kesamaan struktur antara Persia, Yunani kuno, Latin dan German. 
  Paul A. Erickson. The Indo-European Hypotesis In Ninietenth Ceintury, Physical 
Anthropology. http://digitalassets.lib.berkeley.edu/anthpubs/ucb/text/kas047_048-009.pdf 
(diakses tanggal 19 Maret 2016). 

13 Mei Susilawati. 2010. Pasukan Nazzi. htpp://meiharls.blogspot.co.id/2010/08/pasukan-
nazzi.html (diakses tanggal 19 Maret 2016). 

14 Ibid. Mei Susilawati. Pasukan Nazzi, diakses pada tanggal 19 Maret 2016 
15 Schutzstaffel diartikan sebagai skuadron/pasukan pelindung pribadi petinggi Nazi. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RRjDaky4ylMJ:repository.upi.edu/730
7/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id (diakses tanggal 8 April 2016) 

16 Hidayat, Taufik. 2014. Peranan Adolf Hitler Dalam Perkembangan Schutzstaffel (1925-1945). 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RRjDaky4ylMJ:repository.upi.edu/730
7/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id (diakses tanggal 8 April 2016). 
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Orang-orang yang berhaluan ekstrim kanan dan rasisme sering disebut 

sebagai Neo-Naz, dikarenakan Neo-Nazi merupakan perkembangan dari faham 

Nazi yang terdahulu, meskipun pemahaman Nazi yang dibawa oleh Adolf Hitler 

sempat redup bersamaan dengan kekalahan Nazi Jerman pada Perang Dunia 

Kedua. Namun, setelah Adolf Hitler dinyatakan meninggal dunia, faham akan 

nazi terpupuk pada orang-orang penganut faham nasional-sosialisme, serta 

pemahaman akan ide white supremacy17, anti semitisme18, dan tetap 

mengagungkan Adolf Hitler terpupuk kuat dan muncul pada faham Neo-Nazi. 

 

“Neo-Nazisme adalah ideologi pasca Perang Dunia II yang ingin 
menghidupkan kembali Nazisme. Kelompok-kelompok neo-Nazi 
memiliki ide yang berbeda, namun biasanya termasuk kesetiaan 
pada Adolf Hitler, Anti-semitisme, rasisme, xenophobia, 
nasionalisme, militarisme, dan homophobia. Neo-Nazi biasanya 
menggunakan lambang-lambang Jerman Nazi, seperti swastika, 
Sig Rune, dan warna-warna merah-putih-hitam”19 

  

Partai politik di Negara Inggris yang memiliki pemahaman sayap kanan 

seperti British National Party memiliki image yang disamakan dengan faham neo-

                                                           
17 Hal ini secara luas diyakini bahwa White Supremacy adalah ideologi rasis dari kebencian dan 

dipromosikan oleh organisasi-organisasi ekstremis marjinal seperti Ku Klux Klan atau The 
Aryan Nation. Sering diabaikan dan dalam pandangan ini adalah ketimpangan struktural yang 
menjamin supremasi lanjutan dari kulit putih lebih non-kulit putih di semua aspek kehidupan 
sosial. Juga mudah diabaikan adalah manifestasi lebih halus, namun sering dan banyak, 
supremasi kulit putih yang ditenun menjadi kain budaya Amerikan. Dalam hal ini, supremasi 
kulit putih hanya sebanyak dari realitas sosial karena merupakan ideologi. 
Anthony Mustacich. White Supremacy: Exploring the Contours of Race and Power in America. 
http://www.globalresearch.ca/white-supremacy-exploring-the-contours-of-race-and-power-in-
america/5334690 (diakses tanggal 20 Maret 2016). 

18 Anti semitisme mempunyai arti sikap sentiment permusuhan yang ditujukan kepada kelompok, 
seperti Yahudi, Arab, Babilonia, Kan’an, Malteses dan lain sebagainya. 
 Republika. 2009. http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/13/11/09/mvyo9s-
antisemitisme-atau-antizionisme (diakses tanggal 20 Maret 2016). 
19 Suaranews. 2013. http://www.suaranews.com/2013/03/sejumlah-140-ribu-kelompok-neo-
nazi.html (diakses tanggal 10 Maret 2016). 
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nazi. Dengan kebijakan yang mengarah pada rasis, fasis dan nasionalis, mereka 

(BNP) memiliki paket pemahaman yang menjadikan calon bonehead20 sebagai 

sumber masa yang menjanjikan, memberikan pemahaman akan fasis, rasis dan 

nasionalis serta propaganda yang menggerakan calon bonehead yang sebelumnya 

merupakan SKINHEAD tradisional yang tak memperdulikan politik dan 

berkumpul karena kelas sosial, pekerjaan dan musik menjadi bonehead akibat 

friksi pada SKINHEAD. 

 Pembiayaan pada musik bonehead menjadikan pemahaman akan rasis, 

fasis dan nasionalis menjadi propaganda melalui lirik-lirik musik yang keras. 

Menyebarkan lagu berfaham white power, bonehead sebagai pion dari politik 

BNP yang ingin mendapatkan kursi pada kepemerintahan dan melalui pemilihan 

umum bonehead merupakan masa yang cukup signifikan serta sebagai latar 

pijakan kebijakan yang diusung oleh BNP. Dan hal tersebut seperti simbiosi 

mutualisme antara BNP dengan bonehead, namun pada dasarnya BNP yang telah 

membuat friksi di dalam SKINHEAD. 

Penulisan dengan judul pengaruh intervensi British National Party 

terhadap perkembangan sub-budaya SKINHEAD di Negara Inggris, memiliki hal 

yang menarik bagi penulis. Penulis sebelum melakukan penulisan ini telah 

mempelajari mata kuliah hubungan internasional kawasan Eropa, pengantar 

sosiologi, pengantar ilmu komunikasi, dan komunikasi internasional, mata kuliah 

tersebut telah menjadikan penulis untuk tertarik dan menggunakan judul penulisn 

                                                           
20 Bonehead ialah SKINHEAD yang berhaluan sayap kanan yang rasis, fasis dan nasionalis, 

seperti SKINHEAD white power. Sebutan bonehead sendiri dicetuskan oleh SKINHEAD lain 
yang tidak rasis, seperti trads (traditional SKINHEAD) dan SHARP (SKINHEADs Against 
Racial Prejudice). 
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tersebut. Berdasarkan kawasan atau letak geografi tema judul penulisan, mata 

kuliah hubungan internasional kawasan Eropa menjadi awal mula penulis ingin 

meneliti dan menggunakan judul tersebut, kemudian pengantar sosiologi sebagai 

pondasi bagaimana dinamika manusia begitu menarik, dan pengantar komunikasi 

dan kounikasi internasional membuat penulis ingin mengkaji seberapa besar 

pengaruh melalui komunikasi dapat merubah sesuatu berdasarkan tema dan judul 

penulisan ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah 

penelitian, yaitu bagaimana pengaruh intervensi British National Party terhadap 

perkembangan sub-budaya SKINHEAD di Negara Inggris? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah 

diajukan di rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui pengaruh intervensi British 

National Party pada perkembangan sub-budaya SKINHEAD di Negara Inggris. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh J. 

Patrick Williams dengan judul penulisan Youth-Subcultural Studies: Sosiological 
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Traditions and Core Concepts.21 Di dalam penelitiannya, Williams 

mengungkapkan bahwa penelitian tentang youth subcultures di Negara Amerika 

dan Negara Inggris memiliki cerita yang luas. Pada artikelnya, Williams memulai 

dengan melihat secara siknifikan pada penelitian the Chicago school, strain 

theory, Birmingham school dan penelitian post-subcultural pada tradisi dari 

youth-cultural serta youth-subcultural.  

Penulis menggunakan penelitian milik J. Patrick Williams dikarekan ada 

beberapa kesamaan letak dan penelitian yaitu penelitian tentang sub-budaya pada 

Negara Inggris. Namun terdapat perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu 

tersebut, yaitu peneliti menggunakan sub-budaya SKINHEAD sebagai subjek 

penelitian, sedangkan pada penelitian terdahulu tersebut menggunakan budaya 

anak muda dan sub-budaya anak muda secara luas sebagai subjek penelitian. 

Sehingga penelitian terdahulu ini dapat menjadi rujukan tambahan penulis dalam 

penelitian yang dilakukan. 

Penelitian terdahulu senjutnya adalah penelitian milik Aleasha Cox dengan 

judul Youth Gang in The UK: Myth or Reality.22 Cox menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan studi kepustakaan, di mana data-data yang diperoleh berasal dari buku, 

jurnal, artikel ilmiah dan juga studi literature pada internet. Dalam penelitian 

tersebut Cox mengungkapkan bahwa keadaan darurat dari gang anak muda di 

Negara Inggris beberapa tahun belakangan (2011) telah memberikan dampak yang 

                                                           
21 Williams, J. Patrik. 2007. Youth-Subcultural Studies: Sosiological Traditions and Core Concepts. 

Arkansas State University. (diakses pada 20 September 2016). 
22 Cox, Aleasha. Youth Gang in The UK: Myth or Reality. Journal of Criminology, 2011. (diakes 

tanggal 19 Sep 2016). 
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besar sehingga media menaruh perhatian pada beberapa group dengan sensasi 

headlines yang muncul pada surat kabar berdasarkan pada tindakan kriminalitas 

kekerasan gang yang merujuk pada kematian-kematian dari anak-anak muda 

dalam jumlah yang banyak. Hal ini telah menghasilkan ketakutan terhadap kaum 

muda yang tergabung pada komunitas, dan hal tersebut mendapatkan respon yang 

sama dari pemerintah. 

Penulis menggunakan penelitian milik Aleasha Cox dikarenakan kesamaan 

letak penelitian yang diteliti, yaitu penelitian pada Negara Inggris. Namun yang 

membedakan penulis dengan penelitian terdahulu tersebut adalah penelitian 

terdahulu menggunakan subjek penelitian gang anak muda di Inggris sedangkan 

peneliti menggunakan subjek penelitian sub-budaya SKINHEAD. Sehingga 

penelitian terdahulu ini dapat menjadi rujukan tambahan penulis dalam penelitian 

yang dilakukan. 

Pada penelitian terdahulu yang ketiga merupakan penelitian terdahulu 

milik Timothy S. Brown dengan judul Subculture, Pop Music and Politics: 

SKINHEAD and “Nazi Rock” in England and Germany.23 Dalam penelitiannya 

tersebut Timothy mengungkapkan bahwa penelitian tentang pop musik dan sub-

budaya anak muda merupakan teori lama secara empitis. Dan di dalam 

penulisannya tersebut Timothy menceritakan awal terbentuknya SKINHEAD, ia 

menyatakan bahwa pada awalnya mereka merupakan kelompok sub-budaya hard 

mod yang terpecah dari sub-budaya mod karena perbedaan class, kemudian 

mereka (hard mod) bertemu dengan immigrant asal Jamaica dengan membawa 

                                                           
23 Brown S. Timothy. Subculture, Pop Music and Politics: SKINHEAD and “Nazi Rock” in 

England and Germany. http://slackbastard.anarchobase.com/?p=22579 (diakses tanggal 19 Sep 
2016).  
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budaya asal mereka, rude boy. Pertemuan ini pada dasarnya merukan pertemuan 

berdasarkan musik yang mereka gemari dan menjadi cap identitas ke-hard mod-an 

mereka, yaitu musik dengan genre reggae dan seperti Desmond Dekker menjadi 

musisi asal Jamaica yang mereka sukai, dan pertemuan tersebut menjadikan hard 

mod dan rude boy disebut dengan SKINHEAD. Dan kemudian, selain 

menceritakan awal kemuculan SKINHEAD, Timothy mengungkapkan adanya 

friksi di dalam SKINHEAD, politikisasi sayap kanan memberikan dampak yang 

besar pada krisis di dalam SKINHEAD. Kemudian muncul musik sebagai 

pembeda antara SKINHEAD traditional dengan SKINHEAD sayap kanan. Dalam 

ulasan jurnal milik Timothy tersebut dikatakan bahwa sub-budaya merupakan 

homologous, tak terkecuali sub-budaya SKINHEAD, hal tersebut dapat dikatakan 

homologous ketika semua elemen dari identitas (musik, cara berbusana, drugs, 

politik, dan lain sebagainya) di kombinasi menjadi satu kesatuan, ia kemudian 

melanjutkan dengan membedakan antara SKINHEAD tradisional, SHARP 

(Skinheads against racial prejudice) dengan SKINHEAD sayap kanan yang selalu 

melakukan kekerasan atau violence. 

Penulis menggunakan penulisan milik Timothy S. Brown dikarenakan 

terdapat fenomena pada subjek penelitian, kesamaan dalam meneliti sub-budaya 

SKINHEAD. Namun terdapat perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu 

tersebut, ialah penelitian terdahulu tak mengulas lebih dalam pengaruh intervensi 

politik dari Britih National Party di dalam pergeseran perubahan sub-budaya 

SKINHEAD. Sedangkan penulis meneliti lebih dalam peran intervensi politik dari 

partai politik sayap kanan di Negara Inggris. 
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Pada penelitian terdahulu yang selanjutnya ialah penelitian dari Edmund 

Standing (MA in Critical & Cultural Theory) dan Alexander Meleagrou-Hitchens 

dengan judul The BNP and the Online Fascict Network: An investigation into 

activities of British National Party members and online activists.24 Edmund dan 

Alexander menggunakan metode penelitian langsung melalu data internet 

(youtube dan situs-situs BNP). Dalam penelitiannya tersebut Edmund dan 

Alexander mengungkapkan bahwa pada waktu tersebut BNP berusaha 

menggambarkan dirinya sebagai partai patriotic yang hanya mencari mewakili 

rakyat Inggris. Bagaimanapun juga, pemeriksaan mendetail dari dukungan resmi 

website BNP, blog yang dikenal sebagai pendukung dan aktivis BNP, dan 

jaringan online pendukung BNP bahwa partai melanjutkan mendukung rasis, anti-

semistik dan ideologi separatis. BNP mendefinisikan orang-orang “British” secara 

jelas melalui kriteria ras dengan mengumandangkan secara signifikan white 

supremacist, dan terutama ideoligi Nazi. Selain itu, sebagian dari materi keduanya 

direkomendasikan dan disediakan BNP pada website-nya, dan hal tersebut 

merupakan tindakan yang jelas terhadap pergerakan rasis neo-Nazi secara 

internasional dan pandangan dunia.  

Penulis menggunakan peelitian dari Edmund Standing dan Alexander 

Meleagrou-Hitchens dikarenakan terdapat kesamaan fenomena subjek 

pembahasan, yaitu membahas akan partai BNP, namun terdapat perbedaan 

diantara penulis dengan penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian terdahulu 

subjeknya focus terhadap partai BNP dan secara pandangan luas, sedangkan 

                                                           
24 Meleagrou-Hitchens, Alexande dan Standing, Edmund. The BNP and Online Fascict Network: 

An investigation into activities of British National Party member and online activist. (diakses 
pada tanggal 19 September 2016). 
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penulis menggunakan subjek BNP secara mendetail pada pergerakannya di sub-

budaya SKINHEAD. 

Sedangkan penelitian terdahulu yang terakhir ialah penelitian yang 

dilakukan oleh Robin Wilson dan Paul Hailsworth dengan judul Far-right Parties 

and Discourse In Europe: A Challenge For Our Times.25 Pada penelitiannya 

tersebut Robin dan Wilson menuliskan bahwa tujuan dari penulisan tersebut guna 

menguji wacana dan konteks dari partai politik sayap kanan kontemporer di Uni-

Eropa. Partai sayap kanan kontemporer tidak dapat dibubarkan begitu saja, begitu 

juga dengan isu-isu yang mereka mainkan serta berbagai argumen yang mereka 

ajukan untuk diabaikan. Partai-partai dari kelompok ini telah membuat dampak 

bermacam-macam pada politik Eropa dan masyarakat di beberapa waktu. Pada 

akibatnya, sebaik halnya memeriksa wacana dan tujuan konteks dari munculnya 

sayap kanan, publikasinya juga berfokus pada aspek-aspek penting lainnya dari 

partai politik sayap kanan kontemporer di Eropa, terutama pada keberhasilan 

mereka atau sebaliknya dalam pengaturan kontemporer dan pada tantangan 

pertarungan dengan partai lain. 

Penulis menggunakan penelitian terdahulu milik Robin Wilson dan Paul 

Hailsworth dikarenakan terdapat kesamaan fenomena yaitu penelitian terhadap 

partai politik sayap kanan. Namun terdapat hal yang membedakan penulis dengan 

penelitian terdahulu tersebut ialah penelitian terdahulu tidak spesifik terhadap 

salah satu partai politik sayap kanan dan tidak mengulas sebab akibat dari 

intervensi partai politik sayap kanan pada salah satu sub-budaya serta area 

                                                           
25 Wilson, Robin dan Hailsworth, Paul. Far-right Parties and Discourse In Europe: A Challage 

For Our Times. (Diakses pada tanggal 19 September 2016). 
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pembahasan pada Eropa, sedangkan penulis menggunakan partai politik sayap 

kanan secara terfokus pada British National Party dan fokus dampak dari 

intervensi partai sayap kanan tersebut pada perkembangan sub-budaya 

SKINHEAD di Negara Inggris. 

 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1 Perubahan Sosial 

Menurut Prof. Miriam Budiardjo ilmu politik memiliki hubungan-

hubungan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya dan tidak hanya terbatas pasa 

sejarah dan filsafat. Semua ilmu sosial mempunyai objek penyelidikan yang 

sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok (group). Mereka mempelajari 

tingkah laku manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Cara 

pengliahatan ini berdasarkan gagasan bahwa manusia itu tidak dapat hidup 

tersendiri, tetapi hidup dalam satu komunitas.  

Dalam buku milik Prof. Miriam Buadiardjo dengan judul dasar-dasar 

ilmu politik, di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologi adalah hal yang pokok dan 

umum sifatnya. Sosiologi telah membantu sarjana politik dalam usahanya 

memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai 

golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-

pengertian serta teori-teori sosiologi, sarjana politik dapat mengetahui sampai 

di mana susunan dan stratifikasi sosial memengaruhi ataupun dipengaruhi,  

seperti memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh keputusan kebijakan (policy 

decisions), corak dan sifat keabsahan politik (political legitimacy), sumber-
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sumber kewenangan politik (sources of political authority), pengendalian 

sosial (sosial control), dan perubahan sosial (sosial change).26 

Prof. Miriam Budiardjo mengatakan mengenai masalah perubahan dan 

pembaharuan, ia mengatakan bahwa perubahan-perubahan dalam pola 

kehidupan politik ditunjukan karena nilai-nilai kebudayaan masyarakat secara 

keseluruhan yang timbul dari golongan-golongan dan kelompok-kelompok 

baru yang memajukan kepentingan-kepentingan baru. Pergerakan perburuhan 

di negara-negara industri menyebabkan orientasi kepada nilai-nilai baru yang 

muncul akibat pergeseran perubahan sosial yang berpengaruh di masyarakat. 

Menurut Hirschman, perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan 

sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan, dan ia 

menyatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari 

perubahan. 

Ada tiga faktor yang dapat memengaruhi perubahan sosial, yaitu 

pertama adalah tekanan kerja dalam masyarakat, kemudian yang kedua adalah 

keefektifan komunikasi, dan yang ketiga adalah perubahan lingkungan alam. 

Perubahan budaya juga dapat timbul akibat timbulnya perubahan 

lingkungan masyarakat, penemuan baru, dan kontak dengan kebudayaan lain. 

Seperti yang terjadi pada sub-budaya SKINHEAD, kontak dengan kebudayaan 

dan pandangan lain. Seperti contoh, terjadi pada sub-budaya SKINHEAD yang 

berujung pada friksi-friksi di dalam SKINHEAD dengan adanya ideologi lain 

yang kontak dengan sosial budaya SKINHEAD di lingkungan kehidupannya.  

                                                           
26 Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 
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1.5.2 Rasisme 

Menurut Prof. Dr. Jamil Salmi. Ph.D dalam bukunya menerangkan 

bahwa rasisme adalah dimensi lain dari kekerasan alienatif27 dalam ekonomi 

kapitalis. Disini penting untuk dicatat bahwa rasisme bukan hanya kebencian 

untuk mengisolasikan beberapa orang pinggiran yang mempunyai ide-ide yang 

menyimpang dan berbeda. Rasisme esensinya merupakan sebuah fenomena 

sosial dan perannya sama dengan ideologi dalam masyarakat kapitalis.28   

1.5.3 Partai Politik 

Dari buku milik Prof. Miriam Budiardjo, partai politik secara umum 

dapat dikatakan bahwa partai partai politik adalah suatu kelompok terorganisir 

yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang 

sama. Tujuan partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan 

merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. 

Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara besar yang 

menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-

lembaga pemerintahan yang resmi. 

 

“Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti 
pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu 
menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan 
public (A party is any political group that present at elections, 

                                                           
27 Kekerasan alienatif merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak 

pertumbuhan kejiwaan (emosi), budaya atau intelektual (right to emotional, culture, or 
intellectual growth).  
Salmi, Jamil. 2005. Violence and Democratic Society: Hooliganisme dan Masyarakat 
Demokrasi. Pilar Media. Hal. 42. 

28 Ibid Salmi, Jamil. 2005. Violence and Democratic Society: Hooliganisme dan Masyarakat 
Demokrasi. Hal. 42. 
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and is capable of placing through elections candidates for public 
office)”29 

 

Banyak pengertian dari sarjana politik akan partai politik, dalam 

pengertian-pengertian tersebut aspek untuk berada dalam kekuasaan 

kepemerintahan merupakan suber utama yang memunculkan keberadaan partai 

politik. Dari berbagai aspek masyarakat beberapa diantaranya berkompetisi 

untuk menguasai kekuasaan pemerintah dengan cara konstitusional dengan 

bergabung dan masuk kedalam partai politik. 

1.5.4 Sistem Kekerabatan dan Organisasi Dalam Hubungan Antara 

Unsur-unsur Kebudayaan. 

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam 

struktur sosial. M. Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu 

masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari 

masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri 

dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan 

perkawinan.30 Dalam kajian sosiologi-antropologi, ada beberapa macam 

kelompok kekerabatan dari jumlahnya relative kecil hingga besar seperti 

keluarga ambilineal, klan, fatri, dan paroh masyarakat. Di masyarakat umum 

kita juga mengenal kelompok kekerabatan lain seperti keluarga inti, keluarga 

luas, keluarga bilateral dan keluarga unilateral. 

                                                           
29 Ibid. Budiardjo, Miriam. Hal. 404. 
30 Eviyanti, Sari. Tugas Akhir Sarjana Strata 1: Taman Budaya Kalimantan Tengah. https://e-

journal.uajy.ac.id/2374/3/2TA12077.pdf (dikses tanggal 15 November 2017). 
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Sementara itu, organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang di 

bentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 

berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-

sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu yang tidak mudah didapat secara perorangan melainkan membutuhkan 

individu lain untuk mencapainya. 

 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif, di mana 

penulis berusaha menerangkan pengaruh dari intervensi British National Party 

(BNP) terhadap perkembangan sub-budaya SKINHEAD di Negara Inggris. 

Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis berusaha mencari tahu kepentingan 

apa saja yang dimiliki dan bagaimana intervensi yang dilakukan oleh British 

National Party (BNP) dalam perkembangan sub-budaya SKINHEAD di 

Negara Inggis. 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah melalui 

studi kepustakaan, di mana data – data yang diperoleh berasal dari buku, jurnal, 

artikel ilmiah dan juga internet. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis 

mencari dan mengambil data dari berbagai sumber dan dikumpulkan serta 
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dipilih data yang akan dianggap masuk dan mampu membantu penulis 

menjelaskan fenomena yang dikaji oleh penulis. 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian sangatlah penting untuk digunakan sebagai 

acuan atau panduan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang berhubungan 

dengan rumusan masalah penelitian. 

1.7.1 Batasan Materi 

Batasan materi sangat diperlukan untuk memberikan batasan pada 

penulisan agar penelitian yang dilakukan tidak meluas dan dapat memfokuskan 

penelitian yang ada. Batasan materi dari penelitian ini difokuskan pada 

pembahasan bagaimana pengaruh intervensi British National Party (BNP) 

dalam perkembangan sub-budaya SKINHEAD di Negara Inggris beserta akibat 

dari intervensi yang di muncul dalam segi internal dan eksternal. 

1.7.2 Batasan Waktu 

Untuk memfokuskan penelitian ini, peneliti membatasi pembahasan 

ketika awal mula perkembangan sub-budaya SKINHEAD (tahun 1960-an) dan 

ketika meredupnya SKINHEAD di Negara Inggris (tahun 1990-an).  

 

1.8 Argumen Pokok 

Pada penulisan ini, penulis beragumen terhadap penelitian dengan judul 

“pengaruh intervensi partai politik The British National Party (BNP) terhadap 

perkembangan sub-budaya SKINHEAD di Negara Inggris” ialah intervensi yang 
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berisikan rasisme tersebut menghasilkan pengaruh internal dan eksternal. Dan 

pada pengaruh yang pertama, yaitu pengaruh internal dengan argumen 

mengakibatkan terjadinya friksi pada SKINHEAD sehingga terdapat beberapa 

fraksi yang berbeda-beda, kemudian adanya penurunan jumlah anak muda Inggris 

yang menjadi atau memilih jalan hidup (way of life) sub-budaya SKINHEAD, dan 

pengaruh internal lainnya yaitu tudingan terhadap SKINHEAD sebagai pelaku 

kejahatan yang berisukan rasisme. 

Setelah itu, pada pengaruh eksternal sebab dari intervensi tersebut ialah 

mengakibatkan penguat eksistensi partai politik BNP di Negara Inggris, dengan 

mengambil peran SKINHEAD white power sebagai anggota dan aksi propaganda 

untuk penduduk Negara Inggris. Selain itu, pengaruh eksternal lainnya ialah 

keberadaan SKINHEAD white power sebagai sumber legitimasi dan mobilisasi 

massa bagi BNP, dan kemudian terdapat opini partisan politik akan partai politik 

BNP jika partai tersebut merupakan partai fasis dengan pandangan ekstrim far-

right yang begitu rasis seperti perwujudan ideologi Neo-Nazi. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

 Dalam skripsi ini penulis membagi skripsi ini menjadi lima bagian untuk 

menjelaskan fenomena yang sedang dikaji, adapun kelima bagian tersebut adalah 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latas belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, landasan 

teori/konsep, metode penelitian, ruang lingkup penelitian, argumen pokok dan 

sistematika penulisan. Setelah itu dalam Bab II Intervensi BNP Pada 
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Perkembangan Sub-budaya SKINHEAD, pada bab ini penulis akan 

memaparkan sub-budaya di Negara Inggris (khususnya SKINHEAD), kemudian 

dilanjutkan dengan memaparkan BNP sebagai partai politik, dan dilanjutkan 

dengan pemaparan kepentingan BNP dalam mengintervensi SKINHEAD, model 

intervensi BNP, dan pada bab ini ditutup dengan pemaparan proses dan 

pergerakan intervensi BNP. Selanjutnya pada Bab III Pengaruh Internal 

Intervensi BNP Pada Perkembangan Sub-budaya SKINHEAD, bab ini akan 

memaparkan pengaruh-pengaruh internal pada sub-budaya SKINHEAD, 

pemaparan tersebut seperti friksi pada sub-budaya SKINHEAD, kemudian 

terdapat juga pemaparan akan penurunan jumlah sub-budaya SKINHEAD, dan di 

akhiri dengan tudingan terhadap SKINHEAD sebagai pelaku kejahatan berisu 

rasisme. Dan pada Bab IV Pengaruh Eksternal Intervensi BNP Pada 

Perkembangan Sub-budaya SKINHEAD, di dalam bab ini penulis akan 

menjelaskan pengaruh eksternal dari intervensi BNP pada perkembangan sub-

budaya SKINHEAD, pemaparnya seperti penguat eksistensi BNP di Negara 

Inggris, kemudian dilanjutkan dengan pendeskripsian sumber legitimasi dan 

mobilisasi massa BNP. Dan di akhiri dengan pemaparan opini partisan politik 

akan partai politik BNP. Sedangkan pada Bab V ialah Kesimpulan yang akan 

disajikan pada catatan akhir penulisan. 


