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BAB III 

PENGARUH INTERNAL INTERVENSI BNP PADA PEKEMBANGAN 

SUB-BUDAYA SKINHEAD 

 

Pada bab ketiga ini akan terdapat pendeskripsian pengaruh internal dari 

intervensi BNP pada perkembangan sub-budaya SKINHEAD. Di dalamnya akan 

terdapat pendeskripsian friksi pada sub-budaya SKINHEAD serta fraksi yang 

muncul di dalam SKINHEAD, kemudian terdapat penurunan jumlah sub-budaya 

SKINHEAD sebagai dampak negatif image oleh publik Inggris. Dan pada bab ini 

di akhiri dengan pendeskripsian tudingan terhadap SKINHEAD sebagai pelaku 

kejahatan berisu rasisme. 

 

3.1 Friksi Pada Sub-Budaya SKINHEAD 

Friksi pada sub-budaya anak muda Inggris merupakan awal baru sebuah 

sub-budaya baru atau munculnya sebuah sub-budaya baru yang kontra dari 

sebelumnya dan juga friksi dapat menjadi sebuah akhir dari sub-budaya yang 

terfriksi. Seperti pada SKINHEAD, Mod (Modernisme) adalah sebuah sub-

budaya anak muda kelas bawah dari negara Inggris yang terfriksi menjadi dua 

bagian sebab dari anak-anak Mod yang berisikan anak muda kelas menengah atas 

dengan membawa paten style Mod, friksi dari Mod tersebut seperti Mod (berisi 

anak muda dari kelas menengah atas), dan Hard Mod (berisi anak muda dari kelas 

bawah). Pada tahun 1967, fraksi dari Mod, sub-budaya Hard Mod yang pada 

nantinya menjadi sub-budaya yang sekarang ini disebut sebagai sub-budaya 
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SKINHEAD.46 Para Hard Mod muncul akibat penolakan terhadap Mod (kalangan 

menengah atas), dan tingkah laku yang mereka tunjukan lebih keras dibandingkan 

dengan Tradisional Mod, dan pada sebaliknya Mod yang berisikan anak muda 

kelas menengah atas kontra dengan Hard Mod, serta kebanyakan dari mereka 

(Mod dari anak muda kelas menengah atas) yang berkuliah dan mengambil 

jurusan seni berakhir menjadi sub-budaya Hippie. 

Musik tidak terlepas dari sub-budaya di Negara Inggris dan membudaya 

pada anak mudanya, dan sub-budaya di Negara Inggris mendengarkan dan 

terpengaruh genre musik yang berbeda-beda meskipun ada pula beberapa sub-

budaya yang mendengarkan genre musik yang sama. Anak-anak Rockers (Bikers) 

dengan musik Rock n’ Roll, Mod dengan musik Modern Jazz dan Blues, Hard 

Mod (SKINHEAD) dengan musik ska (sebelumnya Modern Jazz), Rastafari 

dengan musik Reggae, Teddy boys dengan musik Rock n’ Roll, Beat Generations 

dengan musik Modern form of jazz, Punk dengan musik Punk Rock, dan Hippies 

dengan musik Progresive Rock. 

Awal mucul sub-budaya SKINHEAD, genre musiknya ialah genre ska, 

dan musik ska menjadi pendamping disaat mereka berkumpul bersama pada suatu 

show off band ataupun hanya melalui radio atau tape. Seiring berjalannya waktu 

beberapa orang sub-budaya SKINHEAD yang pada umumnya berkulit putih ada 

yang memilih untuk memperdengarkan genre musik punk/ punk rock dengan 

alasan untuk tidak ingin berbaur dengan orang-orang berkulit hitam. Maka genre 

                                                           
46 Gelder, Ken and Thornton, Sarah. 1997. The Subculture Reader. London: Routledge. 
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musik punk rock dan oi inilah yang menjadi 

sebab friksi awal dari sub-budaya 

SKINHEAD. 

Dalam penulisan ini, perbedaan genre 

musik yang menjadi friksi awal merupakan 

salah satu sebab yang memudahkan intervensi 

dari British National Party kedalam sub-

budaya SKINHEAD, dan menjadikan friksi 

pada sisi genre musik tersebut menjadi friksi 

semakin terlihat jelas. Awal adanya friksi dari 

sub-budaya SKINHEAD ialah friksi yang 

sekedar perbedaan pada menikmati genre musik, dan akibat intervensi British 

National Party friksi sub-budaya SKINHEAD menjadi perbedaan pandangan 

serta pedoman akan SKINHEAD itu sendiri, hingga terdapat violence pada 

internal SKINHEAD.  

British National Party (BNP) masuk dan mengintervensi sub-budaya 

SKINHEAD melalui orang-orang partisan BNP (fasis, ultra-nasionalis dan rasis), 

partisan BNP yang masuk dan mengintervensi sub-budaya SKINHEAD 

merupakan orang-orang BNP yang juga berasal dari sub-budaya SKINHEAD. 

Partisan BNP bergaul dengan anak muda SKINHEAD untuk memilah anak muda 

SKINHEAD yang dapat menerima pendapat-pendapat partisan BNP guna 

dikumpulkan, dipropaganda dan didoktrin oleh perwakilan BNP yang bukan 

SKINHEAD (orang BNP yang memiliki jabatan). 

 
Gambar 3.1.1. Seorang anak 

SKINHEAD berkulit hitam. 
 

Sumber: https://pinterest.co.uk/ 
sunshine1907/skaaaaa/ 
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Propaganda dan doktrin dari BNP membuahkan pegangan untuk 

SKINHEAD (white power) yang menghasilkan fraksi SKINHEAD white power 

yang begitu mencolok, dengan logo 

nazi dan nuansa warna merah hitam 

pada asesoris menjadikan simbol yang 

disebut oleh orang Inggris dengan 

SKINHEAD neo-nazi.47 SKINHEAD 

white power lebih keras dari pada sub-

budaya SKINHEAD, mereka tidak 

pandang bulu dalam menggunakan 

kekerasan, seperti minoritas (imigran) 

dan sub-budaya lainnya (selain 

SKINHEAD white power) menjadi 

sasaran kekerasan mereka (violence). 

Macam-macam friksi pada 

SKINHEAD setelah intervensi partai politik British National Party ialah 

Traditional Skinheads adalah SKINHEAD yang menolak semua bentuk politik 

dan label (mayor label); Skinheads Against Racial Prejudice (SHARP) adalah 

salah satu dari SKINHEAD yang anti rasis; Skinheads White power atau National 

Socialist (Neo-Nazi) adalah SKINHEAD yang dikenal sebagai SKINHEAD rasis 

dengan tindakan violence-nya; dan Red Anarchistic Skinheads (RASH) adalah 

                                                           
47 Ibid. Marshall, G. 1994. Spirit of ’69 (2nd edition). 

 
Gambar 3.1.2. Ciri-ciri 

SKINHEAD pada umumnya, seperti: 
rambut gundul hingga botak, 
menggunakan sepatu boots, celana 
jean’s, jaket penerbang, kaos berkerah 
atau kemeja (fred perry/ben sherman), 
braces/suspender. 

 
Sumber: http://oiskinhead.altervista.or 
g/abbigliamento/ 
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Komunis SKINHEAD; 

dan beberapa dari 

mereka yang tidak rasis 

memanggil SKINHEAD 

yang rasis dengan 

sebutan Bonehead.48 

Friksi yang 

terjadi pada sub-budaya 

SKINHEAD dengan 

menghasilkan beberapa 

sub-SKINHEAD, dan 

sub-SKINHEAD tersebut memiliki ciri-ciri simbol dan atribut serta ideologi yang 

berbeda. SKINHEAD tradisional (Trad Skin) adalah sub-SKINHEAD yang 

memiliki ciri-ciri seperti SKINHEAD sebelum terintervensi atau terfriksi, serta 

Trad Skin tidak mencampur politik dengan menjadi SKINHEAD. Sedangkan 

SKINHEAD SHARP memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan Trad Skin, 

namun SHARP memilih untuk ikut ambil bagian dalam berpolitik, dan 

menjadikan mereka sebagai skinhead yang kontra rasisme/anti rasis. 

                                                           
48 Ibid. Cox, Aleasha. Youth Gang in The UK: Myth or Reality. 

 
Gambar 3.1.3. Gig  pada white power band. 

SKINHEAD rasis dengan style yang bernuansa warna 
merah, seperti pada sepatu boots, tali sepatu boots, dan 
pakaian serta pin yang menyimbolkan rasisme. Mereka 
sering berpose “heil Hittler” saat di foto, hal tersebut 
menyimbolkan white supremacy”. 
 
Sumber: https://timeline.com/skrewdriver-white-power-ski 
nhead-70a54a99ee77 
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Berbeda dengan Trad Skin dan 

SHARP, SKINHEAD white power 

lebih dikenal dengan SKINHEAD yang 

memiliki pandangan politik sayap 

kanan ekstrim dan nuansa rasisme 

dapat dilihat dari ciri-ciri yang mereka 

gunakan, seperti braces/suspender 

berwarna merah, sepatu boots dan atau 

tali sepatu berwarna merah, tato simbol 

rasis, swastika, SS rune dan lain 

sebagainya, dan pin atau atribut 

bersimbol rasisme. Sedangkan RASH 

sedikit berbeda dengan sub-

SKINHEAD seperti Trad Skin, SHARP 

dan SKINHEAD white power. RASH 

terbentuk jauh setelah friksi dari 

intervensi BNP terhadap perkembangan 

sub-budaya SKINHEAD, namun sub-

SKINHEAD RASH adalah friksi 

SKINHEAD dari sistem dan politik 

seperti friksi sebelumnya. Dengan idologi 

atau pandangan komunis, RASH 

memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan 

 

Gambar 3.1.4. Simbol-simbol yang 
digunakan oleh skinhead dengan 
pandangan rasisme. 
 
Keterangan gambar: 

1. Celtic cross versi white power. 
2. Odal Rune (Budaya Nordic). 
3. White fist (white power). 
4. Iron cross dengan swastika. 
5. SS Rune. 
6. Totenkopf. 
 

Sumber: 
https://statemaster.com/encyclo 
pedia/Nazi_skinhead 

 

Gambar 3.1.5. Logo atau lambang 
SKINHEAD dari kelompok Red & 
Anarchistic Skinheads. 
 
Sumber: https://ipfs.io/ipfs/QmXoypiz 
jW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkD
DP1mXWo6uco/wiki/Red_and_Anar
chist_Skinheads.html 
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friksi SKINHEAD yang lain, dan 

RASH memiliki pandangan 

libertarian49, anti fasis dan anti 

kapitalis, ketiga pandangan tersebut 

di lambangankan dengan tiga arah 

panah pada logo RASH. 

SKINHEAD yang tak 

terlepas dari musik dengan berbagai 

genre yang mereka perdengarkan 

seperti reggae, ska, punk dan oi, 

SKINHEAD juga memperdengarkan 

band yang dibentuk dari sub-budaya 

SKINHEAD itu sendiri. Dari 

beberapa band SKINHEAD yang 

ada, banyak dari mereka yang 

merepresentasi SKINHEAD dan resistensi terhadap negara, dan terdapat pula 

band SKINHEAD yang mengandung isu rasisme. 

 

3.2 Penurunan Jumlah Sub-budaya SKINHEAD 

Berawal dari friksi pada sub-budaya SKINHEAD yang menghasilkan 

beberapa fraksi akibat dari intervensi BNP dari pemaparan sebelumnya, terjadi 

pula penurunan jumlah SKINHEAD akibat dari intervensi tersebut. Penurunan 

                                                           
49 Libertarian adalah ideologi yang lebih menonjol dari ideologi libertarianisme, dengan 
menganjurkan kolektivisme dan seringnya penggunaan egalitarianism. 
http://www.anarchisme.wikibis.com/libertaire.php, (diakses tanggal 26 Februari 2018). 

Lirik lagu dari band Tattooed Mother 

Fucker dengan judul Violence Reigns 

Supreme yang mengandung ajakan kedapa 

orang-orang kulit putih (terutama 

SKINHEAD white power) untuk melakukan 

kekerasan (violence) terhadap minoritas atau 

kelompok lain. Kutipan lirik lagu tersebut 

seperti “…there’s no reason why, no asking 

questions, blood starts another boot in, 

swing another blow…  stand for your 

colours, you’ll fight and die… hey you ya’ 

bastards, time to kick some ass, no thought 

of consequence…” 

Sedangkan lagu dari band Skrewdriver 

dengan judul government action adalah lagu 

resistensi terhadap negara, kutipan lirik lagu 

tersebut seperti “…gimmie some, 

government action, gimmie some, gimmie 

satisfaction… things are changing for the 

British kids, gotta be old to get money, yeah, 

can’t afford a drink so I gotta stay bored, 

Can’t afford a bed, gotta sleep on the 
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jumlah SKINHEAD ini adalah penurunan atau berkurangnya anak muda Inggris 

yang mengekspresikan diri dan menganut way of life SKINHEAD, dan keluarnya 

anak muda Inggris yang menjadi bagian dari SKINHEAD serta lepasnya way of 

life SKINHEAD dari sebelum intervensi British National Party (BNP).  

Munculnya berbagai fraksi dan terdapatnya konflik antar sub-budaya 

SKINHEAD, konflik dengan minoritas diberbagai tempat, dan tindakan kekerasan 

langsung maupun tidak langsung meskipun terhadap sesama SKINHEAD yang 

berbeda fraksi, dan oleh karena beberapa hal tersebut banyak diantara orang tua 

tidak mengizinkan anak-anaknya untuk begaul dan menjadi bagian dari 

SKINHEAD serta terdapat pula anak muda Inggris yang enggan untuk menjadi 

bagian dari SKINHEAD. Hal tersebut menjadi sebab berkurangnya anak muda 

Inggris yang mengekspresikan diri dan menganut way of life SKINHEAD. 

Pada Perkara lain, sifat keras dari SKINHEAD yang sering berujung pada 

violence mudah tersebar luas sebab dari media informasi. Media informasi 

sebagai konsumsi publik lebih sering menginformasikan fraksi SKINHEAD far-

right (white power/ neo-Nazi) sebagai identitas dari SKINHEAD itu sendiri dan 

menjadikan publik semakin memiliki pandangan negatif terhadap sub-budaya 

SKINHEAD. Oleh beberapa hal negatif yang timbul dan terlebih pandangan 

negatif akan SKINHEAD menjadikan mereka semakin terpojok dan berakibat 

nilai negatif pada pandangan umum akan sub-budaya SKINHEAD.  

Dari sub-budaya SKINHEAD yang dikenal tidak berbau akan politik dan 

rasis (rasis yang terlihat jelas/ diperlihatkan) hingga menjadi friksi dan terdapat 

fraksi SKINHEAD white power/ neo-Nazi merupakan akibat dari intervensi BNP 
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yang memiliki kepentingan dalam sub-budaya SKINHEAD. Maka penurunan atau 

berkurangnya anak muda Inggris di jalanan merupakan hasil dari intervensi BNP 

untuk memilah SKINHEAD hingga tersaring SKINHEAD white power yang 

berguna bagi partai politik British National Party (BNP). Dan salah satu kegunaan 

dari SKINHEAD white power adalah sebagai mobilisasi massa dan sumber 

legitimasi BNP. 

Pada awal tahun 70-an, terjadi penurunan anak muda SKINHEAD di 

jalanan dan pada tahun yang sama bermunculan simbol-simbol dari neo-nazi yang 

dipakai pada sub-budaya SKINHEAD, yaitu fraksi SKINHEAD far-right 

(SKINHEAD white power/ neo-Nazi).50 Pada tahun ini, kematangan dari fraksi 

SKINHEAD white power terlihat besamaan dengan aksi massa dari BNP yang 

menyuarakan isu imigran sebagai penghacur negara, salah satunya ialah 

rendahnya gaji buruh. 

 

3.3 Tudingan Terhadap SKINHEAD Sebagai Pelaku Kejahatan Berisu 

Rasisme 

Tudingan atau penuduhan merupakan kejahatan dengan merusak nama 

baik seseorang atau kelompok karena hal tersebut bisa berdampak pada 

keseharian seseorang atau kelompok tersebut. Di cap sebagai sebuah hal yang 

baik akan mendatangkan kebaikan, namun tidak dengan sebaliknya. Dalam 

penulisan ini, SKINHEAD yang di dalamnya terdapat fraksi yang berbeda-beda 

                                                           
50 Ibid. @ndy. http://slackbastard.anarchobase.com (diakses tanggal 19 September 2016). 
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menjadikan cap, tudingan atau penuduhan adalah hal yang salah karena setiap 

fraksi memiliki perbedaan secara simbol dan bahkan pemahaman (way of life).  

Cap rasisme pada sub-budaya SKINHEAD tak terlepas dari informasi 

yang disajikan oleh media 

informasi, dengan adanya 

sebuah kejahatan rasisme yang 

belum terpidana sebagai 

pelakunya, SKINHEAD akan 

tertuduh sebagai seseorang atau 

kelompok yang melakukannya 

berdasarkan atas pandangan 

negatif yang melekat pada 

SKINHEAD, hal tersebut tidak 

serta-merta terjadi, malinkan 

terdakwa dari pelaku kejahatan 

menggunakan simbol dan style 

atau atribut dari SKINHEAD. Cap tersebut seolah-olah seperti satu-kesatuan yang 

dinilai oleh masyarakat, seseorang SKINHEAD terdakwa tersebut adalah satu 

kesatuan dari SKINHEAD terlepas dari fraksi mana terdakwa tersebut berasal, 

hingga muncul penilaian bahwa SKINHEAD adalah sub-budaya yang rasis 

dengan tidak segan-segan melakukan kejahatan dan tindakan langung. 

Tudingan sebagai sub-budaya yang rasis tidaklah datang begitu saja, 

tudingan tersebut berdasarkan rekapitukasi data informasi kejadian kekerasan dan 

 

Gambar 3.3.1. Gambar berikut ialah foto 
Curtis Allgier dengan penjelasan tato di wajahnya, 
ia  salah satu contoh tahanan kriminal seorang 
SKINHEAD white supremacist dengan tato 
simbol-simbol di wajahnya. 

 
Sumber: https://l-cat.blogspot.co.id/2010/11/final-
major-project-case-study-
on.html?showComment=1519663590834#c48552
17694383987834 
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tindakan rasis yang dilakukan oleh SKINHEAD white power, dan hingga diterima 

oleh penduduk sebagai tindakan sub-budaya SKINHEAD. Pemberitaan yang terus 

menerus dikaitkannya SKINHEAD dengan isu rasis menjadi propaganda media 

informasi, karena ketidak tahuan masyarakat akan apa, siapa dan bagaimana 

SKINHEAD sebenarnya, sehingga secara tidak langsung masyarakat menilai 

secara umum bahwa SKINHEAD adalah sub-budaya yang keras dan rasis.  

Dampak dari intervensi BNP terhadap perkembangan sub-budaya 

SKINHEAD yang ingin memilah dan menggunakan SKINHEAD tidak hanya 

berakibat terjadinya friksi pada SKINHEAD seperti yang mereka inginkan, 

namun terdapat juga dampak yang terjadi dan dilakukan oleh SKINHEAD white 

power, seperti kejahatan rasis hingga tindakan kriminal yang terjadi paska British 

National Party mengintervensi perkembangan sub-budaya SKINHEAD. Disisi 

lain, SKINHEAD yang tidak rasis seperti tradisional SKINHEAD dan SHARP 

lebih banyak menyuarakan dan menjelaskan bahwa SKINHEAD sebenarnya 

bukanlah sub-budaya yang rasis, dan mereka menyatakan bahwa SKINHEAD 

yang sebenarnya adalah mereka, dan bukanlah bonehead atau mereka yang 

menyebut diri sebagai SKINHEAD white power dan RASH. 
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