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BAB II 

PERKEMBANGAN IDEOLOGI PUNK SEBAGAI BENTUK RESISTENSI 

TERHADAP PERMASALAHAN SOSIAL-POLITIK. 

 

Dalam Bab ini, peneliti menjelaskan mengenai awal kelahiran atau kemunculan 

ideologi Punk di Inggris , yang kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan 

subkultur yang besar, dan menggambarkan musik Punk sebagai salah satu bentuk 

perlawanan, kritik atau protes terhadap pemerintah yang dirasa bertanggung jawab 

terhadap permasalahan sosial politik yang terjadi. Hingga penyebaran ideologi Punk ke 

Amerika Serikat. 

 

2.1 Awal Kemunculan Ideologi Punk di Inggris 

Gerakan anak muda yang diawali dari kelas-kelas pekerja ini dilatarbelakangi 

oleh masalah ekonomi dengan tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi. Pada 

tahun 1970 an, Inggris mengalami krisis ekonomi sehingga muncul perkembangan 

kapitalisme, yang telah membuat Pemerintah Inggris mengeksploitasi, menindas, dan 

menekan kelas pekerja, demi usaha pemulihan ekonomi.1 Ideologi Punk kemudian lahir 

sebagai bentuk ketidakpuasan akan sistem dan peraturan yang berlaku di Inggris, serta 

sebagai bentuk ide dan perlawanan kelas pekerja terhadap pemerintahan yang 

menerapkan sistem kapitalisme, dengan melakuan berbagai tindakan eksploitasi, 

penindasan, dan diskriminasi terhadap para pekerja industri.  

                                                           
1 Fajar Munggah Pramdani, ( 106032201102 ), 2012, Profil Komunitas Punk Marginal Dan Faktor Pendorong 

Menjadi Punk . Skripsi Jurusan Sosiologi – FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dalam 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24010/3/FAJAR%20MUNGGAH%20PRAMDANI.p

df  (12 /6 /2016) 12.21 WIB. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24010/3/FAJAR%20MUNGGAH%20PRAMDANI.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24010/3/FAJAR%20MUNGGAH%20PRAMDANI.pdf
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Punk merupakan ideologi yang lahir dari suatu komunitas yang berasal dari 

orang-orang yang merasa hidupnya tertindas (kaum pekerja/golongan bawah) oleh 

pemerintah atau oleh golongan atas (bangsawan) yang pertama kali terjadi di kota 

London, Inggris pada tahun 1970 an. Berawal dari ketidaksukaan terhadap 

Pemerintahan Ratu Elzabeth II dan sistem monarki yang dianggap menjadi penyebab 

terjadinya ketimpangan ekonomi terhadap kelas pekerja. Sistem monarki seringkali 

dianggap hanya menguntukngkan golongan aristokrat2, dan kaum bangsawan semata.3 

Kemudian berlanjut kepada Pemerintahan Margaret Thatcher dengan 

kebijakannya yang membebani kaum buruh atau kelas pekerja. Ketika masa awal 

jabatanya, perekonomian Inggris belum stabil, inflasi4 melonjak hingga 25% dan 

jumlah pengangguran ikut meningkat. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Thatcher 

yaitu mengurangi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara mengurangi 

upah buruh.5 Hal tersebut kemudian mengakibatkan banyak sekali masyarakat di 

Inggris yang harus tinggal dan hidup di jalanan karena adanya tekanan ekonomi. Hal 

ini yang kemudian menyebabkan lahirnya budaya baru yang biasa disebut dengan 

istilah Public United Not Kingdom atau yang biasa disingkat dengan kata Punk.6 

 

 

 

                                                           
2Aristrokasi adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada ditangan kelompok kecil, yang mendapat 

keistimewaan, atau kelas yang berkuasa. 
3 Joanna Margaret Pickles, Dari Subkultur Ke Budaya Perlawanan: Aspirasi Dan Pemikiran Sebagian Dari 

Kaum Punk/Hardcore Dan Skinhead Di Yogyakarta Dan Bandung. Program ACICIS, 2000, Universitas 

Muhammadiyah Malang, Indonesia. Diakses dalam 

http://www.acicis.murdoch.edu.au/hi/field_topics/pickles.pdf (12/6/2014) 12.30 WIB.  
4Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus, atau 

terjadi penurunan nilai mata uang dalam negeri. 
5Kontan news, Lima Kebijakan Kontroversial Margaret Thatcher. Diakses dalam 

http://internasional.kontan.co.id/news/lima-kebijakan-kontroversial-margaret-thatcher (12/6/2016) 12.21 WIB 
6MBT Sirait, 2010, Deskripsi Musik, Gaya Hidup dan Performance Komunitas Street Punk di Kota Medan. 

Karya Tulis Ilmiah – Universitas Sumatera Utara. Diakses dalam 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20123/5/Chapter%20I.pdf (12/6/2016) 12.27 WIB. 

http://www.acicis.murdoch.edu.au/hi/field_topics/pickles.pdf
http://internasional.kontan.co.id/news/lima-kebijakan-kontroversial-margaret-thatcher
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20123/5/Chapter%20I.pdf
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2.2 Anarki Sebagai Ideologi Dasar Punk. 

 Istilah anarkisme di dalam Punk sebenarnya tidak berkaitan dengan suatu 

tindakan pengrusakan, perkelahian, atau kekerasan massa seperti yang diberitakan oleh 

media massa pada umumnya. Anarkisme adalah sebuah teori politik yang berasumsi 

untuk menghapuskan segala bentuk otoritas dalam bentuk apapun, sebagai upaya 

menciptakan kehidupan masyarakat tanpa hirarki ekonomi, sosial, dan politik. 

Ketiadaan aturan pengekang (pemerintah, perusahaan dan sebagainya) adalah sebuah 

polakehidupan yang diharapkan dapat diterapkan dalam sistem sosial.7 Atau dengan 

kata lain dapat dipahami sebagai gerakan anti-pemerintah.  

Paham anarkisme muncul dari berkembangnya beberapa isu politik yang 

dianggap harus dihapuskan dalam kehidupan masyarakat seperti, anti-kapitalisme, yang 

menyebabkan ketimpangan ekonomi yang selalu menguntungkan kaum elit. Anti-

perang, rasisme, dan fasisme atau supranasionalis, yang beranggapan bahwa tak ada 

bangsa yang melebihi bangsa lain, semua bangsa dan ras adalah sederajat (power of 

equality).8 

Dari paham inilah kemudian muncul istilah anarko Punk, yaitu bagian dari 

gerakan subkultur Punk yang dilakukan oleh individu, kelompok atau group band yang 

secara khusus menyebarkan pesan anarkisme. Beberapa grup band kemudian lahir 

sebagai bentuk dari gerakan anarko Punk yang menyampaikan pesan anarkisme, salah 

satunya yaitu Sex Pistols, yang menentang Pemerintahan Ratu Elizabeth II dan sistem 

monarki di Inggris.9 Dalam lirik-lirik lagu Sex Pistols,banyak mengandung pesan 

                                                           
7Muhammad Fahmi Nur Cahya, Fenomenologi Anarkisme. Diakses dalam http://journal.unair.ac.id/download-

fullpapers-kmntsa11e00b523full.pdf (12 /6 /2016) 12.53 WIB. 
8Ibid. 
9Op. Cit. Fajar Munggah Pramdani, ( 106032201102 ), 2012, Profil Komunitas Punk Marginal Dan Faktor 

Pendorong Menjadi Punk 

http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsa11e00b523full.pdf
http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsa11e00b523full.pdf
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perlawanan sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat, khususnya kaum Punk terhadap 

pemerintahan yang berkuasa saat itu.  

Dari ideologi anarkisme ini, kemudian muncul pandangan atau semangat anti-

kemapanan. Anti kemapanan di dalam Punk adalah sebuah bentuk kebebasan berpikir. 

Kebebasan berpikir kemudian melahirkan free thinker dalam berbagai aspek kehidupan, 

mulai dari kehidupan sosial dan politik. Anti kemapanan juga dapat dipahami sebagai 

bentuk perlawanan untuk tidak begitu saja mematuhi kehendak pemerintah atau 

penguasa yang dianggap berpotensi untuk membatasi kebebasan berpikir sehingga 

dapat mencegah orang-orang untuk dapat melihat sesuatu yang benar dari apa yang 

sedang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Inti penekanannya adalah sebuah bentuk 

kebebasan berpikir.10 

Sejak semula, gerakan subkultur Punk memang merupakan gerakan libertarian11 

yang anti penindasan. Para pelakunya adalah orang-orang yang tidak puas dengan 

kondisi sosial-politik. Artinya, gerakan Punk secara politik adalah suatu bentuk gerakan 

resistensi.Anti kemapanan dalam Punk kemudian berkembang untuk menjunjung tinggi 

kebebasan individu dalam berekspresi.12 Kebebasan berekspresi tersebut salah satunya 

diwujudkan dalam semangat kemandirian atau D.I.Y (Do it Your Self). Etika D.I.Y 

adalah sikap kemandirian atau bentuk independensi.13 Dari sinilah kemudian muncul 

istilah “Indie”, yang berasal dari kata Independen yang artinya “merdeka”, “bebas”, 

                                                           
10Febryan Muslich, 2014, Subaltern; Agama Kaum Punkers, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Surabaya. Diakses dalam http://www.docfoc.com/subaltern-agama-kaum-punkers 

(15/6/2016) 17.00 WIB 
11Libertarianisme adalah pandangan politik yang menjungjung tinggi kebebasan, sebagai fokus dan tujuan 

utama. Menekankan kebebasan politik, asosiasi sukarela dan keutamaan penilaian individu. 
12Gerakan Punk dan Perlawanan Terhadap Kapitalisme. Diakses dalam 

http://documentslide.com/download/link/gerakan-punk-dan-perlawanan-terhadap-kapitalisme (15/6/2016) 17.12 

WIB 
13Taufik Adi Susilo, 2009, Kultur Underground: Yang Pekak Dan Berterikam Di bawah Tanah, Jogjakarta: 

Garasi, hal. 67. 

http://www.docfoc.com/subaltern-agama-kaum-punkers
http://documentslide.com/download/link/gerakan-punk-dan-perlawanan-terhadap-kapitalisme
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dan “mandiri. Sebagai bentuk semangat untuk perubahan, sebagai upaya untuk 

menjalani hidup dan ketidaktergantungan. 

Semangat ini menggambarkan kehidupan kaum Punk yang tidak ingin terikat 

dengan peraturan-peraturan yang mengikat dan lebih memilih untuk membuat 

peraturan sendiri. Dalam konteks musik, indie lebih merujuk pada sikap mandiri secara 

total dalam bermusik. Misalnya, sistem produksi dilakukan oleh seorang musisi, atau 

band dengan membuat sendiri musiknya, merekam, dan kemudian memasarkan atau 

mendistribusikan hasil karya mereka sendiri secara mandiri. Membuat terbitan sendiri 

yang biasa disebut fanzine, hingga memiliki basis ekonomi sendiri yang biasa disebut 

dengan distro yaitu tempat menjual hasil rekaman, merchandise, fanzine, dan lain-

lain.14 Semangat kebebasan dan kemandirian tersebut adalah sebagai bentuk “self 

empowerment” dan “anti establishment”.15 

 

2.3 Jenis Komunitas Atau Gerakan Punk. 

Walaupun anarki menjadi dasar ideologi gerakan subkultur Punk, namun tidak 

semua kaum Punk diidentikan dengan sikap anarkisme, walaupun paham anarkisme 

memiliki peran penting dalam perkembangan gerakan Punk. Oleh karena itu, dalam 

perkembangannya, gerakan Punk atau komunitas Punk dikenal dengan beberapa jenis atau 

bentuk komunitas antara lain16 : 

                                                           
14Arum Sutrisni Putri (D0204033), 2011, Fashion Punk dan Identitas Remaja (Analisis Semiologi Terhadap 

Simbol-Simbol Visual Dalam Fashion Komunitas Punk Modis Solo Grand Mall (SGM) di Surakarta). Skripsi 

Jurusan Komunikasi – FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. Diakses dalam 

https://core.ac.uk/download/pdf/12350030.pdf (18/5/2016) 20.21 WIB   
15Diakses dalam http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab1/2011-2-01399-DS%20Bab1001.pdf 

(15/6/2016) 17.20 WIB 
16 Ratna Pratiwi (120569201099), 2016, Makna Punk Bagi Komunitas Street Punk (Studi Komunitas Street Punk 

Di Kota Tanjungpinang). Naskah Publikasi Program Studi Sosiologi – FISIP. Universitas Maritim Jaya Ali Haji 

Tanjungpinang. Diakses dalam 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_nr

CP9-HRAhULKY8KHWGaDm04FBAWCDAwAw&url=http%3A%2F%2Fjurnal.umrah.ac.id%2Fwp-

content%2Fuploads%2Fgravity_forms%2F1-

https://core.ac.uk/download/pdf/12350030.pdf
http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab1/2011-2-01399-DS%20Bab1001.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_nrCP9-HRAhULKY8KHWGaDm04FBAWCDAwAw&url=http%3A%2F%2Fjurnal.umrah.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2Fgravity_forms%2F1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e%2F2016%2F08%2FJURNAL-RP.pdf&usg=AFQjCNHlBFLTHNGNqQizZovzIaXq7IHCdA&sig2=wwDzvgYR4THeHDa78mbyeA&bvm=bv.145063293,d.c2I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_nrCP9-HRAhULKY8KHWGaDm04FBAWCDAwAw&url=http%3A%2F%2Fjurnal.umrah.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2Fgravity_forms%2F1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e%2F2016%2F08%2FJURNAL-RP.pdf&usg=AFQjCNHlBFLTHNGNqQizZovzIaXq7IHCdA&sig2=wwDzvgYR4THeHDa78mbyeA&bvm=bv.145063293,d.c2I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_nrCP9-HRAhULKY8KHWGaDm04FBAWCDAwAw&url=http%3A%2F%2Fjurnal.umrah.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2Fgravity_forms%2F1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e%2F2016%2F08%2FJURNAL-RP.pdf&usg=AFQjCNHlBFLTHNGNqQizZovzIaXq7IHCdA&sig2=wwDzvgYR4THeHDa78mbyeA&bvm=bv.145063293,d.c2I
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1. Anarcho / Anarko Punk. 

Anarko Punk merupakan salah satu komunitas yang sangat idealis dengan 

ideologi anarkisme yang mereka anut. Anarko Punk menganut anti-

otoritarian dalam sistem pemerintahan dan anti-kapitalis dalam sistem 

perekonomian yang kemudian mereka anggap dapat mengakibatkan 

ketimpangan kehidupan sosial. Band atau grup musik yang lahir dari 

komunitas anarko Punk memiliki kepedulian yang tinggi terhadap 

kehidupan politik, hal ini dibuktikan dengan upaya mereka yang 

mengangkat tema resistensi terhadap pemerintahan dan menolak sistem 

kapitalisme. 

2. Crust Punk 

Crust Punk disebut juga sebagai turunan dari anarko Punk, komunitas ini 

mulai berkembang di London sejak pertengahan tahun 1980 an, para 

anggota crust punk biasa disebut dengan istilah crusties, yang dikenal 

dengan sikap anti sosial mereka, yang tidak ingin bersosialisasi dengan 

kelompok masyarakat lain selain anggota dari kelompok mereka sendiri.  

3. Glam Punk 

Anggota fdari komunitas glam Punk merupakan kumpulan dari kelompok-

kelompok seniman yang menuangkan perlawanan mereka kedalam berbagai 

mecam bentuk karya seni. Anggota komunitas glam Punk sangat menjauhi 

                                                           
ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e%2F2016%2F08%2FJURNAL-

RP.pdf&usg=AFQjCNHlBFLTHNGNqQizZovzIaXq7IHCdA&sig2=wwDzvgYR4THeHDa78mbyeA&bvm=b

v.145063293,d.c2I (27/01/2017) 12.20 WIB 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_nrCP9-HRAhULKY8KHWGaDm04FBAWCDAwAw&url=http%3A%2F%2Fjurnal.umrah.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2Fgravity_forms%2F1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e%2F2016%2F08%2FJURNAL-RP.pdf&usg=AFQjCNHlBFLTHNGNqQizZovzIaXq7IHCdA&sig2=wwDzvgYR4THeHDa78mbyeA&bvm=bv.145063293,d.c2I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_nrCP9-HRAhULKY8KHWGaDm04FBAWCDAwAw&url=http%3A%2F%2Fjurnal.umrah.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2Fgravity_forms%2F1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e%2F2016%2F08%2FJURNAL-RP.pdf&usg=AFQjCNHlBFLTHNGNqQizZovzIaXq7IHCdA&sig2=wwDzvgYR4THeHDa78mbyeA&bvm=bv.145063293,d.c2I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_nrCP9-HRAhULKY8KHWGaDm04FBAWCDAwAw&url=http%3A%2F%2Fjurnal.umrah.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2Fgravity_forms%2F1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e%2F2016%2F08%2FJURNAL-RP.pdf&usg=AFQjCNHlBFLTHNGNqQizZovzIaXq7IHCdA&sig2=wwDzvgYR4THeHDa78mbyeA&bvm=bv.145063293,d.c2I
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perselisihan antara kelompok komunitas maupun kelompok masyrakat 

lainnya. 

4. Nazi-Punk 

Kelompok atau komunitas nazi-Punk yang menganut ideologi 

ultranasionalis kulit putih, yang keberadaannya sering dikaitkan dengan 

kaum skinhead. Semangat atau paham Nazi sangat terlihat pada para anggota 

komunitas ini, dibuktikan dengan kebencian mereka dengan kaum yahudi 

dan komunisme. 

5. Oi (Street Punk) 

Street Punk adalah komunitas yang bermula di Inggris pada tahun 1970 an 

yang identik dengan kehidupan di jalanan. Komunitas street Punk sangat 

bertetangan dengan kehidupan kaum elit dimana para anggotanya banyak 

berasal dari kelas pekerja yang memiliki masalah dengan upah atau gaji 

buruh yang rendah. Komunitas street Punk menyuarakan perlawanan 

mereka dengan musik yang dikenal dengan jenis musik Oi.!, yang 

mengangkat tema-tema tentang kehidupan dijalanan dan kehidupan kelas 

pekerja. 

6. Queercore 

Komunitas queercore merupakan komunitas yang berkembang di akhir 

tahun 1980 an, sebagai cabang atau bagian dari komunitas Punk yang 

anggotanya terdiri dari lesbian, homoseksual dan transgender. 

7. Riot Grrrl 

Komunitas riot grrrl mulai terbentuk sejak tahun 1991, dan anggotanya 

terdiri dari para wanita yang deikenal juga dengan istilah Punk feminis. Riot 

grrl sering mengangkat isu-isu tentag perlawanan terhadap bentuk 
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pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, seksualitas dan 

pemberdayaan perempuan. 

8. Scum Punk 

Scum Punk menamakan anggota dari komunitasnya dengan sebutan straight 

edge scene. Komunitas scum Punk dalam gerakannya mengutamakan 

kebersihan, kebaikan morl dan kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan sikap 

mereka yang anti terhadap penggunaaan alkoohol dan narkotika.  

 

2.4 Popularitas Ideologi Punk Di Inggris 

Perkembangan ideologi Punk di Inggris tidak dapat terlepas dari pengaruh gaya 

atau fashion dan musik yang meimiliki ciri khas tersendiri ala kaum Punk. 

Menjamurnya fashion dan musik Punk di Inggris secara langsung akan meningkatkan 

popularitas dan pengaruh budaya Punk di dalam kehidupan masyarakat di Inggris dan 

dalam perkembangannya menjadi budaya universal. 

 

2.4.1 Fashion Atau Busana Sebagai Identitas. 

Salah satu ciri umum yang menandai budaya kaum muda, ditandai dengan 

kepedulian mereka terhadap gaya. Kepedulian terhadap gaya merupakan perwujudan 

mereka dalam memanfaatkan objek materi. Gaya inilah yang kemudian memberi 

makna pada pakaian, penampilan, bahasa, mode interaksi, dan jenis musik dalam 

hubungan mereka satu sama lain.17 

                                                           
17 Siska Ratih Dewanti (14030110120027) 2014. Perilaku Imitasi Fashion SNSD oleh SONE Sebagai Bentuk 

Presentasi Diri Dan Identitas Sone (Analisis Fenomenologi Perilaku Fans Terhadap Artis Idolanya). Skripsi 

Jurusan Ilmu Komunikasi. FISIP-Universitas Diponegoro Semarang. Diakses dalam 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7r

eOkz6bRAhVINY8KHXbQCCIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.portalgaruda.org%2Farticle.php

%3Farticle%3D284529%26val%3D4687%26title%3DPERILAKU%2520IMITASI%2520FASHION%2520SN

SD%2520OLEH%2520SONE%2520SEBAGAI%2520%2520BENTUK%2520PRESENTASI%2520DIRI%252

0DAN%2520IDENTITAS%2520SONE%2520(ANALISIS%2520FENOMENOLOGI%2520PERILAKU%252

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7reOkz6bRAhVINY8KHXbQCCIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.portalgaruda.org%2Farticle.php%3Farticle%3D284529%26val%3D4687%26title%3DPERILAKU%2520IMITASI%2520FASHION%2520SNSD%2520OLEH%2520SONE%2520SEBAGAI%2520%2520BENTUK%2520PRESENTASI%2520DIRI%2520DAN%2520IDENTITAS%2520SONE%2520(ANALISIS%2520FENOMENOLOGI%2520PERILAKU%2520FANS%2520TERHADAP%2520ARTIS%2520%2520IDOLANYA)&usg=AFQjCNHkxqHavtQuE4i8nzPe9NZ-T2T6iA&sig2=AcSKE-vaVFAXR5MxxkfYNQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7reOkz6bRAhVINY8KHXbQCCIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.portalgaruda.org%2Farticle.php%3Farticle%3D284529%26val%3D4687%26title%3DPERILAKU%2520IMITASI%2520FASHION%2520SNSD%2520OLEH%2520SONE%2520SEBAGAI%2520%2520BENTUK%2520PRESENTASI%2520DIRI%2520DAN%2520IDENTITAS%2520SONE%2520(ANALISIS%2520FENOMENOLOGI%2520PERILAKU%2520FANS%2520TERHADAP%2520ARTIS%2520%2520IDOLANYA)&usg=AFQjCNHkxqHavtQuE4i8nzPe9NZ-T2T6iA&sig2=AcSKE-vaVFAXR5MxxkfYNQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7reOkz6bRAhVINY8KHXbQCCIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.portalgaruda.org%2Farticle.php%3Farticle%3D284529%26val%3D4687%26title%3DPERILAKU%2520IMITASI%2520FASHION%2520SNSD%2520OLEH%2520SONE%2520SEBAGAI%2520%2520BENTUK%2520PRESENTASI%2520DIRI%2520DAN%2520IDENTITAS%2520SONE%2520(ANALISIS%2520FENOMENOLOGI%2520PERILAKU%2520FANS%2520TERHADAP%2520ARTIS%2520%2520IDOLANYA)&usg=AFQjCNHkxqHavtQuE4i8nzPe9NZ-T2T6iA&sig2=AcSKE-vaVFAXR5MxxkfYNQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7reOkz6bRAhVINY8KHXbQCCIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.portalgaruda.org%2Farticle.php%3Farticle%3D284529%26val%3D4687%26title%3DPERILAKU%2520IMITASI%2520FASHION%2520SNSD%2520OLEH%2520SONE%2520SEBAGAI%2520%2520BENTUK%2520PRESENTASI%2520DIRI%2520DAN%2520IDENTITAS%2520SONE%2520(ANALISIS%2520FENOMENOLOGI%2520PERILAKU%2520FANS%2520TERHADAP%2520ARTIS%2520%2520IDOLANYA)&usg=AFQjCNHkxqHavtQuE4i8nzPe9NZ-T2T6iA&sig2=AcSKE-vaVFAXR5MxxkfYNQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7reOkz6bRAhVINY8KHXbQCCIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.portalgaruda.org%2Farticle.php%3Farticle%3D284529%26val%3D4687%26title%3DPERILAKU%2520IMITASI%2520FASHION%2520SNSD%2520OLEH%2520SONE%2520SEBAGAI%2520%2520BENTUK%2520PRESENTASI%2520DIRI%2520DAN%2520IDENTITAS%2520SONE%2520(ANALISIS%2520FENOMENOLOGI%2520PERILAKU%2520FANS%2520TERHADAP%2520ARTIS%2520%2520IDOLANYA)&usg=AFQjCNHkxqHavtQuE4i8nzPe9NZ-T2T6iA&sig2=AcSKE-vaVFAXR5MxxkfYNQ
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Fashion, bahasa, tingkah laku, selera musik dan lain-lain, adalah modal dari dari 

setiap kultur kaum muda agar bisa dipahami oleh anggota-anngota di dalamnya, untuk 

membedakan diri dari kultur maupun subkultur lain. Gaya hidup yang dikembangkan 

oleh kaum Punk, bertujuan untuk membangun otentisitas18 status sosial dan membuat 

pemisahan dengan budaya dominan. Dengan demikian, karya yang dihasilkan oleh 

budaya Punk, melalui simbolis dalam bentuk fashion, bisa dibaca sebagai bentuk 

perlawanan.19 

Salah satu budaya dominan yang lahir dan berkembang di Inggris adalah Mod. 

Kata mod merupakan kependekan dari modernist. Budaya mod mulai muncul di Inggris 

pada awal 1960 an. Pada awal kemunculannya, istilah mod ditujukan bagi mereka yang 

menyukai fashion, musik pop dan kendaraan vespa.20 Mod dimulai ketika sekelompok 

anak muda kelas menengah di London, terobsesi dengan fashion dan jenis musik baru. 

Mereka mulai mengenakan pakaian yang rapi dengan setelan jas dan mendengarkan 

musik pop, modern jazz dan R&B.21 Setelan pakaian yang mahal tentu saja tidak bisa 

dikenakan semua orang pada saat itu melainkan hanya kalangan tertentu, oleh karena 

itu dandanan Punk muncul sebagai wujud masyarakat industrial, dengan dandanan 

seperti mohawk22, celana ketat yang robek dan sepatu boots, yang merefleksikan 

ideologi mereka dalam melawan kemapanan. Punk mencoba mengadopsi cara berpikir 

                                                           
0FANS%2520TERHADAP%2520ARTIS%2520%2520IDOLANYA)&usg=AFQjCNHkxqHavtQuE4i8nzPe9N

Z-T2T6iA&sig2=AcSKE-vaVFAXR5MxxkfYNQ (15/6/2016) 17.23 WIB 
18Otentisitas adalah keadaan dimana individu, berperilaku sesuai dengan karakteristik dan kepribadian aslinya 

ditengah tekanan dari lingkungan eksternal.  
19Op. Cit. Arum Sutrisni Putri (D0204033), 2011, Fashion Punk dan Identitas Remaja (Analisis Semiologi 

Terhadap Simbol-Simbol Visual Dalam Fashion Komunitas Punk Modis Solo Grand Mall (SGM) di Surakarta). 
20Adhe, 2005, Kaum skinhead, Yogyakarta: Alinea, hal. 24 
21 Ibid.  
22Mohawk merupakan gaya rambut yang terkadang berwarna tajam, sering dipadukan dengan busana punk. 

Rambut dipotong dari pinggir ke tengah kepala, dan di tengah bagian atas kepala itu dibikin semacam garis 

memanjang hingga belakang kepala. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7reOkz6bRAhVINY8KHXbQCCIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.portalgaruda.org%2Farticle.php%3Farticle%3D284529%26val%3D4687%26title%3DPERILAKU%2520IMITASI%2520FASHION%2520SNSD%2520OLEH%2520SONE%2520SEBAGAI%2520%2520BENTUK%2520PRESENTASI%2520DIRI%2520DAN%2520IDENTITAS%2520SONE%2520(ANALISIS%2520FENOMENOLOGI%2520PERILAKU%2520FANS%2520TERHADAP%2520ARTIS%2520%2520IDOLANYA)&usg=AFQjCNHkxqHavtQuE4i8nzPe9NZ-T2T6iA&sig2=AcSKE-vaVFAXR5MxxkfYNQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7reOkz6bRAhVINY8KHXbQCCIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.portalgaruda.org%2Farticle.php%3Farticle%3D284529%26val%3D4687%26title%3DPERILAKU%2520IMITASI%2520FASHION%2520SNSD%2520OLEH%2520SONE%2520SEBAGAI%2520%2520BENTUK%2520PRESENTASI%2520DIRI%2520DAN%2520IDENTITAS%2520SONE%2520(ANALISIS%2520FENOMENOLOGI%2520PERILAKU%2520FANS%2520TERHADAP%2520ARTIS%2520%2520IDOLANYA)&usg=AFQjCNHkxqHavtQuE4i8nzPe9NZ-T2T6iA&sig2=AcSKE-vaVFAXR5MxxkfYNQ
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melalui dandanan primitif dalam era industrial, meletakkan simbol atau tanda-tanda 

masa lampau ke masa sekarang.23 

Fashion kultur Punk merupakan manifestasi yang identik dengan semangat anti 

kemapanan. Punk memiliki kode fashion yang jauh lebih radikal, dan aneh. Tujuan dari 

penampilan yang terkesan aneh tersebut sengaja diperlihatkan untuk menimbulkan 

kesan seperti kehidupan masyarakat yang teraniaya, dan mengalami kekerasan didalam 

kehidupannya, atau menunjukan diri sebagai orang yang berasal dan hidup di 

lingkungan kelas pekerja di Inggris yang penuh dengan kekerasan dan kemiskinan. 

Sehingga dalam perkembangannya, kultur Punk dapat dikenali dengan bentuk fashion 

dan jenis musik yang khas. 

Fashion Punk juga dijadikan sebagai sarana komunikasi, dimana dari setiap 

aksesoris atau jenis busana yang mereka kenakan memiliki arti atau makna tersendiri 

yang dapat dipetakan menjadi24 : 

1. Rambut Mohawk 

Model rambut mohawk merupakan model rambut yang palim umum dikenakan 

oleh kaum Punk. Model rambut mohawk adalah rambut yang terpangkas di 

bagian sisi kanan dan sisi kiri kepala dan menyisakan rambut di bagian tengah. 

Rambut di bagian tengah tersebut ditegakkan lurus ke atas. Jenis rambut yang 

berdiri tegak melambangkan symbol perlawanan mereka terhadap bentuk 

kebebasan berpikir yang tidak ingin ditindas. Rambut mohawk juga dijadikan 

sebagai simbol solidaritas terhadap suku indian yang mengalami diskriminasi 

oleh imigram kaum kulit putih di AS. 

2. Jaket dan Celana Jeans. 

                                                           
23Op. Cit. Arum Sutrisni Putri (D0204033), 2011, Fashion Punk dan Identitas Remaja (Analisis Semiologi 

Terhadap Simbol-Simbol Visual Dalam Fashion Komunitas Punk Modis Solo Grand Mall (SGM) di Surakarta).  
24 Muhammad Ofan Syah. 2013. Skripsi, Pemaknaan Fashion Punk Oleh Anggota Komunitas Punk Alun-Alun 

Boot Bois Serang Banten. Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang-Banten. Diakses dalam 

http://repository.fisip-untirta.ac.id/279/ (27/01/2017) 10.12 WIB. 

http://repository.fisip-untirta.ac.id/279/
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Jaket yang digunakan oleh kaum Punk biasanya telah engalami modofikasi 

yaitu dengan menyobek beberapa bagian jaket dan ditempeli dengan aksesori 

yang dikenal dengan istilah emblem atau patch. Melalui emblem tersebut 

kemudian dituliskan kata-kata yang menyindir pemerintahan yang dijadikan 

sebagai simbol perlawanan kaum punk. Celana jeans yang mereka kenakan 

juga mengalami modifikasi dengan mengecilkan bagian bawah yang 

menandakan kehidupan mereka yang tertekan atau terhimpit oleh sistem 

pemerintahan yang tidak memihak kaum pekerja atau kaum buruh. 

3.  Sepatu Boots 

Sepatu boot biasanya dikenakan oleh kelas pekerja atau kaum buruh di Inggris. 

Boot menandakan kehidupan kaum Punk yang dekat dengan kehidupan kelas 

pekerja, dengan kata lain kaum Punk memiliki kehidupan yang keras yang 

sama halnya dirasakan oleh kaum buruh.  

4. Tato dan Tindik. 

Di dalam komunitas Punk, tato menunjukan identitas kelompok, dimana setiap 

jenis tato juga memiliki ciri khas dari setiap kelompok atau komunitas tersebut. 

Tato dan tindik juga digunakan sebagai bentuk penguasaan terhadap diri 

mereka sendiri. 

5. Rantai 

Rantai yang melingkar di bagian tubuh kaum punk dijadikan sebagai simbol 

solidaritas antar sesama kelompok atau komunitas punk. 

Berbagai jenis fashion atau penampilan yang ditunjukan oleh kaum Punk 

tersebut adalah sebagai bentuk pemisahan diri atau identitas diri oleh kaum Punk yang 

berbeda dengan masyarakat pada umunya. Selain sebagai identitas diri, beberapa atribut 

yang mereka kenakan juga yaitu sebagai manifestasi dari simbol perlawanan yang 

mereka lakukan. 
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2.4.2 Musik Sebagai Media Perlawanan 

Ideologi Punk kemudian berkembang di Inggris menjadi sebuah bentuk aliran 

musik baru, dimana aliran musik ini dijadikan sebuah bentuk pemberontakan terhadap 

situasi sosial-politik yang tengah terjadi di Inggris pada tahun 1970 an. Aliran musik 

Punk kemudian mengalami perkembangan menjadi musik yang disertai dengan 

ideologi semangat pemberontakan dan protes sosial politik melalui lirik-lirik lagu yang 

dinyanyikan.  

Musik merupakan media utama yang digunakan para Punkers25 dalam 

menyuarakan  bentuk perlawanan mereka terhadap pemerintahan dan sistem politik 

yang dianggap tidak adil, dan menindas hak–hak hidup mereka. Komunitas Punk, 

dalam melakukan perlawanannya lebih menggunakan musik karena aspirasi mereka 

sangat jarang didengar dan ditanggapi oleh pemerintah. Musik juga merupakan bahasa 

yang mudah diingat dan dimengerti oleh banyak orang, yang dapat dinikmati kapanpun 

dan dimanapun, sehingga dalam penyampaian pesan dan maknanya akan lebih mudah 

disampaikan dan diterima.  

Bentuk perlawanan yang dimaksudkan adalah melalui lirik lagu yang mereka 

ciptakan, mereka ingin menunjukan bahwa setiap manusia yang hidup mempunyai hak 

dan kewajiban yang sama, sehingga tidak satupun orang boleh melanggar hak orang 

lain. Tema pada musik pada dasarnya sama dengan tema jenis musik lainya, yaitu 

sebagai pembawa pesan dari musisi ke para pendengar lagu mereka. Namun pesan yang 

terkandung dalam lirik mereka, lebih sering mengarah kepada kritik sosial, kebijakan 

poltik dan pemerintahan, dan juga anti kemapanan.26 

                                                           
25Punkersadalah sebutan untuk para pemusik dan kaum / masyarakat subkultur punk.  
26MBT Sirait, 2010, Deskripsi Musik, Gaya Hidup dan Performance Komunitas Street Punk di Kota Medan. 

Karya Tulis Ilmiah – Universitas Sumatera Utara. Diakses dalam 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20123/5/Chapter%20I.pdf (12/6/2016) 12.27 WIB. 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20123/5/Chapter%20I.pdf
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Itulah sebabnya, Sex Pistols muncul dengan semangat anti monarki di Inggris. 

Mereka lebih memilih untuk mengibarkan bendera anarkisme dan 

mempropagandakan nihilisme.27 Mereka berusaha membongkar kebobrokan dari 

sistem monarki yang hanya menimbulkan kemiskinan dan tingginya angka 

pengangguran di Inggris. Mereka juga mencela para penguasa yang justru semakin 

kaya seiring dengan semakin menurunyya taraf hidup masyarakat kelas pekerja.28 

Sex Pistols adalah sebuah band yang dianggap sebagai band Punk pertama yang 

lahir di Inggris pada tahun 1975.29 Band asal Inggris tersebut identik dengan semangat 

anarkisme dan anti kemapanan, serta kritik pedas tentang kehidupan sosial politik 

dalam lirik-lirik lagunya. Lirik-lirik kontroversial yang tertuang dalam bait-bait lagu 

Sex Pistols menjadi ciri khas tersendiri bagi band Punk asal Inggris ini. Lagu-lagu dari 

Sex Pistols yang paling fenomenal antara lain, “Anarchy In The UK” dan “God Save 

The Queen”.30  Karena lirik yang terkandung di dalamnya ditujukan langsung untuk 

mengkritisi pemerintahan kerajaan Inggris pada masa itu. Dalam penggalan lagu “God 

Save The Queen” terdapat kalimat yang berbunyi, “Tuhan, selamatkanlah sang ratu dan 

rezimnya yang fasis...”. Sex Pistols mengeluarkan lagu tersebut tepat pada perayaan 

memperingati 25 tahun masa pemerintahan Ratu Elizabeth II pada tahun 1977.31 

Dalam gempita musik Punk di Inggris, Sex Pistols adalah ikon yang utama. Hal 

ini dibuktikan oleh, keberhasilan mereka dalam menjual album pertama yang berjudul 

“Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols” sebanyak 150.000 keping, dan lagu 

God Save The Queen berhasil mencapai peringkat ke 2 dalam UK charts menurut BBC 

                                                           
27Nihilisme cenderung tidak mengakui batasal moralitas, dan dalam hal ini ; agama. 
28Op. Cit. Kultur Underground: Yang Pekak Dan Berterikam Di bawah Tanah. Hal 68 
29The Great Rock Bible; Sex Pistols Biography. Diakses dalam http://thegreatrockbible.com/portfolio-item/sex-

pistols/ (14/6/2016) 15.12 WIB 
30Sex Pistols Official Website. Diakses dalam http://www.sexpistolsofficial.com/bio/sex-pistols-timeline/ 

(14/6/2016) 15.15 WIB 
31 BBC; Sex Pistols Releasing God Save The Queen For Jubilee. Diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-17725902 (14/6/2016) 15.21 WIB 

http://thegreatrockbible.com/portfolio-item/sex-pistols/
http://thegreatrockbible.com/portfolio-item/sex-pistols/
http://www.sexpistolsofficial.com/bio/sex-pistols-timeline/
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-17725902
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(British Broadcasting Coorporation).32 Kebesaran nama Sex Pistols pula yang 

mendorong munculnya semangat Punk yang luar biasa dan ditandai dengan 

bermunculannya band-band Punk di Inggris, antara lain The Clash, Generation X, The 

Slits, The Jam, Chelsea dan lain-lain.33 The Clash adalah band dengan karakter musik 

yang kuat, lirik-lirik lagu The Clash merupakan seruan bagi anak muda untuk aktif 

dalam memberikan wacana politik ikut perduli terhadap kondisi sosial, seperti upah 

buruh yang rendah, minimnya alternatif dari sistem penguasa, juga kebosanan terhadap 

kehidupan yang dirasa menindas hak-hak masyarakat oleh pemerintah. Hasilnya, 

lahirlah lagu-lagu mereka seperti “White Riot” dan “Police and Thieves” yang 

bermuatan padangan politik The Clash. 

 

2.4.3 Gerakan Perlawanan Punk Di Inggris (Counter Culture) 

Lahirnya budaya tanding atau Counter Culture merupakan fenomena yang 

paling ditakuti oleh warga masyarakat pada umumnya. Theodore Roszak dalam 

bukunya “The Making Of Counter Culture: Reflection on the Technocratic Society and 

Its Youthfull Opposition” mendefinisikan bahwa counter culture merupakan sebuah 

kebudayaan yang sangat terpisah dari asumsi umum masyarakat, sehingga banyak yang 

memandang counter culture bukanlah sebuah kebudayaan, tetapi lebih kepada sebuah 

gangguan yang harus diwaspadai.34 Counter Culture berkembang dalam kalangan 

kaum muda melalui sikap, perilaku, serta musik yang menentang nilai-nilai yang 

berlaku dalam masyarakat. 

                                                           
32 BBC History. Diakses dalam http://www.history.com/this-day-in-history/the-bbc-bans-the-sex-pistols-god-

save-the-queen/print (14/6/2016) 15.25 WIB 
33Op. Cit Kultur Underground: Yang Pekak Dan Berterikam Di bawah Tanah. Hal 55 
34Ahmad Fikri Hadi ( 0704040017 ), 2008, Perkembangan Musik Punk Di Amerika Serikat Tahun 1974 – 1980, 

Skripsi Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok. Diakses 

dalam http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20160419-RB04A173p-Perkembangan%20musik.pdf   (14/6/2016) 

19.15 WIB. 

http://www.history.com/this-day-in-history/the-bbc-bans-the-sex-pistols-god-save-the-queen/print
http://www.history.com/this-day-in-history/the-bbc-bans-the-sex-pistols-god-save-the-queen/print
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20160419-RB04A173p-Perkembangan%20musik.pdf
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Dalam perkembangannya sebagai counterculture di Inggris, beberapa dari grup 

band selain menyampaikan perlawanan melalui musik mereka juga aktif dalam 

mengikuti serangkaian bentuk demontrasi dalam usaha menunjukan upaya menunjukan 

sikap resistensi terhadap pemerintahan yang berkuasa saat itu. Salah satunya adalah The 

Clash yang juga memasuki wilayah politik secara aktif. Mereka banyak terlibat dalam 

aksi-aksi protes anti-monarki dan anti-aristrokrasi di Inggris, bergabung dengan Anti-

Nazi League (ANL) dan ikut aktif mengkampanyekan sikap anti-fasis ketika tampil di 

Rock Against Racism (RAR).35The Clash juga adalah salah satu bagian dari gerakan 

kontra “Thatcherisme”. 

Thatcherisme adalah istilah yang dimunculkan oleh Perdana Menteri Inggris 

yaitu Margaret Thatcher, dari Partai Konservatif pada dekade 1979 hingga awal era 

1990 an. Sejak tahun 1979, para pengikutnya disebut “Thatcherite”. Pada bulan Juni 

1983, Thatcher yang telah berkuasa selama empat tahun, terpilih kembali sebagai 

perdana menteri. Istilah “Thatcherisme” digunakan untuk menunjuk ideologi dari 

sistem pilitik selama masa kekuasaannya. Pandangan-pandangan politik Thatcher 

berdasar pada kombinasi pengetatan subsidi bagi rakyatnya, pro terhadap sistem 

kapitalisme, privatisasi aset-aset publik, anti-komunisme, serta kebijakan luar negeri 

pro-Amerika.36 

2.4.4 Rock Against Racism (RAR) dan National Front (NF) 

Salah satu bentuk nyata dari gerakan kaum Punk dalam melawan ketidakadilan 

di Inggris, yaitu terjadi pada tahun 1977, tepatnya pada bulan April di Lewsiham, 

London Selatan. Jalanan dipenuhi ribuan manusia. Dua kelompok saling berhadapan 

dan siap bentrok. Sekitar 4.000 demonstran berusaha menghalangi 1.000 anggota 

                                                           
35Op. Cit. Kultur Underground: Yang Pekak Dan Berterikam Di bawah Tanah. Hal 64 
36Ibid. Hal 77. 
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National Front (NF) yang bergerak. Peristiwa ini adalah momentum puncak gesekan 

dua kubu yang saling bertikai, yaitu antara Rock Against Racism (RAR) dan National 

Front (NF).37 

Rock Against Racism (RAR) dibentuk pada tahun 1976 oleh sejumlah 

wartawan, musisi, dan aktivis politik. Tujuannya adalah untuk menandingi ancaman 

ekstrimisme sayap kanan fasis, seperti National Front (NF) dan British National Party. 

RAR juga bermaksud mengarahkan tendensi dalam musik rock, agar tidak menuju pada 

bentuk-bentuk fasisme. Terlebih, sebelumnya beberapa musisi rock seperti David 

Bowie pernah memberi hormat ala Hitler di depan para penggemarnya saat tampil di 

Victoria Station. Eric Clanton juga mendukung pandangan-pandangan Enoch Powell 

selaku pendiri NF.38 

Beberapa anggota kelompok yang memiliki visi dan misi yang sama, seperti 

para anggota dari Socialist Workers Party, Trotskyite Socialist Labour League, dan 

International Marxist Group ikut bergabung menjadi anggota RAR. RAR 

menggunakan konser-konser untuk mendapatkan dana, mengampanyekan anti fasisme, 

dan mempublikasikan zine bernama Temporary Hoarding yang menampilkan 

wawancara dengan para selebritis dan musisi yang tergabung di dalamnya.39 

Kemudian, RAR memobilisasi anak-anak Punk, rock, dan reggae untuk juga 

aktif membentuk solidaritas di antara sub-subkultur kulit hitam dan putih. Hasilnya 

antara lain, terlihat pada bulan Maret 1978, ketika 100.000 orang berkumpul di Victoria 

Park, London Timur, untuk menyaksikan Tom Robinson Band, The Clash, Steel Pulse, 

dan X-Ray Spex, dimana pertunjukan ini digelar sebagai aksi kampanye besar untuk 

menentang segala bentuk fasisme.40 

                                                           
37Ibid. Hal 59 
38Ibid Hal. 60 
39Ibid. 
40Ibid. 
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National Front (NF) didirikan oleh Enoch Powell. Partai yang berlandaskan 

ideologi ultra-nasionalisme ini menjadi kendaraan bagi Enoch Powell untuk menjadi 

oposisi pemerintahan dan mewujudkan mimpinya akan superioritas kulit putih di 

Inggris terhadap imigran kulit berwarna. Pada akhir dekade 1960 an, tak banyak orang 

yang menanggapi Enoch Powell dan NF. Akan tetapi, pada pertengahan tahun 1970 an, 

popularitas NF mencapai puncaknya. Partai ini mendapatkan 250.000 suara dalam 

pemilihan lokal tahun 1977. 41 

Pada tahun 1977, berdirilah organisasi bernama Young National Front (YNF). 

Organisasi tersebut dibentuk sebagai organisasi bawahan NF yang mengkhususkan diri 

untuk menampung skinhead yang tertarik dengan ide-ide NF.42 Ironisnya, media lantas 

mengasosiasikan semua skinhead bergabung dengan NF, tanpa menjelaskan bahwa 

banyak juga skinhead yang menentang ide-ide NF dan justru bergabung dengan Anti-

Nazi League (ANL).  

Pada masa itu pula, bermunculan organisasi-organisasi fasis radikal lainnya 

yaitu, British Movement, Anti-Paki League, Section 88, dan National Socialist Action 

Party. British Movement adalah organisasi terbesar yang memiliki anggota sekitar 

8.000 orang. Organisasi ini adalah organisasi pertama yang secara terbuka mengaku 

berideologi fasisme. Para anggotanya lebih memilih untuk melakukan aksi-aksi 

langsung di jalanan daripada memasuiki peraturan politik. 

Pada bulan April 1968, Enoch Powell pendiri NF pernah melakukan pidato di 

depan majelis perwakilan tinggi Inggris. Pidato tersebut berjudul Rivers of Blood, yang 

berisi kecaman keras terhadap para imigran kulit berwarna. Menurut Enoch Powell, 

                                                           
41Ibid Hal. 61 
42Ibid  
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para imigran kulit berwarna dari Jamaika, dan Afrika adalah orang-orang yang telah 

membuat langkanya lapangan pekerjaan dan perumahan di Inggris.43 

Konflik di antara kelompok-kelompok pro-fasis dan anti-fasis di Inggris pun 

terus berlangsung walaupun NF tidak pernah mengulangi kesuksesannya dalam pemilu-

pemilu berikutnya. Anti Nazi League (ANL) sempat bubar pada tahun 1980 dan muncul 

kembali pada tahun 1992, sebagai upaya untuk menandingi peningkatan aktivitas 

British National Party dan kelompok-kelompok pro-fasis ekstrem lainnya di Eropa.44 

Rentetan peristiwa di Inggris tersebut merupakan contoh perihal masalah sosial 

politik sebuah negara. Dalam kasus-kasus semacam itu, subkultur underground 

menjadi pihak yang sering kali turut berperan di dalamnya, termasuk dalam hal ini 

adalah gerakan subkultur Punk. Dari berbagai peristiwa budaya global, Punk adalah 

gerakan yang termasuk aktif dalam aktivitas bertendensi politik. Gerakan subkultur 

Punk banyak terlibat di dalam aksi-aksi protes di tingkat lokal, nasional, maupun 

internasional.  

 

2.5 Perkembangan Ideologi Punk Di Amerika Serikat 

Ideologi yang berasal dari Inggris ini pun kemudian merambah ke seluruh 

dunia, tak terkecuali Amerika Serikat. Bahkan kurun waktu terakhir ini, Punk di 

Amerika Serikat dianggap sebagai budaya Punk yang paling memberikan banyak 

pengaruh.45 Dengan penyebaran Punk ke seluruh dunia, elemen kepercayaan Punk dan 

                                                           
43Ibid 
44Ibid. 
45Nawangsih Edynna Putri, The Conspicuous Characteristics Of American Punk Reflected In The Lyrics Of 

Punk Song By Fifteen And Punk Guy (‘Cause He Does Punk Things) By Nofx. A thesis In Partial Fulfillment Of 

The Requirements For The Bachelor Degree Majoring American Cultural Studies In English Department, 2011,  

Faculty Of Humanities Diponegoro University, Indonesia.  Diakses dalam 

http://eprints.undip.ac.id/33642/2/THE_CONSPICUOUS_CHARACTERISTICS_OF_AMERICAN_PUNK_R

EFLECTED_IN_THE_LYRICS_OF_PUNK_SONG_BY_FIFTEEN_AND_PUNK_GUY.pdf (14/6/2016) 

19.00 WIB.  

http://eprints.undip.ac.id/33642/2/THE_CONSPICUOUS_CHARACTERISTICS_OF_AMERICAN_PUNK_REFLECTED_IN_THE_LYRICS_OF_PUNK_SONG_BY_FIFTEEN_AND_PUNK_GUY.pdf
http://eprints.undip.ac.id/33642/2/THE_CONSPICUOUS_CHARACTERISTICS_OF_AMERICAN_PUNK_REFLECTED_IN_THE_LYRICS_OF_PUNK_SONG_BY_FIFTEEN_AND_PUNK_GUY.pdf
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tujuan baru memasuki gerakan Punk. Bagi sebagian kaum Punk, gerakan Punk itu 

melebihi isyarat pemberontakan. Punk menjadi sebuah jaringan untuk kaum muda 

diseluruh dunia, yang peduli pada hal-hal politik. Punk juga merupakan wadah bagi 

orang-orang dalam menuju perubahan sosial, dan berkeinginan menghapuskan 

kekuatan kapitalisme yang dianggap sebagai sumber penindasan yang mesti 

dikendalikan sebelum keadilan sosial dapat tercapai dengan baik.46 

Secara garis besar, kemunculan dan perkembangan subkultur Punk di Amerika 

Serikat dapat dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama yaitu muncul sekitar 

tahun 1973, dimana ideologi Punk masih dibatasi sekedar perlawanan terhadap musik 

dominan di AS. Musik Punk rock dijadikan antitesis terhadap musik mainstream seperti 

pop, dan disco. Gelombang kedua muncul pada awal tahun 1980 an. Musik Punk tidak 

lagi dijadikan sekedar perlawanan terhadap musik mainstream, namun musik Punk 

sudah mulai mengandung unsur politis didalam liriknya yang digunakan para kaum 

Punk di AS sebagai media perlawanan. Gelombang ketiga muncul pada akhir 1980 an, 

dimana telah terjadi perluasan makna musik dan ideologi Punk. Musik Punk telah 

dimasuiki oleh unsur musik lain seperti pop, sedangkan kaum Punk mulai bekerja sama 

dengan media arus utama dalam menyuarakan perlawanannya, berbeda dengan 

kelahiran Punk awal yang sama sekali tidak ingin bekerjasama dengan media utama.  

 

2.5.1 Gelombang Pertama Punk Di AS : Punk Rock Sebagai  

           Bentuk Perlawanan Terhadap Musik Mainstream.  

 

                                                           
46Josep Heath, Andrew Potter, Radikal Itu Menjual; Budaya Perlawanan Atau Budaya Pemasaran?, 2009, hal. 

19.  
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Musik Punk di Amerika Serikat pertama kali muncul di New York, musik ini 

muncul dan berkembang melalui scene atau komunitas musik kecil yang tidak 

terekspos, dan hanya berkembang dikalangan tertentu. Bahkan bisa dikatakan, para 

penonton dari pertunjukan musik Punk tesebut, adalah sesama musisi yang bergerak 

dalam satu aliran yang sama dan teman-teman dari para musisi Punk itu sendiri.47  Hal 

ini menunjukan bahwa musik Punk memang bergerak dari bawah, tidak peduli terhadap 

berapa banyak penonton ataupun seberapa besar acara musik tersebut. Musik Punk 

tidak mengandung kata-kata yang indah dan puitis seperti musik pop pada umumnya, 

melainkan musik Punk lebih menggunakan musik dan lirik yang kasar, keras dan jujur. 

Sejak mendarat di AS, kelahiran subkultur Punk memang dimulai dari klub 

kecil bernama CBGB & OMFUG, singkatan dari “Country, Bluegrass, and Blues and 

Other Music For Uplifting Gormandizers”. Klub ini didirikan di 315 6th Bowery, New 

York, pada Desember 1973.48 Pendirinya adalah Hill Kristal, klub ini sebelumnya 

merupakan tempat yang khusus memainkan musik blues, dan bluegrass, namun seiring 

berjalannya waktu, ternyata CBGB lebih banyak dikunjungi oleh anak-anak muda yang 

memainkan musik Punk rock. CBGB merupakan sejarah tempat kelahiran musik Punk 

di Amerika Serikat yang kemudian menyebabkan perkembangan musik Punk sangat 

cepat di Amerika Serikat 

Pada tahun 1974 di AS, gelombang Punk rock pertama ditandai dengan lahirnya 

band-band dari New York, seperti Ramones. Television, Richard Hell and The 

Voidoids, Dead Boys, Blondie, dan Talking Heads.49 Ciri khas musik Punk rock yang 

bertempo cepat, berdurasi pendek, dan bersuara keras, dijadikan sebagai bentuk 

                                                           
47 Op. Cit Ahmad Fikri Hadi ( 0704040017 ), 2008, Perkembangan Musik Punk Di Amerika Serikat Tahun 

1974–1980. 
48Taufik Adi Susilo, 2009, Kultur Underground: Yang Pekak Dan Berterikam Di bawah Tanah, Jogjakarta: 

Garasi, hal. 41. 
49Op. Cit Ahmad Fikri Hadi ( 0704040017 ), 2008, Perkembangan Musik Punk Di Amerika Serikat Tahun 

1974–1980. 
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perlawanan terhadap musik rock yang berdurasi panjang, dan tekhnik permainan yang 

rumit. 

Punk rock merupakan antitesis terhadap kemapanan musik rock di AS. Karena 

musik Punk di AS pada dasarnya berkembang sebagai reaksi tandingan atas dominasi 

jenis-jenis musik mainstream50yang populer pada saat itu seperti rock, heavy metal dan 

disco. Perlawanan terhadap musik mainstream tersebut dilakukan para musisi Punk 

sebagai bentuk pertentangan mereka dengan keadaan masyarakat pada umumnya, 

misalnya pertentangan terhadap budaya konsumtif yang saat itu sedang menjadi gaya 

hidup masyarakat AS. 

Oleh karena itu, Kemunculan Punk gelombang pertama di AS, tidak bisa 

terlepas kaitannya dengan fenomena “British Invasion”, yang berlangsung sekitar 

tahun 1964-1967. Kejadian ini ditandai dengan masuknya band-band pop dan rock asal 

Inggris seperti The Beatles, The Rolling Stones, The Who, dan lain-lain.51 Hal ini terjadi 

karena pada saat itu band The Beatles berhasil menguasai pasar industri musik di AS, 

sehingga membawa pengaruh signifikan dalam meramaikan peta musik populer di AS. 

Sebutan “Punk” kepada band-band gelombang pertama di AS sebenarnya baru 

diberikan di awal tahun 1976, kala itu terbit majalah yang bernama Punk Zine, dalam 

edisi pertamanya yang menggunakan band-band tersebut sebagai pembahasan tentang 

band beraliran musik baru.52 Zine adalah kependekan dari Magazine (majalah). 

Hilangnya kata Maga, mengisyaratkan bahwa Zine sebagai media alternatif yang 

menyuarakan ketidakpuasan atas kemapanan yang telah ditawarkan oleh media arus 

utama. 

                                                           
50Mainstream adalah suatu budaya yang mendominasi masyarakat, atau budaya utama yang sedang diikuti 

masyarakat. 
51Op. Cit Ahmad Fikri Hadi ( 0704040017 ), 2008, Perkembangan Musik Punk Di Amerika Serikat Tahun 1974-

1980. 
52Ibid. 
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Bagi kaum Punk, Zine merupakan bentuk perayaan kebebasan berekspresi 

dalam sebuah media cetak, di luar media yang selama ini ada. Sebagai media, zine 

merupakan suara gerakan kaum Punk dan rantai komunikasi untuk menghubungkan 

individu serta kelompok yang terpisah secara geografis. Zine kemudian menjadi 

semacam kebutuhan hidup bagi kaum Punk untuk berbagi informasi, dari mulai 

informasi seni dan musik hingga politik. Salah satu zine yang terkenal adalah Punk 

Zine, yang diterbitkan sejak Januari 1976, selain itu, Profane Existence yang juga 

pernah menjadi zine kaum Punk terbesar di AS. Zine ini berisi mengenai reportase 

politik maupun musik dari perspektif anarkis. Isi zine ini ditujukan bagi pembaca yang 

secara intelektual mulai berkembang menjadi aktivis dan beranjak dari aspek musikal 

Punk ke level politik.53 

 

2.5.2 Gelombang Kedua Punk AS : Pemberontak Yang Berpikir, Musik  

           Bernuansa Politis. 

 

Pada tahun 1977, gelombang kedua muncul dalam perkembangan musik Punk 

di AS. Band-band Punk yang lahir pada saat itu antara lain, Black Flag, dan Circle 

Jerks dari Los Angeles, Dead Kennedys, dan Bad Religion dari California, The Misfits, 

dari New Jersey.54 Terdapat perbedaan antara musik Punk yang dibawa oleh band-band 

Punk gelombang pertama dan gelombang kedua di AS. Band-band Punk gelombang 

pertama memiliki sound atau musik yang masih orisinil ala Punk rock, sedangkan band-

band Punk gelombang kedua sudah mulai memasukkan unsur lain kedalam musik 

Punk, sehingga jenis musik yang dihasilkan sedikit berbeda dengan band-band Punk 

                                                           
53Op. Cit Kultur Underground: Yang Pekak Dan Berterikam Di bawah Tanah. Hal. 124 
54Op. Cit Ahmad Fikri Hadi ( 0704040017 ), 2008, Perkembangan Musik Punk Di Amerika Serikat Tahun 1974-

1980. 
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gelombang pertama. Musik Punk menjadi lebih kompleks, hal inilah yang kemudian 

menjadi cikal-bakal munculnya jenis musik baru pada tahun 1980 an sebagai 

perpecaahan dari musik Punk, yaitu Punk/hardcore dan pop Punk.  

Band-band Punk yang lahir pada era gelombang kedua di AS telah membawa 

nilai baru dan mengubah Punk dari rock n’ roll garis kiri menjadi para pemberontak 

yang berpikir, dari sekedar pemberontakan terhadap musik mainstream di AS, menjadi 

musik yang bernuansa politis. Sejak memasuki tahun 1970 an, situasi di AS memang 

menjadi tidak stabil, yang diakibatkan oleh suasana kekacauan, dan keresahan akibat 

pergolakan-pergolakan sosial politik yang berlarut-larut.  

Salah satu band yang lahir dari subkultur Punk di AS pada gelombang kedua 

yang terkenal sangat politis adalah Dead Kennedys. Band ini terbentuk pada Juni 1978 

di San Francisco, California.55 Menurut Jello Biafra sang vokalis, nama yang mereka 

gunakan tidak bermaksud menggambarkan pembunuhan terhadap presiden John F. 

Kennedy, akan tetapi, untuk menggambarkan bahwa kejayaan AS sudah berakhir.  

Beberapa karya Dead Kennedys yang sangat dikenal dalam mengkritisi keadaan 

sosial politik AS pada saat itu antara lain, pada tahun 1980 dengan lagu “California 

Uber Alles” yang sarat dengan kritik atas ketidaksukaan mereka terhadap pola hidup di 

California yang dianggap seperti pemikiran seorang Nazi, dan ditujukan untuk 

Gubernur California, Jerry Brown. Kemudian pada tahun 1981 mengeluarkan album 

berjudul “in God We Trust, inc.”, album ini mengundang banyak kontroversi karena 

pada cover album tersebut terdapat gambar Yesus di dalam uang dollar, selain itu, di 

dalam album ini juga  mengandung beberapa lagu bertemakan sosial politik seperti, 

                                                           
55Dead Kennedys Biography. Diakses dalam http://www.allmusic.com/artist/dead-kennedys-

mn0000786613/biography (15/6/2016) 10.12 WIB 

http://www.allmusic.com/artist/dead-kennedys-mn0000786613/biography
http://www.allmusic.com/artist/dead-kennedys-mn0000786613/biography
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“Nazi Punk’s F*ck Off”, “We’ve Got A Bigger Problem Now”, dan “Moral 

Majority”.56 

Pada tahun 1982, Dead Kennedys mengeluarkan album ketiga yang berjudul 

“Plastic Surgery Disaster”, cover dalam album ini cukup terkenal karena terdapat foto 

seorang anak kecil korban kelaparan di Afrika, yang tangannya sedang dipegang oleh 

seorang pria kulit putih. Kemudian Pada November 1986 Dead Kennedys kembali 

mengeluarkan album keempat yang berjudul “Bedtime For Democracy” dengan cover 

yang menggambarkan patung Liberty sedang dikejar oleh Nazi. Dalam album tersebut 

banyak menceritakan tentang ketidaksukaan terhadap pemerintahan yang korup. 

Dengan keluarnya album keempat ini, membuktikan Dead Kennedys semakin berani 

berperan sebagai penentang kebijakan pemerintah dan mengkritik kehidupan sosial di 

AS.57 

2.5.3 Gelombang Ketiga Punk AS : Relasi Dengan Media, Dan Isu Perlawanan   

          Yang Lebih Luas 

Akhir tahun 1980 an, gelombang ketiga dari perkembangan musik Punk di AS 

bermunculan. Adanya nuansa atau pengaruh dari genre-genre atau aliran musik lain, 

membuat musik Punk mengalami perpecahan menjadi musik hardcore Punk dan pop 

Punk. Band-band seperti Green Day, dan NOFX, adalah beberapa contoh band yang 

mengawali kemunculan awal musik pop Punk di AS.58 

Pop Punk adalah percampuran antara musik pop dan Punk, mulai muncul dan 

berkembang sejak tahun 1990 di AS. Musik pop Punk ditujukan agar musik Punk 

menjadi lebih mudah didengar dan dijual. Hal ini membuktikan bahwa telah ada bentuk 

                                                           
56Rebel Music; 25 Musisi Pemberontak. 2008, Yogyakarta; Bio Pustaka, hal. 73. 
57Op. Cit Ahmad Fikri Hadi ( 0704040017 ), 2008, Perkembangan Musik Punk Di Amerika Serikat Tahun 1974-

1980. 
58Ibid. 
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kerjasama antara media arus utama atau major label59 dengan musisi Punk dalam 

menjual karya-karyanya.60 Berbeda dengan pandangan kaum Punk gelombang awal 

yang sangat anti dengan media dan komersialisasi karya, kaum Punk gelombang ketiga 

menganggap bahwa keberadaan media arus utama seperti major labelharuslah 

dimanfaatkan. Relasi Punk dengan media arus utama juga membuktikan bahwa 

subkultur Punk telah memahami nilai kosmopolitanisme. Artinya, Punk telah menjadi 

sebuah paham internasional, dimana orang-orang bergabung karena perduli dan 

mengerti terhadap apa yang sedang diperjuangkan. 

Walaupun dalam era gelombang ketiga ini musik Punk mengalami 

perkembangan yang bersentuhan dengan media arus utama serta besentuhan dengan 

aliran musik lain seperti pop, namun para musisi pop Punk tetap memegang teguh 

ideologi Punk yang menjadi landasan utama mereka dalam bermusik. Sebut saja Green 

Day yang terbentuk pada tahun 1989 dan telah mengeluarkan salah satu lagu mereka 

yang berjudul ‘American Idiot’ dalam mengkritik Presiden George W. Bush di Amerika 

Serikat. Perlawanan atau bentuk protes Green Day dilatarbelakangi oleh manifestasi 

dari kebijakan anti terorisme yang dicanangkan oleh Presiden George W. Bush, dimana 

dalam penerapannya banyak menggunakan media massa milik Pemerintah AS sebagai 

alat propaganda, serta terdapat pula upaya membangun peperangan baru dengan 

beberapa negara di Timur Tengah. Hal ini membuktikan bahwa kaum Punk tetap 

bersuara keras dan menunjukan bahwa Punk bukan hanya sekedar jenis musik, 

melainkan pilihan sikap hidup. 

 

                                                           
59Major label adalah industri rekaman utama, perusahaan yang memproduksi kaset-kaset rekaman dengan 

permodalan,pola perekrutan, administrasi, manajemen, promosi, dan jaringan distribusi berskala besar. 
60 History Of Pop-Punk Music With Timeline. Diakses dalam https://spinditty.com/industry/History-of-Pop-

Punk-Music-with-Timeline (15/6/2016) 10.17 WIB 

https://spinditty.com/industry/History-of-Pop-Punk-Music-with-Timeline
https://spinditty.com/industry/History-of-Pop-Punk-Music-with-Timeline
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Tabel 2.1. Eksistensi Gerakan Subkultur Punk Di Amerika Serikat  

 

 

EKSISTENSI GERAKAN SUBKULTUR PUNK DI AMERIKA SERIKAT PADA TAHUN 1973-1989 

 Gelombang I Gelombang II Gelombang III 

 

Tahun 

 

1973 

 

1977 

 

1989-Sekarang 

 

 

Perkembangan 

Ideologi 

Punk rock sebagai 

bentuk perlawanan 

terhadap musik 

mainstream. 

Pemberontak yang 

berpikir, musik mulai 

bernuansa politis 

Relasi dengan media, 

dan isu perlawanan 

yang lebih luas 

 

 

 

Bentuk Gerakan 

Sebagai bentuk 

perlawanan terhadap 

fenomena ‘British 

Invasion’ yaitu 

beberapa band pop 

dari Inggris seperti The 

Beatles dan The 

Rolling Stones yang 

menguasai industri 

musik di AS sekitar 

tahun 1964-1967. 

Musisi atau grup 

musik beraliran Punk 

rock kemudian 

muncul di sebuah 

tempat yang bernama 

CBGB & OMFUG di 

New York sebagai 

reaksi untuk melawan 

dominasi musik 

mainstream di AS. 

Musisi Punk yang lahir 

pada gelombang 

kedua ini, tidak hanya 

sebagai musisi rock 

garis kiri saja, namun 

mulai membawa 

unsur-unsur politis 

dalam lagunya, salah 

satunya yaitu Dead 

Kennedys yang banyak 

mengangat tema 

sosial politik di dalam 

lirik laguya. 

Era gelombang 

ketiga ini musik 

Punk mengalami 

perkembangan yang 

lebih luas. Sebut saja 

Green Day yang 

terbentuk pada tahun 

1989 beraliran 

musik pop Punk dan 

telah mengeluarkan 

salah satu lagu 

mereka yang 

berjudul ‘American 

Idiot’ dalam 

mengkritik Presiden 

George W. Bush di 

Amerika Serikat. 

Selain itu, Green 

Day juga bekerja 

sama dengan major 

label dalam 

mengembangkan 

karyanya dimana hal 

ini adalah sesuatu 

yang baru dilakukan 

di dalam 
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perkembangan 

gerakan Punk. 

 

 

 


