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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tentang konstruksi identitas Skinhead di dalam komunitas 

Skinhead di Jakarta dan sekitarnya dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif 

analitis serta dampak pada praktik komodifikasi yang terjadi dalam bidang industri budaya 

Jakarta, era 1996 hingga 2014, dimana narasi besar dari kekuatan modernitas yaitu teknologi, 

perubahan ekonomi dan sosial budaya menjadi landasan global yang mempengaruhi proses 

tersebut. Hasil dari kesimpulan bahwa konstruksi identitas Skinhead di Jakarta dan sekitarnya 

serta praktik komodifikasi yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari tujuan dan cita-cita 

komunitas dan individu Skinhead dalam melakukan pemasaran identitas dan subkultur yang 

berproses melalui dua cara yaitu eksploitasi dan eksistensi dengan mengalihfungsikan 

menjadi entitas ekonomi dan mereproduksi kesadaran ideologis demi keberlangsungan 

generasi Skinhead. Selain itu, peneltian ini juga akan menunjukan keberadaan komunitas 

subkultur Skinhead di tengah-tengah banyaknya identitas di dalam kota urban yang merespon 

dominasi budaya berupa negosasi sebagai alternatif diluar sekolah dan pekerjaan dengan 

mempertahankan nilai lokal Indonesia. 

 

Kata Kunci: 

Konstruksi Identitas, Praktik Komodifikasi, Subkultur Skinhead, Industri Budaya. 

 

ABSTRACT 

This thesis discusses the Skinhead subculture identity construction in Jakarta and its 

sorrounding and the impact on commodification practices by using qualitative descriptive 

analitic research that occur in various areas of cultural industries era of 1996 – 2014, in which 

grand narrative of modernity, including technology, economic and sociocultural change, 

become a global platform that affect the process. The conclusion indicates that the Skinhead 

subculture construction and the practice of commodification which conducted in various 

arena of cultural industries can not be separated from the aims and ideals of the Skinhead's 

subculture's identity project in attempt to do marketing identities and subcultures that 

proceeds through a two-way, namely exploitation and existence by converting to economic 

entity and reproduce the ideological consciousness for the sake of Skinhead regeneration. 

Beside that, this research is to show the existence of Skinhead subculture community amongs 

many other identities in the urban city that responds the culture domination by negotiating as 

the alternative activity outside the school and occupation by maintaining the local value 

owned by the parents culture. 
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PENDAHULUAN 

Subkultur adalah sebuah budaya yang lahir dari budaya dominan dan juga sebuah 

pergerakan atas pertentangan budaya dominan secara keseluruhan. Pergerakan dan 

pertentangan ini bukan dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan dengan fesyen, 

musik, ideologi dan gaya hidup. Menurut Paul Wills, subkultur memiliki keberaturan dan 

saling berhubungan, dan melalui hal inilah mereka memaknai dunia. Subkultur hidup di 

dalam keberaturan walaupun dunia menganggap mereka tidak teratur. 

Salah satu subkultur yang dibahas di dalam penelitian ini adalah subkultur Skinhead.
1 

Subkultur ini berawal dari anak muda kelas pekerja dan diawali dari subkultur Mods
2
di 

Inggris. Kata Mods berasal dari kata “Modernist” yang mewakili kelompok kelas pekerja 

menengah ke atas, kaum pelajar dan orang kantoran yang mengikuti perkembangan fesyen 

dan musik di Inggris pada awal tahun 1960an. Dari sisi lain kehadiran Mods yang telah 

kehilangan nilai eksistensi karena berisi pemuda kalangan menengah atas, muncul Hard 

Mods yang terdiri atas pekerja buruh pabrik dan pelabuhan. Gaya berpakaian serta 

keseharian mereka pun disesuaikan dengan keadaan ekonomi mereka. Dari Hard Mods inilah 

awal dari kemunculan Skinhead. 

Pada penelitian mengenai Subkultur Skinhead baru dilakukan oleh mahasiswa Jurusan 

Sosiologi yang bernama Dina Indrasyafitri yang berjudul “Sejarah Perkembangan Subkultur 

Skinhead di Indonesia (Studi Kasus terhadap Distro Warrior)” pada tahun 2005. Penelitiannya 

berfokus pada satu tempat di Distro Warrior yang memang tempat para Skinhead berkumpul 

dan menghabiskan waktunya. Penulis kali ini akan membahas mengenai subkultur tersebut 

lebih luas dan berfokus di dalam ruang dan industri urban di Jakarta dan Sekitarnya. 

Skinhead sebenarnya tidak terlibat dengan partai atau gerakan politik manapun di 

Inggris. Berawal di tahun 1970, mereka dimanfaatkan oleh National Front dan berusaha 

untuk menindas kedatangan buruh imigran yang berasal dari Asia seperti India dan Pakistan 

                                                 
1
 Definisi mengenai Skinhead memiliki banyak variasi dan tergantung dari siapa pembuatnya. Menurut Dick 

Hebidiege di dalam The Meaning of Style, Routledge, London, 1979, hal 59, menggambarkan bahwa subkultur 

Skinhead bersifat ploretarian secara agresif dan chauvinis, sedangkan di dalam Journal of Contemporary of 

Ethnography, Rethinking Subcultural Resistance: Core Values of the Straight Edge Movement , Skinhead 

dijelaskan pada taun 1990 menjadi perhatian karena keterikatan mereka terhadap pergerakan Neo-Nazi oleh 

media. 
2
 Definisi mengenai Mods adalah sebuah pergerakan eksklusif dari kelas pekerja. Mengenakan pakaian yang 

bersih, menganggap diri mereka elit dan berperilaku seperti dewa. mereka menggunakan vespa. Knight, Nick. 

Skinhead. Hal 9. Omnibus Press, London. 1982. Sedangkan di dalam buku Stuart Hall and Tony Jefferson yang 

berjudul Resistance through Rituals Youth Subcultures in Post War Brittain, 2nd ed, menuliskan bahwa Mods 

adalah sebuah pergerakan dari pemuda di London yang di identifikasi dari gaya rambut dan pakaian dan sebuah 

pergerakan kelas pekerja pemuda yang rapih, menggunakan gaya orang Italia serta membenci rocker atas 

maskulinitasnya. 
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yang ingin bekerja dengan upah yang rendah.
3
 Hal itu menimbulkan sebuah ancaman bagi 

para pekerja di Inggris termasuk para Skinhead yang takut kehilangan lapangan pekerjaan 

mereka. Penyerapan subkultur Skinhead di berbagai belahan dunia memancing banyak 

kebingungan di berbagai pihak, terutama bagi mereka yang sering mengaitkan Skinhead 

dengan tindakan rasis kepada orang yang tidak berkulit putih, keturunan Asia dan Afrika. 

Perkembangannya yang memberikan dampak yang cukup signifikan bagi aliran global 

ekonomi yang tidak lagi berpusat di negara-negara Eropa dan Amerika, melainkan juga 

negara-negara di Asia, termasuk dalam hal ini Jakarta sebagai pusat dari industri budaya 

populer dan industri gaya hidup di Indonesia. Dalam kerangka kapitalis, terdapat upaya untuk 

menciptakan sebuah konsumsi budaya di tingkat lokal melalui transfer ideologi dan 

merangsang tumbuhnya identitas dan subkultur lokal yang mendefiniskan diri dan mencari 

eksistensi dalam penentuan subkultur Skinhead. Beberapa kelompok yang mengaku sebagai 

Skinhead dan menyatakan diri mereka adalah sebagai pendukung rasisme atau politik di 

Indonesia, tetapi mereka sangat tidak menonjol. Organisasi yang sempat dikenal dan 

memproklamirkan diri mereka sebagai RASH (Red and Anarchist Skinhead) yang berada di 

Bandung dan sebagai sayap kiri tetapi telah bubar. 

Biasanya dalam satu kota terdapat banyak tempat berkumpul seperti Distro Warrior di 

Tebet, Distro HereToStay di Kebayoran serta di tempat lain seperti di Bintaro, Fatmawati, 

dan Cijantung. Di dalam tempat berkumpul tersebut terkadang hanya beberapa orang 

karena keeratan hubungan mereka dalam scene underground di Jakarta. Oleh karena itu 

sering terjadi percampuran dengan beberapa anak muda yang mengaku sebagai Punk, 

Hardcore, dan lain-lain. 

Dalam tiap komunitas di Jakarta, biasanya terdapat band yang dianggap mewakili 

komunitas seperti di dalam distro Warrior terdapat band seperti The End, Keotik, dan Ten 

Holes sedangkan di Cijantung memiliki band Fight Squad, The Stocker, Economy Class 

yang beraliran Oi! dan Browncinno yang beraliran Ska. Untuk di Bintaro memiliki band The 

Skinlander, Compatriot dan Sta-Prest Boys [pengidentifikasian band tersebut dengan 

subkultur Skinhead dapat di lihat dari beberapa ciri dan yang pertama adalah genre 

musik). Band- band tersebut membawakan musik Oi! yang cenderung cepat, lirik 

bersemangat dan memiliki reff yang mudah diingat. Mereka juga memasukan unsur Ska 

                                                 
3
 National Front adalah salah satu organisasi beraliran ekstrim kanan yang tumbuh di Inggris. Organisasi ini 

terbentuk saat diadakannya pertemuan di Caxton Hall, Westminister pada tanggal 7 Februari 1967. Organisasi 

ini mengusung pandangan bahwa multirasialisme serta imigrasi massal merupakan kesalahan fatal, bahwa 

patriotisme adalah hal yang positif dan patut dibanggakan dan kapitalisme, komunisme serta internasionalisme 

merupakan belenggu bagi kebebasan individu yang dijunjung tinggi oleh organisasi tersebut. 

(www.natfront.com/history.html) 
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atau Reggae dalam musik mereka. Ciri yang kedua adalah dari lirik lagu mereka yang sering 

menyatakan diri mereka sebagai seorang Skinhead ataupun kecintaan mereka terhadap sepak 

bola ataupun tentang Working Class Protest dan tidak menutup kemungkinan untuk 

menceritakan tentang kehidupan sehari-hari sebagai Skinhead yang tough, clean and smart. 

Di dalam scene Skinhead di Jakarta terdapat konflik yang memecah belah persatuan 

scene Skinhead sendiri. Konflik kelompok menengah atas dengan kelas bawah atas pengaruh 

media yang menyebabkan Skinhead tidak bersatu. Kelompok kelas menengah atas yang 

diwakili oleh kelompok Distro Warrior dan SHAM (Skinhead Against Media) menjadi sebuah 

konflik yang selalu diingat oleh sebagian Skinhead di Jakarta. Walau konflik ini sudah reda 

dan SHAM sudah bubar, beberapa anggota eks-SHAM masih ada dan masih berperang 

melawan Skinhead kelas menengah. Mereka masih menyatakan ketidaksetujuan mereka 

terhadap masuknya pengaruh media dan korporat dalam scene Skinhead. Berbeda dengan 

RASH yang sudah dijelaskan sebelumnya, SHAM adalah sebuah pergerakan moral untuk 

menolak media mainstream dan berakhir dengan pergolakan fisik. Distro Warrior, 

Bengkel Vespa serta label rekaman yang dimiliki Uthay atau Adhitya Murti menganggap 

bahwa media mainstream lah yang membuat Skinhead Jakarta, khususnya Indonesia 

dipandang di luar Indonesia.  

Mengacu pada pemaparan di atas, penelitian ini berupaya untuk mengkaji dan meneliti 

lebih dalam konstruksi identitas dan praktik komodifikasi Skinhead di Jakarta. Dari situasi 

kemunculan Skinhead di Indonesia yang berakar dari Inggris, peneliti merangkum beberapa 

permasalahan di dalam penelitian dan yang menjadi pertanyaan utama pada penelitian ini 

adalah: Bagaimana identitas Skinhead di Jakarta diartikulasikan oleh anggota komunitasnya?  

Penelitian ini memusatkan perhatian pada ruang lingkup komunitas anak muda dan 

Skinhead dari masyarakat kelas bawah, menengah dan kelas menengah atas perkotaan di 

Jakarta, khususnya pada lanskap industri budaya yang terdiri dari beberapa bidang, yaitu: 

industri musik, pertunjukan, industri media, industri pertokoan, selera musik, gaya hidup, 

fesyen dan ideologi. Fokus utama terhadap Jakarta sebagai pilihan geografis karena Jakarta 

adalah episentrum dan produksi industri budaya populer Indonesia sekaligus tempat 

bertemunya global, nasional dan lokal dimana proses tersebut berjalan beriringan dan saling 

menguatkan. 

TINJAUAN TEORITIS 

Menurut Paul Wills, struktur internal subkultur memiliki ciri keteraturan dan masing-

masing bagian saling berhubungan secara organis. Kecocokan inilah yang membuat anggota 

subkultur tidak memiliki peraturan. Di dalam persepektif lain seperti orang tua, pemimpin 



5 

 

Universitas Indonesia 

berfikir bahwa anggota subkultur ini hidup secara tidak beraturan, tetapi sebenarnya anggota 

subkultur ini menata kehidupan kelompok mereka dengan suatu aturan. Seperti yang telah 

dikatakan di atas bahwa simbol seperti pakaian, penampilan, bahasa, kebiasaan, gaya 

interaksi, musik, dibuat untuk membentuk satu kesatuan dengan keterikatan kelompok, 

situasi dan pengalaman.
4
  

Istilah komodifikasi dalam penelitian ini mengacu pada bentuk barang dan jasa dan 

entitas budaya lain yang dapat dijadikan komoditi, diperdagangkan dan menjadi nilai tukar 

dengan tujuan mencari keuntungan. Di dalam sistem kapitalisme di dalam bentuk produksi 

dan reproduksi dibentuk dalam kaitan bukan untuk melihat nilai guna saja (utility atau use 

value), tetapi untuk mencari nilai lebih (profit) dan nilai tukar (exchange value). 

Perubahan yang masuk ke dalam kehidupan sosial di Indonesia adalah dengan 

pesatnya modernisasi dalam bentuk infrastruktur dan pertumbuhan budaya populer melalui 

TV, radio, majalah dan industri musik nasional baik dalam industri pertunjukan dan industri 

rekaman. Sebuah diskusi antara produk global yang dilokalkan, kebarat-baratan dan 

melahirkan semacam konsep hibrid, mimikri dalam konteks kapitalisme lokal.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode peneilitian mengenai konstruksi identitas Skinhead terhadap komunitas 

Skinhead di Jakarta yang paling sesuai adalah etnografi. Dengan etnografi, peneliti dan 

informan akan saling bertukar informasi dan akan terjadi sebuah diskusi yang mendalam 

mengenai hal yang berkaitan dengan objek penelitian yang didapat dari informasi informasi 

yang mereka berikan ataupun dengan interpretasi-interpretasi hasil yang didapatkan. Pada 

awalnya, peneliti tidak memprediksi akan terjadi sebuah Focus Group Discussion 

terhadap komunitas Skinhead, tetapi hal tersebut secara tidak disengaja dihadirkan oleh 

komunitas Skinhead yang terdapat di Bintaro.  

Beberapa data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan rekaman atau 

catatan dari peristiwa di lapangan yang diamati dan disaksikan secara langsung dari informan 

di lapangan. Pengamatan lapangan menjadi hal yang paling signifikan dalam mengetahui 

kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, khususnya interaksi yang terjadi antara 

Skinhead dan aktor industri hiburan melalui makna simbolik yang membentuk sebuah 

interaksi bagi individu dan komunitas Skinhead di Jakarta dan sekitarnya. Penelitian di 

lapangan dilakukan di empat wilayah Jakarta yang berbeda, diantaranya adalah Cijantung, 

                                                 
4
 Dick hebdiege, Subculture The Meaning of Style, halaman 113-114 
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Tebet, Fatmawati, dan Bintaro. Di empat daerah tersebut merupakan scene yang paling 

banyak terdapat komunitas Skinhead yang tersebar di Jakarta. Fenomena kota metropolitan 

sudah terbentuk di dalam komunitas Skinhead dan terjadi hubungan saling tukar menukar 

informasi dengan komunitas Skinhead lain di luar Jakarta, seperti Bandung dan Jogyakarta 

dan juga di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Dapat 

dikatakan bahwa Skinhead sudah menjadi sebuah komunitas besar yang melintas batas ruang 

dan waktu. 

Proses pemilihan informan akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor 

keanggotaan dan keaktifan mereka di dalam scene Skinhead di Jakarta dan sekitarnya. Ada 15 

informan yang dilibatkan dalam melakukan observasi yaitu: Ferly Harahap (37 th, pemilik 

Movement Records), Adhitya Murti (37 th, vokalis dan gitaris The End dan pemilik distro 

Warrior), Samsul Hadi (37 th, Sutradara dan fotografer serta mantan vokalis Anti Squad), 

Agung Latief (26 th, pekerja dan salah satu anggota Riverside Squad, Cijantung), Anton (37 

th, pekerja dan salah satu anggota Riverside Squad Cijantung), Boy (30 th, pekerja dan salah 

satu anggota Riverside Squad, Cijantung), Tri (31 th, pekerja dan salah satu anggota Bintaro 

Skinhead), Soni (31 th, pekerja sosial dan salah satu anggota Bintaro Skinhead), Vidi (31 th, 

salah satu anggota Bintaro Skinhead dan pekerja sosial), Liga Chaniago (37 th, Mantan 

pendiri SHAM dan pekerja pabrik), Hiawata Maghenta (37 th, salah satu Skinhead Pejaten 

serta pekerja), Rufi (salah satu anggota Joker Street Bois, Fatmawati dan pekerja), Ipek (31 th, 

salah satu anggota Joker Street Bois dan pekerja), Hadi „Skalie‟ (pekerja dan salah satu 

anggota band Skalie dan saksi Skinhead Pejaten), Wiro „Sentimental Moods (38 th, gitaris 

band Sentimental Moods, mantan gitaris Anti Squad dan pemilik usaha sablon).  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Membicarakan generasi Punk pertama di Jakarta tidak terlepas dari beberapa aktor 

yang tergabung di dalam organisasi Punk pertama seperti Young Offender (YO) dan South 

Sex (SS). Beberapa informan mengatakan bahwa di dalam tubuh organisasi Punk Di Jakarta 

terdapat beberapa orang yang memang sudah berdandan Skinhead di awal tahun 1990an dan 

mereka mengetahuinya Baldy Punk.
5 

Istilah Skinhead sebagai identitas kelas pekerja di 

Inggris kurang dikenal saat tahun 1990an di Indonesia. Skinhead Revival yang terjadi di 

Inggris di tahun 1977 membuat Skinhead kembali eksis di Inggris. Dalam konteks Indonesia, 

istilah Skinhead baru dikenal dan memiliki kedekatan dengan Punk yang memang saat itu 

                                                 
5
 Lihat Lampiran, Anton, Riverside Squad. 
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menjadi trend musik untuk anak muda di Jakarta dan sekitarnya. Beranjak dari gambaran 

umum  mengenai  Skinhead  dapat  dilihat  dari  ilustrasi  perjalanan  hidup  dari  Uthay  atau 

Adhitya Murti dalam menyebarkan Skinhead Bible Spirit of 69 sepulangnya studi dari 

Singapura dan membangun scene Skinhead yang bertahan hingga sekarang. Pengalaman 

ini bisa disimak dari kisahnya dalam mendirikan Warrior Record Label dam memutuskan 

untuk mendirikan Distro Warrior Jakarta demi menyatukan dan menunjukan eksistensi 

Skinhead di Jakarta. 

Keberadaan  Skinhead  memang  tidak  jauh-jauh  dari  keberadaan  Punk  di  dalam 

konteks subkultur di Jakarta. Setelah surutnya Young Offender karena krisis identitas di 

dalam tubuh mereka, di daerah Jakarta Utara, Timur dan Pusat muncul kelompok yang cukup 

berpengaruh seperti Subnormal dengan bandnya seperti Army Style dan 142 Chaos dan juga 

kemunculan Sid Gank dengan band-nya seperti RGB dan Pinokio. Subnormal dan Sig Gank 

menjadi pelopor bagi berlangsungnya acara-acara di Harley Davidson Cafe, Pulomas. Cafe 

yang berkapasitas kurang lebih 200 orang ini memiliki kelebihan yang dapat dipergunakan 

siang atau malam hari untuk pertunjukan. Harley davidson juga menjadi tempat 

berkembangnya komunitas Skinhead dan Hardcore di Jakarta. Uthay mendapatkan 

pengetahuan Skinhead dari pengalamannya tinggal di luar negeri saat melanjutkan studi di 

Singapura. Uthay kemudian berinteraksi dengan sekelompok anak Punk di Pejaten yang 

nantinya menjadi salah satu kelompok pionir komunitas Skinhead di Jakarta. Proses sejarah 

subkultur di Jakarta menjadi penting karena keterkaitan historis diantara Punk dan Skinhead 

begitu kuat. 

Tidak hanya yang terjadi di dalam komunitas anak muda di Pejaten, di dalam tubuh 

komunitas Skinhead di berbagai tempat seperti di Cijantung, Fatmawati dan Bintaro pun 

mengalami hal yang sama. Walaupun tidak ada unsur pemaksaan, keiinginan untuk untuk 

memperkuat kebersamaan atau dorongan untuk menjadi seperti teman sepermainan menjadi 

salah satu alasan untuk mengidentifikasikan diri seseorang dengan sebuah subkultur. Seiring 

berjalannya waktu dan masing-masing anggota telah menemukan dunianya, mereka sudah 

tidak sering lagi berkumpul seperti yang terjadi di Depok, Pejaten dan Tanjung Duren. 

Berkaitan dengan upaya identifikasi terhadap identitas Skinhead antara Skinhead sejati 

dan yang tidak, sangat sulit dibedakan. Keseharian Skinhead tidak lagi dilihat dari cara 

mereka berpakaian, tetapi menerapkan sisi kelas pekerja. Budaya subkultur, dari awal 

kemunculannya dianggap mengedepankan maskulinitas laki-laki ternyata masih ditemukan di 

dalam komunitas Skinhead di Jakarta dan sekitarnya. Hal ini terlihat dari pengalaman historis 

dari masing-masing informan dan keberadaan komunitas Skinhead yang masih didominasi 
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oleh laki-laki. 

Latar belakang Skinhead yang mayoritas berasal dari keluarga kelas pekerja, 

sebetulnya menempatkan komunitas Skinhead pada posisi resistensi dari budaya mainstream 

budaya dominan. Pilihan remaja untuk menjadi Skinhead dianggap bertentangan atau berbeda 

dengan remaka yang berasal dari kelas menengah. Menurut beberapa informan dan 

komunitas, Skinhead berbeda dengan subkultur lain dan kebanyakan remaja sekarang yang 

lebih memilih untuk datang ke klub malam, menyukai musik korea dan musik Hip-Hop untuk 

mengisi waktu luang mereka.  

Mayoritas informan bukanlah berasal dari kelas sosial ekonomi berada yang 

menghabiskan uang dan waktu mereka dengan kesenangan yang sesuai status mereka. 

Masyarakat kelas pekerja akan selalu menegosiasikan praktik budaya mereka sendiri, tidak 

hanya sebagai upaya menentang budaya dominan tetapi juga dalam mencari kepuasan dan 

kesenangan. Bukan berarti tidak mungkin jika kelas mereka berubah, maka kesenangan 

mereka juga ikut berubah. Bukan tidak mungkin ketika Skinhead yang berasal dari keluarga 

kelas pekerja akan memutuskan untuk berhenti menjadi Skinhead jika perubahan status kelas 

orang tuanya ikut merubah hidupnya sehingga identitas Skinhead sudah tidak ditanamkan lagi 

dalam hidupnya. Di dalam konteks pribadi atau personal, identitas sebagai Skinhead sangat 

lentur untuk tetap diperjuangkan atau dibuang dan kebanyakan, mereka akan tetap 

menerapkan prinsip dan nilai seorang Skinhead. 

Redefinisi identitas dalam hal ini menjadi bagian dari perubahan sosial itu sendiri. Ia 

bergerak dalam proses historis dan akan selalu terus menerus didefinisi ulang sesuai dengan 

perkembangan zamannya. Berger dan Luckmann (1981) mengatakan sebagai unsur kunci 

dalam pembentukan realitas sosial yang membentuk kesadaran individu dalam hubungannya 

dengan masyarakat. Jika identitas Skinhead pada tahun 1996 hingga 2000 lebih dikonotasikan 

sebagai bentukan sebuah identitas alternatif yang sesuai dengan budaya Indonesia, maka di 

era 2008-2014 pergeseran makna terhadap identitas Skinhead meliputi: pembentukan acara 

musik, pergeseran ideologi mainstream dan anti mainstream, citra positif dan sikap 

profesionalitas seorang Skinhead, komunitas  yang “menghasilkan” dan apresiasi terhadap 

produk global Skinhead yang dipakai juga oleh individu yang tidak mengaku Skinhead. 

Citra positif seorang Skinhead diperlihatkan melalui sikap profesional mereka dalam 

bekerja, dedikasi tinggi dan kecintaan mereka terhadap Skinhead dengan mendatangkan band 

legend dan juga menjalin kerjasama dengan negara tetangga seperti Malaysia,Singapura dan 

Filipina untuk memperkenalkan komunitas Skinhead mereka kepada Skinhead di Indonesia. 

Redefinisi Skinhead di Jakarta pun berubah ketika produk dari Inggris seperti Fred Perry, 
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Doctor Martes sebagai “common brand” disana dan menjadi “unusual brand” ketika masuk 

ke Indonesia dan dipakai oleh semua orang yang bukan hanya seorang Skinhead, tetapi juga 

orang biasa. 

Gambaran tentang masa anak-anak, remaja dan dewasa merupakan kategori identitas 

yang mengandung berbagai konotasi mengenai kemampuan dan tanggung jawab. Remaja 

adalah klasifikasi kultural dari suatu rentang usia yang elastis yang dikodekan secara ambigu 

oleh orang dewasa sebagai indikasi dari “permasalahan” dan “ kesenangan”. Orang muda 

mengusung harapan-harapan orang dewasa untuk masa depan sekaligus menumbulkan 

ketakutan dan kekhawatiran. 

 

KOMODIFIKASI SUBKULTUR SKINHEAD 

Konstruksi Identitas subkultur Skinhead dalam industri budaya di Jakarta dan 

sekitarnya memiliki keterkaitan yang erat dengan tren global atas struktur industri hiburan, 

perkembangan teknologi dan definisi konsumennya. Dalam hal ini, makna Skinhead selalu 

diredefinisi sesuai perkembangan jamannya. Jika pada tahun 1996 seorang Punker menjadi 

Skinhead akibat keadaan sosial, politik, ekonomi dan budaya di Indonesia, maka pada tahun 

2000 hinga 2014, definisi ini meluas menjadi event organizer, memiliki usaha yang mampu 

menghasilkan karya sendiri karena kreatifitas seninya. Redefinisi makna ini secara tidak 

langsung berdampak pada perannya sebagai aktor dalam industri budaya yang dapat 

melakukan  ekspansi  pada  bidang-bidang  lain  selain  industri  pertunjukan  musik,  seperti 

industri rekaman, industri media. Skinhead sebagai aktor, menjadikan kemampuan dirinya 

melakukan kreativitas seni, berkarya dalam musik sebagai komoditas yang memiliki nilai jual. 

Pada sisi lain, pratik komodifikasi ini juga terkait dengan perjuangan menampilkan 

eksistensi  mereka  dalam  berbagai  wujud  representasi  yang  selalu  dikontestasikan dalam 

proses konstruksi identitas tersebut. Terkait juga dengan perbedaan pilihan gaya hidup 

yang menyangkut persoalan selera musik dan kelas sosial. Dua entitas ini saling bergerak dan 

bersifat dialektis dan melibatkan peran serta dari produsen dan konsumen. Lalu, pada 

perkembangannya memaparkan bagaimana konstruksi identitas dan praktik komodifikasi 

Skinhead ini mengalami berbagai tantangan atas keberadaannya, khususnya ketika 

disandingkan dengan budaya dominan. 

 

FAKTOR PENDORONG PERGESERAN ‘IMAGE’ SKINHEAD 

Di dalam kaitannya dengan Skinhead di dalam budaya urban Jakarta yang ter 

Skinheadisasi, Skinhead yang tadinya hanya ada di luar negeri sekarang dengan cepat meluas 
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di seluruh negara termasuk Jakarta. Demikian halnya, sebagai sebuah contoh pemadatan 

ruang, Skinhead yang tadinya berasal dari anak muda yang bekerja di pabrik, ketika masuk ke 

dalam budaya timur di Indonesia, khususnya di Jakarta tidak lagi berasal dari anak muda 

yang bekerja di pabrik saja, tetapi dari berbagai profesi.  

Sebagian informan berpikir bahwa Skinhead di Jakarta hanyalah sebuah fesyen belaka 

dan para “posser” tidak mengetahui sejarah dari mana Skinhead berasal dan apa itu Skinhead. 

Para Skinhead yang masih aktif berkumpul atau yang sudah tidak aktif berkumpul saling 

berusaha melawan anggapan bahwa Skinhead hanya sekedar fesyen. Skinhead tidak harus 

mengenakan Fred Perry, Lonsdale dan barang-barang yang diekspor dari Inggris secara 

langsung ataupun tidak langsung. 

Dalam kaitanya mengenai subkultur dari Inggris dan di adaptasi di Jakarta mengalami 

perubahan konsistensi dan memang dari awal terbentuknya, unsur kapitalisme telah bermain 

di dalam ruang dan waktu Skinhead di Jakarta. Produk-produk Skinhead menjadi sebuah 

komoditas untuk dijual dan dibeli oleh para pemilik modal demi menjadi seorang Skinhead. 

Skinheadisasi terdorong oleh kepentingan materil yang sangat berkaitan erat dengan 

kapitalisme. Banyak sekali toko atau mall di Jakarta yang menjual berbagai produk Skinhead 

tersebut dan hanya dapat dibeli jika memiliki kapital yang lebih. Bisnis barang Skinhead 

bertaraf internasional selalu berkembang dan sedang mengambil tempat di pasar dunia. 

Pola pemasaran tidak lagi hanya bersifat one-to-many atau one-to-one, tapi sudah 

bersifat many-to-many. Produsen tidak lagi didominasi oleh perusahaan besar karena alat 

produksi semakin murah dan semua individu dapat menjadi produsen kecil secara kompetitif. 

Sejalan dengan hal tersebut, pola pemasaran scene Skinhead di Jakarta dan regenerasi 

Skinhead mengalami perubahan di era 2000 hingga 2014. 

Pada era 2000, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi menuju konvergensi 

menghasilkan situs-situs gratis berbasis jaringan sosial. Dengan persyaratan mudah dan tanpa 

biaya, jejaring sosial cukup populer seperti MySpace, Friendster, Blogspot, Facebook, 

Twitter dan lain-lain, mampu mendorong banyak pengguna di seluruh dunia dalam 

berpartisipasi dengan komunitas yang terkoneksi dengan jaringan global. Internet dalam hal 

ini menjadi ajang pernyataan identitas sosial melalui penyebaran kesadaran tentang 

keberadaan diri mereka (pengguna) yang dikemas dalam bentuk pemasaran identitas. Hal ini 

di satu sisi juga berdampak pada terbentuknya perkembangan subkultur Skinhead dan 

perkembangan komunitas musik lain yang pertumbuhannya cukup masif dibanding era 

sebelumnya. 

Di dunia online, banyak Skinhead berlomba-lomba mempromosikan diri mereka 
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melalui status jejaring sosial dengan menampilkan desain grafis yang unik dengan beragam 

fitur tentang profil, foto dan contoh rilisan musik (baik karya sendiri maupun karya orang 

lain), video, blog berisikan interview dengan komunitas Skinhead di luar Jakarta dan luar 

Indonesia, jadwal pementasan, pernak-pernik dan nomor kontak jika berminat untuk 

menggunakan jasa mereka. Tidak hanya menawarkan jasa secara pribadi, beberapa Skinhead 

memiliki jaringan bisnis yang cukup kuat di dalam komunitas atau di luar komunitas seperti 

penjualan perlengkapan Skinhead dengan merk lokal seperti Wondersoul, Alfie dan 

BigMomSka yang memproduksi baju model Buttondown dan Jaket model Harrington, jasa 

event organizer dan label rekaman. Meskipun terdapat band Oi, Ska atau Reggae yang 

memiliki situs resmi, umumnya jejaring sosial tetap menjadi sarana efektif untuk menjangkau 

pengguna yang lebih luas dengan jaringan terhubung yang lebih kompleks dan besar. Mereka 

dapat lebih leluasa mempromosikan musik mereka di internet, menerima demo, membangun 

jaringan dengan berbagai Skinhead dan label rekaman independen baik lokal atau luar negeri 

serta kegiatan lan. Dalam hal ini, konektivitas dengan jejaring sosial juga menjadi indikator 

yang dapat memperkuat citra diri mereka sebagai Skinhead dan merk dagang yang bernilai 

jual yang selanjutnya dieksekusi secara offline (dunia nyata). 

 

INDUSTRI KREATIF: IDEALISME DAN KEPENTINGAN PASAR 

Distro Warrior terletak di antara daerah Manggarai dan Tebet, Jakarta Selatan. Lokasi 

distro tersebut memang sering dilalui oleh orang banyak kerena memang di daerah 

perumahan. Di distro tersebut terdapat bengkel vespa yang meming sering dijadikan tempat 

kumpul bagi Warrior Scooter bois. Sebuah toko yang dimiliki oleh keluarga Uthay yang 

dikelola oleh kakak laki Uthay, kantor ayah Uthay yang bekerja sebagai pengacara dan juga 

distro Warrior.  

Pada tahun 2000, Uthay mendirikan record label Warrior yang berasal dari nama 

album The End pertama, Warrior. Pada tahun 2002, Uthay mendirikan Distro guna 

memfasilitasi para Skinhead di Jakarta untuk membeli berbagai macam perlengkapan 

Skinhead dan pada tahun 2008, Uthay mendirikan bengkel vespa yang memang sudah 

menjadi hobinya. Di dalam distro tersebut, dijual berbagai macam CD, Kaset, Kaos band dan 

pernak-pernik lokal maupun luar negeri yang kebanyakan beraliran Ska, Punk dan Oi!. Distro 

Warrior juga menjual Fred Perry, sepatu Boots Doctor Martens dan lain-lain. Dinding di 

distro tersebut dihias dengan cara lukis dan dikerjakan oleh Mado, salah satu teman Uthay 

yang berasal dari Depok. Lukisan tersebut adalah karikatur bertemakan Skinhead. 
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Di awal pembentukannya, Uthay menginginkan untuk menyatukan Skinhead yang ada 

di seluruh Jakarta sehingga tidak ada lagi yang mengklaim diri mereka adalah bagian dari 

Skinhead Cijantung, Skinhead Bintaro dan lain-lain. Regenerasi Skinhead yang dikatakan 

“kurang” mengharuskan Uthay untuk menjadikan distro tersebut sebagai distro lintas genre.  

Tidak hanya komunitas yang tedapat di Distro Warrior, di berbagai komunitas 

Skinhead di Jakarta juga melakukan hal yang sama dan yang membedakan adalah Warrior 

memiliki tempat sendiri, sedangkan komunitas Skinhead lain tidak memiliki tempat sendiri. 

Acara musik memang hal yang sering dilakukan demi mempersatukan dan mempertemukan 

Skinhead dari berbagai wilayah di Jakarta. Di dalam acara komunitas atau yang biasa disebut 

gigs, mereka menetapkan band-band yang akan tampil sebagai bintang tamu. Untuk beberapa 

band pemula akan ditetapkan tarif untuk bermain di acara gigs tersebut. Begitu pula 

dengan para penonton yang ingin menyaksikan acara tersebut juga telah ditetapkan tarifnya. 

 

DISTRO DAN LABEL REKAMAN SKINHEAD 

Dalam perkembangannya, komunitas Skinhead di Jakarta memang tidak terlepas dari 

pengaruh kondisi sosial ekonomi di tempat mereka berada. “Skinheadisasi Punker” mungkin 

menjadi istilah tepat bagi aktor Punk dalam memberikan identitas alternatif di dalam 

komunitas Punk Pejaten tanpa unsur paksaan. Pengaruh kekuasaan ekonomi dan politik di 

dalam tubuh Skinhead Jakarta memberikan dampak bagi arah perubahan dan perkembangan 

komunitas ini. Proses komodifikasi dan penyerapan budaya oleh kapitalisme dengan 

perangkat institusinya seperti media seperti yang dilakukan di dalam tubuh Punk Jakarta. 

Fesyen Skinhead yang memang lebih sopan dan tidak urakan seperti Punk dengan 

rambut mohawk, jaket kulit, sepatu boots dan bertato menjadi pilihan bagi beberapa individu 

untuk transformasi identitas menjadi seorang Skinhead. Penggunaan kemeja Fred Perry atau 

Ben Sherman dan Sepatu Boots Doctor Martens menjadi merk yang diburu anak muda saat 

itu untuk menjadi seorang Skinhead. 

Keberadaan Pejaten yang menjadi tempat penyalahgunaan obat terlarang membuat 

Uthay mendirikan label rekaman Warrior di Tebet pada tahun 2000. Pada tahun 2002, Uthay 

mendirikan Distro sebagai wadah berkumpulnya Skinhead dan memfasilitasi individu untuk 

menjadi Skinhead. Distro dikenal sebagai tempat sebuah komunitas menyampaikan informasi 

dan dapat dikatakan sebagai komunitas underground. Distro juga sebagai sebutan distributor 

yang menjadi tempat transaksi jual beli para underground. Menjual t-shirt, kaset, CD dan 

informasi mengenai acara musik yang akan berlangsung ditempel di distro tersebut. Di 

distro tersebut juga bisa untuk bertukar informasi dan transaksi pembuatan album, kaos, stiker 
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dan pernak-pernik lainnya. 

Selain tempat para berkumpulnya Skinhead dan komunitas underground lain, Warrior 

juga secara profesional mendirikan Event Organizer dalam mendatangkan artis luar negeri 

dengan  bantuan  dan  kerja sama  dari  komunitas  Skinhead  lain  di  Jakarta  seperti  dengan 

Bintaro Skinhead. Pada tahap ini, Skinhead Jakarta menuju komunitas Internasional yang 

telah berkembang dari masa sebelumnya. Skinhead di Jakarta mengalami intervensi 

kapitalisme melalui komodifikasi dan penyerapan simbol Skinhead untuk menjadi sesuatu 

yang diproduksi massal. 

 

Komodifikasi Identitas Skinhead Dalam Bidang Musik yang Terlihat Pada Pamflet Acara Musik 

Selain bekerja sama dengan Skinhead dari luar Indonesia, pengaruh internet juga 

memberikan pengaruh yang besar bagi keberlangsungan generasi Skinhead dalam proses 

interaksi dan sosialisasi antarsesama komunitas Skinhead di Jakarta maupun dari luar 

Indonesia. Kehadiran band-band Oi maupun Ska menggunakan bantuan sponsor perusahaan 

dan melalui kerja sama kolektifnya, band-band luar negeri tersebut dapat bermain di Jakarta. 

Pengaruh yang kuat dilihat dari sebuah perkembangan yang membawa angin segar 

dalam industri rekaman yang masuk ke dalam industri musik. Dalam persoalan industri 

adalah kapital yang menjadi sebuah faktor kuat yang membuat jalan atau tidaknya sebuah 

industri. Dalam kacamata ekonomi yang menyangkut industri, masalah besar adalah 

bagaimana mendapatkan keuntungan di dalamnya. Dengan keuntungan yang di dapat, jelas 

menghidupi industri beserta perangkatnya, termasuk peralatan manusia dan sebagainya 

Musik yang semestinya menjadi sebuah kreasi kesenian didasari oleh semangat 

mencipta dan memiliki nilai karya tinggi, sekarang tidak lagi menjadi sebuah nilai yang 

dibanggakan dari proses penciptaannya. Dilihat lebih jauh, industri musik telah  masuk 

“keakar-akarnya”, apakah dalam persoalan ini nilai sebuah karya dalam musik 

mencerminkan sebuah refleksi dari seorang pencipta karya tersebut akan pudar dan surut?. 

Pada kenyataannya, musik dalam persoalan ini, dapat diartikan merupakan 
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kepentingan kapital yang merusak, kalau tinjauannya dilihat pada siapa yang memiliki modal, 

dialah yang menentukan musik ini bagus atau tidak, layak atau tidak untuk diperdengarkan. 

Setelah itu jadwal pementasan dan jadwal rekaman dilakukan bagi musisi ketika masuk ke 

dapur rekaman. Hal itu merupakan bagian dari sebuah siklus menuju publisitas. Keteraturan 

seperti itu sangat bertentangan dengan musisi sebagai seniman yang berjiwa bebas, 

melakukan eksplorasi dalam dirinya untuk mencipta dan berkarya. 

Pasaran  dalam  negeri  didominasi  oleh  musik  pop,  rock  atau  dangdut  dan  akan 

menjadi “dunia lain” bagi kalangan komunitas underground. Pasar tidak dapat menikmati 

atau memahami musik mereka (underground), jelas mereka tidak akan mau membeli kaset 

atau album mereka. Ini hal yang paling mendasar ketika record besar atau kalangan major 

label tidak mau memproduksi album mereka di dalam industri musik mereka. 

Berbeda dengan perusahaan rekaman major label, perusahaan independen lebel lebih 

banyak bermain pada arus non-mainstream atau bukan arus utama dengan pangsa pasar yang 

terbatas. Arus non-mainstream lebih mementingkan lingkup ke-lokalan dan komunitas. 

Beberapa diantaranya juga bersikap idealis dengan lebih menitik beratkan sisi artistik demi 

kepuasan batin dalam produk musiknya, sehingga seringkali disebut musik yang tidak mudah 

dicerna, bukan sekadar musik “kacangan” yang laku dijual. 

Pada pertengahan tahun 1990-an, maraknya musik Ska tidak berdampak besar bagi 

pertumbuhan rekaman para Skinhead lokal. Perkembangannya belum dapat dikatakan 

signifikan untuk para Skinhead karena belum adanya rilisan band Ska dan karya orisisnil Ska 

lokal. Hal ini dipicu beberapa faktor, antara lain: teknologi rekaman yang belum canggih 

sehingga memicu lemahnya kesadaran Skinhead untuk memproduksi rekaman musik Ska 

dan masih dianggap musik “sebelah mata”  di dalam komunitas underground di Jakarta dan 

kecenderungan dari struktur industri rekaman yang belum mampu mengakomodir produk 

rekaman non-mainstream karena pangsa yang kecil dan kurang menjual sehingga tidak 

menghasilkan keuntungan. 

INDUSTRI PERTUNJUKAN 

Industri musik di Jakarta mencerminkan gambaran bagaimana persoalan “selera 

musik” menjadi dasar pilihan subjektif “ diri” dan kelompok, mampu menciptakan pola 

oposisi biner yang bergerak dalam persoalan kritik terhadap representasi. Representasi ini 

menguak perbedaan pilihan selera dan kelas sosial yang mendefinisikan siapa “kita” dan 

siapa “mereka” dalam suatu bentukan “selera musik”. 

Dalam konteks ini, secara umum budaya musik Skinhead merupakan representasi dari 

selera musik anak muda dari berbagai kelas di Jakarta dan sekitarnya sebagai bagian dari 
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konsumsi musik yang turut menentukan pembentukan identitas simbolik. Selera musik 

tersebut menunjukan ikatan atas identitas yang sama sebagai bentuk pembedaan sosial dan 

tindakan yang erat dengan profensi terhadap pilihan dan karakteristik kominitas yang terus 

menerus didefiniskan demi eksistensi dan pencarian posisi pasar. 

Bertolak dari hal tersebut, beberapa pionir Skinhead lokal memiliki peran penting 

dalam membangun landasan budaya melalui pembentukan komunitas Skinhead. Mereka 

bersama-sama membangun gerakan independen yang sifatnya underground, berbasis 

pertemanan sebagai gambaran semangat zaman dari lanskap pemasaran subkultur Skinhead. 

Sebagai bentuk difrensiasi musik, gerakan tersebut perlahan mampu menggalang massa yang 

loyal untuk menyukai Skinhead. Kesamaan selera musik tersebut memberikan dampak pada 

peningkatan komunitas pertemanan berbasis genre musik, kecintaan pada sesuatu yang 

berkembang dan berwujud event organizer. Keberadaannya ini mendorong terbentuknya 

subkultur Skinhead sebagai penyokong komoditi budaya anak muda di Jakarta dan 

sekitarnya. 

Dalam konteks praktik komodifikasi, subkultur menjadi modal sosial yang fungsinya 

dapat dialihkan menjadi entitas ekonomi, yaitu eksploitasi sumber-sumber kreativitas dari 

berbagai elemen yang terkandung dalam subkultur. Skinhead dalam hal ini menjadi elemen 

utama yang dapat dieksploitasi melalui kemampuan seni, fesyen dan musik yang memiliki 

nilai jual yang dibangun melalui tingkat pengalaman. Ketika sebuah event organizer tersebut 

sudah lintas genre, maka nilai jual tersebut akan tinggi dan secara otomatis, identitas dirinya 

sebagai merek dagang akan terbangun. Tentunya dalam strategi pemasaran merek dagang 

identitas Skinhead harus terus dipelihara dan dipertahankan sehingga dibutuhkan elemen- 

elemen bisnis lainnya. 

Dalam konteks ini, peran para Skinhead patut dicermati, karena kemampuan mereka 

dalam menyebarkan ideologis melaui ciptaan trend musik, gaya hidup, membangun 

penggemar, komunitas dan selanjutnya adalah membentuk pangsa pasar yang berbasis 

subkultur. Skinhead menjadi stokoh sekaligus mampu menciptakan kesadaran ideologis 

melalui ikatan simbolik dengan para penonton dan penggemarnya. Di tempat di mana seorang 

Skinhead atau band Skinhead bermain, maka para penggemar akan selalu mengikutinya, 

tergantung dengan daya kharismatik seorang Skinhead serta ideologi yang diusung. Semakin 

banyak jumlah pengikutnya, eksistensi Skinhead makin diakui dan dihormati. Hal yang 

kondusif ini merangsang tumbuhnya subkultur yang otomatis menciptakan pangsa pasar 

sendiri. Mendorong perputaran roda bisnis industri hiburan komunitas melalui peningkatan 

pada jumlah pengunjung, penggemar, penjual makanan serta pamor sebuah tempat 
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diberlangsungkannya acara bertemakan Skinhead. Peran seorang Skinhead, sebagai kelas 

pekerja dan bermental wirausaha dan memiliki kekuatan modal serta tim pendukung, menjadi 

satu kesatuan yang mampu mensinergiskan kepentingan identitas dengan motif ekonomi. 

Mereka mampu menciptakan pasar dengan menggerakan kekuatan komunitas dan 

berkolaborasi dengan para pemilik kepentingan seperti sponsor, pemilik tempat acara musik, 

produk komersial, media cetak untuk memasarkan makna dan pengalaman melalui musik, 

makanan, minuman dan hiburan lain dalam suatu pertunjukan musik bertemakan Skinhead. 

Bertolak dari hal tersebut, terbentuknya subkultur Skinhead juga mendorong 

konsolidasi di antara komunitas. Secara substantif, konsolidasi dalam hal ini menjadi penguat 

ikatan kolektif identitas Skinhead. Barker (2005) mengatakan sebagai peta-peta makna 

dipakai untuk melihat dunia oleh para anggotanya. Ia menjadi suatu bentuk politik identitas 

yang mencerminkan pembentukan “bahasa baru” identitas dan tindakan untuk mengubah 

praktik sosial melalui pembentukan koalisi dimana paling tidak beberapa nilai dimiliki secara 

bersama. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memastikan bahwa posisinya tetap ada 

dalam masyarakat melalui keberadaan sebuah wadah yang mempersatukan identitas dan 

eksistensi subkultur Skinhead dalam dunia industri hiburan di Indonesia. Beberapa saluran 

yang dilakukan untuk memperkuat konsolidasi tersebut antara lain adalah komunitas 

Skinhead Indonesia di jejaring sosial seperti Twitter maupun Facebook. Komodifikasi dalam 

hal ini menjadi strategi bagaimana tujuan tercapai, meskipun pada akhirnya konsekuensi 

logis dan logika kapitalisme menciptakan kontradiksi dan friksi pada tataran operasional. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Tiga kekuatan utama dalam menggerak modernitas adalah teknologi, perubahan 

ekonomi dan sosial budaya. Anak muda juga landasan global yang turut mempengaruhi 

perkembangan Skinhead dalam negeri atau konteks lokal. Dalam konteks budaya populer, 

teknologi turut menentukan ekspresi seni dan kreatifitas seorang Skinhead dalam melahirkan 

beragam tindakan, pemikiran dan pemilihan untuk menjadi seorang Skinhead. Beragam karya 

musisi Skinhead dan gaya hidup sebagai sebuah jalan hidup menyebar luas ke berbagai 

belahan dunia memberikan pengaruh yang besar pada konsumsi budaya musik dan subkultur 

anak muda termasuk dalam subkultur Skinhead yang muncul di berbagai belahan dunia. 

Saling silang budaya juga mendorong lahirnya adaptasi lokal dalam memodifikasi budaya 

global tersebut. Dalam relasi sosial, subkultur-subkultur yang terkait dengan musik, secara 

langsung merupakan penyedia simbol-simbol budaya maskulin. Kemunculan ini juga 

melanggengkan maskulinitas laki-laki yang pada prakteknya menerapkan simbol dan gaya 
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bohemian dalam menonjolkan sisi maskulinitas. 

Di Jakarta dan sekitarnya, perkembangan Skinhead memiliki makna yang bersifat 

kontekstual dengan perkembangan jaman yang menyertainya. Pada tahun 1996, Skinhead 

dianggap sebagai identitas alternatif di tengah banyaknya kasus drugs yang merajalela dan 

tampilan yang tidak urakan seperti Punk. Pada tahun 2000-an, Skinhead lebih sering menjalin 

komunikasi dengan komunitas Skinhead maupun subkultur lain. Mereka belum terlihat untuk 

menjalin hubungan dengan Skinhead dari luar negeri. Pada periode ini sudah terlihat 

komodifikasi Skinhead dengan mengadakan acara musik dan mendirikan industri kreatif 

dalam menjual perlengkapan Skinhead lokal. Pada periode 2008 hingga 2014 Skinhead di 

Jakarta sudah mendatangkan Skinhead dari luar negeri dan mendatangkan band legend 

Skinhead dari negara asalnya. 

Dalam pandangan Adorno, komodifikasi dalam industri budaya, selalu dimaknai 

sebagai suatu bentuk eksploitasi yang sifatnya satu arah, yaitu praktik pencurian keuntungan 

semata yang dilakukan dari produsen ke konsumen dimana konsumen selalu diposisikan 

sebagai objek yang lemah dan pasif. Padahal dalam praktiknya, komodifikasi bisa juga 

bermakna positif, dimana posisi produsen dan konsumen sebenarnya bisa memiliki 

kesetaraan. Skinhead pada dasarnya adalah sekolompok pemuda, kelas pekerja yang memiliki 

identitasnya sendiri sebagai kelas pekerja. Mereka memiliki fesyen sendiri dan selera musik 

tersendiri. Mereka menggunakan waktu luangnya untuk meluapkan kesenangan setelah 

seharian bekerja, namun ketika mereka di “aktor” kan, maka posisinya adalah seorang 

produsen yang memainkan beragam aktivitas sekaligus memperkenalkan atau 

mempromosikan unsur-unsur Skinhead lokal terbaru di Indonesia. Temuan data juga 

menjelaskan bahwa konsumen juga berperan aktif dalam produksi dan reproduksi makna 

budaya anak muda yang beralih menjadi “Skinhead”. Pandangan Adorno mengenai posisi 

konsumen yang pasif dan tentunya mengandung kelemahan yang cukup mendasar. Posisi 

produsen dan konsumen pada dasarnya adalah egaliter dan bersifat timbal balik. Posisi antara 

subjek dan objek terlalu diredefinisi berdasarkan arena yang dimainkan. 

Sebagai bagian dari fungsi hedonistik, subkultur tidak dapat terpisah dari kebutuhan 

akan kesenangan dan bentuk kesenangan ini menjadi sebuah kebutuhan anak muda sebagai 

pembentuk subkultur. Subkultur yang lahir di negara Barat jelas berbeda dengan negara 

Timur, dimana subkultur di negara Timur, kesadaran perlawanan kelas atau dominasi budaya 

tidak dipahami sebagai pemberontakan. Hal tersebut juga dibuktikan oleh perkembangan 

teknologi yang pada saat ini memasuki era konvergensi teknologi, dimana batasan antara 

produsen dan konsumen menjadi cair, fleksibel dan bias, karena pada dasarnya setiap orang 
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dapat menjadi produsen dalam lingkup pasar yang spesifik sekalipun. Oleh karena itu pasar 

yang dituju haruslah berbasis subkultur dan komunitas dimana unsur-unsur Skinhead 

menjadi sebuah pengikat kolektif yang ditunjukan bagi terciptanya subkultur dengan nilai 

yang akan selalu bergerak dalam lingkup pasar. 

Subkultur dinilai dan dimaknai sebagai bentuk konsumsi terhadap industri budaya 

khususnya subkultur yang diadopsi dari luar Indonesia. Subkultur tidak selalu budaya 

perlawanan pada budaya dominan dan secara fungsional, subkultur diartikan sebagai 

keragaman budaya yang tercipta karena bentukan sosial dan budaya dan dalam konteks 

budaya kaum muda subkultur di Indonesia, Faktor lokalitas menjadi hal yang penting. 

Keragaman merupakan hakikat dasar sebuah pasar, dimana kesamaan selera, kegemaran akan 

menjadi sebuah entitas yang akan selalu diproduksi dan direproduksi dalam sebuah hubungan 

sinergis antara produsen dan konsumen demi pemenuhan nilai-nilai tersebut menjadi alat 

integrasi bagi ikatan sosial dalam lingkup pasar berbasis subkultur. 

Komodifikasi adalah salah satu cara sekaligus strategi bagaimana seharusnya identitas 

diri dan identitas social dapat dikenal dan diketahui oleh khalayak dengan cara 

merasionalisasikannya. Di era kapitalisme mutakhir, kesadaran atas identitas dikonversi 

dalam bentuk merek atau brand. Komdifikasi menjadi alat mempertahankan eksistensi 

dengan cara mengeksploitasinya melalui strategi pemasaran. Maksud disini adalah, 

meskipun eksploitasi bekerja dalam lingkup pasar terbatas, kemungkinan untuk 

melakukan ekspansi pasar tetap terbuka luas sejauh mana strategi pemasaran tersebut 

berhasil menanamkan kesadaran ideologis bagi terciptanya berbagai macam pemaknaan 

bagi produsen dan konsumen.  

Storeys mengatakan bahwa subkultur merupakan jalan keluar dari dua kebutuhan yang 

saling berlawanan; kebutuhan untuk menciptakan dan mengekspresikan otonomi dan 

perbedaan dengan orang tua, serta kebutuhan untuk mempertahankan ciri kesamaan dengan 

orang tua. Sifat kebersamaan dalam kelompok subkultur adalah salah satu ciri kesamaan 

dengan budaya orang tua mereka yang menekankan cara hidup kebersamaan dan 

kekeluargaan. Dalam kebersamaan ini, identitas mereka sabagai anggota subkultur menjadi 

perekat persahabatan dan kebersamaan mereka. Dengan cara tersebut, mereka telah membuat 

komunitas subkultur Skinhead diakui. Hal tersebut sejalan dengan tradisi, nilai dan norma di 

Indonesia yang mereka terima, yakni terbiasa hidup berkelompok dan saling bekerja sama 

serta berbagi dengan sesama. 

Konstruksi identitas dan praktik komodifikasi subkultur Skinhead yang berlangsung 

dalam industri budaya Jakarta, era 1996-2014 pada dasarnya adalah sebuah proses 



19 

 

Universitas Indonesia 

kesejarahan yang bersifat “menjadi” dan bukanlah bersifat final.  Terdapat beberapa fragmen 

sosial dari realitas itu sendiri yang belum terungkap karena keterbatasan waktu, biaya dan 

jadwal penelitian. Oleh karena itu, untuk penelitian lebih lanjut tidak hanya terbatas pada 

lanskap Jakarta sebagai pusat sekaligus role model dari industri budaya dan gaya hidup 

perketaan melainkan di berbagai kota besar di Indonesia seperti Medan, Bandung, 

Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar dimana pembentukan identitas Skinhead dan 

praktik komodifikasi Skinhead akan mengalamai proses penguatan di era 2000-2014. 

Dukungan bagi kreativitas anak-anak muda serta pemangku kepentingan yang terlibat 

dalam ekonomi kreatif industri budaya, dengan menyediakan pengadaan pada sisi 

infrastruktur, seperti arena pertunjukan dan kemudahan proses perizinan, keamanan dan pajak 

dalam penyelenggaraan setiap acara yang bertemakan Skinhead. menjadikan setiap 

pertunjukan sebagai brand atau merek yang bercitra positif bagi pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat, sehingga tercipta suatu nilai tambah. Hal ini juga menjadi sarana promosi 

bagi Indonesia di percaturan global melalui banyaknya turis yang datang menyaksikan acara 

bertemakan Skinhead dimana tujuan akhirnya adalah meningkatkan sumber devisa bagi 

industri pariwisata. 

Penulis menyadari, meskipun dalam proses impelementasinya beberapa rekomendasi 

tersebut tidak semudah dengan apa yang dinyatakan pada tataran wacana dan terkadang 

terlalu idealis, namun bagaimanapun juga langkah-langkah positif dan konkret harus 

diupayakan demi kemajuan dan perubahan yang lebih baik dalam tujuan pemberdayaan 

industri kreatif nasional. 
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