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Abstract 

Indonesian Punk Community is one of the world's biggest punk communities. The Punker in 
Indonesia mingle and interact with the public, and participate in public activities. Though the 
fact that ideology of Punk in Europe and the United States is defined as a form of resistance to 
the dominant culture and contains anti-establishment concept. The focus of the problem in this 
study is a form of ideological differences between Punk embodied in the interaction between 
Punk community in Germany and Indonesia. Germany Punk Community is one of the greatest 
punk communities after Bulgaria. Punk in Germany is an exclusive community and anti-social. 
This is influenced by the background of German history in the time of Hitler's government with 
Nazi ideology. At the present time Punk ideology in Germany disintegrated because of the punk 
community that has a Neo Nazi ideology. This causes the space between communities in the 
German Punk narrow and limited. The writing is lifted from the experience of Indonesian punk 
band, Marjinal, which get racist treatment from the punk community in Germany. Data 
collection in this study conducted by Marjinal band member interviews as a resource. From this 
study, the writer argues that the application of Punk ideology embodied by the interaction 
between the two communities of Punk has different cultural backgrounds are not similar. This 
study highlights the diversity Punkers ideology in the global local arena.  

Keywords: Punk Germany and Indonesia, ideology, popular culture, the diversity, the local-
global 

 
 
 
 
1.  Pendahuluan 

Budaya pop merupakan sebuah topik yang banyak diperbincangkan setidaknya 
pada dekade terakhir. Kajian budaya pop yang semakin beragam, mulai dari 
mengangkat isu di dalam sebuah musik, film, fesyen, gaya hidup hingga yang berkaitan 
dengan identitas lokal dan global. Budaya punk adalah budaya populer yang tercipta 
sebagai bentuk resistensi dari budaya dominan yang ada (Storey, 2009: 10). Ideologi 
yang punker usung adalah anti-kemapanan. Mereka ingin hidup mandiri dan tanpa 
tergantung dengan budaya kapitalis yang diusung oleh golongan atas. Golongan 
masyarakat dibalik budaya punk adalah anak-anak muda pekerja kelas bawah, seperti 
buruh yang merasa kecewa dengan penurunan moral pemerintah dan masyarakat budaya 
mainstream dan juga keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan yang dikenal dengan 
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sebutan punker. Kemunculan sub-kultur ini berawal dari sebuah aliran musik, yakni 
Punk Rock—sebuah sub-genre dari musik rock. Musik Punk Rock ini lahir dari sebuah 
kejenuhan para musisi rock yang menganggap musik rock telah kehilangan esensinya. 
Para produser beserta musisi binaannya lebih mementingkan keuntungan yang mereka 
dapat. Oleh karena itu, banyak kalangan yang mengatakan kalau musik Punk atau biasa 
disebut Punk Rock ini dijuluki sebagai musik rock beraliran kiri—karena lirik lagu 
mereka berbeda dari biasanya. 

Pemberontakan musikal yang membagi rock ke dalam bentuk mentah dengan 
wujud Punk Rock mengubah hantaman politik menjadi gerakan politik dan komoditas 
hot topic.1 Dari gerakan inilah Punk kemudian menjelma menjadi suatu gerakan baru 
yang mengguncang dunia barat—Amerika Serikat dan Inggris—dengan lirik-lirik lagu 
yang mereka ciptakan. Gerakan ini pun kemudian sampai juga di Indonesia—walau 
hanya gaya berpakaiannya saja yang diadopsi saat itu. 

Namun, masyarakat di dunia, khususnya Indonesia—negara dengan komunitas 
Punk terbesar di dunia—tak pernah melihat Punk dari sisi lain, yakni sisi positifnya. 
Padahal gerakan ini mampu mengebrak dunia dengan pandangan-pandangan mereka 
sendiri dalam menanggapi segala persoalan kehidupan, baik dalam dunia politik, 
ekonomi, sosial dan budaya, serta agama sekali pun tak luput dari pandangan mereka 
yang sering mereka tuangkan dalam bentuk karya tulis maupun gambar. Bentuk tulis 
biasanya tertuang dalam lirik-lirik lagu. 

Melalui konsep inilah Punk mencoba menuangkan segala ide-ide pikiran mereka 
agar masyarakat tidak langsung memberikan penilaian melalui bahasa yang mudah di 
dengar oleh masyarakat, yakni dengan lagu-lagu yang mereka ciptakan. Para Punkers 
ini ingin menjelaskan bahwa Punk sebenarnya hadir dari masyarakat yang membenci 
mereka. Kehadiran Punk bukanlah lahir dari sebuah gagap budaya tetapi kehadirannya 
menjadi sebuah fenomena yang sampai sekarang masih bertahan dan menjadi gerakan 
penentang bagi segala kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada 
masyarakat. “Punk ga hanya bicara tentang gaya, kebersamaan, dan kebebasan tapi dia 
berbicara tentang kehidupan” ujar Bobby frontman dari band Marjinal.2 

Akan tetapi, punk di sering dikonotasikan dengan kelompok skinhead oleh orang 
Jerman. Sebuah gang fasis Jerman yang memiliki idiologi antisemit. Perbedaan ini 
sangat jelas antara kelompok skinhead dan punk yang memiliki idiologi berbeda. Dari 
segi penampilan dan cara mereka menyuarakan sesuatu itulah yang masyarakat dengan 
mudah menyamakan antara skinhead dengan punk. Anggota skinhead ini berasal dari 
Jerman yang tersisihkan dan cenderung rasialis. Gerakan mereka eksklusif dan meniru 
idiologi Nazi yang fasis dan anggota ini tidak mendapat tempat secara luas pada 
generasi muda perkotaan di Jerman3. 

Manusia sebagai makhluk sosial selalu terkurung dalam pandangan tentang 
perbedaan secara fisik. Masyarakat berperilaku berdasarkan pola pikir yang sudah 
terbentuk secara sosial budaya bahwa mereka memiliki kelebihan dari orang lain adalah 
hal yang wajar. Apabila dari perbedaan ini menimbulkan prasangka, maka akan 
mengakibatkan hidup bermasyarakat akan terganggu dan tidak aman. Perasaan dan 
                                                 
1 Farid Amriansyah, 30 Years of Punk Rock: The Story So Far, Trax Magazine, 61 (Agustus 2007), hlm 

89. 
2 Wawancara dengan nara sumber Marjinal dengan salah satu personil, Bobby, Selasa 29 oktober 2012 
3 http://www.anneahira.com/punk.htm. 5 November 2012.  
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prasangka akan kelebihan yang dimiliki serta perbedaan yang ada akan berpotensi 
melahirkan rasisme. 

Perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia dan menentukan pencapaian 
sebuah budaya atau individu dan berhak mengatur yang lainnya merupakan pengertian 
dari rasisme (Hornby, 2000: 1085) Istilah rasisme sering kali digunakan ntuk 
menggambarkan permusuhan dan perasaan negatif suatu kelompok etnis dengan etnis 
lain, “the unfair treatment of people who belong to a different race; violent behavior 
towards them or the belief that some races of people are better than others”. Perbedaan 
warna kulit merupakan pengertian dari rasisme klasik. Di dalam kehidupan sehari-hari, 
istilah rasisme berkembang luas dan memasuki dimensi lain misalnya gender, laki-laki 
ataupun perempuan. Sekarang ini, rasisme pun mengalami penambahan arti, yaitu 
menunjukan antipatif pada kelompok tertentu (etnosentris), ketakutan pada orang asing 
(xenophobia), penolakan terhadap hubungan ras (miscegenation) dan generalisasi 
kelompok tertentu (stereotip). Bentuk rasisme yang paling terkenal adalah yang 
dilakukan oleh Adolf Hitler dengan idiologi fasis di Jerman dengan Holocaust yang 
menelan jutaan korban jiwa. 

Walaupun Hitler dan Nazi sudah tidak ada di muka bumi ini, tetapi para fanatik 
yang berasal dari Jerman ini membentuk idiologi baru yang menamakan Neo-nazi. 
Idiologi ini berkembang pesat di Eropa, terutama di Jerman dan menjadi salah satu tren 
anak muda di Eropa. Mereka membakar kantor pemerintah, melakukan perusakan pada 
fasilitas kota dan melakukan aksi turun ke jalan ala fasis. Kelompok ini mencari pemuda 
yang frustasi. Tidak hanya melakukan perusakan, tetapi mereka sering membunuh 
warga asing yang datang ke Jerman. 4 

Menurut salah satu narasumber yang saya wawancarai, tidak hanya kelompok 
neo nazi yang melakukan kekerasan secara langsung, tetapi, punker yang berasal dari 
Jerman dan Eropa lainnya juga melakukan tindakan secara tidak langsung bahwa ras 
mereka lebih tinggi dari pada ras Asia. Di Jerman pula terdapat kelompok yang diberi 
nama SHARP atau yang disingkat SkinHead Anti Racial Prejudice dimana mereka 
menentang aksi fasis yang dilakukan oleh kelompok Neo Nazi. 

Pada makalah kali ini, saya akan mengangkat sebuah kajian idiologi populer 
Punk diantara 2 budaya, yaitu Indonesia dan Jerman, dimana salah satu band legenda 
Indonesia yang berasal dari Depok, Marjinal dan juga komunitas Taring Babi yang 
bertandang kesana dan merasakan beberapa bentuk tindakan rasis secara langsung 
maupun tidak langsung dari punker Eropa khususnya Jerman dan kelompok Neo Nazi di 
Jerman walaupun pada akhirnya, Punk lah yang menghapus perbedaan ini semua 

2.  Penyebaran Budaya Punk di Indonesia 

Budaya Punk tersebar di seluruh belahan dunia: benua Amerika, Eropa, dan 
Asia. Namun bentukan-bentukan budaya Punk yang tersebar tersebut berbeda satu 
dengan lainnya, sebagai contoh bentukan budaya Punk di Jepang. Di Jepang, budaya 
Punk bercampur dengan budaya populer masyarakat lokal, yaitu gaya Punk yang 
diadopsi oleh fesyen Harajuku. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses percampuran 

                                                 
4 http://international.okezone.com/read/2012/01/03/414/551003/neo-nazi-makin-kuat-di-Jerman, 17 

november 2012.  
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budaya global dan lokal berhasil ketika kedua unsur dapat menyatu dan bernegosiasi, 
tanpa saling mendominasi dan atau mengeliminasi. 

Banyak perdebatan yang muncul tentang kapan dan di mana budaya Punk masuk 
ke Indonesia. Namun diketahui secara umum bahwa budaya Punk yang ada di Indonesia 
hadir dan berkembang di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan 
Bali. Menurut Storey (2009:12-13), budaya populer adalah sebuah budaya yang dibawa 
oleh kaum urban ke tempat yang mempunyai kapital ekonomi yang besar. Storey 
melihat bahwa penyebaran budaya populer adalah hasil dari industrialisasi dan 
urbanisasi yang bisa mencairkan batasan dan hubungan baku antar budaya lokal dan 
populer.  

Bentukan budaya Punk sebagai counter-culture didasari oleh 4 unsur utama; 
musik, fesyen, komunitas, dan pemikiran dan penyebaran budaya Punk di Indonesia 
melalui ke-empat unsur tersebut (Fathun; 2009). Periode pertama adalah pra-Punk di 
Indonesia yang terjadi pada akhir tahun 1980an. Pada periode mulai terbentuk generasi 
awal musik Punk yang awalnya berasal dari komunitas trash metal dan metal. Pionir 
Punk pertama ini kemudian membentuk suatu komunitas Punk yang menyebarkan 
budaya Punk melalui musik dan fashion. Tidak beberapa lama sejak terbentuknya 
berbagai komunitas Punk di kota-kota besar seperti Jakarta, band-band Punk lokal pun 
bermunculan, yaitu The Stupid dan Anti Septic. 

3.  Punk Indonesia Sekarang 

Sejarah perkembangan musik Punk di Indonesia pun mengalami banyak 
perubahan. Pada awal masuknya komunitas Punk di Indonesia aliran musik Punk pun 
turut masuk mewarnai khazanah musik Indonesia yang lebih didominasi oleh musik 
lokal yaitu dangdut atau musik-musik tradisional yang berbeda di setiap daerah. Namun, 
perkembangan aliran musik Punk di Indonesia agak berbeda dengan perkembangan 
aliran musik Punk di luar negeri seperti di negara tempat asal Punk atau di Amerika. 
Aliran musik Punk global yang masih merepresentasikan ideologi Punk di luar negeri 
menghasilkan suatu bentukan aliran musik yang berbeda dari yang ada. Meskipun 
bentukan aliran  musik Punk ini berasal dari gabungan beberapa aliran musik yang ada 
namun bentukan aliran ini tetap berusaha untuk merepresentasikan ideologi Punk 
melalui lirik-lirik yang melawan pemerintah dan melawan budaya dominan. Selain itu 
aliran musik Punk global pun berkembang sebagai industri kreatif yang menyebar 
dengan sangat pesat.  

Berbeda dengan aliran musik Punk yang ada di Amerika, aliran musik Punk 
yang berkembang di Indonesia tidak merepresentasikan ideologi Punk seperti yang ada 
di negera asalnya atau yang berkembang di Amerika. Aliran musik Punk yang 
berkembang di Indonesia pada awalnya mengimitasi langsung musik sekaligus lirik-
liriknya yang bertemakan perlawanan. Tetapi liri-lirik musik Punk ini memiliki konteks 
yang berbeda dengan latar belakang masalah yang ada di Indonesia. Kemudian lagu-
lagu Punk yang berkembang mulai berganti dengan lagu yang bertemakan lagu-lagu 
yang berkembang di Indonesia terutama lagu-lagu komersial yang bertemakan roman. 
Sehingga, tampak pergeseran fungsi aliran musik Punk dan lagu-lagu Punk yang 
awalnya dibuat sebagai bentuk budaya counter culture dengan lirik yang bertemakan 
perlawanan terhadap state dan budaya dominan.  
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4.  Band Marjinal, Pro dan Kontra diantara Komunitas Punk Jakarta  

Sebuah band yang berasal dari Depok ini memiliki pengaruh besar dalam 
perkembangan musik Punk di Indonesia. Marjinal. Band yang dibentuk pada 22 
desember dan bertepatan dengan hari Ibu ini diawali dengan pertemuan personilnya di 
Kampus Grafika pada Era Orde baru. Karena sering berdiskusi tentang keadaan di luar 
kampus, mereka merasakan suasana represif di luar sana dan membuat mereka tidak 
bebas untuk berekspresi dan berpendapat. Lalu Bobby dan Mike, pioneer band Marjinal, 
mendirikan sebuah Jaringan yang dinamakan AFRA (Anti Fasis Racist Action) dan 
anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai kesadaran untuk menentang sistem 
yang ‘fasis’ ini. Dengan menggunakan media visual, poster, cungkilan kayu, baliho, 
lukisan, menerbitkan newsletter, melakukan diskusi dan turun ke jalan, hal ini lah yang 
mereka gunakan untuk melawan segala sistem dalam Orde Baru tersebut. Tidak hanya 
dengan hal tersebut, mereka juga memiliki modal gitar dan three-chords system untuk 
menuliskan tentang lagu yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Menurut mereka, 
musik bisa menjadi alat komunikasi pada khalayak ramai yang lebih luas. Musik 
menjadi media untuk menyampaikan pesan dan inspirasi ketika mereka melihat keadaan 
Indonesia yang dikelilingi oleh fasisme yang sangat tinggi. Nama Marjinal bukanlah 
nama pertama dari band tersebut, melainkan Anti Military.5 

Setelah Soeharto turun dari kursi pemerintahan kepresidenan di Indonesia, 
mereka melihat bukan lagi persoalan fasis dan rasis, melainkan sebuah negeri yang 
menakutkan dan banyak sekali kejadian yang mengerikan diantaranya adalah perang 
saudara, buruh yang diperas dan diekspolitasi, rumah sakit dan sekolah yang mahal, 
sarana transportasi yang tidak diperhatikan seperti kereta api. Menurut mereka, dari 
sistem pemerintahan yang fasis dan rasis yang terpusat dan korupsi yang merajalela, 
akhirnya sistem itu semua berpindah ke setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia. 
Indonesia didirikan sebagai sebuah kesatuan dari tekad para pemuda yang memiliki 
keanekaragaman suku, agama, budaya yang bersatu pada sebuah Negara. Dengan 
adanya kejadian ini, Mike mengubah nama Band menjadi Marjinal karena terinspirasi 
dari pejuang dan pahlawan buruh Marsinah yang terMarjinalkan dan mati karena 
militer.  

Masyarakat akhirnya mengenal Marjinal dari lagu-lagu yang mereka buat. Lirik 
lagu Marjinal merupakan kenyataan hidup mereka yang terwakili sebagai kaum yang 
terMarjinalkan. Dan lagi masyarakat mengenal Marjinal dengan cukilan kayu yang 
diaplikasikan dalam bentuk sablon, emblem dan pin. Menurut mereka, cukilan kayu 
merupakan bentuk narasi rupa yang bersumber dari lirik lagu Marjinal dan mereka 
menyadari bahwa lagu dan visual art adalah media yang sangat ampuh untuk 
membangun kesadaran kaum muda untuk berdikari atau berdiri sendiri dan berpikiran 
D.I.Y. (Do It Yourself). 

Berada di tengah abad 21, revolusi teknologi dan indormasi berubah menjadi 
medan yang penuh pertarungan di dalam sendi-sendi kehidupan, termasuk Punk. 
Berbagai bentuk hal yang datang dan akhirnya pergi memberikan warna dan citra di 
dalam komunitas tersebut. ‘Born after 1990, we are surrounded by the comfort of e-
technology, the urban consumption and popular culture” (Melani, 2010), begitupula lah 
yang dirasakan band Marjinal ini. Mereka berusaha untuk membangun sebuah realita 

                                                 
5 Dikutip dari koranmarjinal.blogspot.com dan www.myspace.com/marjinalband 
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diantara kebohongan semata. Era yang di dominasi oleh gambar, simulasi visual, 
stereotip, ilusi, imitasi dan fantasi dimana semuanya ini adalah hal yang semu 
begitupula yang dirasakan oleh beberapa Punker di Jakarta termasuk Marjinal. 

Dalam perkembangan komunitas Punk di Jakarta, Fathun Karib, seorang alumni 
jurusan Sosiologi Universitas Indonesia memaparkan gelombang Punk yang masuk di 
Indonesia terutama di Jakarta. perkembangan komunitas Punk Jakarta saat itu (saat 
tulisan dibuat) mengalami kondisi yang memprihatinkan. Banyak dari anggota 
komunitas Punk Jakarta yang bekerjasama dengan institusi-institusi kapitalis yang 
sebelumnya Punk mengklaim sebagai musuh besar mereka. Contoh peristiwa yang 
memicu kontroversi Punk masa periode 1999-2000 akrab dengan unsur kapitalis yang 
justru menentang ideology Punk itu sendiri (Zulkarnain dalam Karib: 2009). 
Merchandise mereka kini menjadi produk massal, dukungan canggihnya teknologi, 
mengusung wahana berupa media digital atau internet, dan juga semakin melebarkan 
komunikasi dan informasi antar-Punk dunia, seperti MTV dan Trax FM dengan 
dukungan televisi lokal, seperti ANTV dan Global TV, semakin mengangkat ‘derajat’ 
Punk  di Indonesia. Band Punk Superman Is Dead (SID) dan Rocket Rockers bahkan 
kini terikat kontrak dengan Sony Musik Indonesia. Masuknya Marjinal ke dalam liputan 
acara Urban Reality Show di RCTI dan selain itu Kelompok Taring Babi dan Marjinal 
juga terlibat sebagai figuran di dalam film Naga Bonar 2. Pada scene upacara bendara di 
film tersebut dapat dilihat beberapa anak Punk dari kelompok Taring Babi mengikuti 
upacara di film tersebut. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran kolektif komunitas Punk 
Jakarta melemah di era sekarang ini. Selain itu, kenyataan ini menunjukan bahwa di 
dalam tubuh komunitas Punk Jakarta terdapat celah di antara satu kelompok dengan 
kelompok lainnya. Perlu ditekankan bahwa komunitas tersebut sangat heterogen dan 
tidak berdiri dengan sendirinya. 

Menurut Bobby, Punk hadir karena adanya resistensi dari masyarakat dan 
pemerintah terdapat beberapa pihak yang menyatakan pro terhadap mereka dan 
menyatakan kontra terhadap kehadirannya. Dengan adanya pengkotak-kotakan di dalam 
komunitas Punk, Marjinal pun tidak keluar dari mainstream Punk itu sendiri dimana 
Punk mengharamkan untuk bergabung dengan unsur kapitalis. Dia berpendapat, apabila 
ada major label di Indonesia yang bisa menerima Marjinal ‘apa adanya’, maka Marjinal 
tidak akan segan-segan untuk masuk ke dalam major label tersebut dan major label 
tersebut siap mereka ‘kritisi’ dalam bentuk lagu. Punk di Indonesia belum bisa 
menerima kenyataan yang dihadapi. Mereka tidak segan-segan untuk keluar dari 
mainstream Punk tersebut asal tetap menggunakan etos D.I.Y dalam berkarya. Punk di 
Jakarta yang mengkotak-kotak ini tidak membuat Marjinal berhenti di tengah jalan. 
Mereka tetap menjalankan aktifitas seperti biasa dalam berproduksi sablon dan 
cungkilan kayu serta menghadiri gigs di berbagai wilayah di Indonesia. 

5.  Racism dan Punk 

Di dalam sejarah kelahiran Punk di Inggris pada tahun 1976-79, terdapat sebuah 
pegerakan Punk yang memiliki hubungan dengan rasisme. Mereka menggambarkannya 
dalam bentuk swastika dimana Punk sendiri hadir dan ber idiologikan anti-rasis. 
Pertama kali pergerakan ini muncul ketika partai fasis Inggris terbesar yang bernama 
National Front atau N.F. dimana kehadiran partai tersebut dirasa ‘meresahkan’ di 
beberapa daerah yang bukan mayoritasnya bukan kulit putih. Di Inggris sendiri, 
masalah rasisme merupakan masalah yang jarang diperdebatkan di media cetak maupun 
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elektronik. Beberapa acara televisi diantaranya Thy Neighbor, Mind Your Language dan 
The Comedians sampai The best Jokes yang merupakan buku seri yang telah terbit di 
toko buku di kota besar (Best Jewish Jokes, Best Pakistani Jokes, Best Colored Jokes, 
dan lainnya). Di dalam buku Dick Hebdiges, The Meaning of Subculture, melihat 
sejarah subkultur Punk di Inggris merupakan pengaruh dari gaya pemuda kulit hitam. 
Hal ini pun menambah sebuah gagasan yang memiliki relevansi dengan Punk sendiri, 
“because of its association with reggae, and since at the heart of Punk subculture, 
forever arrested, lies frozen dialectic between black and white cultures (Hebdiege, 
1979:69). 

Hubungan antara Punk, Reggae dan partai fasis ini berlanjut ke ranah politik di 
Inggris pada akhir tahun 1970an, fokus perhatian ini langsung ditujukan kepada british 
Afro-Carribeans. Alasan utamanya adalah imigrasi yang terjadi pada tahun 1976 , 
dimana orang Asia yang memiliki passport Inggris ‘dibuang’ dari Uganda, Kenya dan 
Malawi. (215). Ditambah pula krisis yang dialama National Front yang melakukan 
propaganda terhadap musuh utama mereka yaitu bangsa Yahudi dan juga orang Asia. 
National Front mengklaim untuk memberhentikan imigrasi dan pemulangan kembali 
pada bangsa-bangsa tersebut ke kampung halamannya.(gambar 12.2 halaman 203). 
Pengeboman rumah orang-orang Asia pun menjadi hal yang biasa disana tetapi hal ini 
tidak pernah diberitakan dan pada tahun 1970an sasaran utamanya adalah orang Asia.6 

Dalam menjawab hal ini, Punk pun tidak memberikan solusi dan tetap diam. 
Banyak artikel musik dan fanzines yang tidak mengangkat isu ini. Para Punkers tidak 
membahasnya dalam wawancara mereka dengan beberapa fanzines dan tidak ada 
satupun lirik Punk yang juga membahasnya. Di dalam sebuah wawancara yang 
dilakukan oleh Record Mirror dengan band The Clash tentang anti orang Asia (Anon; 
1978) dia mengatakan “There’s a lot of Pakis that deserve it”. Organisasi anti rasis di 
Inggris atau Rock Against Racism (R.A.R) mencoba menyatukan masyarakat kulit putih 
dan Asia dengan menggelar acara musik. Tema dari acara ini adalah Love Musik, Hate 
Racism dimana acara ini di dominasi oleh band reggae dan Punk. Di dalam wawancara 
yang dilakukan oleh Temporary Handling Fanzine kepada band Punk memaparkan: 

But rather obviously, we could ask how many Punks went to the gigs to support the 
cause? How many Punk bands played for that reason? Some did, but some did not, 
and there is plenty evidence of cynical behavior (Sabin, 2002; 206). 

Lalu, Nick Knox seorang personil dari band the Vibrator menjawab pertanyaan 
wartawan: 

Q: why did you do the RAR gig? Because you believed in it?”. Knox: “No actually 
what most people don’t realize is that bands do get paid for it. We just did it 
because it was a gig to do...” (Teenage Depression No 8, 1978).  

Sama seperti yang dilakukan oleh Knick Knox, personil dari Art Attacks 
mengatakan: 

“We did the RAR gigs because they paid good money..... They paid full expense: to 
us what was a lot of money”. (Sabin, 2002; 206) 

                                                 
6 The Newspaper of the Young National Front, no 10, november 1978: 5 
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Dari beberapa jawaban di atas sangat lah bertentangan dengan tema acara 
tersebut. Tujuan acara ini adalah menyatukan orang kulit putih dan hitam dan 
menghancurkan segala bentuk rasis. Di dalam gigs R.A.R, beberapa band membuat 
hinaan untuk orang Yahudi, Hispanic, Arab. Beberapa band tersebut adalah Joy 
Division, Sham 69, the Art Attacks dan Adam and The Ants. 

Sid Vicious, front man Sex Pistols secara profokatif menghina masyarakat 
Yahudi di Paris di dalam baju swastika miliknya (seperti yang ada di dalam film The 
Great of Rock n Roll Swindle) di dalam wawancaranya dengan fanzine Ripped and 
Torn: 

I wore swastika and an iron cross...it was starting to interest me. I was starting to 
stand up for the insult people made about the Nazi Stuff. You know, people would 
say “Fucking Jew Hater”, and I’d stick up for Jew killing.... (Sabin; 2002; 208) 

Di dalam buku yang berjudul Punk Rock. So What? Pada bagian Racism in Punk 
menyimpulkan bahwa rasisme di dalam Punk terjadi secara verbal dan simbolik. Punk 
dan anak muda di Inggris membenci ‘antri’ untuk mengambil ‘jatah’ mereka dengan 
bangsa lain, mengenai hak royalti, kejenuhan yang mengakibatkan pada brutalitas. 
Tetapi mereka juga marah dan benci kepada orang Pakistan yang pindah dan masuk ke 
dalam masyarakat dan lingkungan mereka, orang Arab yang membeli segala keperluan 
mereka di kota Harrods, orang Puertoriko yang jatuh cinta pada masyarakat kulit putih 
dan terlalu banyak orang Yahudi di dalam kehidupan mereka.7 

Cerita rasis di dalam Punk pun tidak diangkat media massa dan tidak masuk ke 
dalam sejarah Punk sendiri sehingga gelombang fasis ini selalu dikaitkan dengan 
skinhead dari pada Punk. Lalu juga terdapat hubungan signifikan antra fasis dan Punk 
dimana orang-orang fasis ini berasal dari fans band Punk Sham 69. 

Walaupun skinhead di dalam Inggris sendiri telah mati pada pertengahan tahun 
1990, hal ini masih ada di bagian Selatan Prancis dan terutama Jerman barat dimana 
seperti yang ditulis oleh fanzines Guardian, “The underground musik and concert scene 
is the glue binding neo-nazis together” (Traynor, 1998). 8 

Masalah rasisme sendiri masih menjadi perdebatan di sunia dan masih menjadi 
masalah yang ditemukan tidak hanya di karya sastra, novel dan film, tetapi juga di 
dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa orang mendeskripsikan tentang masalah warna 
kulit antara hitam dan putih atau beberapa juga menamakan perlakuan yang berbeda 
dari kelompok masyarakat yang berbeda terhadap warna kulit atau kebudayaan. 
Hornyby (2000) mendefinisikan rasisme sebagai “the unfair treatment of people who 
belong to a different race; violent behavior towards them or the belief that some races 
of people are better than others” (p.1085). berdasarkan dari pengertiannya, rasisme 
memberikan dua pengertian; perlakuan atau sikap yang dilakukan oleh sekelompok 
orang dari ras tertentu dengan cara yang tidak sama dimana mereka superior. 

Seorang sosiolog dan pendiri asosiasi sosiologi di amerika, Joe feagin 
mengatakan bahwa Amerika Serikat dikategorikan ‘Total Racist Society’ karena 
rasisme digunakan untuk mengatur sosial institusi di masyarakat (Feagin 2000;16).ras 
                                                 
7 Musuh mereka tidak hanya pada masyarakat yang memiliki perbedaan warna kulit, targeNF termasuk 

feminis, gay, komunis, anarkis dan orang-orang yang berkecipung di dalam Irish Republican 
Movement. 

8 Punkrock so what? the cultural legacy of punk chapter 12 page 199-218 
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dibedakan oleh tipe dan warna kulit, tekstur dan warna rambut. Ras pun secara unversal 
menjadi cerminan kelompok yang berbeda secara karakter dan intelegensi. Rasisme pun 
tidak bisa dipisahkan dari budaya. Berdasarkan Madison grant (2002;102) rasisme 
dibedakan menjadi lima bentuk diantaranya adalah diskriminasi, stereotip, prasangka, 
segregasi dan perbudakan. 9 

6.  Sejarah Punk di Jerman 

Subkultur Punk dan Punk rock menjadi populer di Jerman dalam waktu yang 
bersamaan pada tahun 1970. Ketika Sex Pistol dan the Clash menjadi populer di Jerman 
Barat, beberapa band Punk pun dibentuk disana. Punk generasi pertama terdapat di 
Jerman adalah Male dari Dusseldorf pada tahun 1976, PVC dari Jerman barat dimana 
mereka terpengaruh dari band yang berasal dari Inggris dan sering menulis lirik lagu 
mereka dalam bahasa Inggris dan perbedaannya mereka belum mengangkat banyak 
masalah politik di Jerman. 

Pada tahun 1970, kreuzberg menjadi kota kelahiran Punk pertama di berlin dan 
beberapa subkultur lainnya. Dimana klub yang bernama S036 menjadi tempat 
berkumpul anak Punk disana dan sering juga dikunjungi oleh David bowie dan Iggy 
pop. 

Pada tahun 1980, Punk di Jerman menunjukan identitas mereka dengan 
memberikan nama DeutschPunk dimana nama tersebut bukanlah singkatan dari german 
Punk rock tetapi gaya musik Punk dengan irama yang cepat dan liriknya tentang politik 
radikal sayap kiri dan banyak terpengaruh dengan adanya peristiwa perang dingin di 
eropa.  

Pada tahun 1990 pasca reunifikasi Jerman barat dan timur, situasi politik di 
Jerman berubah total dan beberapa grup neo nazi pun terbentuk. Penyerangan terhadap 
imigran sepeti di kota Rostock, Molln atau Solingen di bagian barat Jerman. Pergerakan 
neo nazi di Jerman telah membuat band Punk dari tahun 1980 ini kembali bersatu. 10 

7.  Rasis, Marjinal, Punk Jerman 

Penulis mengangkat penulisan ini karena masih ada unsur rasis di dalam 
komunitas Punk yang berasal dari budaya yang berbeda, antara Indonesia dan Jerman. 
Seperti yang sudah ditekankan sebelumnya, tidak ada media sama sekali di Inggris yang 
mengangkat masalah rasis yang terjadi di Inggris dan belahan dunia lainnya. Tidak 
adanya media yang berani mengangkat dan terlihat seperti mendukung untuk 
menghilangkan rasis di dalam Punk sendiri yang menolak perbedaan. 

Masuknya Punk di Indonesia dan Jerman sangat berbeda. Di Indonesia sendiri, 
Punk masuk karena dipengaruhi oleh globalisasi daripada adanya unsur politik. Jerman 

                                                 
9 Di dalam terminologinya penggunaan kata”ras, rasisme dan anti-rasisme sangat kontroversial. Di dalam 

cultural studies, ras dipahamis ebagai sebgau istilah di dalam konstruksi sosial daripada perbedaan 
biologis. “Asian” digunakan dalam menggambarkan diaspora dari subkontinen India (termasuk yang 
lahir di Inggris): Afro-Caribbean bagi yang berdiaspora dari kepulauan Karibia (termasuk yang lahir di 
Inggris) dan “black” untuk “afro-caribbean”(seperti yang ditentang oleh NF jurnalis, yang meliputi 
seluruh masyarakat kulit berwarna dalam strategi dasar mereka). 

10 Ox-Fanzine / Ausgabe #49 (Dezember 2002/Januar/Februar 2003) di unduh di http://www.ox-
fanzine.de/web/itv/866/interviews.212.html Die schnellen Jahre Punkrock Rules tanggal 1 desember 
2012 
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pun juga terpengaruh dari faktor sejarah yang terbentuk dari fasisme, nazi dan adanya 
pengaruh dari Punk di Eropa dan juga peristiwa perang dingin dan juga reunifikasi 
Jerman barat dan timur. Karena memang kebudayaan masyarakat eropa yang 
individualis dan karena adanya faktor perbedaan warna kulit antara eropa dan Asia, 
secara tidak langsung bentuk rasis ini tertampak secara verbal dan simbolik. 

Kejadian ini dialami oleh band Marjinal yang berhijrah ke Jerman dalam rangka 
memenuhi undangan acara yang didirikan tahun 2010 yang diprakarsai oleh komunitas 
Punk di Jerman dan kelompok S.H.A.R.P atau kelompok anti fasis di Jerman. Selama 
sebulan mereka mengadakan workshop cungkilan kayu dan melakukan beberapa 
kunjungan ke daerah di Jerman, diantaranya Lipzig, Postdam dan Berlin. Undangan ini 
mereka dapat ketika ada Punk dari Jerman yang datang mengunjungi markas Marjinal di 
Depok. 

Dengan kamampuan yang dimiliki komunitas Taring Babi dan Band Marjinal 
seperti cungkilan kayu dan sablon, mereka bisa ke Jerman dalam acara pengenalan 
budaya Punk dari Indonesia yang diselenggarakan tahun 2010 bulan agustus. Selama 2 
minggu, mereka mengenalkan dan melakukan workshop cungkilan kayu dan sablon 
kepada imigran yang ada di Jerman. Imigran itu tidak memiliki pekerjaan. Tujuan acara 
ini dibuat agar pada imigran bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dalam 
memenuhi kebutuhan hidup dan juga para Punker yang tidak mendapatkan subsidi dari 
pemerintah Jerman sendiri. Imigran ini kebanyakan berasal dari Turki dan Pakistan. 
Mereka disana bersama Punker lain dari negara Bulgaria dan Rusia memberikan 
pelatihan workshop kepada imigran yang ada di Jerman. Workshop yang dilakukan 
masing-masing komunitas punk pun berbeda-beda. Acara ini baru pertama kali 
diadakan pada 2010 lalu. Alasan diadakan acara ini, menurut narasumber adalah karena 
gerakan neo-nazi yang sudah memasuki perkotaan dan punk diperlukan untuk menindak 
lanjutinya dan para punk Jerman merasa bahwa imigran di sana perlu diberikan sesuatu 
yang lebih untuk diri mereka sendiri. Ketiga kota itu dipilih karena di Jerman sendiri 
Berlin merupakan kota dimana Punk hadir dan juga 3 kota tersebut menjadi segitiga 
Punk yang ada di Jerman dalam menyebar jaringan Punk di kota Jerman. Berdasarkan 
keterangan narasumber, kota lain di Jerman, selain 3 kota tersebut, banyak dihuni oleh 
kelompok sayap kiri seperti neo nazi dimana mereka menyebar jaringannya dengan 
sesama neo nazi yang berasal dari Jerman dan berusaha untuk mengusir para imgran 
yang tinggal di Jerman. 

Punk yang beridiologikan kebersamaan tanpa melihat perbedaan pun ternyata 
tidak sama seperti yang dihadirkan. Dalam sejarah rasis dan Punk pun, para Punker di 
Inggris yang menggunakan lambang swastika juga sangat rasis terhadap orang asia. 

Disini pun kita melihat bahwa Marjinal yang dianggap pro dan kontra di 
Indonesia ternyata juga dirasakan di Jerman. Beberapa orang Jerman disana pun 
sebagian ada yang menyambut dengan baik dan buruk. 

Salah satu yang berhasil penulis tangkap adalah sewaktu Marjinal menghibur 
kekosongan waktu di tengah-tengah workshop, mereka tidak ada yang menyaksikan 
salah satu Punk Jerman (kecuali panitia acara) duduk dan menyaksikan lagu Marjinal. 
Mereka menyanyikan lagu Negeri Ngeri dan Kereta Api Kelas Ekonomi. 

Merjinal pun menanggapi positif. 
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“kita disana dalam rangka memenuhi undangan dari Punk Jerman dan waktu 
kejadian itu, kami biasa saja, kami tidak berkecil hati”, ungkap Bobby. “kami 
disana juga masih membawa kebiasaan yang sering kita lakukan, dengan makan 
sepiring bareng. Tapi pas kami lagi makan, ada orang yang bilang, you look like a 
dog, mates. Sontak kami pun kaget karena di Jerman tidak ada kebiasaan seperti 
ini. identitas ini mungkin hanya ditemukan di Indonesia dan tidak ada Punk di 
Eropa yang memiliki kebiasaan makan seperti ini. lalu kami pun tetap melanjutkan 
makan siang.”11 

Stereotip orang asia juga dimunculkan selama meraka melakukan perjalanan di 
Jerman. Orang asia yang tidak pernah tepat waktu pun diterima oleh Marjinal karena 
mereka berasal dari Indonesia dan Indonesia sendiri merupakan bagian dari Asia. 

Sewaktu mereka berada di Postdam dan agenda acara pada hari itu adalah turun 
ke jalan bersama Punker lain dan komunitas S.H.A.R.P untuk menghilangkan unsur 
nazi yang baru, mereka terlambat bangun dari hotel tempat dimana mereka menginap 
dan salah satu panitia memaharinya. Bobby pun tersontak mendengar perkataan panitia 
acara tersebut. ‘Hey Asian, Screw You’ kata salah satu panitia. Dan lagi-lagi Marjinal 
dan Bobby pun menaggapinya dengan biasa. Mereka menyadari mereka hidup dalam 
sistem yang berbeda dan budaya yang berbeda antara Indonesia dan Jerman.  

‘kalo kita lagi di Indonesia, mungkin kita ga akan diginiin sama orang Indonesia 
dan kita rasa orang Indonesia sudah menerima ‘budaya telat’ itu sendiri, tapi kita 
ini sedang di Jerman dan kami pun menerima perlakuan itu. 

Candaan rasis juga mereka terima selama disana. Please welcome the drugs 
seller from the yellow or black skin from Indonesia, Marjinal. Sewaktu mereka berada 
di Lipzig. “Penonton waktu itu hanya tertawa dan kami menerima bercandan seperti itu 
dengan logat-logat Jerman gitu deh.” Di Jerman sendiri, semua orang Asia dan Pelajar 
di Indonesia juga telah menerima bercandaan seperti ini.  

Perlakuan kelompok sayap kiri neo nazi pun juga mereka terima. Neo nazi yang 
hadir karena bentuk rasis punk di inggris pun akhirnya terbukti. 

“disaat kami nongkrong di pinggir jalan untuk membeli rokok, kami hampir 
diajakin berantem sama orang neo nazi. Hampir kami bertengkar dan akhirnya 
salah satu panitia menghampiri dan melerai kami dan anggpta neo nazi itu.” 

Dari semua kejadian ini, kita bisa melihat bahwa budaya Jerman dan para punk 
Jerman masih terlihat tindakan diskriminasi dengan para punker dari Indonesia. Karena 
mereka menjadi tuan rumah dari acara tersebut, mereka merasa diri mereka superior 
dibanding tamu punker dan peserta workshop dimana kebanyakan adalah para imigran 
dan para punker yang tidak di subsidi dari pemerintah Jerman.  

8.  Kesimpulan 

Dalam penulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa di dalam Punk masih ada 
unsur rasis. Punk yang mengusung idiologi kebersamaan dan karena adanya perbedaan 
masalah budaya ternyata masih ada pertentangan di dalamnya. Cerita Punk di Jakarta 
menggambarkan bagaimana barat mengatur musik yang menjadi komponen sebagai 
sebuah identitas untuk pemuda di seluruh dunia. Punk di Jakarta sendiri pun telah 

                                                 
11 Wawancara dengan nara sumber Marjinal dengan salah satu personil, Bobby, Selasa 29 oktober 2012 
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memiliki identitasnya sendiri walaupun masih terjadinya pengkotak-kotakan antara 
sesama Punk. Punk memberikan inspirasi para pemuda untuk para pemuda yang 
teralienisasi begitu pula di dalam tubuh Marjinal sendiri. Dalam undangan yang 
dipenuhi oleh Marjinal memberikan dampak positif dan negatif yang bisa diambil. 
Beberapa band dan komunitas Punk di Jakarta akan terinspirasi oleh Marjinal. Dari 
beberapa kasus yang ada, Superman Is dead yang bermain di vans Warped Tour, Rocket 
Rockers yang juga bermain di Jerman dan juga Pee Wee Gaskins yang bermain di 
Summer Sonic Concert di Jepang menunjukan bahwa band yang menggunakan Punk 
sebagai ajang untuk menunjukan eksistensi musik mereka di dunia internasional yang 
terlihat berbeda dari Marjinal sendiri. Produksi yang mereka hasilkan hanya musik 
dimana sangat jauh berbeda dengan Marjinal sendiri. 

Dengan kearifan lokal yang mereka punya dan mereka kembangkan di Indonesia 
dan juga  diberikan di Jerman pun memberikan pengalaman bagi mereka sendiri di 
antara dua budaya yang berbeda. Mereka bisa memberikan kontribusi lebih kepada 
imigran yang berada di Jerman. Negara yang memiliki sejarah kelam dan merasa ras 
mereka paling tinggi pun masih tergambar di tahun 2010 di era modern sekarang. 
Beberapa bentuk perlakuan yang diterima oleh Marjinal ditanggapi dengan positif 
semua walaupun banyak tindakan simbolik dan verbal negatif yang diterima. 

“Pernah ada saudara yang dateng dari Cianjur dan minta diajarin cara 
menyablon. Langsung nyaranin untuk kenapa ga ngenbangin potensi yang ada di derah 
sendiri. Kan dearah sana masih banyak lahan untuk digarap dari sisi agraria nya. Ciptain 
Punk Cianjur itu terkenal kerana mereka berkebun. Lalu coba membentuk identitas 
kedaerahan Punk yang ada di Indonesia yang dimana Punk itu ga harus selamanya 
bermusik, Punk tidak selalu identik dengan menyablon atau yang lainnya. Belum ada 
Punk di dunia yang membangun identitas ke’Punk’an mereka dengan berkebun. Gak 
perlu ngumpulin duit dan sekolah tinggi-tinggi buat ke Jerman, kami semua sudah 
pernah kesana”. 

Dari pengalaman dan cerita narasumber bisa menjadi sumber penelitian untuk 
penelitian berikutnya dalam membangun kearifan lokal yang dibuat oleh Punk dari 
setiap daerah di Indonesia. Mungkin suatu saat nanti akan ada dari salah satu derah di 
Indonesia yang mengembangkan potensi daerahnya dan akan berangkat dan 
mengenalkan kearifan lokal mereka ke dunia internasional. 
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