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IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Dahulu Kota Bandar Lampung bernama Tanjungkarang-Telukbetung (kota Bandar

Lampung, (http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung). Karena letaknya

yang berdampingan dan seolah-olah telah menyatu menjadi satu, kota ini pun dijuluki

sebagai kota kembar. Telukbetung adalah sisi kota yang terletak di sebelah bawah

atau di tepi laut, sedangkan Tanjungkarang adalah sisi kota yang terletak di sebelah

atas atau di dataran tingginya. Kota ini pun pernah dijuluki Kota Tante. Hal ini untuk

mempermudah penyebutan Tanjungkarang-Telukbetung yang terlalu panjang. Tetapi,

julukan tersebut tidak lama melekat karena banyak konotasi buruk yang

menyertainya. (Dulu Bandar Lampung Bernama Kota Tante, Kompas Cyber Media,

(http://64.203.71.11/ gaya hidup/news/ 0606/17/185422.htm).

Karena letaknya di ujung selatan Pulau Sumatera, kota Bandar Lampung disebut

sebagai pintu gerbang pulau sumatera (profil kota Bandar Lampung,
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(http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/lampung/lampung.pdf). Kota ini menjadi

pertemuan antara lintas tengah dan timur Sumatera. Sehingga, kota ini pun berfungsi

sebagai kota transit bagi mereka yang akan memasuki maupun meninggalkan Pulau

Sumatera dari arah selatan.

Kota Bandar Lampung merupakan sentral kegiatan perdagangan regional Provinsi

Lampung. Hal ini menjadikan Kota Bandar Lampung terus membulatkan tekad

menjadi kota jasa dan perdagangan. Dengan menyandang tekad seperti itu, Bandar

Lampung mau tidak mau menjadi kota serbamuka karena lima fungsi yang

disandangnya yaitu pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan regional Provinsi

Lampung, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, serta sebagai industri (Bandar

Lampung ibarat orang kepayahan, rubrik Bandar Lampung bangkit dari krisis, edisi

khusus Lampung Post edisi Kamis 27 Desember 2007).

Adapun sektor usaha yang dominan di Bandar Lampung adalah industri pengolahan,

perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor

jasa. Bandar Lampung yang berusaha menjadi kota jasa dan perdagangan, telah

menjadi kota besar yang semakin modern. Kota bisnis yang semakin berkembang

dengan beragam mata pencaharian penduduknya. Baik pendatang maupun penduduk

asli.
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Sebagai kota jasa dan perdagangan, kapitalis melalui perusahaan-perusahaan

multinasional pun mulai menginjakkan kakinya di Bandar Lampung. Kedatangan

perusahaan-perusahaan multinasional ini pada akhirnya mempengaruhi

perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung. Dengan modal besar, perusahaan-

perusahaan itu terus melebarkan sayapnya. Pada satu sisi, Kota Bandar Lampung

terlihat lebih modern dan maju dengan hadirnya perusahaan-perusahaan tersebut.

Tetapi pada sisi yang lain, timbul masalah lain seperti tidak berkembangnya industri

yang dikelola secara lokal oleh masyarakat yang bermodal kecil.

Saat ini, Bandar Lampung memiliki 13 kecamatan yaitu Telukbetung Barat,

Telukbetung Selatan, Panjang, Tanjungkarang Timur, Telukbetung Utara,

Tanjungkarang Pusat, Tanjungkarang Barat, Kemiling, Kedaton, Rajabasa, Tanjung

Senang, Sukarame dan Sukabumi (Kota Bandar Lampung dalam Angka,Badan Pusat

Statistik Kota Bandar Lampung, 2006). Dengan luas wilayah 197,22 KM2, Kota

Bandar Lampung mampu menampung sebanyak 809.860 jiwa penduduknya.

B. Gambaran tentang Skinhead

Asal usul Skinhead berawal di Inggris pada pertengahan sampai akhir tahun 1960-an.

Lahir dari sebuah budaya anak muda yang di kenal dengan nama Mods. Mods adalah
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kelompok anak-anak muda di kawasan Inggris pada tahun1960-an yang mengenakan

pakaian rapi dan mengendarai skuter, mereka berasal dari golongan sosial kelas

menengah yang ingin kelihatan rapi, menonjol dan mampu menandingi penampilan

kelas-kelas lainnya, tampak kompetitif dan bangga. (Kaum Skinhead, George

Marshall, 1996).

Skinhead adalah sub-kultur yang lahir di London, Inggris pada pertengahan tahun

1960-an. Skinhead sering kali berkepala botak. Musik Oi! identik dengan para

skinhead yang dulunya pernah mengalami masa kejayaan di akhir tahun 1960-an dan

terkenal lewat spirit of 69-nya. Sebelum kehadiran musik Oi!, para skinhead

pendahulu senang memainkan musik two tone yang mendapatkan akarnya dari

percampuran musik pop, classic reggae, rocksteady dan ska.

Biasanya mereka mengenakan baju seperti, Polo shirt (Ben Sherman, Fred Perry),

jeans diatas mata kaki, jacket jeans, jacket Bomber, Harrington jacket, V Neck

Sweaters, boots Doc Martien, dan masih banyak lagi. Skinhead tidak pernah

diperuntukan untuk melabelkan sesuatu, tidak untuk brand ini atau produk itu.

Berikut adalah gambar tentang apa saja yang biasanya skinhead gunakan.
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Gambar 2. Produk-produk yang digunakan Skinhead.

Gambar 3. Produk-produk yang digunakan Skinhead.
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Gambar 4. Produk-produk yang digunakan Skinhead.

Gambar 5. Produk-produk yang digunakan Skinhead.
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C. Gambaran Tentang Skinhead di Bandar Lampung

Skinhead kini mulai menyebar ke berbagai negara di dunia seperti di Brazil, Portugis,

Italia, Jepang, Malaysia, Singapura, Indonesia, Swedia, dan lain-lain. Setiap negara

mendukung sejarah, cita-cita, penampilan dan nilai-nilai dan kultur asli Skinhead.

Tentu saja hal tersebut disesuaikan dengan lingkungan, kebudayaan dan nasionalisme

di tiap negara tersebut. Sebagai salah satu sub-kultur yang semakin tumbuh

berkembang di berbagai belahan dunia, Skinhead telah menjadi bagian dari budaya

sebuah bangsa yang kuat, tak terkecuali di Indonesia.

Rentang perbedaan jarak dan waktu telah menjadi jurang pemisah antar komunitas

kaum Skinhead yang telah tumbuh dan berdiri tegak di seluruh kepulauan di

Indonesia. Di Bandung contohnya, Skinhead dimulai pertengahan 1990-an diawali

dengan band Runtah. Ketika terjadi ledakan besar dalam dunia industri music,

khususnya ska di Indonesia, bermunculan banyak Skinhead, entah mereka hanya ikut-

ikutan saja ataupun Skinhead sejati.

Di Bandar Lampung, komunitas ini berkembang pada tahun 1997-an, ketika

diadakannya kompilasi band dibawah manajemen Youth Record.

Dahulu Skinhead di Bandar Lampung bisa ditemui di Jalan Pelita, Rajabasa dan

mereka menamakan komunitas mereka 420 Skoink Crew, tapi sekarang sudah jarang

mereka terlihat bersama disana. Sekarang anak-anak Skinhead ini bisa ditemui di
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GOR Saburai, Tanjung Karang setiap akhir pekan. Berdasarkan pengamatan yang

penulis lihat, interaksi antara Skinhead dan remaja dilakukan dalam keadaan tidak

formal, obrolan-obrolan ringan seputar musik, pakaian yang mereka kenakan, cerita

tentang bagaimana keseharian mereka berjalan dan saling bertukarnya informasi

tentang apa saja yang sedang populer saat ini. Para Skinhead ini biasanya juga

berkumpul saat ada acara musik, biasanya mereka sudah janjian terlebih dahulu, saat

sedang tidak sibuk bekerja mereka menyempatkan diri untuk datang keacara musik

tersebut.

Gambar 7. Gigs & Skinhead

Gambar 6. Skinhead di Bandar Lampung

Gambar 8. Gigs & Skinhead



47

D. Identitas informan Penelitian

Berikut adalah kriteria dan identitas informan yang dilakukan penulis untuk informan

dalam penelitian ini yaitu :

Segmentasi remaja ditentukan berdasarkan beberapa kriteria yaitu :

1. Remaja yang tinggal di Bandar Lampung dan berinteraksi dengan

penganut sub-kultur Skinhead.

2. Perkerjaan atau profesi

3. Umur

4. Tingkat pendidikan

5. Gender ( Pria/wanita)

Tabel Rekapitulasi identitas informan yang sudah menganut sub-kultur Skinhead.

NO Nama Usia Pekerjaan Pendidikan

Terakhir

1 Ridho

Hermansyah

25 Karyawan Swasta

jasa pengiriman

S.H

2 Puja Prayoga 23 Karyawan swasta

pusat perbelanjaan

SMA
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Tabel rekapitulasi identitas informan remaja yang baru mengenal sub-kultur

Skinhead.

1 Darma Buana 19 Mahasiswa SMA

2 Panji Novirza 18 Mahasiswa SMA

3 Saraswati 17 Siswa SMP

Berikut ini ialah foto dari para informan dalam penelitian ini.

Gambar 9. Ridho Hermansyah Gambar 10. Panji Novirza
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Gambar 11. Puja Prayoga & Saraswati

Gambar 12. Darma Buana & Panji Novirza


