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BAB IV 

PROFIL KOMUNITAS YOUTH KREW SALATIGA 

 

4.1. Sejarah Komunitas Youth Krew Salatiga 

Komunitas Youth Krew (YK) Salatiga mulai berdiri pada awal tahun 

2006.Pada awalnya, komunitas ini belum memiliki nama yang digunakan sebagai 

identitas. Penggagas komunitas ini hanya melakukan kegiatan bersama seperti 

bermain skateboard, streetdance dan streetsoccer yang mulai digemari oleh 

kalangan anak muda. Kegiatan tersebut dilaukkan bersama-sama untuk 

menyalurkan minat dan mengisi waktu luang, terutama pada sore hari. Kegiatan-

kegiatan tersebut banyak dilakukan di selasar Jl. Kartini yang sering menjadi 

tempat berkumpul anak-anak muda di kota Salatiga. Awalnya komunitas ini 

disebut Kartini street crewyangkegiatannya lebih banyak dalam bidang musik, 

terutama punk dan hardcore. 

Dari Kartini street crew, komunitas ini berkembang semakin besar. Anak-

anak muda yang bergabugn tidak hanya berminat pada musik tetapi juga pada 

kegiatan lain, terutama olah raga jalan seperti skateboard dan streetsoccer. Karena 

jenis kegiatan yang lebih beragam, komunitas ini tidak hanya melakukan kegiatan 

di jl. Kartini saja tetapi juga di tempat lain di sekitar Salatiga. Oleh karena itu, 

para penggagas komunitas berpikir untuk menggunakan nama yang lebih populer 

untuk diperkenalkan sebagai identitas komunitas. Nama Youth Krew (YK) dipilih 

sebagai pengganti Kartini street crew. Penggunakan kata Youth mewakili anggota 

yang usianya rata-rata masih muda sedangkan Krew merupakan kata yang diambil 

dari bahasa Inggris crew namun ditulis sesuai pelafalannya dalam bahasa 

Indonesia untuk menampilkan sesuatu yang berbeda. Setelah memilih identitas 

sebagai YK, para pendiri komunitas ini mulai memperkenalkan YK secara lebih 

luas pada masyarakat Salatiga. Seringkali YK juga ditulis 0298 Youth Krew untuk 

memberikan identitas kota Salatiga.  

YK tidak secara didirikan dalam bentuk organisasi formal, melainkan 

sebuah komunitas tanpa badan hukum.Dalam hal ini, YK dibentuk dengan dasar 

persamaan minat anggota pada kegiatan-kegiatan anak muda di kota besar, 
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atausering disebut kegiatan urban, seperti musik alternatif, olahraga jalanan 

seperti skateboard, streetdance,streetsoccer dan lain sebagainya. Kegiatan-

kegiatan tersebut telah memiliki banyak penggemar di luar negeri dan mulai 

berkembang di Indonesia, terutama di kota-kota besar.  

Gaya hidup anak muda yang semakin terpengaruh budaya luar negeri 

membuat kegiatan urban semakin banyak digemari. Penggagas YK, Theo Yoga 

Pratama bersama dengan teman-temannya berkeinginan untuk mengembangkan 

kegiatan ini secara lebih terorganisir melalui YK. Pada awal pendiriannya, Theo 

hanya mengundang teman-temannya yang memiliki kesamaan minat untuk 

berkumpul bersama melakukan kegiatan seperti bermain skateboard, menonton 

konser musik alternatif maupun berolahraga bersama. Kesenangan yang dirasakan 

bersama ini menumbuhkan rasa keterikatan dan kolektivitas dalam komunitas 

YK.Secara tidak resmi mereka melakukan kegiatan dan mengorganisirnya 

bersama-sama di bawah naungan komunitas YK.  

Komunitas YK memiliki anggota dengan latar belakang yang berbeda-

beda, baik dari kalangan, pekerjaan, usia maupun latar belakang pendidikan. Pada 

awal pembentukannya, jumlah anggota YK belum banyak, namun terus 

mengalami kenaikan hingga mencapai lebih dari 30 orang pada saat penelitian ini 

dilakukan. YK bukanlah organisasi formal yang berorientasi pada jumlah anggota, 

oleh karena itu tidak ada catatan khusus yang dibuat untuk mencatat keanggotaan 

mereka. Keanggotaan YK hanya didasarkan pada kesediaan para anggota 

mengikuti kegiatan yang dilakukan baik sebagai panitia maupun sebagai peserta. 

Menurut pendapat Theo, penanggung jawab YK,  

 

Youth Krew merupakan sebuah bukti semangat kolektifitas dari 

teman-teman scene hardcore, metal, dan punk. Youth Krew terbuka 

bagi siapa saja yang merasa mempunyai visi dan misi yang sama 

yaitu memajukan scene kota kita tercinta salatiga, please join aja. 
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Disini kami menjunjung tinggi semangat brotherhood and respect, 

karena semangat inilah yang dapat menyatukan kita.
1
 

 

Sebagai penanggungjawab, Theo menyatakan bahwa komunitas ini 

membuka peluang bagi semua orang yang memiliki minat dan kepentingan yang 

sama untuk ikut bergabung bersama YK. Komunitas ini tidak memiliki ikatan 

formaldi dalam kelompok yang mewajibkan anggotanya untuk ikut berperan serta 

dalam pengelolaan kegiatan, tetapi dijalankan berdasarkan keterikatan emosional 

kolektif para anggotanya. 

Seiring waktu berjalan, anggota YK mengalami pergantian karena banyak 

anggota YK merupakan mahasiswa di UKSW yang setelah menyelesaikan studi 

meninggalkan kota Salatiga. Meskipun demikian, YK tetap mampu bertahan 

hingga saat ini. Banyak kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan 

eksistensinya sebagai komunitas di kota Salatiga. Selain itu, YK juga berusaha 

meningkatkan pengenalan masyarakat pada komunitas ini dengan menempelkan 

logo-logo YK di berbagai tempat di Salatiga.  

 

4.2. Pola Komunikasi antar Anggota Youth Krew Salatiga 

Youth Krew Salatiga bukan merupakan organisasi formal yang dikelola 

secara professional, melainkan sebuah komunitas dengan anggota yang bergabung 

secara sukarela.Meskipun demikian YK memilliki anggota-anggota yang 

berdedikasi tinggi pada komunitas.Dedikasi para anggota tersebut diwujudkan 

dalam bentuk kesediaan menjadi pengurus tanpa mendapatkan bayaran atau 

imbalan apapun.YK memiliki kepengurusan tetap yang menjadi organisasi inti 

komunitas.Orang-orang yang duduk di kursi kepengurusan ini adalah orang-orang 

yang berperan serta secara aktif dalam kegiatan YK. 

Selain kepengurusan tetap, YK juga membentuk panitia-panitia kecil 

untuk setiap event yang diadakan.Keputusan pengadaan event dibuat oleh 

pengurus secara spontanitas. Misalnya, koordinator futsal ingin mengadakan 

                                                           
1
Wawancara pada 6 juni 2013, informan Theo Yoga Pratama  anggota YK 
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lomba futsal antar tim di wilayah Salatiga dan sekitarnya. Dia akan meminta 

pendapat ketua YK dan pengurus lainnya untuk menentukan apakah kegiatan 

tersebut dapat dilakukan atau tidak. Jika diputuskan untuk dilakukan, maka 

koordinator futsal akan melakukan rekrutmen panitia dan mulai melakukan 

perencanaan kegiatan. Kepanitiaan ini seringkali melibatkan seluruh anggota 

pengurus YK lainnya karena hamper semua kegiatan YK dikelola secara 

kekeluargaan.  

Secara sederhana susunan organisasi YK dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Youth Krew 

 

Para pengurus secara sukarela mendedikasikan dirinya untuk mengelola 

organisasi YK. Biasanya para pengurus melakukan pertemuan bila akan 

mengadakan suatu kegiatan, selebihnya tidak ada pertemuan rutin. Penunjukan 

pengurus ini tidak didasarkan pada suatu rapat, tetapi lebih pada kesediaan 

anggota untuk menjadi penanggungjawab kegiatan yang dilakukan oleh 

komunitas YK, sebagaimana dikemukakan oleh Theo yang merupakan 

koordinator Youth Krew Premier League sebagai beriikut:  

Masalah kepengurusan tidak ada penunjukkan atau 

pemilihan.Semua dilakukan karena kesediaan untuk menjadi 
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penanggungjawab kegiatan. Misalnya aka nada YPL, saya bersedia 

mengurusi surat-surat ijin, booking tempat, pendaftaran dan 

beberapa hal lain. Saya bersedia karena memang saya suka, dan 

sedikit lelah ngga masalah karena hasilnya memuaskan.
2
 

 

Kepengurusan YK tergantung dari kegiatan yang dilakukan dan anggota 

yang aktif pada saat kegiatan tersebut dilakukan.Biasanya anggota yang menjadi 

panitia adalah anggota yang aktif mengikuti latihan bersama atau kegiatan-

kegiatan YK.Para anggota yang menjadi pengurus tersebut tidak mendapatkan 

imbalan atas partisipasinya dalam menjadi pengurus kegiatan YK. 

Model kepengurusan yang tidak formal ini kadang menimbulkan kendala 

bagi YK pada saat mengadakan sebuah event.Tidak adanya keanggotaan resmi 

membuat para pengurus YK kesulitan mencari anggota yang mau menjadi panitia 

kegiatan.Sebagian besar anggota YK adalah anggota tidak tetap, artinya mereka 

hanya mengikuti kegiatan YK tanpa adanya ikatan sehingga tidak ada kewajiban 

untuk memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh YK. 

Pembentukan kepanitiaan biasanya dilakukan secara kekeluargaan.Dalam 

hal ini, koordinator departemen akan mengumumkan rencana pengadaan kegiatan 

secara informal kepada para anggota yang mengikuti kegiatan atau latihan untuk 

kemudian menawarkan kepanitiaan kepada mereka. Tidak ada pengumuman 

khusus yang disebarkan kepada anggota karena pembentukan kepanitiaan 

dilakukan berdasarkan rekrutmen. Koordinator masing-masing kegiatan merekrut 

orang-orang yang dianggap mampu dan bersedia untuk menjadi panitia event 

yang akan diadakan. Komunikasi dilakukan via pesan telepon (SMS) dan 

disebarkan berantai kepada teman-teman dekat mereka yang juga aktif dalam 

kegiatan YK. 

Menurut keterangan yang disampaikan oleh salah seorang anggota YK 

yang pernah menjadi panitia liga futsal,  

                                                           
2
Wawancara pada 13 juli 2013, informan informan Oscar Stepahono angelo dacosta anggota YK 
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Tidak ada pengumuman resmi, saya dulu jadi panitia karena di SMS 

ketua panitianya.Mas Yoga SMS saya mau ada event futsal, mau 

nggak jadi panitia.Karena saya selalu ikut kegiatan futsal, ya saya 

mau aja jadi panitia.Saya suka futsal, jadi ya tidak dibayar tidak 

apa-apa, dapat kepuasan dari hasil kegiatan karena yang ikut 

ramai.
3
 

 

Model komunikasi seperti ini dianggap efisien karena lebih mudah 

mendapatkan anggota yang mau jadi panitia.Selain itu, para anggota juga tidak 

merasa dipaksa menjadi panitia event tertentu, mereka bersedia secara sukarela 

untuk menjadi panitia karena dedikasi mereka pada YK.Tidak hanya rekrutmen 

pantia event yang dilakukan melalui SMS.Tetapi juga latihan dan kegiatan lainnya 

diberitakan melalui pesan singkat telepon. 

Para anggota YK melakukan latihan skateboard di tempat dan waktu yang 

sama yaitu di selasar Kartini yang memang disediakan oleh Pemerintah Kota 

Salatiga sebagai ruang terbuka. Ini memudahkan para anggota lain untuk datang 

pada saat latihan. Apabila akan berpindah tempat latihan, para anggota akan saling 

berkomunikasi via telepon atau SMS untuk memberitahukan jadwal latihan. 

Demikian pula dengan kegiatan lain yaitu futsal dan musik. Jadwal latihan selalu 

diberitahukan via SMS atau telepon sebagai bentuk komunikasi antar anggota. 

Kegiatan YK merupakan acara terbuka yang boleh diikuti oleh semua 

orang. Anggota tidak tetap biasanya bergabung karena ajakan anggota lain yang 

sudah lebih dahulu menjadi anggota YK. Promosi dari mulut ke mulut tentang 

kegiatan YK oleh para anggota lama menjadi bagian komunikasi penting untuk 

menambah jumlah partisipan komunitas YK.Sebagai komunitas terbuka YK tidak 

menjadikan upaya menambah anggota sebagai tujuannya.Usaha YK untuk 

memperkenalkan komunitasnya pada masyarakat lebih didorong pada peningkatan 

                                                           
3
Wawancara pada 13 juli 2013, informan informan Oscar Stepahono angelo dacosta anggota YK 
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rasa persaudaraan antar anak-anak muda yang memiliki kesamaan minat dengan 

mereka. 

 

4.3. Kegiatan Komunitas Youth Krew Salatiga 

4.3.1. Musik 

Salah satu minat utama YK adalah musik alternatif dengan aliran punk dan 

hardcore. YK mengadakan pertunjukan musik dengan mengundang band-band 

alternatif di Salatiga dan sekitarnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan di Gedung 

KORPRI Salatiga. Dari tahun 2006 sampai 2012, YK telah mengadakan 

pertunjukan musik yang cukup besar dengan nama Break The Silence Chapter 1, 

Break The Silence Chapter 2, Break The Silence Chapter 3, dan Break The Silence 

Chapter 4. Selain Break The Silence yang merupakan kegiatan rutin, YK juga 

mengadakan pertunjukan musik lain seperti Studio Gigs feat chuck tolerance yang 

diadakan secara rutin per bulan dan Private Hell Party yang diadakan pada tahun 

2008.  

Musik punk dan hardcore memiliki peminat khusus di kalangan remaja 

dan anak-anak muda. Pertunjukan yang diadakan oleh YK selain disaksikan oleh 

anggota YK, juga diminati oleh banyak kalangan, terutama di kalangan anak-anak 

laki-laki. Pertunjukan musik yang sering diadakan di gedung KORPRI tersebut 

selalu dipenuhi oleh anak-anak muda yang berasal dari Salatiga dan sekitarnya 

seperti Kabupaten Semarang, Magelang, Ambarawa, Semarang dan Solo.  

   

(a)       (b) 

Gambar 4. 2 

(a) Event Musik YK outdoor dan (b) Break the silence  

(Sumber: Dokumentasi YK)  
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YK biasanya mengundang band-band lokal untuk menampilkan 

kemampuannya dalam pertunjukan musik alternatif. Menurut Theo, 

penanggungjawab YK, kegiatan musik ini tidak semata-mata dilakukan untuk 

komersial, tetapi lebih pada penyediaan wadah bagi anak-anak muda untuk 

menyalurkan bakat dan minatnya sebagaimana disampaikan dalam wawancara 

sebagai berikut:  

Konser punk atau hardcore yang dilakukan ngga cuma untuk 

komersial, tetapi juga untuk memberikan ruang bagi para pecinta 

musik punk dan hardcore untuk menunjukkan kemampuannya. 

Biasanya musik alternatif dianggap sebagai musik yang tidak baik, 

diasumsikan oleh masyarakat sebagai musik para preman. Padahal 

kemampuan bermusik band-band alternatif ini sebenarnya sangat 

bagus, hanya kadang tidak diberi kesempatan untuk tampil di depan 

umum.
4
 

 

Para anggota inti YK, yaitu anggota-anggota awal yang memiliki 

komitmen untuk terlibat secara intensif dalam kegiatan-kegiatan YK sebagai 

pengurus, menekankan pada para band yang diundang untuk tampil dalam 

pertunjukan musik bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya penggalangan dana, 

bukan untuk komersial semata-mata. Dalam hal ini, pertunjukan yang diadakan 

selain memberikan tempat untuk menuangkan kreativitas para band alternatif, YK 

juga menjadikan pertunjukan musik sebagai kegiatan amal.Hasil penjualan tiket 

pertunjukan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan YK lainnya. Hal ini 

diungkapkan Theo dalam wawancara sebagai berikut:  

 

Tiket masuk konser tidak dibuat mahal agar semua kalangan bisa 

menontonnya, karena peminat pertunjukan musik alternatif biasanya 

adalah pelajar dan mahasiswa yang belum punya penghasilan 

sendiri. Hasil penjualan tiket itu juga untuk kegiatan amal atau 

kegiatan YK yang lain. Misalnya YK mau mengadakan kompetisi 

                                                           
4
Wawancara pada 6 juni 2013, informan Theo Yoga Pratama anggota YK 
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band atau kompetisi skateboard, biayanya bisa diambil dari 

penjualan tiket konser. Jadi kegiatan YK ini sebenarnya bukan untuk 

mencari untung, tetapi lebih untuk menggalang dana bagi kegiatan 

YK, dan anak-anak juga secara tidak langsung sudah tahu bahwa 

konsernya bukan untuk komersial, tapi untuk amal.
5
 

 

Meskipun sebagian besar dirancang sebagai kegiatan penggalangan dana, 

YK juga mengadakan pertunjukan komersial yang bertujuan untuk memberikan 

hiburan pada masyarakat umum. Biasanya YK mengundang band alternatif yang 

sudah memiliki nama atau dikenal oleh kalangan pecinta aliran musik keras 

tersebut. Salah satunya adalah Private Hell Party yang diadakan pada tahun 2008. 

Selain itu, YK juga mengadakan Festival Musik Independen yang bertujuan untuk 

menjaring band-band independen dengan aliran musik punk danhardcore. 

Menurut pengurus YK, usaha ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas arus 

utama dunia musik yang komersial. Lebih lanjut dijelaskan bahwa : 

Aliran musik hardcore seringkali tidak mendapat tempat dalam 

industri musik bahkan dipinggirkan dan dicap sebagai aliran musik 

setan. Sebenarnya ini tidak benar karena kami, para pecinta musik 

hardcore tidak hanya sekedar bermain musik, tetapi juga 

membutuhkan kemampuan yang juga sama seperti para pemusik 

lainnya. Melalui festival musik independen untuk aliran musik 

hardcore ini, kami ingin menunjukkan eksistensi di industri musik. 

Masyarakat harus tahu juga bahwa musik ini juga punya banyak 

penggemar. Jadi perlawanan kami pada industri musik komersial 

dilakukan dengan cara yang positif, yaitu menunjukkan kemampuan 

bermusik, bukan melalui hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan, 

membuat kerusuhan atau tawuran.
6
 

 

                                                           
5
Wawancara pada 6 juni 2013, informan Theo Yoga Pratama anggota YK 

6
Wawancara pada 6 juni 2013, informan Theo Yoga Pratama penanggung jawab YK 
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Pertunjukkan musik merupakan salah satu event rutin yang dilakukan oleh 

YK. Dari hasil penjualan tiket pertunjukan musik, YK dapat mengadakan kegiatan 

lain dalam bidang olah raga maupun festival musik. Kegiatan tersebut 

diselenggarakan secara independen oleh YK, dimana para panitia yang 

mengurusnya adalah anggota-anggota yang secara sukarela terlibat aktif dalam 

kegiatan YK. 

 

4.3.2. Olahraga 

Kegiatan YK selain dalam bidang musik adalah olah raga yaitu skateboard 

dan streetsoccer atau yang lebih dikenal dengan nama futsal. YK telah 

menyelenggarakan banyak kompetisi skateboard dari awal pembentukan sampai 

saat ini. Kompetisi-kompetisi tersebut adalah Skatelatiga Competition 1, 

Skatelatiga Competition 2, Skatelatiga Competition 3, dan Skateboarding Daya 

yang merupakan acara rutin tahunan dan telah diselenggarakan sebanyak 6 kali 

pada tahun 2008 sampai dengan 2013.  

Permainan skateboard mulai digemari oleh anak-anak muda mengikuti 

tren yang sedang marak di kota-kota besar pada tahun 2007, baik di Indonesia 

maupun di luar negeri. Permainan ini awalnya digemari oleh beberapa mahasiswa 

UKSW yang sering berlatih di selasar Kartini. Beberapa diantara mereka adalah 

anggota YK dan mengusulkan untuk mengadakan latihan bersama untuk menarik 

lebih banyak pemain skateboard. Setelah berjalan beberapa lama, para anggota 

YK yang menyukai olah raga ini mengadakan kompetisiskateboard. Kegiatan 

tersebut dilakukan untuk menarik minat para pemain skateboard yang ada di 

sekitar Salatiga serta memperkenalkan kegiatan ini secara lebih luas.  
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Gambar 4.3 Kegiatan Skatelatiga Competition 

(Sumber: Dokumentasi Youth Krew) 

 

Skatelatiga Competition 1 yang diadakan pada tahun 2008 mendapatkan 

sambutan yang sangat baik dari anak-anak muda pecinta skateboard dari sekitar 

Salatiga. Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, kegiatan olah raga ini semakin 

banyak digemari oleh anak-anak muda. Hal ini terbukti dari jumlah anak-anak 

muda yang berlatih skateboard bersama-sama anggota YK semakin banyak. 

Kompetisi Skatelatiga kemudian menjadi acara rutin tahunan yang digelar oleh 

YK untuk para pecinta skateboarding.  

Selain skateboard, olah raga yang dilakukan oleh anggota YK adalah 

streetsoccer atau yang kemudian lebih terkenal dengan nama futsal. Olah raga ini 

berkembang sangat pesat dan menjadi kegemaran masyarakat. Tidak hanya 

mahasiswa yang menyukai olah raga ini, tetapi juga masyarakat umum 

membentuk kelompok-kelompok futsal dan berlatih bersama-sama dengan 

anggota YK. Minat masyarakat pada olah raga ini menjadi salah satu faktor 

pendorong YK mengadakan kompetisi futsal.  

Menurut keterangan Theo,  

Kalau futsal banyak peminatnya karena banyak yang punya tim 

sendiri. Jadi ngga cuma mahasiswa tapi kadang anak-anak muda di 

kampung atau anak-anak SMA mereka sering sparing dengan tim 
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YK. Tidak masalah bukan anggota, yang penting semangat, sportif 

dan kebersamaan itu yang penting. Tetap menghargai satu sama 

lain dan menjunjung tinggi sportifitas dalam permainan.
7
 

 

Banyaknya tim-tim yang menyukai futsal membuat kegiatan olah raga 

yang diadakan oleh YK ini menjadi tenar dalam waktu singkat. Kompetisi futsal 

yang menjadi agenda rutin YK adalah Youth Krew Premiere League. Aktifitas 

tersebut merupakan liga futsal yang diadakan rutin seminggu sekali, setiap 

hariSenin jam 19:00 di garasi futsal Sidomukti. Dari kegiatan ini, anggota 

komunitas YK semakin banyak karena peminat futsal di kota Salatiga yang 

berkembang pesat.Hal ini dijelaskan oleh Theo dalam wawancara sebagai berikut:  

Setiap senin di garasi futsal ada pertandingan, memang bukan 

pertandingan besar tapi peminatnya cukup banyak. Sekali liga bisa 

4 sampai 5 tim yang ikut, kadang sampai tengah malam baru 

selesai. Pertandingan ini tidak ada hadiahnya, hanya sebagai 

pertandingan persahabatan saja.
8
 

 

Sebagian besar anggota YK berasal dari tim futsal dibandingkan dengan 

anggota yang berminat dalam musik atau skateboard. Secara rutin setiap minggu 

YK mengundang tim-tim futsal dari berbagai kalangan untuk melakukan 

pertandingan persahabatan. Kegiatan ini sangat diminati sehingga menjadi agenda 

rutin YK setiap minggu.Selain kegiatan pertandingan persahabatan, YK juga 

mengadakan kompetisi futsal dengan memberikan hadiah serta piala kepada 

pemenang.  

                                                           
7
Wawancara pada 6 juni 2013, informan Theo Yoga Pratama anggota YK 

8
Wawancara pada 6 juni 2013, informan Theo Yoga Pratama anggota YK 
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Gambar 4.4 Kompetisi Futsal YK  

(Sumber: Dokumentasi YK)  

 

Selain olah raga skateboard dan futsal, YK juga memiliki anggota yang 

menyukai streetdance. Kelompok ini didominasi oleh remaja yang menyukai 

breakdance dan hip-hop dance. Komunitas streetdance yang menjadi anggota YK 

tidak begitu banyak sehingga jarang mengadakan kompetisi atau event besar. 

Biasanya anggota hanya berlatih bersama-sama di selasar Kartini atau di tempat-

tempat lain untuk meningkatkan kemampuan menari mereka. 

 

4.4. Media Komunikasi Youth Krew Salatiga 

YK menggunakan berbagai media komunikasi untuk menunjukkan 

eksistensinya sebagai sebuah komunitas anak muda di Salatiga. Media 

komunikasi yang digunakan oleh YK dapat dikelompokkan menjadi beberapa 

bagian yaitu logo, pamflet, sticker, flyer, internet media dan mural serta majalah. 

 

4.4.1. Logo dan Slogan  

YK memiliki slogan Muda Semangat Militan yang ditetapkan sebagai 

identitas utama anggota YK. Logo YK menunjukkan dua gambar tengkorak yang 

mengapit nama Youth Krew seperti pada gambar berikut:  
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Gambar 4.5 Logo Resmi Youth Krew 

 

Slogan Muda Semangat Militan menurut Theo, sebagai penggagas YK 

dimaknai sebagai karakter  yang ingin ditampilkan sebagai anak muda (Muda) 

yang bersemangat (Semangat) dan teguh (Militan). Lebih jelas dalam wawancara 

sebagai berikut:  

Kami tidak mau hanya menjadi komunitas yang abal-abal. Anggota 

YK harus memiliki semangat militan. Berani menunjukkan jati diri 

dan tidak bersembunyi karena menjadi minoritas. Tidak banyak 

memang yang menyukai hardcore atau punk, tidak banyak bukan 

berarti tidak ada. Jika yang tidak banyak itu bergabung dan eksis, 

maka orang akan melihat dan mengakui keberadaannya. Itu 

sebabnya harus memiliki semangat militan, teguh pada pendirian, 

tidak hanyut dalam arus musik komersial. YK adalah sebuah 

komunitas militan melawan arus musik populer yang meminggirkan 

kaum minoritas seperti aliran musik yang kami mainkan.
9
 

 

Sebelum membuat logo resmi yang digunakan sebagai identitas 

komunitas, YK memiliki logo tidak resmi yang sering digunakan oleh 

                                                           
9
Wawancara pada 13 juli 2013, informan informan Oscar Stepahono angelo dacosta anggota YK 
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anggotanya. Dalam logo tersebut terdapat angka 0298 yang merupakan kode 

telepon kota Salatiga. Logo tersebut tampak sepergi gambar berikut:  

 

 

Gambar 4.6 Logo Youth Krew Lama  

 

Logo lama YK menyebutkan slogan Keluarga Ugal-Ugalan. Slogan 

tersebut digunakan karena para anggotanya ingin menekankan kebebasan yang 

mereka miliki dalam komunitas. Meskipun demikian, tidak berarti yang dilakukan 

oleh anggota YK adalah sesuatu yang melanggar hukum. Hal ini diungkapkan 

dalam wawancara sebagai berikut:  

Dulu ditulis Keluarga Ugal-Ugalan, karena anak-anak sering 

touring bersama, atau ke konser bersama-sama. Ugal-ugalan ini 

bukan berarti perilaku kami melanggar hukum. Ugal-ugalan 

dimaknai sebagai sebuah kebebasan untuk melakukan sesuatu, lepas 

dari aturan-aturan yang seringkali dibuat dan dipaksakan pada 

kami. Seringkali peminat musik-musik aliran keras diidentikkan 

dengan mabuik-mabukan dan tawuran, tetapi dengan adanya 

komunitas ini kami ingin menunjukkan bahwa kami juga memiliki 

prestasi yang dapat dibanggakan. Kami sangat menjunjung tinggi 

respect others dan solidaritas dalam kelompok.
10

 

 

Setelah mengalami perkembangan, terutama dalam hal jumlah anggota dan 

ragam kegiatan, para pengurus YK memutuskan untuk membuat sebuah logo baru 

yang mampu mewakili semangat muda para anggota. Gambar tengkorak 
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ditambahkan untuk memberikan kesan cadas dan hardcore yang seringkali 

diidentikkan dengan sesuatu yang menyeramkan. Logo resmi YK dibuat pada 

tahun 2008 dan digunakan sampai saat ini untuk semua kegiatan resmi YK.  

 

4.4.2. Pamflet, Flyer dan Sticker 

YK sering mengadakan event untuk menunjukkan eksistensinya di kota 

Salatiga. Pamflet, flyer dan sticker sering digunakan sebagai media komunikasi 

pada masyarakat. Beberapa contoh pamflet yang dibuat oleh YK dapat dilihat 

sebagai berikut: 

  

(a)       (b) 

Gambar 4. 7 (a) Pamflet Acara Skateducation dan (b) Skatelatiga 

 

Pamflet-pamflet tersebut ditempelkan di berbagai tempat di Salatiga untuk 

menarik minat anak-anak muda yang tertarik dengan musik dan olah raga 

alternatif. Selain untuk mengiklankan kegiatan yang diadakan, pamflet YK juga 

menyampaikan visi dan misi komunitas seperti ditampilkan dalam pamflet festival 

musik yang diadakan oleh YK sebagai berikut:  
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Gambar 4. 8 Pamflet Event Musik YK  

(Sumber: Dokumentasi YK) 

 

Salah satu tema yag dipilih untuk festival musik hardcore YK adalah 

Friendship, Family, Brotherhood. Dari tema tersebut, menurut Theo dalam 

wawancara, YK ingin menyatakan kepeduliannya pada persahabatan, keluarga 

dan persaudaraan diantara para pecinta musik hardcore. Lebih lanjut dijelaskan 

sebagai berikut:  

Anak-anak hardcore dan punk seringkali diidentikkan dengan 

berandalan yang tidak peduli dengan orang lain terutama keluarga. 

Dari festival musik hardcore ini diambil tema friendship, family, 

brotherhood untuk menunjukkan bahwa kami memiliki 

kesetiakawanan sosial yang tinggi. Peduli pada orang lain, keluarga 

dan sahabat sebagai bagian dari persaudaraan para pecinta musik 

hardcore. Musik keras ngga berarti kami lupa bahwa kami juga 

manusia, mahkluk sosial. Justru dari festival musik ini kami ingin 

menunjukkan persaudaraan diantara kami.
11

 

 

Nilai persaudaran sangat dijunjung tinggi di komunitas YK. Hal ini 

ditekankan secara jelas oleh para anggota YK untuk selalu menghormati 

kebebasan orang lain serta menghargai keberagaman anggota. Selain nilai 
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persaudaraan, YK juga berusaha menekankan adanya respect antar anggota 

maupun orang lain yang terlibat dalam kegiatan YK.   Sebagai sebuah komunitas, 

YK berusaha menjaga agar anggotanya tidak terlibat dalam kegiatan kriminal 

yang dapat merusak nama baik kelompok.  

Selain dalam bentuk pamflet, YK juga sering membuat stiker yang 

dibagikan pada para anggotanya. Menurut keterangan Theo, stiker digunakan 

karena biaya produksinya murah dan sederhana sehingga lebih efektif untuk 

meningkatkan pengenalan masyarakat pada komunitas YK. Stiker yang dibuat 

biasanya hanya berupa logo YK agar eksistensinya tersebar lebih luas dengan 

identitas yang kuat.  

 

 

4.4.3. Mural 

Media komunikasi lain yang digunakan oleh YK adalah mural, yaitu 

lukisan dinding yang lebih populer disebut graffity. Anggota YK menuangkan 

ide-idenya ke dalam bentuk mural di Jl. Yos Sudarso, di samping SD 

Laboratorium Salatiga. Mural tersebut merupakan ekspresi kebebasan anak-anak 

muda untuk menuangkan ide-idenya menentang arus global yang meminggirkan 

kaum minoritas. Mural ini dibuat untuk menyampaikan pesan pada masyarakat 

bahwa komunitas YK ada untuk memperjuangkan idealismenya.  

 

 

Gambar 4. 9 Mural YK 
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4.4.4. Majalah  

YK memproduksi majalah pada waktu-waktu tertentu sebagai media 

komunikasi antar anggota maupun masyarakat umum. Majalah ini memuat 

artikel-artikel tentang kegiatan YK dan perkembangan terbaru tentang musik serta 

kegiatan lain yang mereka minati. Pembuatan majalah memerlukan biaya yang 

lebih besar, sehingga hanya membuat majalah pada waktu-waktu tertentu asja. 

Selain itu, majalah yang dibuat oleh YK tidak diujual melainkan dibagian secara 

gratis pada saat YK mengadakan pertunjukan atau kompetisi.  

Media tertulis yang dibuat oleh YK tidak hanya majalah, tetapi juga 

newsletter.Biasanya newsletter hanya terdiri dari selembar kertas berisi artikel 

yang dibuat oleh anggota YK. Berikut adalah contoh newsletter yang dibuat YK:  

 

Gambar 4. 10 Newsletter Youth Krew 

 

Newsletter lebih sering dibuat dibandingkan majalah karena biaya 

pembuatan yang lebih murah. YK adalah komunitas independen yang tidak 

memiliki sumber pendanaan tetap di mana dana diperoleh dari kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan atau dari anggota yang secara sukarela menyumbang dana. YK 

juga memiliki beberapa sponsor seperti: distro, studio musik, toko olah raga dan 

lain-lain, terutama pada kompetisi skateboard. Adanya sponsor ini memberikan 
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keuntungan pada YK sehingga dapat memproduksi majalah dan newsletter bagi 

anggotanya.  

 

4.4.5. Media Internet  

KomunitasYK juga menggunakan internet sebagai media komunikasi yang 

mampu menghubungkan komunikasi antar anggota satu dengan yang lainnya 

melalui jejaring sosial, yaitu facebook, twitter, yahoo messenger dan blogspot. 

Media tersebut menjadi wadah yang digunakan untuk memberikan informasi 

penting pada para anggota dan juga sebagai tempat penyaluran ide-ide atau 

inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan eksistensi komunitas tersebut. 

 

Gambar 4.11 Media komunikasi Internet YK 

 

Internet merupakan media komunikasi yang sangat efisien mengingat 

perkembangannya yang sangat pesat. Hampir semua anggota YK memiliki 

account facebook, twitter dan yahoo messenger yang memudahkan mereka untuk 

saling bertukar informasi. Media internet juga dimanfaatkan untuk 

menyebarluaskan kegiatan YK sehingga tidak hanya mencakup wilayah Salatiga, 

tetapi juga kota-kota di sekitarnya. 

 

 

 


