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BAB V 

STRATEGI KOMUNIKASI KOMUNITAS YOUTH KREW SALATIGA 

DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI KELOMPOK 

 

Komunikasi merupakan suatu bidang ilmu yang luas dan mencakup 

berbagai disiplin. Strategi komuniukasi dirancang sedemikian rupa oleh suatu 

organisasi untuk tujuan yang berbeda-beda. Bagi YK, strategi komunikasi 

dirancang untuk menyampaikan sebuah pesan dari para anak muda yang berasal 

dari kaum minoritas. Eksistensi sebuah komunitas tidak hanya dikomunikasikan 

oleh YK, tetapi juga dibuktikan keberadaannya melalui berbagai event yang 

dilakukan oleh para anggota YK.   

Merencanakan strategi komunikasi sangat penting dan mempunyai banyak 

manfaat bagi YK, terutama dalam prosses pembentukan citra komunitas.Strategi 

komunikasi yang tepat menjamin pemanfaatan sumberdaya komunitas secara 

paling efisien, dapat membantu memprioritaskan kepentingan anggota, dan 

memberikan arahan yang jelas yang terkait dengan kegiatan yang direncakan. 

Lebih lanjut, strategi komunikasi memungkinkan komunitas menyebarluaskan 

kegiatan organisasi saat ini dan memberikan tolok ukur keberhasilan diwaktu 

yang akan datang.  

5.1. Pola Komunikasi Antar Pribadi dalam Komunitas Youth Krew 

YK merupakan sebuah kelompok sosial yaitu suatu kumpulan orang-orang 

yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan dapat 

mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama di dalam komunitas. Proses 

terbentuknya komunitas YK karena adanya naluri para penggagas yang ingin 

bertemu dan berinteraksi bersama dengan anak-anak muda yang memiliki 

kesamaan minat. Dalam hal ini, para pendiri YK membutuhkan komunikasi dalam 

membentuk kelompok, karena melalui komunikasi orang dapat mengadakan 

ikatan dan pengaruh psikologis secara timbal balik.  

Para pendiri YK mengembangkan kegiatan YK melalui pertemuan-

pertemuan dengan para anggota yang awalnya hanya beberapa orang saja. Di 

dalam pertemuan tersebut, para anggota tetap membahas kegiatan apa yang dapat 
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dilakukan untuk merekrut lebih banyak orang. Pola komunikasi yang dilakukan 

dalam organisasi YK tersebut merupakan bentuk komunikasi sebagaimana 

dijelaskan oleh Arifin (1984) bahwa komunikasi yang berlangsung antara 

beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, 

konferensi dan sebagainya;  

Anggota YK saling berinteraksi satu sama lain sebagai sebuah komunitas. 

Setiap anak muda yang ikut bergabung dalam kegiatan YK memiliki kesadaran 

bahwa dia merupakan bagian dari komunitas YK. Ada kesamaan faktor yang 

dimiliki anggota-anggota komunitas YK sehingga hubungan antara mereka 

bartambah erat. Faktor-faktor kesamaan tersebut, antara lain persamaan minat dan 

kepentingan. Adanya kesamaan minat inilah yang menjadi pengikat para anggota 

YK menjadi sebuah komunitas yang solid, yaitu sekumpulan orang yang 

mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai 

tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai 

bagian dari kelompok tersebut (Mulyana, 2005). 

Komunitas YK dapat dikategorikan sebagai kelompok primer. Kelompok 

primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, 

personal dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerja sama (Cooley, dalam 

Rakhmat, 1994. Para anggota YK memiliki hubungan antar pribadi dengan 

anggota lain secara akrab dan personal. Mereka mengembangkan kesamaan minat 

terhadap kegiatan-kegiatan urban menjadi sebuah ikatan keluarga.  

Dilihat dari kecenderungan pola komunikasi para anggota YK, model 

komunikasi yang terjadi dalam organissi YK dapat dikategorikan sebagai model 

all channel sebagaimana dikemukakan oleh Devito (2011). Jaringan 

komunikasiini ditandai adanya komunikasi lintas departemen dalam organisasi 

YK secara bebas. Di dalam model ini semua tingkatan dalam jaringan 

komunikasiYK dapat melakukan interaksi timal balik tanpa melihat siapa 

pemimpinnya. Semua jaringan komunikasi antar tingkatan jenjanghirarkinya tidak 

dibatasi dan setiap anggota bebas melakukan interaksidengan berbagai pimpinan 
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kelompok atau sebaliknya. Secara sederhana jaringan komunikasi YK dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Penanggung 

jawab utama

Dance Skateboard

Musik Futsal

 

Gambar 5. 1 Pola Komunikasi dalam Organisasi Youth Krew 

Pola komunikasi all channel juga sering disebut sebagai pola star karena 

interaksi antar anggota membentuk bintang. Dalam hal ini, semua anggotaadalah 

sama kedudukannya dan semuanya memiliki kekuatan yang sama 

untukmempengaruhi anggota lainnya. Kesamaan kedudukan antar anggota YK 

dalammemungkinkan setiap anggota untuk berkomunikasi dengan setiap anggota 

yang lainnya baik yang berada dalam satu divisi maupun divisi lainnya.Pola 

komunikasi all channel ini memunculkan partisipasi anggota secara 

optimum.Misalnya, salah satu angota memiliki inisiatif untuk mengadakan sebuah 

event, dia dapat mengemukakan keinginannya tersebut secara bebas pada anggota 

lain yang kemudian akan diteruskan pada pimpinan dalam kelompoknya. 

Demikian pula sebaliknya, saat para pemimpin YK memiliki ide atau gagasan 

untuk mengadakan suatu kegiatan, mereka dapat menyampaikan pendapat tersebut 

pada anggota secara bebas untuk menarik minat mereka berpartisipasi baik 

sebagai anggota maupun sebagai partisipan.  

Kesamaan kedudukan antar anggota ini juga dituangkan dalam setiap logo 

maupun tema yang diangkat oleh YK dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 

Tema seperti Friendship, Family, Brotherhoodsering digunakan dalam event 
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skateboard dan musik hardcore. Melalui tema-tema tersebut mereka membangun 

kebersamaan antar anggota baik yang menjadi anggota tetap maupun anggota 

yang sekedar berpartisipasi dalam kegiatan YK. Selain tema kegiatan, YK juga 

menekankan adanya kesamaan hak para anggota untuk mengemukakan pendapat 

dan menyalurkan minatnya melalui slogan respect dan brotherhood. YK 

menekankan adanya respect bagi setiap anggota dan brotherhood dimana setiap 

anggota dianggap keluarga sehingga memiliki kebebasan yang sama dalam 

mengekspresikan dirinya dalam kegiatan YK.  

Pola komunikasi all channel memungkinkan terjadi komunikasi antar 

pribadi yang efektif baik dalam pertukaran informasi maupun pemecahan masalah 

untuk mengembangkan komunitas YK. Menurut Effendi, pada hakekatnya 

komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar komunikator dengan 

komunikan, komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam upaya mengubah 

sikap, pendapat atau perilaku seseorang, karena sifatnya yang dialogis berupa 

percakapan. Arus balik bersifat langsung, komunikator mengetahui tanggapan 

komunikan ketika itu juga. Pada saat komunikasi dilancarkan, komunikator 

mengetahui secara pasti apakah komunikasinya positif atau negatif, berhasil atau 

tidaknya. Jika ia dapat memberikan kesempatan pada komunikan untuk bertanya 

seluas-luasnya (Sunarto, 2003). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi sebagai proses berhubungan antar individu atau antar 

kelompok tak lepas dari komponen komunikator. Strategi komunikasi kelompok 

bisa diisi oleh orang-orang yang berkualitas dalam mengungkapkan 

pesanpersuasive sehingga dapat menarik minat orang lain untuk bergabung 

dengan komunitas tertentu. Komunikator mengirimkan stimulus dalam bentuk 

verbal atau kata-kata untuk memberikan pengaruh atau memodifikasi tingkah laku 

orang lain (komunikan). Dari hasil penelitian, YK tidak memiliki komunikator 

khusus yang bertugas sebagai penyampai pesan kepada khalayak karena model 

komunikasi yang terjalin memiliki pola all channel. Ini berarti bahwa semua 

anggota memiliki kedudukan yang sama dalam proses penyampaian pesan.  

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/faktor-faktor-yang-berkaitan-dengan.html
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YK menarik minat masyarakat untuk bergabung dalam komunitas dengan 

cara menunjukkan secara langsung kegiatan mereka. Dalam hal ini dapat 

dikatakan bahwa setiap anggota YK merupakan komunikator yang menyampaikan 

pesan pada sesama anggota dan kepada orang di luar komunitas. Pola all channel 

memungkinkan para anggota untuk berkomunikasi secara bebas dengan semua 

divisi atau bagian dalam komunitas. Dengan mempertunjukkan kegiatan mereka, 

anggota YK menciptakan hubungan dengan para audiens. Semakin dekat 

hubungan tersebut, semakin besar pula peluang untuk terpapar pesan yang ingin 

disampaikan oleh YK.  

Sebagai komunikan, anggota YK berusaha menarik minat para anak muda 

yang memiliki kesamaan minat dengan mereka. Kesamaan (similirity) merupakan 

faktor penting lainnya yang memengaruhi penerimaan pesan oleh khalayak. 

Kesamaan yang ingin ditampilkan dalam hal ini antara lain adalah minat pada 

musik-musik alternatif seperti punk dan hardcore, olah raga seperti skateboard 

dan futsal, serta streetdance. Kesamaan juga bisa meliputi masalah sikap dan 

orientasi terhadap berbagai aspek seperti perlawanan pada budaya pop dan musik 

komersial yang mendominasi hiburan di Indonesia. Preferensi khalayak terhadap 

seorang komunikator berdasarkan kesamaan minat ini berpengaruh terhadap 

proses seleksi, interpretasi, dan pengingatan pesan tanpa perlu adanya komunikasi 

langsung dengan komunikator. 

Khalayak cenderung memerhatikan dan mengingat pesan dari sumber yang 

mereka percaya sebagai orang yang memiliki pengalaman dan atau pengetahuan 

yang luas. Dari segi kepribadian, agar pesan yang disampaikan bisa diterima oleh 

khalayak maka seorang komunikator harus memiliki beberapa kepribadian 

diantaranya adalah  faktor kredibilitas yang sangat penting untuk seorang sumber: 

dapat dipercaya (trustworthiness) dan keahlian (expertise). Faktor-faktor lainnya 

adalah tenang/sabar, dinamis, bisa bergaul (sociability), terbuka (extroversion) 

dan memiliki kesamaan dengan audiens (Ruben & Stewart, 1998). Hal-hal 

tersebut merupakan nilai-nilai yang ditanamkan oleh para pendiri YK pada 

anggotanya. Hal ini muncul dalam slogan YK yaitu respect dan brotherhood. 
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Dengan dua slogan tersebut YK berusaha menyampaikan pesan tidak langsung 

bahwa komunitas mereka dapat dipercaya dan terbuka pada anggotanya.  

Komunikasi dalam suatu komunitas tidak dapat dipisahkan dari factor 

komunikan. Komunikan merupakan individu atau kelompok tertentu yang 

merupakan sasaran pengiriman seseorang yang dalam proses komunikasi sebagai 

penerima pesan. Komunikan bagi YK adalah semua masyarakat, terutama anak-

anak muda yang memiliki kesamaan minat dengan mereka. Dari hasil observasi, 

anggota YK sebagian besar adalah remaja pelajar SMP, SMA dan mahasiswa. 

Mereka adalah anak-anak muda yang sedang mengalami pasa puber sehingga 

mudah untuk terpengaruh pada budaya baru yang diperkenalkan kepada mereka. 

Kegiatan YK sebagian besar mengandung unsur fun yang menarik bagi kalangan 

anak-anak muda. Hal inilah yang menjadikan YK banyak diminati oleh para 

remaja pelajar SMP dan SMA.  

Selain remaja pelajar dan mahasiswa, anggota YK juga banyak yang berasal 

dari kaum dewasa muda. Komunikan dewasa muda biasanya berasal dari anggota 

futsal komunitas lain yang ikut bertanding dalam liga YK. Mereka bukan 

merupakan anggota tetap karena hanya berpartisipasi dalam kegiatan YK, namun 

demikian mereka tetap dapat dikatakan sebagai anggota karena keikutsertaan 

mereka dalam latihan bersama maupun pertandingan-pertandingan yang diadakan 

oleh YK.  

Dalam proses komunikasi, pesan yang disampaikan merupakan salah satu 

faktor penting. Pesan adalah informasi yang akan dikirimkan oleh komunikator 

kepada si penerima, dalam hal ini pesan berasal dari anggota YK dan masyarakat 

sebagai penerima. Pesan adalah hal-hal yang diharapkan komunikator untuk 

disampaikan kepada penerima yang diinginkan. Dalam hal ini, pesan yang 

disampaikan oleh YK merupakan ajakan untuk bergabung dengan YK baik secara 

permanen maupun sementara. Secara umum, pesan yang disampaikan oleh YK 

bersifat sebagai komunikasi massa.  

Pesan yang disampaikan oleh YK memenuhi karakterisik pesan komunikasi 

massa yang dikemukakan oleh Wright (1977) sebagai berikut:  

1. Publicity 
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Pesan-pesan yang disampaikan oleh YK bersifat terbuka untuk umum atau 

publik. Dalam hal ini pesan yang disampaikan berupa undangan pada 

khalayak untuk bergabung dengan kegiatan mereka secara langsung atau tidak 

langsung. Artinya, semua lapisan masyarakat dapat bergabung dengan 

kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan secara terbuka.  

2. Rapid 

Pesan dalam komunikasi massa dapat mencapai pemirsa yang luas dalam  

waktu yang singkat serta terus-menerus. Pesan dari YK biasanya ditampilkan 

dalam bentuk non verbal yaitu pertunjukkan langsung pada khalayak yang 

secara cepat dapat dilihat oleh audiens. Selain itu, pesan juga disampaikan 

dalam bentuk iklan, pamflet, flyer, stiker dan newsletter.  

3. Transient 

Pesan dalam komunikasi massa bersifat sementara dan bukan permanent. Hal 

ini terjadi ketika pesan yang disampaikan oleh YK merupakan informasi 

adanya kompetisi, festifal atau pertunjukan yang diadakan oleh YK. Informasi 

bersifat sementara karena setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, tidak ada 

lagi pesan yang ingin disampaikan oleh YK.  

Dari hasil wawancara dengan para anggota YK, dapat disimpulkan bahwa 

pada dasarnya pesan yang ingin disampaikan oleh YK pada masyarakat adalah 

anak-anak muda yang memiliki minat pada kegiatan urban seperti musik alternatif 

dan olah raga jalanan tidak seburuk yang dipikirkan oleh masyarakat pada 

umumnya. Melalui YK mereka ingin menyampaikan pesan bahwa anak-anak 

muda dengan minat pada kegiatan urban tersebut memiliki kemampuan yang baik 

dan dapat menyalurkannya secara positif.  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh YK merupakan bentuk pesan non-

verbal yang sangat efektif untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang 

kegiatan yang mereka lakukan. Pengadaan kompetisi, festival dan pertunjukan 

bagi masyarakat menjadi bukti bahwa komunitas mereka memiliki prestasi yang 

dapat dibanggakan dan layak untuk menjadi bagian dari budaya masyarakat luas.  

Slogan yang tertulis dalam logo YK juga memuat pesan komunitas pada 

masyarakat yaitu Muda, Semangat, Militan. Pesan tersebut merupakan identitas 
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yang disampaikan pada masyarakat secara jelas bahwa komunitas mereka 

merupakan kumpulan anak-anak muda yang bersemangat dan memiliki sikap 

militan pada minat mereka. Melalui slogan tersebut, YK berusaha menyampaikan 

pesan secara singkat, sederhana namun menarik minat bagi anak-anak muda, 

terutama yang memiliki kesamaan minat dengan anggota YK.   

Laswell menjelaskan bahwa proses penyampaian pesan oleh komunikator 

kepada komunikan melalui suatu media yang menimbulkan efek” (Effendy, 

1991). Ini berarti bahwa tujuan akhir dari strategi komunikasi YK adalah untuk 

mendapatkan dampak atau efek berupa keikutsertaan masyarakat pada kegiatan-

kegiatan yang diadakannya. Anggota YK sebagai komunikator menampilkan diri 

dan identitas mereka secara jelas sehingga dapat dilihat secara langsung oleh para 

komunikan. Hal ini menimbulkan keterikatan karena adanya kesamaan minat para 

komunikan dengan anggota YK sehingga terjadi interaksi yang diharapkan dalam 

komunitas YK.  

Model komunikasi dengan star atau all channel yang diterapkan dalam 

komunitas YK memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara cepat dan 

luas pada setiap tingkatan.  Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengusulkan diadakannya kegiatan, baik kegiatan rutin maupun tahunan, namun 

demikian keputusan tertinggi tetap dipegang oleh para pengurus utama YK. 

Sistem organisasi kekeluargaan yang dijalankan oleh YK menjadikan proses 

pengambilan keputusan maupun pelaksanakan kegiatan menjadi fleksibel.Pola all 

channel memberi ruang pada setiap anggota untuk menjadi komunikator sekaligus 

komunikan untuk menyampaikan pesan komunitas YK pada masyarakat luas.  

 

5.2. Pertukaran Informasi dalam Komunitas Youth Krew  

5.2.1. Pertukaran Informasi Melalui Media  

Komunikasi ialah penyampaian pesan dari komunikator (sender) kepada 

komunikan (receiver) melalui media tertentu dan menyebabkan efek. Komunikasi 

dalam suatu komunitas sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan 

penyampaian informasi, terutama pengadaan event-event komunitas. Setiap 

kegiatan  yang dilakukan perlu disebarluaskan guna menarik minat para anggota 
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maupun orang lain  yang memiliki kesamaan minat. Media penyampaian 

informasi menjadi sangat penting dalam hal ini. Dengan menggunakan media 

yang tepat, proses pertukaran informasi menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.  

Media pertukaran informasi menyangkut semua peralatan mekanik yang 

digunakan untuk menyebarluaskan pesan-pesan komunikasi massa, bisa juga 

disebut sebagai media penunjang untuk menyampaikan pesan.Media komunikasi 

yang digunakan oleh YK untuk menyampaikan pesan dapat dikategorikan dalam 2 

bagian yaitu:  

1. Media cetak  

Media Cetak adalah media yang terdiri dari lembaran kertas yang 

tertulis dengan sejumlah kata, kalimat, gambar, dan wacana yang disusun 

untuk menyampaikan pesan pada masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh 

media cetak yang digunakan oleh YK untuk menyampaikan pesan pada 

masyarakat: 

a. Sticker  

Stiker merupakan media komunikasi grafis yang dapat ditempel pada 

berbagai tempat. YK memandang stiker sebagai media yang sangat efektif 

untuk meningkatkan pengenalan mereka pada anggotanya. Biaya produksi 

stiker cukup murah sehingga dapat diproduksi secara massal untuk 

dibagikan pada anggota maupun orang lain yang tertarik dengan kegiatan 

YK. Stiker yang diproduksi biasanya bergambar logo YK atau bertuliskan 

pesan-pesan tertentu yang diharapkan dapat meningkatkan keterikatan 

antar anggota dalam komunitas YK.  

Stiker merupakan media yang sangat relatif disukai oleh anak-anak muda 

dan mempunyai daya tahan yang cukup lama diantara media lainnya. 

Selain itu media ini sangat fleksible, dalam artian media ini dapat 

ditempatkan dimanapun tergantung selerea, sehingga stiker memiliki 

kemampuan sebagai media penyampai pesan yang sangat efektif.  

b. Flyer dan Pamflet  

Flyer dan pamflet berguna untuk mengiklankan kegiatan-kegiatan YK 

seperti festival musik, pertunjukan musik, liga futsal atau kompetisi lain 
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yang diadakan oleh YK. Pamflet ditempel di tempat-tempat umum yang 

mudah dilihat masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mengenal kegiatan 

yang dilakukan  meskipun belum mengunjunginya secara fisik. 

c. Mural 

Mural yang dibuat oleh YK merupakan hasil karya sekelompok anggota 

yang mewakili identitas sosial mereka. Anggota-anggota YKtersebut 

menjadikan mural sebagai alat perjuangannya. Di satu sisi, mural 

digunakan sebagai media berekpresi secara beradab, dengan menampilkan 

realitas kehidupan yang dituangkan melalui seni lukis. Sedangkan di sisi 

lain, mural dapat dipandang sebagai media komunikasi keaneka ragaman 

budaya antar masyarakat kota. Wujud ekspresi kehidupan kota yang 

majemuk, melalui komunikasi psikis yang sulit tertangkap sekaligus 

terungkap lewat interaksi terbuka / umum pada ruang publik, hadir dalam 

pesan maupun kritik sosial implisit yang membangun. 

Salah satu bentuk transaksi psikis antar masyarakat, yaitu ketika para 

pemakai jalan yang jumlahnya sedemikian banyak mampu disapa lewat 

gambar-gambar di sudut kota. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya 

pengaruh karya mural dari sisi komunikasi psikisnya saja bagi masyarakat 

kota di tengah kebisingan, rutinitas, dan persaingan keras sepanjang hari. 

d. Newsletter 

Newsletter digunakan oleh YK untuk menyampaikan ide, gagasan dan 

informasi kegiatan anggota. Selain itu, newsletter juga difungsikan untuk 

memotifasi anggota komunitas YK untuk meningkatkan minatnya pada 

kegiatan-kegiatan yang dilaukkan oleh YK. Newsletter yang dibuat 

sebulan sekali tersebut berisi artikel-artikel untuk menumbuhkan self of 

belonging (rasa memiliki) terhadap komunitas YK. Adanya newsletter ini 

juga untuk menjamin arus komunikasi efektif para anggota YK dan 

menampung serta menyampaikan aspirasi anggota. 

e. Majalah 

Majalah yang merupakan bagian dari media komunikasi massa komunitas 

YK yang berbentuk cetak. Majalah ini memiliki karakteristik yang berbeda 
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dari media cetak yang lainnya. Karakteristik dari majalah dapat dilihat dari 

isi pesan yang disajikan sebuah majalah. Dalam penyajian pesannya, 

majalah menyajikan pesannya lebih mendalam, memiliki nilai aktualitas 

lebih lama, gambar atau foto yang lebih banyak, memliki cover/sampul 

sebagai daya tarik. YK memproduksi majalahnya secara independen 

sehingga tidak terikat pada pihak sponsor dalam pengaturan isi majalah 

tersebut. Tujuan dari penerbiatan majalah YK adalah untuk merekam 

komunikasi antar anggota dan penyampaian informasi secara lebih 

mendalam pada anggota YK.  

 

 

 

2. Media elektronik  

Media elektronik yang digunakan oleh YK sebagai penyampai pesan 

adalah internet. Pertimbangan ini diambil karena internet sebagai media 

komunikasi global perlahan telah menyingkirkan media komunikasi elektronik 

popular lainnya seperti televisi, radio dan handphone. Internet sebagai media 

komunikasi dapat bersifat interaktif dan mampu menjangkau audiens lebih 

luas tanpa terkendala oleh jarak dan waktu. Perkembangan teknologi telah 

mengubah anak-anak hingga orang dewasa yang menghabiskan lebih banyak 

waktu berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan internet. Hal 

ini memberikan peluang bagi YK untuk menyebarkan informasi secara lebih 

cepat dan luas pada masyarakat.  

 

5.2.2. Pertukaran Informasi Melalui Event 

Pertukaran informasi tidak hanya terjadi melalui media yang digunakan 

oleh komunitas YK untuk meningkatkan jumlah anggota. YK menggunakan 

event-event sesuai dengan bidang minat para anggota untuk bertukar informasi.  

Kegiatan komunitas YK yaitu skateboard,street soccer, street dance, dan 

musik alternatif yang sering dilakukan oleh anggota YK menjadi sarana paling 

efektif untuk berdiskusi, saling bertukar informasi ataupun sebagai sarana 

http://www.rentcost.com/2012/01/pengertian-internet-dan-definisi.html
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sosialisasi pergerakan urban activities. Selain mengumpulkan orang-orang yang 

memiliki kesamaan minat, pada saat event-event tersebut dilaksanakan, para 

anggota YK biasanya berdiskusi seputar isu-isu yang terjadi di masyarakat 

maupun di dalam komunitasnya sendiri dan saling bertukar informasi berupa 

newsletter, CD, literatur, majalah maupun pamphlet dari komunitas lain yang 

memiliki kesamaan minat.  

Berawal dari kegiatan latihan bersama, baik skateboard, futsal, street 

dance maupun bermusik hard core, tersebut sering kali muncul diskusi mengenai 

penyelenggaraan event-event tertentu. Proses pelaksanaan event-event tersebut 

biasanya bermula dari gagasan beberapa anggota yang berlatih bersama, 

kemudian dikembangkan menjadi sebuah rapat besar yang melibatkan anggota 

komunitas YK. Setelah melalui beberapa kali pertemuan antar anggota dengan 

pengurus inti dan tercapai kesepakatan bersama, masing-masing anggota biasanya 

akan membantu dengan berpartisipasi sebagai panitia kegiatan. Kegiatan-kegiatan 

inilah yang memperkuat solidaritas dan menjadi media komunikasi bagi anggota 

komunitas YK. 

Kegiatan komunitas YK secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 

yaitu kegiatan musik dan olah raga. Kegiatan musik yang dilakukan diantaranya 

adalah festival musik dan kompetisi musik. Sedangkan olah raga diantaranya 

adalah kompetisi futsal dan skateboard. Selain event berupa pertandingan dan 

pertunjukan, komunitas YK juga mengadakan latihan bersama sebagai ajang 

pertukaran informasi dalam situasi yang akrab.  

Kegiatan kompetisi, baik dalam bidang musik maupun olah raga, yang 

dilakukan oleh komunitas YK tidak hanya bertujuan untuk menampilkan 

kemampuan anggota YK, tetapi juga untuk meningkatkan solidaritas antar 

anggota. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh komunitas lain yang memiliki 

kesamaan minat. Hal ini mendorong terjadinya pertukaran informasi antar 

komunitas yang sama.  

Event-event besar yang dilakukan YK memiliki peran penting dalam 

proses perkembangan komunitas. Ini dapat dibuktikan dari keikutsertaan 

masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh YK cukup tinggi. 
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Kegiatan yang memiliki banyak peminat diantaranya adalah futsal, festival dan 

konser musik serta kompetisi skateboard. Animo masyarakat untuk ikut serta 

dalam kegiatan-kegiatan tersebut membuktikan bahwa pesan yang disampaikan 

oleh YK sampai kepada masyarakat dan memberikan efek perubahan sikap 

mereka.  

 

5.3. Eksistensi Komunitas Youth Krew Salatiga  

Eksistensi sebuah komunitas YK dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan, 

hubungan antar anggota dan komunitas lain serta perkembangan jumlah anggota 

komunitas. Anggota YK saat ini telah dengan jelas menunjukkan identitas diri 

atau konsep diri yang tanpa perasaan malu ditunjukkan pada orang lain. Hal ini 

dapat dilihat dari keterbukaan kegiatan yang dilakukan oleh anggota YK, baik 

dalam hal bermusik dengan aliran alternatif yang tidak banyak diminati oleh 

masyarakat maupun olah raga seperti skateboard.   

Pada awalnya kegiatan YK hanya terbatas pada beberapa orang yang 

menjadi anggota, tetapi seiring dengan bertambah anggota, YK mulai 

mengadakan berbagai event dengan mengundang anggota komunitas lain yang 

memiliki kesamaan minat. Keikutsertaan orang-orang di luar anggota YK dan 

komunitas lain memberikan bukti bahwa YK dikenal dan diakui eksistensinya 

dalam masyarakat. 

Eksistensi YK semakin jelas terlihat dari kegiatan rutin tahunan yang 

dilakukan. Dalam bidang musik kegiatan rutin tahunan telah dilakukan dari tahun 

2006 hingga 2012 yaitu: Break The Silence Chapter 1, Break The Silence Chapter 

2, Break The Silence Chapter 3, dan Break The Silence Chapter 4. Selain dalam 

bidang musik, YK juga memiliki kegiatan rutin dalam bidang olah raga yang 

berlangsung dari tahun 2008 hingga tahun 2013 yaitu Skatelatiga Competition 1, 

Skatelatiga Competition 2, Skatelatiga Competition 3, dan Skateboarding Daya. 

Kegiatan yang dilakukan secara rutin tersebut menunjukkan bahwa YK memiliki 

kemampuan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai komunitas yang solid.  
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Para anggota YK memiliki hubungan yang erat dan didasarkan pada 

kerelaan masing-masing untuk berpartisipasi. Hal ini memberikan keuntungan 

bagi YK sebagai sebuah komunitas karena dapat menghindari konflik antar 

anggota. Setiap konflik yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan dalam rapat 

bersama sehingga tidak memunculkan perpecahan antar anggota. Penanganan 

konflik secara kekeluargaan ini merupakan wujud dari slogan YK yang 

mengutamakan brotherhood atau persaudaraan. Penekanan pada solidaritas antar 

anggota menjadi faktor penting yang meningkatkkan kesolid-an YK sebagai 

sebuah komunitas.  

 


