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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Sejarah Budaya Hip-Hop 

  
1
Awalnya pertumbuhan Hip-Hop dimulai dari The Bronx di kota New 

York dan terus berkembang dengan pesat hingga keseluruh dunia. Hip-Hop 

pertama kali diperkenalkan oleh seorang Afro-Amerika, Grandmaster Flash dan 

The Furious Five. Awalnya musik Hip-Hop hanya diisi dengan musik dari Disk 

Jockey dengan membuat variasi dari putaran disk hingga menghasilkan bunyi-

bunyi yang unik. "Rapping" kemudian hadir untuk mengisi vokal dari bunyi-

bunyi tersebut. Sedangkan untuk koreografinya, musik tersebut kemudian diisi 

dengan tarian patah-patah yang dikenal dengan breakdance. Pada 

perkembangannya Hip-Hop juga dianggap sebagai bagian dari seni dan untuk 

mengekspresikan seni visual muncullah Graffiti sebagai bagaian dari budaya 

Hip-Hop. 

 Ada pendapat yang mengatakan Hip-Hop sebenarnya berasal dari 

kosakata Afro-Amerika, yakni hip yang secara harfiah dapat diartikan sebagai 

"memberitahu" atau "sekarang" dan akhiran hep. Ada juga pendapat lain yang 

mengatakan "Hip-Hop" merupakan sebutan lain dari Bebop. Namun menurut 

Keith "Cowboy" Wiggins, salah satu anggota Grandmaster Flash and the 

Furious Five, istilah "Hip-Hop" terinspirasi saat ia bercanda dengan temannya 

yang baru bergabung dengan Angkatan Bersenjata. Bunyi "Hip-Hop" sendiri 

merupakan tiruan bunyian hentakan kaki tentara. Pada setiap pementasannya 

kemudian, Cowboy menjadikan kata tersebut sebagai improvisasi saat 

saat Rapping. Hal ini kemudian ikuti oleh musisi Hip-Hop lain. Termasuk oleh 

Afrika Bambaataa yang kemudian mempopulerkannya sebagai nama dari genre 

musik yang dibawakannya itu. 

                                                           
1
  Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Hip-hop (Pada hari Senin, tanggal 09 April, 2012,  jam 

2:54 dini hari) 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/New_York
http://id.wikipedia.org/wiki/New_York
http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika-Amerika
http://id.wikipedia.org/wiki/Disk_Jockey
http://id.wikipedia.org/wiki/Disk_Jockey
http://id.wikipedia.org/wiki/Rap
http://id.wikipedia.org/wiki/Breakdance
http://id.wikipedia.org/wiki/Graffiti
http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika-Amerika
http://id.wikipedia.org/wiki/Bebop
http://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan_Darat_Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
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 1520 Sedwick Avenue adalah sebuah kawasan di New York yang 

diklaim sebagai tempat awal lahirnya komunitas Hip-Hop. “Disinilah kami 

berasal”, cetus Clive Campbell, salah seorang yang merelakan lantai satu di 

rumahnya dijadikan sebuah markas untuk berkumpul. “Kebudayaan Hip-Hop 

berawal dan lahir disini, yang nantinya lalu tersebar di seluruh dunia, di sinilah 

kami berasal karena memang kami tidak memiliki tempat lain untuk bertemu, 

bukan di tempat lain” sahutnya. Selain nama tersebut, terdapat pula nama DJ 

Kool Herc yang memperkenalkan turntable pada saat itu di sebuah pesta pada 

tahun 1973. Pada awal penampilannya, DJ Kool Herc membawakan lagu-lagu 

dari James Brown, Jimmy Castor, dan Babe Rooth. Kool Herc pula lah yang 

akhirnya menciptakan scratch dan bunyi-bunyian aneh yang menimbulkan 

sebuah sensasi yang luar biasa pada saat itu. Hip-Hop juga sebelumnya di 

golongkan kedalam subculture atau sub-budaya yang mana lahir dari gerakan 

perlawanan kaum Afro-Amerika yang saat itu belum terbebas dari 

penggolongan ras dan perbudakkan terhadap ras kulit hitam di Amerika. 

“Ada yang mengatakan kebudayaan itu merupakan seni, padahal patut 

diingat bahwa kebudayaan bukan sekedar sebuah seni, melainkan kebudayaan 

melebihi seni itu sendiri karena kebudayaan meliputi sebuah jaringan kerja 

dalam kehidupan antar manusia. Kebudayaan mempengaruhi nilai-nilai yang 

dimiliki manusia, bahkan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Dengan 

kata lain, semua manusia merupakan aktor kebudayaan karena manusia 

bertindak dalam lingkup kebudayaan. 

 

Kebudayaan menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter dapat berarti 

simpanan akumulatif dari pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, 

makna, hirarki, agama, pilihan waktu, peranan, relasi ruang, konsep yang luas, 

dan objek material atau kepemilikan yang dimiliki dan dipertahankan oleh 

sekelompok orang atau suatu generasi. Demikian pula kebudayaan bisa berarti 

sistem pengetahuan yang dipertukarkan oleh sejumlah orang dalam sebuah 

kelompok yang besar (Gudykunst dan Kim, 1992). Dalam buku berjudul Makna 

http://id.wikipedia.org/wiki/New_York
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Kebudayaan dalam Komunikasi Antarbudaya: 2002; hal 9, karya Dr. Alo 

Liliweri, M.S. Bahkan lebih tegas lagi Edward T. Hall mengatakan bahwa 

kebudayaan adalah komunikasi dan komunikasi adalah kebudayaan (Edward T. 

Hall, 1981). Dalam buku berjudul Makna Kebudayaan dalam Komunikasi 

Antarbudaya: 2002; hal 9, karya Dr. Alo Liliweri, M.S.” 

  Sebagai contoh disini adalah musik Hip-Hop di era 70-an yang 

dianggap sebagai aliran pemberontak dalam masyarakat karena musik dan lirik 

serta gaya hidup yang dihasilkannya merupakan suara pembebasan dan 

kesetaraan ras terhadap kulit hitam dan ras yang lain. Oleh karena itu aliran 

Hip-Hop pun mulai bangkit sebagai salah satu gerakan perlawanan ras kulit 

hitam Afro-Amerika, ditandai dengan munculnya seorang Rapper tersukses 

pertama di era 90-an bernama Parish Lesane Crooks atau Tupac Amaru Shakur 

yang adalah seorang Rapper, aktivis, penyair, dan aktor. Almarhum Tupac bisa 

dikatakan sebagai pejuang dalam dunia Hip-Hop karena berhasil mengangkat 

kelas sosial kaum kulit hitam dari rendah menjadi setara dengan ras yang lain 

dalam berkarya. 

  
2
Tupac Amaru Shakur (lahir di New York City, New York, Amerika 

Serikat, 16 Juni1971 – meninggal di Las Vegass, Nevada, Amerika Serikat, 13 

September1996 pada umur 25 tahun; terlahir dengan nama Parish Lesane 

Crooks adalah seorang Rapper, aktor, aktivis, dan penyair dari AS. Ia memiliki 

nama samaran 2Pac, Makaveli, dan 'Pac. Dalam Guinness Book of World 

Records ia dikenal sebagai Rapper tersukses dunia, karena ia menjual lebih dari 

73 juta album di dunia, termasuk 44,5 juta di AS. Kebanyakan lagu Shakur 

ditulis mengenai kekerasan di ghetto, rasisme, masalah sosial, dan kadang 

pertengkarannya dengan Rapper lain. Ia dilahirkan di New York City namun 

pindah ke California pada 1988. Pada 1990, ia direkrut menjadi backup dancer 

                                                           
2
 Diunduh dari: http://id.wikipedia.org/wiki/Tupac_Shakur (Pada hari Selasa, Tanggal 10 April, 2012, 

Jam 2:59 dini hari) 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://id.wikipedia.org/wiki/New_York
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/16_Juni
http://id.wikipedia.org/wiki/16_Juni
http://id.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas,_Nevada
http://id.wikipedia.org/wiki/Nevada
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/13_September
http://id.wikipedia.org/wiki/13_September
http://id.wikipedia.org/wiki/1996
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rap_music&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Aktor
http://id.wikipedia.org/wiki/Aktivis
http://id.wikipedia.org/wiki/Penyair
http://id.wikipedia.org/wiki/Guinness_World_Records
http://id.wikipedia.org/wiki/Guinness_World_Records
http://id.wikipedia.org/wiki/Rasisme
http://id.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://id.wikipedia.org/wiki/1988
http://id.wikipedia.org/wiki/Tupac_Shakur
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untuk kelompok Digital Underground. Album pertamanya, 2Pacalypse Now, 

mendapat pujian dan kecaman karena liriknya yang kontroversial. Pada 1993 ia 

dituduh memperkosa seorang wanita dan diadili. Sehari sebelum keputusan 

dibacakan, ia ditembak 5 kali di Manhattan dan terluka berat. Shakur 

mencurigai beberapa orang dalam industri musik Rap dan hal ini mengawali 

East Coast-West Coast feud. Setelah menjalani hukuman selama 11 bulan, 

Shakur dibebaskan dari penjara dengan denda yang dibayar oleh Marion "Suge" 

Knight, CEO dari Death Row Records. Sebagai imbalannya Shakur harus 

merilis 3 album dari label tersebut, dengan album kelimanya, All Eyez on Me, 

dihitung sebagai 2 album. Pada 7 September1996, Shakur ditembak 4 kali 

dalam sebuah drive-by shooting di Las Vegas, Nevada. Pada 13 

September1996, enam hari sesudah ditembak, Shakur tewas karena kegagalan 

pernapasan dan gagal jantung di University Medical Center, Las Vegas.  

  Hip-Hop disebut juga gerakan perlawanan dan pemberontakan ras 

kulit hitam Afro-Amerika karena orang-orang Afrika dibawa ke Amerika 

sebagai budak sejak tahun 1619. Sedangkan perbudakan dilarang sejak perang 

sipil pada tahun 1861-1865 namun rasisme dan segregasi tetap ada. Di  

pertengahan abad ke-20, perjuangan untuk persamaan hak warga Afro-Amerika 

menyebabkan munculnya gerakan hak sipil secara terbuka. Tokoh dibalik 

perjuangan kesetaraan ras kulit hitam Afro-Amerika ini tidak lain adalah Martin 

Luther King. Jr. Beliau memulainya pergerakan dan perjuangannya sejak tahun 

1948-1968 sampai sebelum beliau meninggal di tahun 1983. Namun meski 

peraturan masalah ras telah diubah, kejahatan karena kebencian tetap saja 

dilakukan, menyusul perilaku beberapa penguasa Afro-Amerika yang masih 

sering memalukan. Afro-Amerika dan minoritas lain masih menjadi orang-

orang termiskin dan masih sering dimunculkan dalam peristiwa kejahatan. 

Namun ini bukanlah situasi yang ganjil di Amerika Serikat. Perubahan etnik 

minoritas atau hal lain yang serupa dapat terjadi di Australia atau Kanada, 

Eropa, Atau dimanapun di bagian lain dunia ini. (Dalam. Heroes of Freedom 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_Underground&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=2Pacalypse_Now&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=East_Coast-West_Coast_hip_hop_rivalry&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suge_Knight&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suge_Knight&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Chief_executive_officer
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Death_Row_Records&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=All_Eyez_on_Me&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/7_September
http://id.wikipedia.org/wiki/7_September
http://id.wikipedia.org/wiki/Drive-by_shooting
http://id.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas
http://id.wikipedia.org/wiki/Nevada
http://id.wikipedia.org/wiki/13_September
http://id.wikipedia.org/wiki/13_September
http://id.wikipedia.org/wiki/1996
http://id.wikipedia.org/wiki/Gagal_jantung
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=University_Medical_Center,_Las_Vegas&action=edit&redlink=1
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and Humanity; Kisah Para Pahlawan Kebebasan dan Kemanusiaan, dalam 

Narasi. 2006:95-105). 

 Pada kenyataannya sebelumnya musik-musik Hip-Hop yang keRap 

kali diaanggap sebagai kritik sosial yang tajam dan tak dianggap, sejak era itu 

sanggup diangkat menjadi hal yang wajar dan layak diperbincangkan. Sejak 

adanya kesetaraan ras terhadap kaum kulit hitam, segala kritik yang diluncurkan 

Tupac bisa diterima masyarakat. Hal yang kebanyakan disinggung Tupac dalam 

lirik lagunya adalah Rasisme dan Masalah Sosial. Maka musik Hip-Hop 

dianggap sebagai musik yang tidak memiliki ideologis karena permasalahan 

belum adanya persamaan hak ras kulit hitam dan ras lainnya di Amerika 

sebelum era 90-an oleh Martin Luther King. Jr. 

 

4.2. Sejarah Cara Berpakaian Hip-Hop 

 Pada awalnya cara berpakaian Hip-Hop mulai ditampakkan dalam 

film yang berjudul Do The Right Thing (1989). Dimana aktor Spike Lee 

menjadi pemeran utama dalam film ini. Film ini bercerita tentang pengalaman 

masyarakat kota kulit hitam melalui cara pandang kulit hitam sendiri, dan 

filmnya mentranskodekan berbagai wacana, gaya, dan ketetapan budaya Afrika-

Amerika, dengan penekanan pada nasionalisme kulit hitam yang menegaskan 

pada kekhususan pengalaman kulit hitam serta perbedaan budayanya dengan 

perbedaan budaya kulit putih yang merupakan arus dominan di negara Amerika 

Serikat. Lee menampilkan berbagai cara masyarakat kulit hitam berbicara, 

berpakaian, dan bertindak, berangkat dari bahasa gaul, musik, citra, dan gaya 

kulit hitam. Karakter-karakter dalam film ini adalah potret tentang lingkungan 

yang khas dari Afro-Amerika, Hispanik-Amerika, Italia-Amerika, Anglo-

Amerika, sampai Korea-Amerika, dan Lee menggambarkan bentuk perilaku 

khas mereka dan konflik mereka satu sama lain. Ras, oleh Lee, ditampilkan 

dalam film ini terkait dengan Identitas dan Citra budaya, khususya gaya budaya. 

Seperti yang ditunjukkan oleh Denzin (1991: 125,130 dst) dalam Budaya 

Media: Culural Studies, identitas, dan politik antara modern dan postmodern, 
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karya Douglas Kellner (1995:213-269), karakter-karakter yang ada memakai 

kaos yang mnunjukkan politik identitas dan gaya budaya mereka.  

 

 Kenyataannya, film Do The Right Thing memang langsung 

mempengaruhi tren fesyen sejak kemunculannya: “Pada musim panas 1989,  

jutaan pemuda memakai celana selancar longgar ala karakter Mookie di atas 

celana bersepeda berbahan lycra” (Patterson 1992: 125) dalam Budaya Media: 

Culural Studies, identitas, dan politik antara modern dan postmodern, karya 

Douglas Kellner (1995:213-269). Spike Lee sendiri membuka sebuah toko 

pakaian di Brooklyn, mendesain pakaian dan kaosnya sendiri. Dia juga 

memproduksi dan tampil dalam iklan sepatu Nike Air Jordan. Karenanya, ia 

menggambarkan sebuah masyarakat dimana identitas budaya dihasilkan melalui 

gaya dan konsumsi dan ia turut berkontribusi bagi tren ini melalui film dan 

kegiatan komersialnya. Berbagai citra budaya massa merasuki gaya dan fesyen 

menunjukkan bahwa identitas budaya sebagian dibentuk oleh citra-citra ikonik 

para pahlawan budaya Suku, yang merupakan penanda identitas dan kekuatan 

pemisah antar-ras. 

 

 Pakaian dan aksesori fesyen menggambarkan beragam gaya dan 

identitas karakter-karakter yang ada dalam film ini. Sebagai salah satu contoh 

sejarah pakaian Hip-Hop dimulai adalah dari penggambaran karakter 

Buggin’Out, seorang pemuda yang pemarah, memakai kente Afrika (pakaian 

tradisional ghana, biasanya bewarna cerah dan berukuran 

besar/gombrong/longgar) berwarna kuning dengan rantai emas di lehernya dan 

juga gigi emas. Dia juga mengenakan sepatu merek Nike Air Jordan. Ada juga 

karakter yang bernama Radio Raheem yang Mendengarkan musik hingar-

bingarnya di daerah kumuh itu dan musik Rap-nya membentuk identitas 

budayanya, mengenakan serta memamerkan satu set cincin emasnya. Kemudian 

ada satu karakter lagi bernama Mookie yang menggunakan anting-anting dan 

gigi emas, yang menandakan dirinya sebagai seorang pendukung ketetapan 

budaya masyarakat kota kulit hitam. 
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4.3 Perkembangan Fashion Budaya Hip-Hop 

   
3
Hip-Hop sebagai kebudayaan diperjelas lagi pada tahun 1983 oleh 

Black Spades yang merupakan anggota dari Afrika Bambaataa dan The 

Soulsonic Force lewat track yang berjudul “Planet Rock”. Lagu ini merupakan 

sebuah musik Hip-Hop yang menarik karena memiliki perpaduan antara Rap 

yang sederhana dan irama musik disko yang diciptakan melalui drum electronic 

dan synthesizer. Pada tahun 1985 berulah dengan teknologi stereo, Run DMC, 

LL Cool J, The Fat Boys, Herbie Hancock, Soulsonic Force, Jazzy Jaz, dan 

Stetsasonic yang mengeluarkan album-album andalannya sehingga menjadi 

legenda musik Hip-Hop hingga saat ini. Musik Hip-Hop juga memiliki masa 

kejayaannya masing-masing. Setiap masa menghasilkan beberapa artis dan hits 

yang cukup meledak, dan memiliki pengikut yang tidak sedikit. Berikut 

penjelasan perkembangan cara berpakaian Hip-Hop dari masa ke masa:  

  
4
Hip-Hop fashion identik dengan cara berpakaian kaum afrika-

Amerika, carribia-Amerika dan para pemuda- pemuda Amerika latin “the 5 

borough” (yaitu nama daerah di new york tempat komunitas Amerika latin 

tinggal) . dan nanti pada perkembangannya setelah dari new york akan 

merambah ke kota-kota dengan komunitas kaum minoritas terdekat seperti Los 

Angeles, Chicago, Philadelphia, East Bay (San Francisco Bay Area), Detroit, 

dan The Dirty South. Setiap kota menyumbangkan bermacam kontribusi 

element dan style yang berbeda -beda pada perkembangan Hip-Hop lifestyle di 

dunia pada saat ini. Hip-Hop fashion melambangkan sebuah ekspresi akan arti 

kebebasan di dalam dunia Hip-Hop itu sendiri. 

                                                           
3
  Diunduh dari: http://id.wikipedia.org/wiki/Hip-hop (Pada hari Senin, 9 April 2012, jam 2:54 dini 

hari) 

4
 Diunduh dari: http://hiphopheroes.net/category/hiphop/fashion (Pada hari Rabu, 17 September 

2014, jam 03:50 dini hari) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia
http://en.wikipedia.org/wiki/East_Bay_%28San_Francisco_Bay_Area%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit
http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_United_States
http://id.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
http://hiphopheroes.net/category/hiphop/fashion
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4.3.1. Pertengahan 1970 - Akhir 1980 

   akhir tahun 70-an adalah era dimana Hip-Hop baru saja lahir dan 

masih mencari jati diri, karena pada waktu itu yang masih sangat populer di 

kalangan kaum kulit hitam adalah disco. Di masa masa akhir tahun 80-an 

budaya Hip-Hop sudah mulai menyebar, para B-boy (baca bahasa indonesia 

:penari kedjang) sudah beradu dengan hanya dengan tarian saja, tidak 

mengikut sertakan kekerasan fisik seperti pada awal tahun 80-an saat teritori 

dipertahankan oleh para street dancer (penari jalanan) ala gangster. 

4.3.2. Akhir 1980 – Awal 1990 

  Di masa ini dunia sudah mulai mengenal kebudayaan Hip-Hop tak 

terkecuali masyarakat kulit putih, bahkan di tahun 1991 sempat diadakan 

festival Hip-Hop fashion di paris dan diikuti oleh brand-brand fashion 

terkemuka seperti prada, dolce n gabbana, channel dan sebagainya. Begitu 

booming-nya fashion Hip-Hop di era itu hingga memunculkan artis-artis Rap 

dan Hip-Hop yang akhirnya menjadi row model ataupun panutan dalam 

berbusana baik dari segi menata rambut ataupun dandanan. 

4.3.3. Pertengahan 1990 - Akhir 1990 

  Di Era ini sudah mulai banyak pencampuran culture dan budaya di 

Hip-Hop karena Hip-Hop telah menyentuh semua kalangan, kini Hip-Hop 

bukan hanya menjadi hak milik kaum minoritas tapi menjadi bagian dari jati 

diri masyarakat Amerika dan dunia. 

Cara Berpakaian Hip-Hop juga digolongkan sesuai dengan strata sosial, 

penejelasannya sebagai berikut: 
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1. Gangsta Style 

  Gangsta style ini banyak dipilih oleh kalangan kaum-kaum pinggiran 

yang merasa perlu menyampaikan identitas diri mereka , dan gaya ini pun 

banyak dipakai para pecinta Hip-Hop di dunia karena mereka rata-rata 

berkiblat pada para artis yang dulunya hanyalah bagian dari kaum pinggiran 

yang hidupnya keras, hingga menjadi seorang gangsta dan sekarang menjadi 

artis rap multiplatinum. 

2. Fashion Among Hip-Hop Elites 

  Di daerah West coast, mereka berpedoman pada gangster-gangster 

era 1930-1935-an dan juga terinspirasi dari film scarface. gaya ala gangstar 

tahun 30-an ini begitu boomingnya diantara para kaum elit Hip-Hop untuk 

menunjukkan identitas dan strata sosial, bahakan para mucikari (pimp) pun 

juga meniru cara berbusana mereka untuk menunjukkan tingkat ke-elitan 

mereka. 

3. Jewelry Culture 

  Pada pertengahan tahun 90-an platinum menggantikan emas dalam 

sistem penghargaan di Amerika, dan pada akhirnya banyak pula artis-artis 

Hip-Hop mendapatkan penghargaan platinum dan multiplatinum. momen ini 

dimanfaatkan mereka untuk menunjukkan pencitraan diri mereka kepada 

public lewat bling-bling ato chain (baca: kalung). 

4. Modern Hip Hop Fashion (2000′s Hip Hop fashion) 

  Di akhir tahun 90-an semakin banyak artis-artis Hip-Hop selain 

P.diddy yang memakai dan menjual brand atau mereka busana mereka 

sendiri, mereka memasarkan serta mempromosikannya pada saat perform atau 

di video klip, seperti Wu-Tang Clan (Wu-Wear), Russell Simmons (Phat 

Farm), Kimora Lee Simmons (Baby Phat), Diddy (Sean John),TI (AKOO), 

Apple Bottom Jeans (Nelly), Damon Dash and Jay-Z (Rocawear), 50 Cent 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wu-Tang_Clan
http://en.wikipedia.org/wiki/Wu-Wear
http://en.wikipedia.org/wiki/Russell_Simmons
http://en.wikipedia.org/wiki/Phat_Farm
http://en.wikipedia.org/wiki/Phat_Farm
http://en.wikipedia.org/wiki/Kimora_Lee_Simmons
http://en.wikipedia.org/wiki/Baby_Phat
http://en.wikipedia.org/wiki/Sean_Combs
http://en.wikipedia.org/wiki/Sean_John
http://en.wikipedia.org/wiki/Clifford_Harris
http://en.wikipedia.org/wiki/AKOO
http://en.wikipedia.org/wiki/Damon_Dash
http://en.wikipedia.org/wiki/Jay-Z
http://en.wikipedia.org/wiki/Rocawear
http://en.wikipedia.org/wiki/50_Cent
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(G-Unit Clothing), Eminem (Shady Limited), 2Pac (Makaveli). dan juga 

merek-merek perusahaan rekaman tempat mereka bernaung seperti FUBU, 

Eck?, Dickies, Girbaud, Enyce, Famous Stars and Straps, Bape, LRG, 

Timberland Boots, and Akademiks.  

 

Jika divisualisasikan maka, cara berpakaian Hip-Hop tampak sebagai berikut:  

 

Hip-Hop Fashion 80’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/G-Unit
http://en.wikipedia.org/wiki/Eminem
http://en.wikipedia.org/wiki/Shady_Records
http://en.wikipedia.org/wiki/2Pac
http://en.wikipedia.org/wiki/FUBU
http://en.wikipedia.org/wiki/Eck%C5%8D
http://en.wikipedia.org/wiki/Dickies
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Hip-Hop Fashion 90’s 

 

Gambar 2 dan 3 

Sumber: www.google.com, juni 2014 

 

The Afro-American Hip-Hop Fashion 

 

Gambar 4 

Sumber: www.google.com, juni 2014 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Jewelry Culture Hip-Hop 

 

         Gambar 5 

Sumber: www.google.com, juni 2014 

 

The Colombian and Mexican Hip-Hop Fashion 

 

Gambar 6 

Sumber: www.google.com, juni 2014 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Korean Hip-Hop Fashion 

  

American Hip-Hop 

 

 

Gambar 7 dan 8 

Sumber: www.google.com, juni 2014 

http://www.google.com/
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4.4. Komunitas Hip-Hop Anak-Anak Muda Suku Ambon Di UKSW (The 

Bounty Crew) 

 

 

Gambar 9 

Foto anggota grup Hip-Hop anak-anak muda suku Ambon (The Bounty 

Crew) di UKSW. 

Sumber: Media sosial Facebook  dari Akun salah satu anggota grup The 

Bounty Crew, 6 Januari 2013        

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=406928056062397&set=a.2039

78696357335.51060.100002356171148&type=3&theater) 

 

  Bounty Crew adalah grup Rap yg berbasis di salatiga, yang awalnya 

beranggotakan anak-anak Maluku yang merantau dan bertemu di Salatiga dan 

memiliki kesukaan yang sama pada musik Rap. Tetapi seiringnya 

perkembangan zaman Bounty Crew memiliki beberapa anggota baru yang 

berasal dari luar maluku seperti Surabaya, Poso, dan juga Papua, yang juga 

memiliki visi misi dan kesukaan yang sama pada musik Rap. (Sumber: 

https://www.facebook.com/groups/77362054285/ diunduh pada tanggal 16 

September 2014 pada pukul 23:14 malam). 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=406928056062397&set=a.203978696357335.51060.100002356171148&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=406928056062397&set=a.203978696357335.51060.100002356171148&type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/77362054285/
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Bounty Crew adalah sub-komunitas yang bergerak di bidang Hip-

Hop. Dimana bidang Hip Hop yang dimaksud disini adalah terkususnya Rap. 

Pada awalnya nama sub-komunitas ini bukanlah  Bounty Crew melainkan 

Balagu, sub-komunitas balagu ini adalah sub-komunitas pertama kali yang 

dibentuk oleh beberapa orang anak-anak muda suku Ambon di Salatiga yang 

bergerak dalam bidang Hip-Hop khususnya Rap.  

Sub-komunitas Balagu ini terbentuk hanya karena kesamaan hobi 

beberapa orang anak-anak muda Suku Ambon dalam bidang Hip-Hop seperti 

menyanyi Rap, bernyanyi, dan juga mendengarkan musik-musik yang sama 

aliran yaitu Hip-Hop. Namun setelah sub-komunitas Balagu berubah nama 

menjadi Bounty Crew dimana dalam sub-komunitas Bounty Crew ini sendiri 

terdiri dari 21 orang pada awal terbentuk yang juga hampir setiap orang 

dalam sub-komunitas Bounty Crew ini pada dasarnya berasal dari grup sub-

komunitas Hip-Hop anak-anak Ambon di Salatiga yang berbeda. Namun 

akhirnya pada tahun 2009 akhirnya diresmikan menjadi Bounty Crew. 

Memang meski kebanyakan anggota dalam Bounty Crew ini ber-Suku 

Ambon namun ada beberapa juga anggotanya yang bukan Suku Ambon.  

Saat ini Bounty Crew hanya tersisa sekitar 6 orang yang aktif dalam bidang 

Hip-Hop dikarenakan anggota yang lain sudah selesai kuliah juga ada yang 

sudah bekerja di luar pulau, ada juga yang kembali ke tempat asal. Namun 

saat ini menurut pengakuan dari beberaa anggorta lama Bounty Crew mereka 

sedang melakukan penerimaan anggota baru meski memang saat ini juga 

hanya sedikit yang penyanyi Rap yang ingin berkarya dalam sebuah grup. 

Menurut pengakuan dari beberapa narasumber juga dalam wawancara, 

mereka menyebutkan bahwa saat ini sudah banyak bermunculan bibit-bibit 

muda atau anak-anak mahasiswa baru terkhususnya anak-anak muda Suku 

Ambon yang ingin mengaktualisasikan diri dengan musik Rap dan lebih 

memilih untuk berkarya sendirian. (Sumber: Lihat Hasil Wawancara 

Narasumber 3; Rivort Pormes). 
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4.5. Representasi Makna Dan Identitas Melalui Cara Berpakaian Hip-Hop 

Anak-Anak Muda Suku Ambon Di UKSW 

Pada bagian ini peneliti menganalisa hasil dari penelitian yang 

dilakukan. Setelah melihat dan merumuskan permasalahan yang ada, mencari 

teori yang sesuai dengan permasalahan dan menentukan langkah-langkah atau 

strategi yang cocok untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam bab ini peneliti 

akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui 

representasi makna dan indetitas budaya Hip-Hop melalui cara berpakaian 

anak-anak muda suku Ambon di UKSW. 

 

4.5.1 Deskripsi Hasil Wawancara Narasumber Penelitian 

1. Narasumber Pertama (Bryan Efrat Nikijuluw) 

            Narasumber pertama dalam penelitian ini bernama Efrat Nikijuluw. 

Dia adalah seorang laki-laki ber-Suku Ambon namun lahir dan besar di 

Kota Jakarta. Efrat Nikijuluw atau yang sering disapa oleh teman-temannya 

Bung Efrat ini adalah alumni fakultas pariwisata angkatan 2003. Alasan 

Efrat menyukai Hip-Hop karena menurutnya Hip-Hop itu adalah wadah 

untuk mengungkapkan ekspresi dan emosi yakni lewat musik Rap, dance, 

gravity, dan Dj. Namun Efrat sendiri lebih suka menggunakan pakaian Hip-

Hop karena menurutnya cara berpakaian seperti itu lebih keren, mengangkat 

harga diri dan dicap sebagai orang yang luar biasa. Efrat juga merupakan 

salah satu pembentuk awal dari Grup Hip-Hop yang sering menciptakan 

musik Rap yang juga dikenal sebagai grup The Bounty Crew. Selain itu juga 

Efrat adalah salah satu Rapper Suku Ambon tertua yang masih berada di 

Salatiga dan sering terlibat dalam hampir semua proyek pembuatan musik-

musik Rap The Bounty Crew. Efrat senang menggunakan pakaian yang 

bernuansa Hip-Hop yang terdiri dari Anting, Rantai kalung yang besar, Topi 

berjenis Fit Cap dan Snap Back, Sepatu (biasanya di tahun itu sepatu yang 

terkenal itu mereknya Nike) serta celana dan baju yang berukuran besar atau 
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lebar. Efrat sendiri sering menggunakan pakaian Hip-Hop untuk manggung 

atau tampil di atas panggung, selain dari situ biasanya Efrat menggunakan 

pakaian Hip-Hop untuk ke kampus dan untuk nongkrong. Dia menyatakan 

bahwa cara berpakaian Hip-Hop anak-anak Ambon di UKSW merupakan 

sebuah pencarian identitas, ekspresi individu. Ekspresi individu yang 

dimaksud disini merujuk pada jawaban pernyataan Efrat lewat hasil 

wawancara yang menyatakan bahwa “fenomena berpakaian Hip-Hop oleh 

anak-anak muda suku Ambon di UKSW di jaman sekarang adalah lebih ke 

mencari identitas”.  

   Selain itu cara berpakaian Hip-Hop anak-anak muda suku Ambon di 

UKSW menurutnya adalah salah satu cara pembentukkan identitas secara 

tidak langsung yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dari 

pengguna pakaian sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan 

yang akhrinya memberikan feed-back atau penilaian balik secara tidak 

langsung tentang identitas anak muda-anak suku Ambon di UKSW sebagai 

ciri-ciri Suku. Efrat juga menambahkan bahwa untuk dalam konteks anak-

anak muda suku Ambon di Salatiga, cara berpakaian Hip-Hop merupakan 

ciri khas ke-Sukuan agar orang dari luar Suku Ambon dapat mengetahui 

mereka Suku Ambon atau bukan melalu cara berpakaiannya. Dia juga 

berkata bahwa cara berpakaian Hip-Hop dan alasan anak-anak muda Suku 

Ambon menyukai budaya Hip-Hop kerena mereka merasa ada kesamaan 

dalam ras dan kebudayaan yang sama-sama yang sama berkulit hitam untuk 

itu dalam hasil wawancara dengan Efrat, dia menyatakan bahwa “mereka 

menganggap diri mereka kulit hitamnya Indonesia, ini kita nih the black 

people in Indonesia, jadi istilahnya kami ini negronya Indonesia”. Jadi 

dengan meniru cara berpakaian seperti Hip-Hoppers negro Amerika maka 

akan terlihat lebih mirip dengan Hip-Hoppers negro Amerika selain itu juga  

makna dari cara berpakaian Hip-Hop anak-anak muda suku Ambon di 

UKSW dapat diartikan sebagai sesuatu yang lebih keren, lebih mengangkat 
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harga diri, dan dapat di anggap sebagai orang yang luar biasa, tuturnya 

dalam wawancara dengan peneliti. 

2. Narasumber Kedua (Maryo Petta) 

 Narasumber kedua dalam penelitian ini bernama Mario Peta. Dia 

adalah seorang laki-laki yang berSuku Ambon dan berasal dari Ambon. 

Mario yang sering disapa Mapet oleh teman-temannya masih Aktif 

berkuliah sampai saat ini di Fakultas Hukum Universitas Krsiten Satya 

Wacana. Alasan Mario Menyukai Hip-Hop karena selain Mario suka musik 

Rap yang juga merupakan salah satu unsur dalam budaya Hip-Hop Rap juga 

membuat Mario menyukai hip hop karena menurut Mario kata-kata dalam 

musik Rap itu lebih tegas untuk mengkritik sesuatu, misalnya mengkritik 

pemerintah. Mario juga merupakan salah satu dari anggota grup The Bounty 

Crew yang terbentuk semenjak tahun 2009 silam . Grup ini bergerak dalam 

bidang Hip-Hop terkhususnya dikenal dengan karya-karya musik Rap nya 

yang sudah banyak dikenal di kalangan Mahasiswa dan Mahasiswi 

Universitas Kristen Satya Wacana. Mario juga merupakan salah satu orang 

yang membentuk grup The Bounty Crew dan banyak menyumbangkan 

karya-karyanya dalam bidang musik Rap pada Grup The Bounty Crew agar 

tetap bisa diketahui dan dikenal masyarakat yang berada dikota Salatiga 

secara luas. 

 Mario sendiri senang menggunakan atribut-atribut dalam cara 

berpakaian Hip-Hop seperti Baju dan celana yang besar atau lebar, sepatu 

merek Nike, dan Topi yang biasanya diidentikkan khusus Hip-Hop berjenis 

Fit Cap dan Snap Back, sementara pelengkap lainnya adalah Kalung rantai 

Besi Putih yang biasanya berukuran besar. Rantai kalung Besi Putih juga 

biasanya diidentikan sebagai salah satu ciri untuk mengenal anak-anak Suku 

Ambon meskipun memang sudah banyak juga dari Suku lain yang memakai 

kalung berbahan dasar sama, namun karena kalung berbahan dasar Besi 

Putih (Stainless Steel) ini terkenal berasal dari Ambon, itulah kenapa kalung 
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dan pernak pernik lainnya yang berbahan Besi Putih ini identik untuk 

mengenal ciri anak-anak Suku Ambon. Selain itu cara berpakaian Hip-Hop 

seperti ini sering digunakan Mario dalam menjalani kesehariannya di 

Universitas seperti kuliah dan juga pada saat tampil sebagai penyanyi Rap 

diatas panggung ketika Dia diminta untuk mengisi acara tertentu yang 

pastinya bernuansa Hip-Hop. Menurut Mario bahwa cara berpakaian Hip-

Hop anak-anak muda Suku Ambon di UKSW itu terbentuk karena adanya 

kebiasaan kelompok dan lingkungan dan tempat dimana dia tinggal sejak 

dari Ambon maupun lingkungan tempat dia tinggal di kota Salatiga. Selain 

itu Mario berkata bahwa “Mana mau ada aliran Hip-Hop yang gayanya nge-

press di badan? Jadi mau tidak mau itu harus, bajunyya harus besar. Biar 

kelihatan Hip-Hopnya gitu. Jadi Identitas Hip-Hop anak-anak muda Suku 

Ambon itu dibentuk oleh kelompok dan ahirnya secara tidak langsung 

dipatenkan dengan cara berpakaian Hip-Hop yang besar-besar serta 

merupakan cara yang dapat membedakan mereka dari Suku lain secara tidak 

langsung. Mario juga berperndapat bahwa cara berpakaian anak-anak muda 

Suku Ambon di UKSW adalah sebuah obsesi untuk terlihat lebih Hip-Hop 

yang bisa juga disimpulkan sebagai sebuah ekspresi individu. Menurutnya 

cara berpakaian Hip-Hop yang besar-besar adalah hasil dari peniruan 

terhadap budaya Hip-Hop orang kulit hitam atau negro Amerika. 

 

3. Narasumber Ketiga (Rivort Pormes) 

 Narasumber ketiga dalam penelitian ini bernama Rivort Pormes yang 

berasal langsung dari Ambon dan juga ber-Suku Ambon asli. Rivort adalah 

salah satu Alumni Fakultas Teknik Informatika Universitas Kristen Satya 

Wacana dan saat ini sedang melanjutkan studi Magister Sistem Informasi di 

Universitas yang sama. Alasan Rivort menyukai Hip-Hop karena Dia ingin 

eksis dan mendapatkan pengakuan dari kelompok dan terkenal layaknya 

kakak-kakak angkatan terdahulu sebelum dia berkuliah di UKSW. Jadi pada 

dasarnya Rivort menyukai Hip-Hop dan menggunakan pakaian dan atribut 
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Hip-Hop semua itu didasarkan pada keinginannya untuk dikenal dan diakui 

terlebih dalam kelompok Sukunya. Rivort juga merupakan salah satu 

pendiri grup musik Rap Balagu yang sekarang lebih dikenal banyak 

mahasiswa dan mahasiswi sebagai grup Rap The Bounty Crew. Rivort juga 

sering menggunakan pakaian Hip-Hop beserta atributnya seperti Baju dan 

celana yang berukuran besar atau lebar yang biasanya bermerek Rockawear, 

Saint John, Majaflava. Serta sepatu yang biasanya bermerek Nike, Adidas, 

dan juga Fubu. Sedangkan atribut lainnya seperti topi berjenis Snap Back 

dan Fit Cap biasanya Dia menggunakan produk dari New Era. Dan juga 

pelengkap lain seperti kalung Bling-Bling seperti Kalung Rantai Besi Putih 

(Stainless Steel). Melalui wawancaranya Rivort berpendapat bahwa cara 

berpakaian Hip-Hop anak-anak muda Suku Ambon di UKSW merupakan 

identitas dan ciri-ciri dari anak-anak Ambon itu sendiri. Identitas dan ciri-

ciri ini menurut Rivort adalah untuk menyatakan eksistensi dari anak-anak 

muda Suku Ambon di UKSW terhadap masyarakat agar lebih bisa dan 

mudah dikenali lewat cara berpakaian mereka yang berbeda. Menurut 

Rivort juga cara baerpakaian Hip-Hop anak-anak muda Suku Ambon di 

UKSW adalah salah satu cara untuk memperkuat solidaritas kesukuan 

antara-anak-anak muda Suku Ambon di UKSW. 

 Menurut Rivort makna dari cara berpakaian Hip-Hop anak-anak 

muda Suku Ambon di UKSW adalah untuk menyatakan eksistensi mereka 

kepada masyarakat sekitar, baik terhadap masyarakat yang non-Ambon 

maupun masyarakat Ambon sendiri yang sama-sama berada di kota Salatiga 

terkhususnya sesama mahasiswa di UKSW. 

 

4. Narasumber Keempat (Hanny Tuhuteru) 

 Narasumber keempat dalam penelitian ini adalah seorang mahasiswa 

bernama Hanny Tuhuteru yang berasal dari Ambon juga berSuku Ambon 

asli. Dia berkuliah di Fakultas Teknik Informatika di Universitas Kristen 

Satya Wacana angkata 2009 dan masih aktif  berkuliah di Fakultas Teknik 
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Informatika sampai saat ini. Hanny juga merupakan salah satu anggota baru 

dari grup Hip-Hop The Bounty Crew yang masih eksis berkarya 

menciptakan serta membawakan lagu-lagu karya mereka sendiri dalam 

banyak acara bertema Hip-Hop. Hanny juga biasanya sering menggunakan 

kostum dan berpakaian Hip-Hop ini kebanyakan dalam peristiwa penting 

seperti naik panggung untuk benyanyi. Hanny menyukai Hip-Hop karena 

menurut Dia musiknya bagus dan terlebih saat Hanny masih SMA Dia 

sangat suka Dance (Menari), meskipun sekarang Hanny jauh lebih aktif 

dalam bernyanyi dan menciptakan karya musik Rap daripada membawakan 

tarian moderen. Adapun pakaian dan atribut Hip-Hop yang sering 

digunakan Hanny seperti Topi berjenis Snap Back dari produk New Era, 

Kalung rantai besar besi putih, Baju dan Celana lebar dan beukuran besar 

bermerek Rockawear dan Saint John, serta sepatu bermerek Nike dan FuBu.  

 Bagi Hanny sendiri juga, Dia menyebutkan dalam wancara dengan 

penulis bahwa yang menyatakan dan sangat mencolok untuk menyatakan 

Identitas kesukuan anak-anak Ambon di UKSW terlebih dalam bidang Hip-

Hop dapat dilihat melalu salah satu atribut seperti kalung rantai besi putih 

ata Stainless Steel yang memang juga sering dikenakan rata-rata anak-anak 

muda Suku Ambon di UKSW sebagai sesuatu yang melambangkan identitas 

kesukuan. Hanny berpendapat bahwa dirinya terbawa dalam arus pengaruh 

kelompok dalam perkumpulan Suku masyarakat Ambon yang berkuliah di 

UKSW, dikarenakan dia yang memiliki kesamaan hobby dengan senior 

yang sudah terlebih dahulu berada disini. Akhirnya secara tidak langsung 

Hanny mengikuti cara berpakaian Hip-Hop karena selain Dia suka dengan 

apa yang namanya Hip-Hop, cara berpakaian seperti itu juga menurutnya 

melengkapi dirinya sebagai Hip-Hopper agar terlihat dan cocok sebagai 

seorang yang suka dengan aliran musik dan budaya Hip-Hop itu sendiri. 

Makna cara berpakaian Hip-Hop anak-anak muda Suku Ambon di UKSW 

sendiri bagi Hanny menyatakan sesuatu yang keren bagi dirinya, dikatakan 

dalam wawancara dengan penulis bahwa menurutnya ketika melihat 
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mahasiswa senior Suku Ambon di UKSW mengenakan cara berpakaian 

Hip-Hop, Dia menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang keren. 

 

5. Narasumber Kelima (Michael Edward Metekohy) 

 Narasumber kelima dalam penelitian ini bernama Michael Edward 

Metekohy. Dia berkuliah di Fakultas Teknik Informatika yang sebenarnya 

Angkatan 2005 dan di-readmisi akhirnya menjadi angkatan 2013. Mike 

menyukai Hip-Hop karena  terpengaruh dari saudara laki-lakinya yang juga 

memberi dia pandangan tentang bagaimana kerennya Hip-Hop sehingga 

sampai saat ini Dia menggeluti dunia Hip-Hop terlebih khususnya dalam 

musik Rap. Mike juga adalah salah satu pendiri grup Hip-Hop The Bounty 

Crew yang sampai saat ini masih aktif berkarya dalam grup The Bounty 

Crew. Mike juga sering menggunakan pakaian dan atribut Hip-Hop dalam 

beberapa kesempatan seperti ketika sedang mengisi acara dan berada di atas 

panggung untuk bernyanyi Rap. 

 Adapun Mike menggunakan pakaian dan atribut Hip-Hop seperti 

Jaket, Baju dan celana berukuran besar dengan merek Saint John, topi 

berjenis Snap Back dari produk New Era, serta sepatu bermerek All Star, 

Nike SB, dan Supra. Bagi Mike cara berpakaian seperti dilakukan kerena 

nyaman dipakai. Michael berpendapat bahwa cara berpakaian Hip-Hop 

anak-anak muda Suku Ambon di UKSW adalah sesuatu yang membentuk 

identitas kelompok dan dipengaruhi karena adanya kelompok tertentu untuk 

menyatakan eksistensi mereka ke masyarakt non-Ambon. Dia juga 

berpendapat bahwa terlepas dari ikatan kelompok bahwa cara berpakaian 

seperti in secara individu baginya adalah merupakan ekpresi individu dan 

masalah kenyamanan bagi dirinya mengenakan cara berpakaian Hip-Hop 

yang besar-besar seperti itu dalam wawancaranya dengan penulis. 

Menurutnya ini juga ada hubungannya dengan masalah kebiasaan turun-

temurun mahasiswa Suku Ambon dari tahun ketahun mengenakan pakaian 

Hip-Hop yang besar-besar dan secara tidak langsung diwariskan ke generasi 
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baru lewat hobby yang sama seperti bernyanyi Rap manakala generasi baru 

ada yang menyukai musik Rap serta pelengkap agar kelihatan lebih Hip-

Hop di mata masyarakat. 

  

4.6. Analisa Deskriptif Cara Berpakaian Hip-Hop dan Anak-Anak Muda Suku 

Ambon di UKSW. 

  Efrat memahami cara berpakaian Hip-Hop anak-anak muda Suku 

Ambon di UKSW sebagai usaha dari apa yang disebutkan dalam Fashion 

Sebagai Komunikasi karya Malcom Barnard sebagai ekpresi sosial atau status. 

Dari hasil wawancara dengan Efrat, Dia mengatakan bahwa “dengan 

berpakaian Hip-Hop maka akan dianggap lebih keren, mengangkat harga diri, 

dan juga bisa dicap sebagai orang yang luar biasa.” Hal ini dapat digolongkan 

dalam nilai sosial atau status seperti yang dikemukakan Barnard dalam 

tulisannya yaitu, pakaian dan fashion dugunakan untuk menunjukkan nilai 

sosial atau status. Orang keRap membuat penilaian terhadap nilai sosial atau 

staus orang lain berdasarkan apa yang dipakai orang tersebut. Status yang 

dimaksud disini bisa merupakan hasil atau berkembang dari pelbagai sumber, 

dari jabatan, dari keluarga, dari jenis kelamin, gender, usia, atau ras. Nilai sosial 

itu bisa tetap atau bisa juga diubah: nilai sosial yang tetap itu dikenal sebagai 

status “warisan” (ascribed) dan nilai sosial yang berubah usaha (achieved). Jadi, 

yang diduduki seseorang misalnya Efrat sendiri bisa berupa status kelompok 

akibat dari menjadi salah satu dari bagian kelompok tertentu yang penulis 

maksud disini sub-kelompok seperti The Bounty Crew. Jadi, dalam hal ini 

menurut Efrat, anak-anak muda Suku Ambon terkhususnya anak-anak yang 

baru saja datang dari Ambon untuk berkuliah di UKSW biasanya terkena 

dampak dari kakak-kakak angkatan sebelumnya dimana ini merupakan warisan 

turun-temurun dalam Suku Ambon terlebih khususnya sub-kelompok seperti 

grup pecinta budaya Hip-Hop. Efrat menjelaskan tentang bagaimana kurangnya 

pengetahuan anak-anak angkatan baru tentang apa itu Hip-Hop yang 

sebenarnya dan hanya mengikuti trend dan mode yang merupakan dampak serta 
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pengaruh yang dihasilkan dari peniruan dan warisan sebuah sub-budaya yang 

diwariskan secara tidak langsung antar angkatan yang mahasiswa di UKSW 

terkhususnya mahasiswa Suku Ambon. 

  Adapun hal yang dikemukakan Efrat seperti ciri khas anak Hip-Hop 

atau sebuah identitas melalui cara berpakaian terkhususnya cara berpakaian 

Hip-Hop. Dia mengemukakan pendapat bahwa ciri-ciri atau Identitas yang 

paling familiar untuk mengenal Suku Ambon adalah melalui cara berpakaian 

Hip-Hop yang sering digunakan oleh mahasiswa Suku Ambon. Efrat memberi 

contoh familiar tentang jenis pakaian yang dikenakan seperti, topi Fit Cap yang 

mulai terkenal dari jaman Efrat masih berkuliah dulu di UKSW, contohnya 

seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar 10 

Topi Fit Cap khas Hip-Hop yang sering dipakai anak-anak muda beraliran Hip-

Hop di UKSW. 

Sumber: www.google.com , juni 2014. 

 

  Topi Fit Cap merupakan jenis topi yang diciptakan dalam berbagai 

ukuran pas di kepala, diamana topi ini sengaja didesain mengikuti ukuran 

kepala sang pemakai, dengan kata lain hanya akan pas di kepala yang berukuran 

sama.  
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  Sedangkan Mario berpendapat bahwa cara berpakaian Hip-Hop anak-

anak Ambon di UKSW pada dasarnya tidak berpakaian besar-besar seperti yang 

sering terlihat biasanya. Menurutnya cara berpakaian seperti ini adalah hasil 

dari pengaruh kelompok dominan dimana ketika seseorang seperti Mario 

bergabung dengan kelompok tersebut contohnya kelompok The Bounty Crew 

maka dia pun ikut terpengaruh dengan cara berpakaian seperti itu. Disamping 

itu Mario berkata bahwa cara berpakaian besar-besar layaknya cara berpakaian 

Hip-Hop ini adalah cara berpakaian Hip-Hop dari era 70 dan 80-an. Mario 

mengemukakan pendapat tentang masalah kecocokan dan ekspresi 

individualistik dimana bagi Mario tak ada dimana dia berpendapat bahwa 

sebenarnya anak-anak Ambon lebih meminati musik sewaktu masih berada di 

daerah asal, namun setelah keluar dari daerah asal sebagai contoh melanjutkan 

studi ke UKSW mereka mulai berekserimen dan mengekspresikan Hip-Hop 

lewat cara berpakaian mereka.  

  Ekspresi Individualistik yang dimaksud disini menurut Roach dan 

Eicher (1979:8), dalam Fashion Sebagai Komunikasi karya Malcolm Barnard 

(1996:84-85), adalah perasaan-perasaan yang bisa saja ditingkatkan atau 

diperkuat oleh keunikan atau kesenangan dalam menunjukkan penampilan yang 

berbeda pada dunia, serta tidaklah sulit untuk memahami daya tarik perasaan 

seperti itu pada orang-orang tertentu, menurut mereka individu-individu pun 

mungkin memperoleh kesenangan estetis baik dari penciptaan pameran pribadi 

maupun dari apresiasi orang lain. Roach dan Eicher mengemukakan pendapat 

bahwa daya hidup emosional manusia agak bergantung pada kemampuannya 

untuk menjaga keseimbangan antara menyesuaikan diri dengan masyarakat dan 

menjaga identitas dirinya. Fashion dan pakaian adalah salah satu hal yang 

digunakan individu untuk membedakan dirinya sendiri sebagai satu individu 

dan menyatakan beberapa bentuk keunikannya. Sebagai contoh seperti pakaian 

gombrang/lebar/besar yang digunakan anak-anak Suku Ambon UKSW untuk 

membedakan diri mereka dengan masyarakat non Ambon dan juga menyatakan 

bentuk dari keunikan mereka diantara banyaknya mahasiswa dari berbagai 
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tempat di Indonesia yang datang untuk berkuliah di UKSW. Disamping itu 

Mario juga mengungkapkan pendapat tentang bagaimana cara berpakaian Hip-

Hop anak-anak Ambon di UKSW adalah sebuah peniruan kebudayaan 

masyarakat kulit hitam Afro-Amerika dimana menurut dia ada kesamaan secara 

ras dan warna kulit antara masyarakat Ambon dan orang kulit hitam 

Amerika/Afro-Amerika. 

  Mario juga menjelaskan tentang Identity Formation dimana hal itu 

merujuk kepada susunan atribut yang dikenakan untuk membangun sebuah 

identitas. Menurutnya atribut-atribut secara tidak langsung membangun sebuah 

susunan struktur untuk menyampaikan makna-makna tertentu antara lain adalah 

mengenakan baju dan celana berukuran besar serta biasanya bahkan memiliki 

ciri merek tertentu yang disukai oleh anak-anak Suku Ambon dalam hal 

menggunakan pakaian ala Hip-Hop semisal merek yang paling dikenal di 

kalangan anak-anak Ambon itu seperti Sean.John. Ada juga kelengkapan yang 

lain seperti topi, dan kalung besi putih (kalung yang terbuat dari bahan stainless 

steel khas Ambon) yang digunakan untuk menggantikan perhiasan pelengkap 

atribut Hip-Hop seperti perhiasan bling-bling (mengkilap sebagai contoh kalung 

besar dengan rantai emas dan bandul yang penuh permata, jika itu didasari dari 

budaya Hip-Hop asli Bronx Selatan). Serta ada juga sepatu-sepatu merek 

tertentu seperti sepatu Nike yang diberi contoh oleh Mario sebagai salah satu 

contoh sepatu khas Hip-Hop yang sering dikenakan dan terkenal di kalangan 

anak-anak Ambon. 

  Sama halnya juga dengan Rivort yang berpendapat tentang kuatnya 

pengaruh kelompok dalam perkembangan cara berpakaian Hip-Hop anak-anak 

muda Suku Ambon di UKSW. Dia menyatakan bahwa sebenarnya cara 

berpakaian seperti itu merupakan hasil dari pengaruh kakak-kakak angkatan 

sebelumnya yang secara secara tidak langsung menganggap cara berpakaian 

Hip-Hop yang gombrang/lebar dan besar itu sebagai pembentukan identitas 

Hip-Hop anak-anak Suku Ambon yang berkuliah di UKSW. Rivort juga 

berpendapat bahwa menirukan dan mengikuti tren cara bepakaian Hip-Hop 
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yang lebar/gombrang dan besar merupakan pernyataan eksistensi diri serta 

mengikuti tren. Mengikuti tren secara seragam juga menurutnya adalah sebuah 

upaya baginya agar dianggap bagian dari kelompok sub-budaya tertentu sebagai 

contoh grup Rap the Bounty Crew.  

  Bagi Rivort cara berpakaian gombrang/lebar dan besar ala Hip-Hop 

yang ditunjukkan anak-anak Suku Ambon di UKSW merupakan salah satu 

bentuk keinginan agar dapat memperoleh pengakuan dan pernyataan eksistensi 

mereka dari  masyarakat saat mereka berada di UKSW agar bisa lebih dikenal. 

Pernyataan Rivort tersebut berkaitan dengan nilai sosial atau status di mata 

masyarakat hal itu tampak seperti apa yang dikemukakan Efrat sebagai kakak 

angkatan Rivort yang secara tidak langsung menjadikan cara berpakaian seperti 

itu sebagai warisan di Dalam perkumpulan Suku Ambon.  

  Adapun Rivort mengungkapkan pernyataannya mengenai keterlibatan 

dalam kelompok adalah karena menurutnya dengan berkelompok maka  dapat 

mempererat persaudaran antar sesama mahasiswa yang sedang merantau 

terlebih berasal dari tempat asal yang sama.  Jadi menurutnya ketika hampir 

semua anak-anak Suku Ambon ini berada di dalam satu kelompok yang sama 

maka satu indvidu dalam kelompok tersebut dapat menyebabkan dampak bagi 

sebagian besar anggota kelompok tersebut, jadi menurutnya dampak seperti itu 

juga sangat berpengaruh kepada anak-anak Suku Ambon yang baru datang 

terlebih anak-anak Suku Ambon yang baru saja dalam masa pencarian jati diri 

agar bisa dikenal dan diakui eksistensinya, jadi secara tidak langsung mereka 

menjadikan kakak-kakak angkatan yang sebelumnya sudah ada sebagai panutan 

untuk bisa memperoleh eksistensi dimata masyarakat.  

  Lain halnya dengan Hanny yang juga salah satu anggota grup Rap the 

Bounty Crew yang menyatakan bahwa pakaian gombrang/besar dan lebar 

sebagai sesuau yang bagus dan keren. Menurutnya salah satu yang menonjolkan 

ciri serta identitas anak-anak Ambon dalam bidang Hip-Hop adalah kalung besi 

putih yang sering digunakan sebagai pengganti atribut bling-bling ala Hip-Hop 
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Afro-Amerika. Pendapat Hanny tentang cara berpakaian Hip-Hop merupakan 

sebuah pengaruh dari lingkungan dimana dia tinggal. Menurut Hanny cara 

berpakaian Hip-Hop itu adalah salah satu bentuk ekspresi agar lebih dikenal 

Hip-Hop dimata masyarakat terkhususnya di UKSW, karena memang pada 

dasarnya kebanyakan dari anak-anak Suku Ambon yang berkuliah di UKSW 

awalnya lebih menyukai musik Hip-Hop dan menjadikan cara berpakaian Hip-

Hop sebagai sarana pelengkap untuk menyatakan eksistensi Hip-Hop itu sendiri 

baik di kalangan mahasiswa Suku Ambon sendiri maupun mahasiswa non 

Ambon beserta masyarakat luar.  

  Sedangkan menurut Michael yang juga salah satu pembentuk grup 

the Bounty Crew menyatakan bahwa dia terkena dampak cara berpakaian ala 

Hip-Hop setelah sampai di Salatiga karena pengaruh dari kakak-kakak angkatan 

juga. Menurutnya cara berpakaian seperti ini adalah ekspresi individualistiknya 

atas kesukaannya terhadap musik Hip-Hop. Selain itu juga menurut Michael ini 

adalah masalah kecocokan antara aliran Hip-Hop sendiri dan bagaimana harus 

berpakaian agar terlihat cocok dengan aliran Hip-Hop itu sendiri. Jadi dengan 

kata lain menurut Michel pakaian Hip-Hop ini juga dapat berarti sebagai sarana 

pelengkap untuk melengkapi serta berfungsi sebagai sarana penyampaian 

sebuah kebudayaan yang lebih mudah di mata masyarakat yang kurang 

mengerti apa itu Hip-Hop.  

  Michael juga menyatakan bahwa cara bepakaian Hip-Hop bagi anak-

anak Ambon ini merupakan identitas karena keterbiasaan anak-anak Ambon 

yang berkecimpung di bidang Hip-Hop yang mengenakan pakaian sperti itu 

secara turun-temurun serta dari waktu ke waktu. Jadi bisa dikatakan hal yang 

sama terjadi berulang-ulang layaknya iklan yang diulang-ulang dan akhirnya 

melekat dalam ingatan masyarakat sehingga secara tidak langsung terbentuklah 

sebuah identitas secara tidak langsung bagi mahasiswa Ambon UKSW bahwa 

mereka bisa dikenal karena Hip-Hop. Adapun hal yang diungkapkan Michael 

bahwa cara berpakaian Hip-Hop anak-anak Suku Ambon adalah satu bentuk 

panutan junior terhadap senior.  
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  Dari kelima pernyataan Narasumber diatas yang dirangkum menjadi 

sebuah deskripsi dapat dilihat bahwa fashion, pakaian dan busana disebut 

sebagai fenomena kultural sejauh ketiganya menunjukan praktik-praktik 

penandaan. Melalui ketiga hal tersebut, dengan cara sendiri dialami dan 

dikomunikasikan tatanan sosial. Roach dan Eicher menunjukkan bahwa fashion 

dan pakaian secara simbolis mengikat satu komunitas (Roach dan Eicher, 1979: 

18), dalam Fashion Sebagai Komunikasi, karya Malcolm Barnard, (1996:83). 

Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan sosial atas apa yang akan dikenakan 

merupakan ikatan sosial itu sendiri yang pada gilirannya akan memperkuat 

ikatan sosial lainnya. Fungsi mempersatukan dari fashion dan pakaian 

berlangsung untuk mengkomunikasikan keanggotaan satu kelompok kultural 

tertentu baik pada orang-orang yang menjadi anggota kelompok tersebut 

maupun bukan. Selain itu pakaian dan fashion juga secara tidak langsung 

digunakan oleh anak-anak muda Suku Ambon untuk menunjukkan nilai sosial 

atau status. Jenis status yang dimaksud meliputi kelas, jabatan, serta jenis 

kelamin dan semuanya diikuti oleh ekspektasi. Ekpektasi tersebut 

mendefinisikan atau mengekspresikan bagaimana individu-individu yang 

menempati posisi status untuk berperilaku dan mungkin diacukan sebagai 

peran. Jadi, peran sosial seseorang diproduksi oleh statusnya dan mengacu pada 

sejumlah cara yang diekspektasikan dilakukannya. (Untuk melihat hasil analisa 

komunikasi artifaktual dan analisis semiotik, lihat tabel 1 terlampir dalam daftar 

tabel setelah daftar lampiran, halaman belakang). 

  Berdasarkan tabel hasil analisa semiotik dan komunikasi artifaktual 

(Lihat tabel nomor 1 dalam daftar  tabel) maka tujuan penelitian memperoleh 

hasil sebagai berikut: 

 

4.6.1. Kajian Simbolis Pesan 

  Pakaian dan bentuk-bentuk pakaian merupakan media penyaji 

pesan secara tidak langsung atau secara non-verbal. Pakaian juga 

memiliki fungsi secara simbolis untuk menyampaikan tanda dan pesan 
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tertentu oleh pengguna tanda kepada orang lain. Oleh karena itu Pierce 

menyebutkan tanda sebagai Representamen atau keseluruhan proses 

menentukan makna yang bisa juga disebut dengan interpretasi dan juga 

sebagai konsep, benda, gagasan, dan seterusnya, yang diacunya sebagai 

objek. Makna yang kita peroleh dari sebuah tanda oleh Pierce diberi 

istilah interpretan. Seperti apa yang sudah dipaparkan dalam kajian teori, 

Pierce mengatakan bahwa secara umum tanda mewakili sesuatu bagi 

seseorang. Dari hasil yang sudah diperoleh dalam wawancara dengan 

kelima Narasumber, peneliti menemukan bahwa pakaian yang dikenakan 

oleh anak-anak muda suku Ambon seperti topi, baju dan celana 

berukuran besar, sepatu dengan merk tertentu, serta kalung berukuran 

besar berjenis bahan dari stailess steel secara tidak langsung merupakan 

simbol bagi anak-anak muda suku Ambon untuk menyatakan diri mereka 

sebagai pengikut atau penganut aliran budaya populer Hip-Hop, terlebih 

jika melihat kalung yang yang terbuat dari bahan stainless steel yang 

benar-benar mencirikan sebuah kebudayaan tidak hanya kebudayaan 

Hip-Hop afro Amerika yang marak dengan mengenakan kalung bling-

bling atau mengkilap tapi juga menyimbolkan kekhususan sebuah budaya 

Ambon. dalam wawancara dengan kelima Narasumber, mereka 

menyebutkan bahwa butir-butir pakaian dari kepala sampai kaki beserta 

pelengkapnya berupa kalung secara tidak langsung juga dapat 

disimpulkan oleh peneliti sebagai media penyampai pesan pada 

masyarakat. Pesan yang dimaksud adalah pesan secara non-vebal guna 

menyampaikan makna kebudayaan Hip-Hop itu sendiri lewat cara 

berpakaian anak-anak muda suku Ambon di UKSW.  

 

  Dari hasil analisa peneliti terkait simbol dari cara berpakaian 

Hip-Hop anak-anak muda suku Ambon di UKSW, peneliti dapat menarik 

sebuah kesimpulan bahwa cara cara berpakaian Hip-Hop anak-anak 

muda suku Ambon di UKSW menyimbolkan penentangan terhadap 

budaya dominan, dimana budaya dominan di lingkungan kampus 
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maupun keluarga yang pada dasarnya mengharapkan agar mahasiswa 

selalu rapih dalam berpakaian, namun tidak semua dari mereka 

mengikuti cara berpakaian Hip-Hop untuk menentang budaya dominan, 

dalama wawancara peneliti dengan kelima narasumber, mereka 

berpendapat bahwa ada saja anak-anak muda suku Ambon yang 

mengenakan pakaian Hip-Hop karena hanya mengikuti mode, Dapat 

dilihat dari cara mereka berpakaian yang cenderung berbeda dari 

mahasiswa yang secara umumnya rapih dalam berpakaian. Pakaian Hip-

Hop juga menjadi sebuah simbol prestise bagi anak-anak muda suku 

Ambon di UKSW dalam kelompok sub-budaya seperti Bounty Crew 

maupun kelompok dominan suku Ambon secara luas, jika dilihat dari 

merk atau brand pakaian yang mereka gunakan dari kepala sampai kaki 

orang yang mengerti merk atau brand tersebut akan langsung menerti 

bahwa merk pakaian-pakaian tersebut sebenarnya tergolong mahal. 

Selain itu simbol prestise tersebut muncul karena anak-anak muda suku 

Ambon merasa ada kemiripan dari segi ras dengan masyarakat kulit 

hitam Afro-Amerika, terlebih artis kulit hitam Afro-Amerika yang 

menggunakan atau memproduksi merk atau brand tersebut lewat 

ketenaran mereka sebagai artis, sebagai contoh ada beberapa artis Rap 

kulit hitam yang memproduksi brand pakaian atas nama mereka 

diantaranya ada penyanyi Rap Russel Simmons (Brand Product:Phat 

Farm), Diddy (Brand Product:Sean John), Damon Dash & Jay-Z (Brand 

Product:Rocawear). Sumber, http://Hip-Hopheroes.net. Diunduh pada 

tanggal 17 September 2014, pukul 02:30 dini hari.  

   

  Ada simbol prestise lewat cara berpakaian anak-anak muda 

suku Ambon di UKSW yang didasari pada kemiripan mereka alamiah 

mereka dari segi ras atau warna kulit seperti yang dikemukakan oleh 

Pierce dalam pembagian tanda. Apa yang di alami anak-anak Ambon 

dapat disimpulkan dalam Ikon (tanda yang muncul dari kemiripan 

alamiah fisik) menurut Pierce yang sama halnya juga dikemukakan oleh 

http://hiphopheroes.net/
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narasumber pertama dalam wawancaranya bahwa “We Are The Black 

People In Indonesia” atau Kami ini Orang kulit hitamnya Indonesia. 

 

  Simbol prestise juga diperoleh dari harga pakaian dari kepala 

sampai kaki. Sebagai contoh topi yang diproduksi New Era dengan harga 

asli dari produk tersebut berstandar Rp. 110.000 – Rp. 406.890 jika 

dirupiahkan. (Sumber, http://shop.neweracap.com/) diunduh pada tanggal 

17 September 2014, pukul 01:05 dini hari. Ada juga contoh kostum yang 

lain seperti baju dan celana yang penulis ambil sebagai contoh yaitu dari 

brand atau merk  Sean John dengan kisaran harga Rp. 231.600 – Rp. 

1034.900 jika dirupiahkan. (Sumber, http://www1.macys.com) Diunduh 

pada tanggal 17 September 2014 pukul, 01:30 dini hari. Untuk sepatu 

sebagai salah satu contoh Nike Air Force 1 memiliki kisaran harga 

Rp.799.000 (Sumber, http://www.sepatunike.com) Diunduh pada tanggal 

17 September 2014, pukul 02:00 dini hari. Untuk daftar harga pakaian 

Sean John dan Rocawear lebih lengkap dapat di periksa di halaman web, 

http://www1.macys.com. 

 

 4.6.2. Kajian Struktur Pesan 

  Dari hasil wawancara dengan kelima narasumber, peneliti 

menemukan bahwa cara berpakaian anak-anak muda suku Ambon di 

UKSW memiliki struktur tertentu dalam penyampaian pesan. Dari hasil 

wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keseluruhan pakaian 

yang dikenakan anak-anak muda suku Ambon, dan tidak dapat dilepas 

pisahkan dari gagasan proses simbolisasi pesan.  Piaget berpendapat 

(Dalam Kosa Semiotika karya Kris Budiman, 1999: 111) pengertian 

tentang struktur tersusun dari tiga gagasan kunci yakni keseluruhan, 

transformasi, dan regulasi diri. Gagasan tentang keseluruhan 

mengindikasikan bahwa elemen-elemen suatu struktur diatur sesuai 

dengan kaidah-kaidah kombinasi yang bukan semata-mata penyatuan 

http://shop.neweracap.com/
http://www1.macys.com/
http://www.sepatunike.com/
http://www1.macys.com/
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bersama-sama sebagai sebuah penyatuan secara langsung. Dari 

penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pakaian yang digunakan anak-

anak muda suku Ambon di UKSW berupa topi bermerek tertentu, baju 

dan celana berukuran besar dengan merek tertentu, sepatu dengan merek 

tertentu serta perhiasan pelengkap seperti kalung pada dasarnya tidak 

bisa dipisahkan untuk dimaknai, melainkan dapat dimaknai sebagai 

penanda, ciri-ciri, dan identitas budaya Hip-Hop sabagai satu kesatuan 

pakaian yang lengkap dari kepala sampai kaki. 

 

4.6.3. Kajian Pesan dan Indentitas 

Lewat hasil wawancara peneliti dengan kelima narasumber, 

ditemukan hasil bahwa secara tidak langsungcara berpakaian Hip-Hop 

oleh anak-anak muda suku Ambon di UKSW berfungsi sebagai 

pernyataan sebuah pesan yang juga dapat berarti pernyataan identitas 

sebuah kebudayaan. Dari perspektif komunikasi Roach dan Eicher 

menunjukkan misalnya fashion dan pakaian secara simbolis mengikat 

satu komunitas (Roach dan Eicher 1979: 18) Hal ini menunjukkan bahwa 

kesepakatan sosial atas apa yang akan dikenakan merupakan ikatan sosial 

itu sendiri yang pada gilirannya akan memperkuat ikatan sosial lainnya. 

Fungsi mempersatukan dari Fashion dan pakaian berlangsung untuk 

mengkomunikasikan keanggotaan satu kelompok cultural baik pada 

orang-orang yang menjadi anggota kelompok tersebut maupun bukan. 

Perlindungan, kamuflase, kesopanan, dan ketidaksopanan semuanya 

mengkomunikasikan suatu posisi dalam suatu tatanan sosial dan kultural, 

baik pada anggota tatanan itu maupun yang berada diluar tatanan itu. 

(Dalam Fashion Sebagai Komunikasi karya Malcolm Barnard, 1996: hal 

83). Dari hasil wawancara dengan kelima Narasumber, peneliti 

menemukan bahwa identitas anak-anak Ambon yang identik dengan Hip-

Hop dibangun melalui beberapa orang yang akhirnya menjadi sebuah 

kelompok seperti The Bounty Crew. Pada awalnya gagasan tentang anak-
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anak Ambon adalah Hip-Hop disebabkan oleh media massa yang 

mengantarkan budaya popular Hip-Hop di tahun 80-an seperti yang 

diungkapkan Narasumber ke-lima dalam wawancaranya. Kemudian 

diadopsi oleh masyarakat Ambon dan dijadikan sebuah tradisi turun-

temurun hingga saat ini.  

 

Adapun pernyataan dari narasumber pertama dan narasumber kelima 

dalam wawancaranya berkata bahwa secara tidak langsung masyarakat mereka 

mengadopsi budaya Hip-Hop sebagai sebuah identitas dikarenakan merasa ada 

kemiripan dari segi ras dengan masyarakat kulit hitam Afro-Amerika. Untuk 

itulah mereka merasa budaya Hip-Hop dan cara berpakaian Hip-Hop dirasa 

cocok untuk dijadikan sebagai sebuah identitas bagi mahasiswa bersuku Ambon 

di UKSW. Secara tidak langsung peneliti dapat menyimpulkan bahwa cara 

berpakaian Hip-Hop oleh anak-anak muda suku Ambon merupakan “fungsi 

resistensi dan separatisme yang memiliki makna sebagai pembentukan identitas 

sebuah kultur dari sebuah komunitas tertentu (yang kadang-kadang merupakan 

komunitas minoritas dari sebuah suku bangsa, etnik, bahkan agama) sebagai 

suatu komunikasi yang berperilaku eksklusif untuk menolak norma-norma 

kultur dominan. (Disadur dari buku berjudul Makna Budaya dalam Komunikasi 

Antar Budaya karya Dr. Alo Liliweri, M.S. 2002: hal 86.”  

Jadi secara tidak langsung cara berpakaian Hip-Hop ini merupakan dianggap 

menjadi sebuah identitas yang menandakan ekslusifitas juga yang membedakan 

mereka di tengah ramainya aktifitas kultural yang berada dalam sebuah 

masyarakat di UKSW. 

 

 Dari hasil wawancara dengan kelima narasumber tersebut, mereka 

menungkapkan bahwa pakaian yang mencirikan Hip-Hop itu antara lain seperti 

topi berjenis fit cap dan snap back dari produk new era, baju dan celana 

berukuran besar/gombrong sebagai contoh dari produk saint john atau 

rockawear begitu juga dengan, sepatu dari produk nike sebagai contoh dengan 

edisi tertentu seperti nike air force 1, serta tidak lupa perhiasan pelengkap yang 
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menggambarkan ciri khas etnik yaitu kalung yang biasanya berukuran besar 

yang terbuat dari stainless steel atau sering disebut sebagai besi putih oleh 

masyarakat Ambon sebagai pelengkap dalam cara berpakaian Hip-Hop. Kelima 

Narasumber tersebut juga menjelaskan tentang cara berpakaian menentukan 

bagaimana kelas mereka dipandang dalam masyarakat secara luas terlbih di 

UKSW, sehingga secara tidak langsung hal seperti cara bepakaian Hip-Hop 

bagi anak-anak muda suku Ambon menjadi sebuah trend dan komoditas dan 

akhirnya secara tidak langsung juga menjadi anggapan mereka sebagai sebuah 

ciri untuk ditampakkan kepada masyarakat lain/non-Ambon sebagai ciri 

kesukuan, adapun lama-kelamaan cara berpakaian Hip-Hop oleh anak-anak 

muda suku Ambon ini akhirnya dianggap oleh masyarakat non-Ambon sebagai 

identitas dan ciri khas cara berpakaian anak-anak muda suku Ambon di UKSW. 

Menurut Narasumber kelima, pada dasarnya cara berpakaian seperti ini adalah 

warisan turun-temurun dari kakak angkatan terdahulu yang juga menyukai 

kebudayaan Hip-Hop. jadi dari hasil wawancara terhadap kelima Narasumber, 

mereka memaparkan bagaimana setelan pakaian Hip-Hop yang dikenakan dari 

kepala sampai kaki secara tidak langsung merepresentasikan simbol-simbol 

tertentu bagi masyarakat Ambon sendiri maupun masyarakat non-Ambon yang 

berkuliah di UKSW. Kelima Narasumber atau Narasumber ini menjawab 

tentang bagaimana cara agar terlihat Hip-Hop dimata masyarakat dengan 

mengenakan setelan pakaian seperti itu.  

  Topi, pakaian yang lebar, sepatu dengan merek tertentu, dan kalung 

stainless steel bagi mereka merupakan simbol utnuk menyatakan dan 

merepresentasikan kebudayaan Hip-Hop itu sendiri serta untuk membuat ciri 

berbeda dalam kelas sosial di masyarakat secara luas. Simbol-simbol tersebut 

terstruksur dalam cara berpakaian seperti yang sudah dituliskan sebelumnya 

sebagai sebuah kesatuan yang merepresentasikan kebudayaan Hip-Hop dan 

juga merepresentasikan identitas anak-anak suku Ambon adalah suku yang 

dikenal sebagai masyarakat Afro-Amerika di Indonesia. Hal ini merupakan 

suatu bentuk peniruan kebudayaan berbasis kesamaan ras dan warna kulit tutur 
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beberapa Narasumber dalam wawancara mereka dengan peneliti. Bagi anak-

anak muda suku Ambon, cara berpakaian Hip-Hop ini juga berfungsi sebagai 

penanda ikatan yang kuat dalam sebuah kelompok tertentu sebagai contoh sub 

kelompok berbasis kesamaan hobby, suku, dan ras seperti Bouny Crew di 

UKSW. Dalam wawancaranya, Rivort dan Michael mengatakan bahwa rata-rata 

mahasiswa baru Suku Ambon yang datang berkuliah di UKSW akan memilih 

untuk mendekatkan diri pada kelompok yang berbasis kesukuan yang sama 

dengan mereka, fungsinya adalah untuk mempererat hubungan antar golongan 

tatkala masing-masing dari anak-anak baru ini jauh dari keluarga mereka yang 

sebenarnya, jadi biasanya anak-anak baru ini akhirnya menjadikan kakak-kakak 

angkatan sebagai panutan dan juga biasanya mengikuti apa yang menurut 

mereka keren, salah satunya cara berakaian Hip-Hop. pernyataan seperti diatas 

bisa dikaitkan dengan perspektif komunikasi dalam untuk dapat membentuk 

sebuah identitas kebudayaan, seperti yang tertulis dalam buku Makna Budaya 

dalam Komunikasi Antarbudaya karya Dr. Alo Lilieri, M.s. (2002:78) 

mengatakan bahwa perspektif komunikasi menekankan bahwa sifat interaksi 

self/group (interaksi yang dilakukan seorang pribadi dan interaksi kelompok) 

merupakan sesuatu yang komunikatif. Identitas dibangun melalui interaksi 

sosial dan komunikasi. Identitas dihasilkan oleh negosiasi melalui media yakni 

media bahasa. Tabel berikut ini menunjukkan bahwa identitas seseorang dapat 

ditentukan oleh tampilan diri pribadi Anda sendiri (avowel), Seseorang 

membuat pengakuan kepada orang lain bahwa Dia sedang berkomunikasi. 

Faktor penentu berikut tergantung pada bagaimana orang lain memberikan 

atribusiatas tampilan Anda. (atribusi askripsi). 
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Pengakuan (avowel) Askripsi (ascription) 

 Proses untuk menggambarkan 

diri atau pribadi Anda. 

 Langkah yang menunjukkan 

bahwa Anda sedang melakukan 

komunikasi. 

 Representasi Anda sebagai 

pribadi terhadap orang lain. 

 Proses atribusi oleh orang lain 

terhadap pribadi Anda. 

 Apa yang orang lain tanggapi 

tatkala berhubungan dengan 

tampilan pribadi Anda. 

 

(Tabel no.2 dalam daftar tabel) 

Sumber: Komunikasi Antarbudaya, karya Alo Lilieri (2002:78) 

  Ada interelasi yang jelas sekali antara gejala-gejala di atas, antara apa 

apa yang Anda tampilkan dengan apa yang dilihat oleh orang lain. Jika 

seseorang menggambarkan pribadinya kepada orang lain, misalnya anak-anak 

suku Ambon memakai setelah pakaian Hip-Hop untuk menunjukkan bahwa dia 

adalah Hip-Hop (seperti yang sudah dideskripsikan diatas), kemanapun dia 

pergi maka tindakan berdampak berupa tanggapan orang lain terhadap identitas 

anak Ambon tersebut. Ada satu faktor lain yang perlu diperhatikan dalam 

perspektif psikologi sosisal jika diakaitkan dengan komunikasi, yaitu core 

symbols. Core symbols adalah simbol-simbol inti yang berkaitan dengan variasi 

identitas kelompok yang terus berkembang dan berubah melalui komunikasi, 

sebagai contoh ketika kelompok Hip-Hop anak-anak suku Ambon di UKSW 

ingin menunjukkan identitas sebuah kebudayaan populer seperti Hip-Hop atau 

identitas kesukuan lewat cara berpakaian mereka yang Hip-Hop.  

  Cara berpakaian atau setelan pakaian Hip-Hop ini juga dijadikan 

sebagai ajang aktualisasi diri oleh anak-anak muda suku Ambon terkhususnya 

yang beraliran Hip-Hop serta berkarya dalam musik Hip-Hop agar lebih dikenal 

oleh masyarakat secara luas sebagai Hip-Hoppers. Masih ada beberapa hasil 

yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara dengan kelima Narasumber. 

Hasil yang pertama adalah terungkap adanya proses konformitas atau 

internalisasi dalam sebuah kelompok berkaitan dengan penyebaran cara 
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berpakaian Hip-Hop di kalangan anak-anak muda suku Ambon di UKSW. hal 

ini berkaitan dengan pernyataan narasumber pertama dan kedua dalam 

wawancara dimana mereka menyatakan bahwa cara berpakaian Hip-Hop adalah 

cara berpakaian yang keren di kalangan anak-anak muda suku Ambon di 

UKSW, jadi jika berpakaian yang lain selain Hip-Hop merupakan sesuatu yang 

ketinggalan jaman atau tidak keren. Pernyataan seperti itu juga berhubungan 

dengan adanya proses konformitas atau internalisasi yang berarti proses 

pembentukkan identitas dapat diperoleh melalui internalisasi yang membentuk 

konformitas. Jadi, proses internalisasi berfungsi untuk membuat norma-norma 

yang anda miliki menjadi sama (konformitas) dengan norma-norma yang 

dominan, atau membuat norma yang satu orang miliki berasimilasi kedalam 

kultur dominan . Di tahap inilah makin banyak orang melihat dirinya melalui 

lensa dari kultur dominan dan bukan dari kultur asal. (Dalam Makna Budaya 

dalam Komunikasi Antarbudaya, 2002:85-86). 

  Fungsi kedua dari cara berpakaian Hip-Hop oleh anak-anak suku 

Ambon di UKSW adalah resistensi dan separatisme. Resistensi dan separatisme 

adalah pembentukan identitas sebuah kultur dari sebuah komunitas tertentu 

(sebagai contoh grup Hip-Hop the Bounty Crew yang beranggotakan anak-anak 

muda suku Ambon di UKSW) sebagai satu komunitas yang berperilaku 

eksklusif untuk menolak norma-norma kultur dominan, (Dalam Makna Budaya 

dalam Komunikasi Antarbudaya, 2002:86). Dari hasil penelitian yang diperoleh 

lewat wawancara dengan  kelima Narasumber peneliti menemukan fakta baru 

bahwa secara tidak langsung cara berpakaian Hip-Hop yang merupakan 

identitas mereka sebagai pengikut budaya Hip-Hop beserta identitas kesukuan 

mereka menjadi sebuah pemisah dan pembeda sekaligus untuk menandakan 

eksklusifitas kelompok mereka di tengah-tengah ramainya aktifitas multibudaya 

di UKSW. 

 Hal yang kemudian tidak lepas dari cara berpakaian anak-anak muda 

suku Ambon di UKSW adalah efek dari globalisasi.  
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 Dari sudut pandang antropologis (Dalam Komunikasi Lintas Budaya; 

Edisi 7, karya Larry A.Samovar, Richard E. Porter & Edwin R. McDaniel 2014: 

hal. 3) “globalisasi merupakan keterkaitan menyeluruh, bukti dari pergerakan 

global dan sumber daya alam, perdagangan barang-barang, tenaga kerja 

manusia, modal keuangan, informasi, dan penyakit menular”.   

 Dengan adanya globalisasi akhirnya budaya hip-hop dan cara berpakaian 

khas masyarakat Afro-Amerika diperkenalkan dan merambah ke seluruh negeri 

terkhususnya ke Indonesia dan lebih spesifik lagi kota Salatiga. Media adalah salah 

satu faktor penting dalam penyebaran sebuah kebudayaan sebagaimana disebutkan 

beberapa narasumber dalam wawancaranya bahwa mereka pertama kali 

menyaksikan cara berpakaian Hip-Hop secara visual lewat televisi dan internet yang 

menampilkan video-video musik hip-hop yang terkenal di era tersebut, meski 

memang bagi beberapa narasumber yang mengenal hip-hop sebelum tahun 2000 

belum sepenuhnya bisa merasakan informasi lewat internet dan hanya bisa 

merasakan informasi lewat televisi dan di sebar luaskan dari orang per orang. 

Namun bagi mereka yang mengenal Hip-Hop di tahun 2000-an mengaku memang 

mendapatkan banyak informasi lewat internet terkait dengan Fashion Hip-Hop dan 

kebudayaan hip-hop. 


