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DAFTAR SINGKATAN


A & R			: Artist and Repertoirre
AD	: Angkatan darat
C & W			: Country and Western
BASF			: Badische Anilin und Soda Fabrik
BKS			: Badan Koordinasi Seni
CD			: Compact Disc
G 30 S/PKI		: Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia
Kostrad                       : Korps Cadangan Strategis Tentara Nasional Indonesia 
                                      Angkatan Darat
PKI			: Partai Komunis Indonesia
PLUR			: Peace, Love, Unity, Respect
PP			: Penetapan Presiden 
PT			: Perseroan Terbatas
R & B			: Rhtym and Blues
RRI			: Radio Republik Indonesia
SMA			: Sekolah Menengah Atas






DAFTAR ISTILAH



A Capella	: cara membawakan lagu tanpa menggunakan 
                                                        alat musik.
Additional Player	: pemain pengganti
Akompanimen	: cara membawakan lagu dengan iringan alat mu	
Art Rock                                        : subgenre dari musik rock yang memasukkan  
                                                        unsur-unsur musik tradisional. 
Aulos	: 	sejenis alat musik tiup pada masa yunani kuno yang terbuat dari kayu dan terdiri dari 2 pipa, masing-masing mempunyai reed ganda dan lubang jari, suaranya keras dan nyaring.
Beat	: irama.
Bintang Radio	: acara pencarian bakat yang diselenggarakan oleh   Radio Republik Indonesia untuk menemukan bakat-bakat penyanyi baru dalam bidang keroncong, seriosa dan hiburan. 
Blues	: genre musik yang lahir sekitar masa-masa singkat sebelum Perang Saudara di Amerika Serikat pada bulan April 1861. Setelah perang tersebut, orang-orang Negro memperbaharui genre musik jenis ini.
DJ	: Disc Jockey
Fashion	: 	pakaian atau busana.
Grup musik	: 	kelompok pemain musik yang menciptakan lagu, mengaransir bersamaan, dan kemudian merekamnya.
Genre	: 	aliran atau gaya sesuatu.
Hawaiian	: aliran musik dengan ciri khusus menggunakan alat musik ukulele dan Hawaiian slide gitar. Di Indonesia musik Hawaiian dipelopori oleh Pak Hoegeng sekitar tahun 1980-an
Hang Out	: aktivitas yang dilakukan bersama teman sebaya maupun keluarga untuk rileksasi ataupun bersenang-senang. 
Heavy Metal	: subgenre dari musik metal, aliran ini berorientasi pada riff-riff gitar yang penuh distorsi. Cirri selanjutnya dari musik ini adalah pilihan fashion pemainnya yang mirip dengan penggemar motor. Berkembang di Inggris sekitar tahun 1970, dengan pelopornya yaitu grup musik Judast Priest dan Motorhead.
Hits	: lagu andalan dari sebuah album, dan biasanya adalah lagu yang paling banyak di minati oleh pendengar
Improvisasi	: teknik bermain musik yang lebih menonjolkan permainan solo secara spontan.
Jazz	: salah satu aliran musik dengan ciri yang paling menonjol pada improvisasi yang dilakukan pemainnya.
Jazz Rock	: pertemuan dua genre yang melahirkan aliran musik baru di mana musik rock yang gahar tetap berbalut dengan nuansa kebebasan, pattern atau improvisasi khas jazz.
Jeans Belel	: celana jeans lusuh, biasanya robek dibagian tengahnya.
Koor	: cara menyanyikan sebuah lagu secara bersama-sama.
Lighting	: tata cahaya pada sebuah konser atau pertunjukkan.
Live Show	: konser, atau penampilan artis di atas panggung.
Lyra	: sejenis alat musik petik pada masa yunani kuno yang bentuknya mirip dengan alat musik harpa tetapi ukurannya lebih kecil, memiliki tali senar atau dawai berjumlah 5 sampai 7.
Mastering	: Proses terakhir dari sebuah rekaman, untuk membuat hasil mix lebih loud atau keras tanpa mengurangi kualitas dari sebuah lagu yang sudah di mixing.
Mixing	: proses menetralisir dan mencampur bunyi, biasanya dilakukan setelah proses rekaman
Nada Diatonis	: sistem tangga nada yang berasal dari barat,  terdiri dari tujuh jenis bunyi yaitu, do re mi fa sol la si. Aturan nada diatonis ini ditemukan oleh Guido Aretinius d’Arezzo, lahir di Perancis pada abad ke-9 kemudian menetap di Italia. Jasa Guido menemukan aturan nada diatonis ini menyebabkan orang sering menyebut aturan nada ini sebagai aturan nada Guidionis atau skala Guidionis
Nada Pentatonis	: sistem tangga nada yang berasal dari timur,  terdiri dari 5 jenis bunyi. Istilah pentatonis sendiri berasal dari bahasa Latin, pentetonicus
Ngak Ngik Ngok	: istilah yang populer sesudah diucapkan oleh Presien Soekarno dalam salah satu pidatonya, di tengah gencarnya kampanye Kepribadian Nasional. Musik yang dimaksud adalah musik pop barat dan rock  ‘n  roll.
Off Beat	: jenis musik yang berciri khusus pada ketukan drum yang setengah-setengah atau terkadang ketukan sengaja keluar dari pattern yang ada, gaya bermusik off beat dapat dikatakan mirip dengan reggae.
Pop	: berasal dari kata popular, dalam dunia musik sering diartikan sebagai musik yang sedang menjadi tren atau musik mainstream. Easy listening menjadi ciri musik pop, ini dikarenakan pop sendiri adalah musik yang lebih ditujukan kepada masyarakat luas.
Pop Kreatif	: salah satu gaya dalam musik pop yang cenderung menggungkan unsur-unsur estetika musik seni barat yang dianggap lebih mewah dan lebih “bermutu” dan berkembang pada dekade 1970-an.
Pop Rock	: musik rock yang sedang menjadi popular.
Progressive Rock	: subgenre musik rock, dengan gaya bermain yang lebih modern dan dinamis.   
Reggae	: musik dengan ciri khas rhythm gitar yang setengah-setengah dan feel drum yang cenderung tak beraturan, tetapi yang menjadi ciri paling menonjol dari reggae adalah tema lagunya yang berisi kritik sosial. 
Remix	: proses aransemen ulang sebuah musik atau lagu dengan beat yang lebih cepat.	
Repertoar	: semacam daftar partitur lagu yang akan dibawakan
Rock	: jenis musik yang berorientasi pada pukulan beat, petikan khas gitar listrik dengan suara besi terkikis dan irama vokal yang berteriak-teriak. Walaupun tidak selalu demikian, ada kalanya musik ini bertempo lambat serta instrument yang tegar serta keras.
Rocker	: musisi rock.
Rock’n Roll	: aliran musik dengan pengaruh blues yang kental,  di samping pengaruh jazz yang tampak dari progresi kordnya.  Akan tetapi dasar yang paling banyak mempengaruhi rock’n roll adalah diksi.
Side	: sebutan bagi setiap sisi dalam piringan hitam dan kaset
Skiffle	: aliran musik yang berisi gabungan antara bkues, folk, dan jazz. Aliran ini dikenal publik Inggris sebagai aliran musik yang mirip dengan rock’n roll, di populerkan pertama kali pada tahun 1956 oleh The Cavemen, sebuah grup musik asal Inggris,
Slenge’an	: pilihan gaya dalam  fashion ataupun bicara yang identik dengan seenaknya sendiri.
Solis	: penyanyi tunggal.
Soundtrack	: lagu atau musik tertentu yang mengiringi suatu film.
Stage	: panggung tempat pertunjukkan.	
Swing	:  salah satu aliran musik dengan aksen paling kuat pada walking bass line.
Tango	: salah satu musik tradisional khas Amerika Latin.
Tour	: konser sebuah grup musik lebih dari satu
                                            kota, biasanya dilakukan untuk promo album.


Trash Metal	: subgenre dari musik metal dengan ciri musik yang terdengar lebih agresif dengan permainan solo gitar yang cepat, drummer dari aliran ini biasanya menggunakan dua bass drum. Grup musik Metallica, Sepultura, Megadeth, Anthrax, dan Slayer biasa disebut “Big Four of Trash Metal”.
















DAFTAR GAMBAR


Gambar :                                                                                                      Halaman

1.  Gg. Potlot 14: Markas Grup Musik Slank……………………………...……      49

2.  Cover Album 1 Slank ………………………………………………...……..       49

3.   Cover Album 6 Slank: Lagi Sedih…………………………………………..       55

4.    Slank Formasi 13: Bimbim, Kaka, Pay, Indra, Bongky…………………....       57

5.    Slank Formasi 14: Bimbim, Kaka, Ridho, Abdee, Ivan…………...………..      57

6.    Cover Album 7 Slank ……………………………………………….….…        58

7.     Cover Album 14 Slank …………………………………….………….......       66

8.     ID Card Slank Fans Club Pusat…………………………………………...        72

9.     Sekretariat Slankers Club Jakarta Selatan……………………...…….……       76

10.   Slank menjadi duta ProFauna………………………………...…………….      92

11.   Usaha Merchandise Slank Milik Dibo………………………..……………     111

12.   Salah satu mobil jenazah gratis milik Dibo…………….………………….     112














DAFTAR TABEL

	Akar-akar Slank………………………………………………….…………...    47

Susunan Kepengurusan Slank Fans Club Pusat………….……...…..………    70
	Contoh lagu-lagu Slank berisi kritik sosial………………….…….…..…….     82
	Daftar Beberapa Orang Hilang Pada Tahun 1997 – 1998…………...……..       88
































DAFTAR LAMPIRAN



Lagu I Miss U But I Hate U sebagai protes Slank terhadap kenaikan pulsa telepon
































										
INTISARI

Skripsi ini berjudul Gaya Hidup dan Identitas Slankers di Jakarta Selatan 1990 – 2007. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk-bentuk gaya hidup serta pembentukan identitas Slankers yang merupakan fans dari grup musik Slank. Gaya hidup Slankers dalam skripsi ini dilihat penulis sebagai sebuah hasil dari transformasi nilai yang telah dilakukan oleh Slank melalui serangkaian kegiatannya. Melalui skripsi ini akan dibahas tentang musik rock di Indonesia dari era 1950-an hingga era 1990-an, pembahasan mengenai musik rock di Indonesia ini memberikan gambaran tentang bagaimana posisi Slank yang berdiri sejak tahun 1983 diantara grup-grup rock maupun solis rock Indonesia pada saat itu. Selanjutnya akan dibahas mengenai sejarah grup musik Slank yang antara lain berisi tentang bagaimana Slank pertama kali berdiri hingga masuk ke dapur rekaman, seputar pergantian personel, album-album, kegiatan hingga berdirinya Slankers Club yang merupakan komunitas resmi untuk mewadahi Slankers di seluruh Indonesia. 
Slank yang mengeluarkan album perdananya pada tahun 1990 menawarkan beberapa alternatif yang menunjukkan idealismenya sebagai sebuah grup musik yang peka terhadap masalah-masalah sosial. Beberapa alternatif yang ditawarkan Slank dapat dilihat lewat penampilan, gaya bahasa dalam lirik-lirik lagu, dan gaya bermusiknya. 
	Pada perkembangannya Slank dapat bertahan di blantika musik Indonesia dengan gaya alternatifnya. Hal inilah menyebabkan Slank mempunyai penggemar atau biasa disebut Slankers dengan jumlah yang sangat besar. Lebih dari itu, Slank melalui pesan-pesan yang diselipkan lewat lagu-lagunya, serta  melalui serangkaian kegiatannya mampu mempengaruhi pola pikir Slankersnya. Pengaruh tersebut pada akhirnya sampai pada tahap yang disebut gaya hidup. 
	Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis dengan menggunakan beberapa teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Teori - teori  yang digunakan adalah teori interaksi sosial yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, teori analisis fungsional yang dikemukakan oleh Robert K Merton, teori konsumsi yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, dan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Keempat teori ini sangat relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Selain 4 teori yang telah disebutkan di atas, penelitian ini juga menggunakan konsep tentang gaya hidup yang dikemukakan oleh David Chaney. Konsep ini sangat relevan untuk menjawab tentang permasalahan gaya hidup dalam era modernitas ini, khususnya untuk menjawab permasalahan gaya hidup Slankers.     
BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Permasalahan
Seni musik mempunyai ciri khas yang berbeda dari seni lainnya. Ini karena, musik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manusia di bidang keagamaan, politik maupun sosial. Fungsi semacam ini dapat berlaku jika musik diberikan pesan-pesan di dalamnya, misalnya; lagu yang berisi pesan-pesan sosial, kritik politik, dan sebagainya.Dieter Mack. Musik Kontemporer dan Persoalan Interkultural (ARTI, 2004), hlm. 7.
	Masyarakat Yunani Kuno sendiri mempercayai musik adalah ciptaan dewa-dewa atau manusia setengah dewa, seperti: Apollo, Amphion, dan Orpheus. Sehingga mereka percaya musik memiliki kekuatan ajaib yang dapat menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia; serta membuat mukjizat dalam dunia alamiah. Musik, bahkan menjadi bagian penting dalam upacara-upacara keagamaan mereka. Misalnya; sebuah lagu yang menceritakan pertempuran antara Apollo dan Naga dimainkan oleh seorang pemain Aulos, bernama Sakadas, pada Pekan Olah Raga di Phytia pada tahun 596 SM. Lagu ini merupakan deskriptif musik pertama dalam sejarah musik. Selain oleh bangsa Yunani Kuno, musik juga dikembangkan oleh bangsa Romawi, bahkan Nero adalah salah satu kaisar Romawi yang terkenal sebagai pemain musik. Kemerosotan
kekuasan Romawi mengakibatkan terhentinya beberapa kegiatan musik, dan setelah abad ke 5 M, hampir semua naskah tentang musik sekuler lenyap.2Rhoderick J. Mc Neill, Sejarah Musik I (Jakarta: Gunung Mulia, 2002),
 hlm. 3.
 
Yunani dan Romawi Kuno telah mewariskan beberapa ide dan pemikiran yang berhubungan dengan musik, antara lain: ide tentang melodi yang terkait dengan teks, tradisi penyajian musik berdasarkan improvisasi, dan filsafat musik sebagai; sistem teratur yang berhubungan dengan hukum alam, dan suatu kekuatan yang sanggup untuk mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku manusia.3Ibid..
	Perkembangan musik selanjutnya adalah periode musik klasik yang muncul sekitar abad ke 15 dengan tokoh besarnya yaitu Mozart dan Beethoven. Musik klasik sendiri dapat dikatakan berkembang hingga abad ke 17 dengan komponis-nya seperti Bach dan Vivaldi. Periode selanjutnya adalah kemunculan jenis musik blues pada abad ke 19 di Amerika. Kemunculan genre blues inilah yang selanjutnya melahirkan berbagai macam genre musik baru seperti; jazz, rock’n roll, rock, dan sebagainya. Genre rock sendiri berkembang pesat di Amerika dan Inggris, yang kemudian memberikan pengaruh besar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.
	Indonesia sekitar tahun 1970-an,  berkembang berbagai aliran musik dengan penggemarnya masing-masing. Di jalur pop ada nama-nama Trio Bimbo, D’Lloyd, The Mercy’s hingga Panbers. Untuk jalur art rock berdiri nama-nama besar macam Erros Djarot dan Guruh Gipsy. Selain itu gebrakan lain juga muncul dari genre dangdut ala Rhoma Irama, yang memadukan unsur melayu dan rock ala Deep Purple. Untuk genre rock, berdiri nama-nama besar, seperti: AKA, God Bless, dan  The Rollies yang mengusai panggung-panggung konser musik tanah air di era 70-an. Kemunculan beberapa grup musik rock di Indonesia pada saat itu disebabkan karena dahsyatnya pengaruh dari luar negeri, mengingat era 70-an grup musik rock dunia sedang mengalami masa kejayaan. Deep Purple, The Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath, dan The Rolling Stone adalah beberapa contoh grup musik besar dunia yang mempunyai pengaruh kuat di Indonesia. 
	Pada akhir 70-an hingga memasuki paruh 80-an, muncul sebuah komunitas musik yang bernama “Gank Pegangsaan”. Mereka adalah sekelompok seniman musik yang tinggal di kawasan elite, Menteng, Jakarta Pusat. Warna musik mereka pada masa itu menunjukan nuansa art, bisa art rock, rock progressive, jazz dan art pop. Musisi yang lahir dari komunitas ini antara lain: Fariz RM, Chrisye, Keenan Nasution dan Harry Sabar. Komunitas ini juga menghasilkan grup musik yang bernama Gank Pegangsaan.
Pada awal tahun 1983 lahir sebuah komunitas tandingan yang berasal dari wilayah Jakarta Selatan yaitu komunitas musik yang disebut “Potlot”. Warna musik pada saat itu telah bercorak mapan, dan melahirkan beberapa musisi antara lain Imanez, Kidnap, Oppie Andaresta, Andi Liani, Traxap, dan Slank. Mereka mengembangkan genre musik rock’n roll, blues, reggae dan beragam dinamika musik rock lainnya. Kedua gank itu tumbuh secara alami demikian pula persaingannya. Mereka mengutamakan energi kreatif dibanding energi fisik. Mereka menghabiskan waktu dengan mempelajari beragam musik asal mancanegara kemudian mengolahnya sendiri. Mereka juga memainkan musik sepanjang malam, dan baru berhenti setelah demo lagu selesai direkam.4”Gank Potlot + Gank Pegangsaan vs Gank Motor: Beda Hati, Beda Sikap, dan Beda Masa Depan”, Koran Slank, edisi 60/Desember – Januari 2008, hlm. 4. 
Pada era 1980-an dunia rekaman di Indonesia sedang ramai dengan kehadiran 3 kategori musik. Pertama; rock model Nicky Astria dan Ikang Fawzy. Kedua; pop kreatif dari Dedi Dhukun, dan yang ketiga; pop model Rinto Harahap dan Obbie Mesakh. Saat itulah komunitas potlot mulai dikenal oleh masyarakat luas setelah salah satu dari mereka, yaitu Slank berhasil menembus jalur rekaman walaupun musik Slank tidak termasuk 3 kategori  tersebut sekaligus dianggap tidak dapat menghasilkan keuntungan.
Slank didirikan pertama kali pada tahun 1983, awalnya bernama Cikini Stones Complex, sebuah grup band yang hanya memainkan lagu-lagu milik The Rolling Stones, telah berkali – kali berubah formasi. Pada formasi ke-13 Slank mempunyai personel yang profesional yaitu Bimbim (drum), Bongky (bass), Pay (gitar), Indra Q (keyboard), dan Kaka (vokal).
Pada album perdana, Slank menyajikan perpaduan musik rock’n roll, blues, reggae, dan ballad dalam satu warna musik khas Slank. Lirik lagunya-pun khas dengan anak muda, hal inilah yang menyebabkan musik Slank langsung mendapat sambutan dari berbagai kalangan pengamat musik. Di satu sisi, album ini mendapat tanggapan pro dan kontra karena tidak mengikuti pola musik yang sudah ada, atau sama sekali tidak berkiblat pada satu warna musik tertentu, namun di sisi lain, album ini mendapat sambutan pasar luar biasa. Melalui ungkapan-ungkapan lirik yang lugas dan nyeleneh, Slank mengemas tema lagu yang berisi tentang kehidupan anak muda dengan segala problemanya, kritik politik dan sosial. Lagu-lagu mereka juga dianggap mencerminkan suatu pemikiran dan ketegasan sikap hidup, maka makin jelaslah posisi Slank sebagai grup musik yang mengusung pemikiran dan sikap hidup baru. 
Dalam konteks kesenian, reaksi-reaksi yang muncul dan dilandasi oleh pengalaman dan motivasi yang berbeda terhadap suatu permasalahan melahirkan aneka ragam bentuk kreasi seni. Dalam perspektif Freudian, keterlibatan individu dalam kegiatan seni memberi peluang atau menjamin eksternalisasi dorongan-dorongan naluriah bawaan untuk diakui secara budaya. Berkesenian memberi kesempatan pada manusia untuk melepaskan dorongan-dorongan libidonya bertransformasi melalui ego. Proses transformasi ini dikenal sebagai sublimasi, yaitu suatu proses yang mengarahkan energi naluriah dorongan egoistik instinktif dari tujuan-tujuan seksual ke tujuan-tujuan yang lebih tinggi seperti misalnya kesenian, agama, moral, dan sebagainya.5Tjetjep Rohendi Rohidi, Ekspresi Seni Orang Miskin: Adaptasi Simbolis Terhadap Kemiskinan (Bandung: Nuansa, 2000), hlm. 32.
 
Komposisi yang disajikan Slank ternyata mampu memberikan efek yang lebih luas. Lirik-lirik, musikalitas, serta gaya mereka mampu memberi pengaruh kepada penggemarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Sumaryo L. E, bahwa irama memberi pengaruh motoris fisik bersifat mutlak, yang selanjutnya dapat memberi efek yang bersifat psikologis. Melodi memberi pengaruh pada jiwa seseorang, demikian pula harmoni, yang dapat dihayati oleh musikus atau pecinta musik. 
Musik pop seperti; beguine, cha-cha, tango, rock, dan yang lainnya, jika dimainkan dengan menggunakan beat yang teratur akan menyebabkan adanya semacam rasa ketegangan tanpa disadari oleh penghayatnya. Orang yang mendengarkan musik demikian, bahkan yang hanya mendengarkan sekilas saja-pun, secara tidak sadar akan mengikuti beat musik yang didengarnya. Hal ini dikarenakan denyutan jantung dan peredaran darah kita secara motoris akan mengikuti tekanan ketegangan ritmis yang dipancarkan. Sedangkan melodi hanya memberikan suasana tertentu yang sifatnya tidak mutlak. Pendengar yang satu mungkin terpengaruh, sedangkan bagi pendengar yang lain mungkin tidak akan terpengaruh sama sekali. Ketegangan yang ditimbulkan musik demikian, ada saatnya tidak tertahankan lagi. Ketegangan itu perlu disalurkan melalui gerak-gerak fisik yang ritmis pula. Misalnya; gerakan kaki yang mengikuti tempo musik. Jika cara seperti itu tidak dapat dilakukan, penyaluran ketegangan dapat mengambil bentuk lain, seperti; berteriak dalam bentuk yang ekstrim. Reaksi seperti ini sebagian besar tergantung dari sifat jiwa seseorang atau sifat suatu komunitas yang berhadapan dengan sajian musik populer tersebut.6Sumaryo L. E, Komponis, Pemain Musik, dan Publik (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1978), hlm. 125.
Slank dalam perjalanan karirnya tidak hanya menjadi sebuah grup musik saja, namun lebih dari itu Slank mampu mengilhami lahirnya sebuah gaya hidup yang tidak sejalan dengan mainstream yang berkembang. Semua ini mempunyai pengaruh besar bagi penggemarnya, yang lebih dikenal dengan sebutan Slankers. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari banyaknya Slankers yang mengikuti gaya hidup idolanya tersebut, mulai dari gaya rambut, fashion, hingga sikap-sikap hidupnya. 
Slankers dalam perkembangannnya menjadi satu komunitas dibawah SFC (Slank Fans Club). SFC adalah komunitas pusat bagi Slankers yang bertempat di Gg. Potlot 14, Jakarta Selatan. Bahkan di tiap-tiap kotanya sendiri Slankers juga mempunyai komunitas cabang dari SFC Pusat, yaitu Slankers Club. Tiap-tiap kota yang mempunyai Slankers Club akan diresmikan oleh Slank dan Bunda Iffet selaku manajer dari Slank, dan keorganisasiannya akan dicatat sebagai anggota dari SFC pusat. Slankers Club dalam perkembangannya harus mempunyai kegiatan yang positif dan diarahkan agar menjadi sebuah badan usaha yang mandiri. Slankers Club Jakarta,  yang diketuai oleh Firman Abadi atau yang lebih dikenal dengan Dibo Piss, adalah contoh dari Slankers Club yang mandiri. Slankers Club Jakarta berkembang menjadi sebuah badan usaha swasta yang memproduksi pernak-pernik atau merchandise Slank. Sebagai badan usaha, Slankers Club Jakarta mempunyai tenaga kerja merekrut karyawan yang juga Slankers, dalam perkembangannya Slankers Club Jakarta  bahkan mampu menyediakan mobil jenazah gratis yang bisa digunakan oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengungkapkan pengaruh grup musik  Slank terhadap Gaya Hidup Slankers Jakarta Selatan tahun 1990 – 2007. Adapun permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:  
 
1. Bagaimana perkembangan grup musik Slank dari tahun 1990 hingga tahun 2007?
2. Bagaimana grup musik Slank memberikan pengaruh terhadap gaya hidup Slankers Jakarta Selatan dan apa saja bentuk-bentuk pengaruhnya?

B.  Ruang Lingkup
Setiap penulisan sejarah dituntut untuk menentukan batasan-batasan agar diperoleh kejelasan pemahaman. Batasan-batasan yang dimaksud adalah ruang lingkup spasial, temporal, dan keilmuan.
Ruang lingkup spasial dalam hal ini adalah wilayah Jakarta Selatan. Wilayah tersebut merupakan daerah berdirinya Slank dan mengalami perkembangan menjadi besar sekaligus mempunyai penggemar fanatik.
Disamping ruang lingkup spasial, penulis juga menggunakan pembatasan ruang lingkup temporal. Skope temporal penulisan ini mengambil rentang waktu  antara tahun 1990-2007. Tahun 1990 adalah tahun Slank mengeluarkan album pertama mereka yang secara mengejutkan meledak di pasaran meskipun dengan konsep musik yang tidak mengikuti selera pasar pada waktu itu. Batasan akhir penulisan tahun 2007. Pada akhir tahun 2005 Slank mengeluarkan album ke 13 yang berjudul Slankissme. Album tersebut memuat Manifesto Slank, yaitu 13 ajaran tidak sempurna Slankisme. Manifesto Slank sendiri di cetuskan oleh Slank pada tahun 2006 lewat koran Slank dan pada serangkaian konsernya. Pada tahun 2007 pengaruh dari album ke 13 ini mulai menyebar, yang ditandai dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Slankers. 
Ruang lingkup keilmuan adalah ilmu sejarah. Kuntowijoyo mengungkapkan bahwa sejarah adalah ilmu tentang waktu, yang di dalamnya mencakup 4 hal, yang salah satunya ditandai dengan adanya perubahan, hal ini terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran, dan biasanya perubahan itu terjadi karena pengaruh dari luar.7Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1997), hlm. 12-15. 
   
Selain itu, penulisan ini juga menggunakan metodologi sejarah untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau. Lebih lanjut lagi, ruang lingkup keilmuan skripsi ini termasuk dalam sejarah sosial budaya. Batasan kebudayaan dalam hal ini dilihat sebagai dimensi simbolik dan ekspresif kehidupan sosial.8Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 135. 
 Gaya hidup komunitas Slankers Jakarta Selatan, dilihat penulis sebagai gaya hidup yang dipengaruhi oleh Slank, dan diekspresikan secara simbolik dalam kehidupan sosialnya. Di samping itu, penulisan skripsi ini juga menggunakan ilmu bantu dari disiplin ilmu lainnya.

Tinjauan Pustaka
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa buah buku yang berkaitan dengan objek penelitian. 
Buku yang pertama adalah berjudul Dibo Piss Senator dari Gg. Potlot.9Fury Qonzano, Dibo Piss Senator dari Gg. Potlot (Jakarta: Dibo Center, 2009). Buku terbitan Dibo Center ini mengulas bagaimana kondisi Indonesia pada saat terjadi krisis moneter, tentang tatanan sosial dan hukum di Indonesia hingga perjuangan Dibo untuk membentuk suatu komunitas Slank Fans Club Jakarta Selatan hingga menjadi  komunitas yang mandiri khususnya secara ekonomi. Buku ini juga mengulas tentang perjalanan grup musik Slank.
Melalui buku tersebut, penulis akan menguraikan sejarah grup musik Slank, dari pertama berdiri, diterima oleh produser, hingga dapat eksis hingga sekarang. Buku tersebut juga digunakan penulis untuk menguraikan tentang berdirinya Slank Fans Club, yang merupakan komunitas penggemar Slank. 
Buku yang kedua adalah berjudul Komponis, Pemain Musik, dan Publik.10Sumaryo L. E, op.cit, Buku ini digunakan penulis untuk menganalisis tentang proses-proses yang terjadi diantara pemain musik dan publik. Buku ini mengulas tentang hal-hal apa saja yang dapat memberikan pengaruh antara musisi dan penggemarnya. Seperti ditulis oleh Sumaryo L.E bahwa imitasi grup musik seperti kaca mata hitam, rambut gondrong dan kusut jika sudah membuat remaja mengikutinya maka keadaan akan menjadi tidak menarik lagi. Suasana demikian, dalam usia remaja, sangat mudah meningkat menjadi suatu perkembangan ke arah mentalitas yang cenderung untuk menyeleweng dari kebiasaan-kebiasaan yang mengikat, adanya keinginan yang sebebas-bebasnya untuk berasosiasi dengan sifat membandel, mengerjakan kenakalan-kenakalan yang kelihatan sepintas tidak merugikan apa-apa akan tetapi dapat menuju ke arah timbulnya keadaan sosial yang lebih serius, dan sebagainya. Ekses-ekses yang dianggap disebabkan oleh pernyataan musik sebagai musik, ternyata sebenarnya merupakan akibat dari unsur-unsur non musikal atau unsur-unsur yang terletak di luar musik itu sendiri.
Melalui uraian-uraian yang ada di buku tersebut, penulis akan menguraikan bagaimana Slank dapat mempengaruhi Slankersnya, baik itu lewat musik, fashion, hingga lewat pemikiran-pemikirannya yang tertuang dalam lagu. 
Buku yang berjudul Lifestyles: Sebuah Pengantar Komprehensif11David Chaney, Lifestyles: Sebuah Pengantar Komprehensif. Terjemahan Nuraeni. (Yogyakarta: Jalasutra. 1996.)
adalah referensi ketiga yang digunakan penulis. Buku ini mengulas tentang konsep-konsep gaya hidup dengan beragam fenomenanya dalam kehidupan. Penulis menggunakan buku ini untuk memahami tentang konsep-konsep gaya hidup, sekaligus hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhinya. Jika gaya hidup dipandang sebagai ciri dunia modern, atau yang biasa juga disebut modernitas, maka gaya hidup bisa diartikan sebagai pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang lain. Dalam interaksi sehari-hari kita dapat menerapkan suatu gagasan mengenai gaya hidup tanpa perlu menjelaskan apa yang kita maksud, dan kita benar-benar tertantang bahkan sulit untuk menemukan deskripsi umum mengenai hal-hal yang merujuk pada gaya hidup. Oleh karena itu, gaya hidup membantu memahami apa yang orang lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan apakah yang mereka lakukan bermakna bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.12Ibid., hlm. 40.

Penulis menggunakan buku tersebut untuk menganalisis pola-pola gaya hidup Slankers yang dipengaruhi oleh Slank. Gaya hidup Slankers sendiri dilihat penulis dari berbagai aktivitas mereka, pilihan-pilihan fashion hingga pemikirannya ketika dihadapkan pada kondisi sosialnya. 

D. Kerangka Konseptual dan Pendekatan
Ilmu sejarah memerlukan cara untuk mengorganisasi fakta untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau, yang disebut sebagai metode sejarah.13Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah (Jakarta : Gramedia, 1992), hlm. 9.
 Terkait dengan analisis terhadap suatu peristiwa sejarah, Sartono menganjurkan sejarawan untuk menerapkan konsep-konsep atau teori-teori ilmu sosial, agar menghasilkan penulisan sejarah yang bersifat kritis dan analitis.14Ibid., hlm.125.

Penulisan sebuah peristiwa sejarah memerlukan sumber-sumber dan fakta  sejarah yang disusun secara kronologis dan analitis. Analisis terhadap fakta-fakta sejarah tentang suatu peristiwa memerlukan teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.
Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan empat teori, pertama adalah teori analisis fungsional Robert Merton, kedua; teori interaksi sosial yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto; ketiga adalah teori konsumsi yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu dan yang keempat adalah teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber.
Menurut Merton, fungsi dapat dibedakan menjadi fungsi manifest dan fungsi latent. Fungsi-fungsi manifest adalah konsekwensi-konsekwensi objektif yang menyumbang pada penyesuaian terhadap sistem itu yang dimaksudkan (intended) dan diketahui (recognize) oleh partisipan dalam sistem itu, fungsi manifest datang secara nyata dan disengaja. Sedangkan fungsi-fungsi latent adalah konsekwensi penyesuaian sistem yang tidak dimaksudkan dan tidak diketahui oleh partisipan dalam sistem, sifat fungsi ini tidak terorganisir dan tidak disengaja.15Robert K. Merton, Sosial Theory and Sosial Structure (New Delhi, American Publishing, 1981), hlm. 105.

Kendati demikian, Merton beranggapan, tidak semua pola tindakan dapat diasumsikan mempunyai konsekwensi yang menguntungkan sistem atau memenuhi prasyarat fungsionalnya. Ada tindakan yang dapat mempunyai konsekwensi tidak relevan untuk kepentingan keseimbangan sistem, yang disebut disfungsional. Merton juga meyakini, bahwa struktur atau institusi tidak hanya menyumbangkan pemeliharan bagi sistem sosial, namun juga dapat menyumbangkan akibat negatif bagi sistem sosial. Dalam hal ini Merton mencoba untuk melakukan revisi mengenai fungsi atau pemikiran fungsionalisme awal. Dalam pandangan Merton, sebuah struktur sosial atau pranata sosial memiliki fungsi positif terhadap suatu unit sosial tertentu, namun juga memiliki fungsi negatif.16Ibid..

Oleh karena kajian yang dilakukan oleh Merton merupakan kajian yang berparadigma fakta sosial,17George Ritzer dan Douglas J. Goodman. Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 22.
 maka penelitian ini mencoba menganalis apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Slank sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap penggemarnya.  
Terkait dengan analisis tersebut, maka penulis akan menggunakan teori interaksi sosial untuk melihat pengaruh antara sebuah grup musik dengan penggemarnya. Teori interaksi sosial yang dikemukakan Soerjono Soekanto dipandang penting sebagai alat bantu yang menguatkan argumentasi penulis. Menurut Soerjono Soekanto interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.18Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 67.
 Dalam konteks penelitian ini, penulis melihat adanya interaksi sosial  antara Slank dan Slankers, maupun sebaliknya. Interaksi ini terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi yang menjadi salah satu syarat terjadinya interaksi sosial berlangsung melalui berbagai macam kegiatan dan media.
Syarat terjadinya interaksi sosial yang lain adalah adanya kontak sosial. Soejono Soekanto, demikian ia melanjutkan, suatu kontak dapat pula bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi apabila komunikasi dilakukan secara langsung, seperti misalnya apabila orang-orang tersebut berjabat tangan, saling senyum dan seterusnya. Sebaliknya kontak sekunder memerlukan perantara.           	 19Ibid., hlm. 73.
 Kontak sosial yang terjadi diantara Slank dan penggemarnya ataupun sebaliknya, antara lain dilakukan melalui; acara open house yang berisi tentang diskusi musik hingga seputar kegiatan-kegiatan yang lain. Kontak sosial yang lain bisa dilihat melalui media-media khususnya Koran Slank, dan SMS Bunda. Melalui  media ini, Slankers dapat menceritakan seputar pengalamannya maupun kritik-kritik yang terkait dengan Slank. Hal ini dapat dikatakan telah terjadi interaksi sosial antara Slank dan Slankersnya walaupun kontak sosial yang terjadi adalah kontak sosial yang bersifat sekunder. 
Seiring dengan terjadinya interaksi sosial, maka jumlah Slankers pun semakin banyak. Mereka lama-kelamaan membentuk suatu kelompok-kelompok sosial baru dalam masyarakat. Suatu  kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu dinamis serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun kuantitasnya. Kelompok tadi dapat menambahkan alat-alat perlengkapan untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsinya yang baru dalam perubahan-perubahan yang dialaminya, atau bahkan sebaliknya dapat mempersempit ruang lingkupnya.20Ibid., hlm. 127.
  
Max Weber mengungkapkan bahwa perubahan sosial merupakan suatu proses pergeseran sosial yang mencakup sistem kultural, struktur sosial dan struktur teknologi dalam jangka waktu tertentu. Jika dikaji lebih dalam teori perubahan sosial dapat diartikan sebagai teori yang melihat perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai suatu proses perubahan dan pembentukan nilai-nilai modern. Teori ini menekankan pentingnya arti individu. Faktor-faktor penyebab perubahan dan pertumbuhan masyarakat terletak pada diri individu, yakni berupa nilai-nilai atau values yang dimiliki oleh warga masyarakat. Penyebab dari adanya perubahan sosial sendiri adalah adanya transformasi nilai di kalangan masyarakat.21Max Weber, The Protestan Ethic and The Spirit Of Capitalisme dalam “Dakwah Untuk Perubahan Sosial”, Majalah MTD (Manekha Tunggal Dharma), edisi 210/Desember/1999, hlm. 20. 
  Transormasi nilai ini dilihat penulis terjadi diantara Slank dan Slankersnya lewat pemikiran-pemikiran atau sikap hidup yang tertuang dalam slogan PLUR (Peace Love Unity dan Respect). Lewat PLUR Slank mengarahkan Slankers untuk menjadi suatu komunitas yang pandai, kreatif, santun dan mau bekerja keras. Semua ini adalah cita-cita untuk bersama-sama melakukan perubahan sosial yang lebih baik
Penulis juga melihat komunitas Slankers adalah komunitas yang tercipta melalui kegiatan konsumi. Pierre Bourdieu mengungkapkan bahwa konsumsi adalah salah satu jalan yang bertujuan untuk mendapatkan identitas diri, bahkan bourdieu menambahkan konsumsi digunakan untuk tujuan pembedaan sosial. Barang-barang atau komoditas yang dikonsumsi oleh Slankers akan mempunyai makna sendiri, atau dapat dikatakan berfungsi secara simbolis. Komoditas-komoditas yang dikonsumsi mereka berfungsi sebagai penanda, seorang Slankers ingin dimaknai secara berbeda lewat kegiatan konsumsinya. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa budaya (gaya hidup, dan sebagainya) merupakan pertarungan antara berbagai kelompok dan kelas sosial dalam masyarakat dan identitas diperlukan untuk membedakan antara satu kelompok dan kelompok yang lain.22John Storey, Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm. 146-147.
  

E. Metode Penelitian
Oleh karena penelitian ini berbicara mengenai perkembangan dan perubahan masyarakat, maka penelitian menggunakan analisis kualitatif. Menurut Kuntowijoyo, metode analisis kualitatif adalah menggunakan hermeunetika berupa interpretasi terhadap pemikiran, perkataan, perbuatan.23Kuntowijoyo, op. cit., hlm. 219-220.
 Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Dengan mempergunakan metode sejarah, sejarawan berusaha merekonstruksi sebanyak-banyaknya dari peristiwa masa lampau.24Luis Gottschalk, Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI  Press. 1975), hlm. 32.
 Metode sejarah merupakan sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis. Metode sejarah digunakan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan sejarah, menilai secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasilnya dalam bentuk tulisan ilmiah.25Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Bandung: Mega Boookstore, 1964), hlm: 11. Penerapan metode sejarah kritis dibagi menjadi empat tahapan, Adapun tahapan-tahapan metode sejarah kritis adalah sebagai berikut:

Heuristik	
Yaitu pengumpulan sumber baik primer maupun sekunder yang digunakan dalam penulisan sejarah. Bahan-bahan yang dikumpulkan adalah sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
	Sumber primer diperoleh dari arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun sumber primer yang digunakan adalah pencarian hasil wawancara dengan personil Slank walaupun hanya melalui surat kabar dan majalah, penulis mengalami kesulitan untuk bisa melakukan wawancara dikarenakan jadwal konser Slank yang padat, wawancara langsung dengan Bunda Iffet selaku manajer dari grup musik Slank, wawancara dengan Firman Abadi selaku ketua dari Slankers Club Jakarta sekaligus pelopor berdirinya Slankers Club, dan wawancara dengan Slankers lainnya. 
	Sumber sekunder digunakan untuk melengkapi data yang tidak ditemukan dalam sumber primer. Sumber sekunder tersebut berupa koran-koran yang memuat kegiatan Slank maupun Slankersnya. Untuk sumber sekunder ini peran Koran Slank sangat berpengaruh, karena Perusahaan Penerbit Koran Slank adalah PT. Pulau Biru Indonesia yang merupakan badan usaha milik Slank, yang lokasinya berada di Jakarta Selatan. Sumber sekunder lain yang digunakan penulis adalah Tabloid Rock. Penulis menggunakan tabloid ini untuk menyusun gambaran umum tentang perkembangan musik rock di Indonesia khususnya periode 1980-1990. Ulasan ini digunakan untuk memberikan gambaran posisi Slank ketika pertama kali berdiri yaitu pada tahun 1983 hingga akhirnya dapat diterima oleh perusahaan rekaman pada tahun 1990, walaupun dengan konsep musik yang tidak sejalan dengan mainstream yang berkembang saat itu. 


Kritik Sumber
Kegunaan pengumpulan informasi yang dapat diperoleh dari sumber sejarah, baik kritik intern maupun ekstern. Kritik ekstern bertugas menjawab pertanyaan mengenai keaslian suatu sumber. Kritik intern bertujuan membuktikan bahwa informasi dan kesaksian yang diberikan oleh sebuah sumber itu merupakan informasi yang memang dapat dipercaya kebenarannya. 
Beberapa sumber yang penulis peroleh dan dilakukannya kritik sumber diperoleh beberapa sumber yang teruji keotentikannya, sebagian diantaranya  melalui kritik intern dan penelusuran sumber melalui wawancara dapat diketahui kebenaran isi sumber yang penulis kehendaki.

Interpretasi 
Interpretasi adalah suatu usaha untuk memahami fakta sejarah, memilah dan menetapkan fakta yang bisa digunakan maupun yang tidak, serta menyusun fakta tersebut berdasarkan kronologi peristiwa yang saling berkaitan. Sintesa digunakan untuk memahami makna yang sebenarnya dari bukti-bukti sejarah yang telah diseleksi dan dinilai secara akurat selanjutnya dilakukan tahapan sintesa untuk mengurutkan dan merangkaikan fakta-fakta serta mencari hubungan sebab-akibat.

Historiografi
Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian berupa penulisan sejarah. Karya ilmiah ini harus mampu menciptakan atau merekonstruksi kembali secara lengkap. Dengan demikian permasalahan mengenai Pengaruh Grup Musik Slank terhadap Gaya Hidup Slankers Jakarta Selatan 1990-2007 dapat terungkap. 

F. Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan tentang Pengaruh Grup Musik Slank terhadap Gaya Hidup Slankers Jakarta Selatan 1990-2007 terdiri dari lima bab, yaitu:
Bab I	: berisi pembahasan mengenai latar belakang dan permasalahan, ruang  lingkup, tinjauan pustaka, kerangka teoritis dan pendekatan, metode penelitian dan penggunaan sumber, sistematika penulisan. Bab ini menjadi penting artinya sebagai pemandu penulisan agar lebih fokus dengan tema penelitian yang diangkat.
Bab II	: bab ini membahas tentang lanskap musik Indonesia di tahun 1980-an. Pembahasan ini berguna untuk memberikan gambaran tentang posisi grup musik Slank di blantika musik Indonesia pada saaat itu. 
Bab III	: bab ini membahas sejumah hal penting mengenai sejarah musik Slank. Penulis memfokuskan pembahasan grup musik Slank pada seputar kapan Slank pertama kali berdiri, pergantian personil, album-album hingga penghargaan-penghargaan yang diterimanya.
Bab IV	: dari ketiga bab sebelumnya, bab ini merupakan bab inti penelitian ini. Pada bab ini penulis akan membahas seputar Slank Fans Club. Selanjutnya penulis akan menganalisis bagaimana Slank memberikan pengaruh terhadap Slankersnya di sekitar kawasan Gg. Potlot, Jakarta Selatan. Pengaruh tersebut akan dilihat penulis dari tiga segi, yaitu; segi sosial, ekonomi, dan budaya.
Bab V	: penutup, meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dikaji dan saran.

















BAB II
MUSIK ROCK DI INDONESIA


Pada bab ini penulis akan mengulas tentang perkembangan musik rock di Indonesia. Namun sebelum masuk ke pembahasan tersebut, penulis akan sedikit mengulas tentang asal-usul terjadinya musik hingga musik di Barat setelah terjadi Perang Dunia. Pembahasan itu diperlukan penulis untuk melihat bagaimana perkembangan musik di Barat, yang kemudian melahirkan genre-genre musik baru, khususnya genre rock yang mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan musik di dunia, termasuk Indonesia. Mengenai musik rock di Indonesia, penulis akan mengulas tentang bagaimana proses masuknya musik barat ke Indonesia, hingga kehidupan musik rock pada masa demokrasi terpimpin hingga pada masa orde baru.   

 Sejarah Munculnya Musik Rock di Dunia
Perang Dunia II mengakibatkan runtuhnya kekuasaan Eropa Barat atas politik dunia sehingga zaman imperialisme Eropa berakhir. Peta dunia berubah secara radikal beberapa kali sepanjang tahun 1945 sampai sekarang. Kekaisaran Inggris runtuh kemudian disusul dengan kemerdekaan India, Burma, dan Pakistan (1947-1948), Malaysia (1957), dan negara-negara jajahan Inggris lainnya. Setelah tahun 1945, kesenian, khususnya seni musik, banyak dipengaruhi kecenderungan-kecenderungan dunia. Kecepatan proses perubahan dalam gaya musik yang sudah mulai tampak
sejak pertengahan abad ke-20, menjadi semakin cepat dan beraneka ragam selama akhir abad ke-20. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah universitas dan konservatori di seluruh dunia. Sejak tahun 1945, jumlah komponis professional yang aktif menciptakan musik sangat meningkat.Rhoderick J. Mc Neill, Sejarah Musik II (Jakarta: Gunung Mulia, 2003), hlm. 432. 
Sekitar tahun 1950 sampai 1960-an, adalah masa pemulihan pasca perang dunia II dan masa awal perang dingin. Krisis ekonomi menghinggapi hampir semua negara di dunia. Pengiritan sektor industri, menjadikan kelas-kelas pekerja makin jauh dari taraf kesejahteraan. Mendapatkan hiburan seperti opera dan pertunjukan musik klasik, adalah sebuah hal yang mustahil bagi kelas pekerja. Mereka akhirnya menciptakan alternatif-alternatif hiburannya sendiri. Fenomena musik underground di Paris, musik alternatif di Amerika (blues, jazz dan rock ‘n roll) serta Punk di Inggris, harus dilihat sebagai bentuk-bentuk alternatif dalam bermusik. Selanjutnya dunia masuk dalam masa perang dingin. Pertarungan dua ideologi yang bertolak belakang, menyeret masyarakat dunia dalam perang dingin penuh persaingan dan konflik. Kejenuhan akan korelasi antara perang dingin dan kehidupan sehari-hari, melahirkan semangat Do It Yourself (DIY) atau berusaha untuk menjadi diri sendiri. Semangat DIY menjadi semboyan utama Flower Generation, sebutan buat generasi di pertengahan 60-an sampai 70-an. Semangat DIY ini juga diadaptasi dalam dunia musik. Semangat untuk membuat gaya sendiri, label sendiri dan musik sendiri, benar-benar tumbuh di jaman itu. Wajar jika banyak musik-musik alternatif yang ada saat ini, lahir dan berkembang pada era 70-an. Sebut saja beberapa genre besar seperti punk, rock ‘n roll, rock, metal dan reggae.25”Fans Club Terbesar di Indonesia” (online), http:/www.fansclubterbesar .com, dikunjungi pada 3 November 2009.


Rock’n roll: Awal Kemunculan Hingga Perkembangannya
Istilah rock’n roll pertama kali ada lewat lagu berjudul We’re Gonna Rock and We’re Gonna Roll yang dibuat oleh Moondog.John Handol ML, Nyanyian Lucifier: Ikhwal Penciptaan, Pengaruh Terhadap Kerohanian, Kesehatan Dan Kejiwaan (Yogyakarta: Yayasan Andi, 2002), hlm. 97
 Beberapa tahun setelah itu, Alan Freed, , yang bekerja sebagai penyiar radio di Claveland, Amerika Serikat, tertarik dengan musik jenis baru ini. Sebagai sebuah uji coba, Freed merekam salah satu lagu dari musik baru itu, dan diputar dalam program acara yang diasuhnya. Ia menyebut musik  ini sebagai rock’n roll. Di luar dugaan, begitu rekaman itu selesai diputar, respon pendengar begitu spontan, dan pada umumnya mereka menginginkan Freed memutar nomor-nomor lain dari musik rock’n roll itu. yang lebih mengejutkan lagi adalah yang meminta lagu-lagu rock’n roll itu sebagian besar adalah orang-orang kulit putih yang pada saat itu bisa dikatakan anti untuk mendengarkan musik-musik negro. Itulah awal kelahiran rock’n roll, sebuah jenis musik yang mampu menembus segala batas, mulai dari ras, sosial, religi, bahkan batas politik.“Rock Lahir dan Menggelinding” Tabloid Rock, edisi 10 tahun ke 1 minggu ke 4, Mei 2002, hlm. 9.
 
Musik orang-orang negro tersebut menjadi sangat penting pada abad ini, hal ini disebabkan karena musik mereka-lah yang mampu membuat seluruh dunia menjadi satu. Musik yang datang dari orang-orang negro itu dapat dikatakan, sebagai salah satu jembatan yang sanggup menghubungkan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya.Remy Sylado, Menuju Apresiasi Musik (Bandung: Angkasa, 1983), hlm. 71.

Sejak saat itu, rock’n roll menjadi semakin populer,Dalam musik, istilah populer tidak ada hubungannya dengan pop. Pengertian musik populer, didasarkan pada awalnya yaitu sebagai lagu rakyat yang berasal dari bahasa-bahasa yang lazim dipakai di Eropa, terutama Spanyol, Italia, dan Perancis. Dalam bahasa Inggris, lagu rakyat disebut folk song, ini jelas berbeda dengan bahasa Italia, Perancis, dan Spanyol. Bahasa Italia menyebut lagu populer dengan canto populare, dalam bahasa Spanyol disebut cancion popular, dan dalam bahasa Perancis disebut chanson populaire. Namun sekarang dalam dunia musik istilah populer disamakan dengan istilah pop, yang dimaksudkan sebagai lagu yang mudah hidup dan dihafal masyarakat. Lebih lanjut lihat Sylado, Remi, Ibid., hlm. 75 
 walaupun akar musik ini adalah milik kulit hitam. Salah satu catatan penting dalam perjalanan dan perjuangan musik rock mencari identitas dan pengakuan itu terjadi pada tahun 1954. Saat itu lewat sebuah kelompok yang menamakan dirinya, The Crows, rock’n roll mulai menunjukkan kekuatannya sebagai warna musik yang mempersatukan generasi secara universal, tak peduli apapun warna kulitnya. Hal ini disebabkan karena tiga buah lagu The Crows yang berjudul, Hucklebuck, Long Gone, dan Pink Campagnie, berhasil menjadi hits atas pilihan para pendengar radio di Amerika yang terdiri dari kaum kulit hitam dan kulit putih.Musik orang-orang negro atau orang-orang kulit hitam memang bisa dikatakan sebagai musik yang mampu menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda, seperti yang terjadi di Indonesia, sebelum Wage Rudolf Supratman menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ia bergabung dalam sebuah band gabungan yang terdiri dari orang Belanda dengan orang pribumi, dan memainkan musik-musik kulit hitam tersebut. Grup band tersebut bernama Black and White, didirikan di Ujung Pandang tahun 1920. Lebih lanjut lihat Sylado, Remy. Ibid..  

Musik rock’n roll tidak lagi menjadi momok bagi industri. Perusahan-perusahaan rekaman besar Amerika seperti, Columbia, R.C.A, Victor, Capitol dan Decca, mulai berlomba-lomba merekam rock’n roll, apalagi setelah Bill Halley dengan rekamannya Rock Around The Clock berhasil mencapai rekor penjualan mencapai 15 juta kopi piringan hitam yang merupakan jumlah penjualan spektakuler di tahun 1954, musik rock’n roll menjadi ajang perburuan dari industri musik. Sejarah rock’n roll, seperti yang tertulis di buku Charlie Gillet The Sound Of The City, mengungkapkan bahwa kelahiran musik rock’n roll sebagian besar dipengaruhi oleh adanya fenomena banyaknya indie label dan terobosan pasar yang selama ini diabaikan oleh label besar.Ketika rock’n roll dilahirkan setelah perang dunia kedua, industri rekaman masih didominasi enam major label raksasa: Capitol, MGM, Decca, Mercury, Columbia dan RCA. Kebanyakan dari mereka lebih memilih wilayah musik populer, sementara label-label kecil lebih memilih musik-musik bergenre R&B, country dan western (C&W). Saat itu major label memandang musik rock’n roll tidak memiliki pasar besar ditambah lagi para A&R (Artist & Repertoirre ) label-label besar juga sedikit sekali yang rela berkonsentrasi di genre tersebut. Lebih lanjut lihat “Label Independen Lahirkan Rock’n Roll”, Tabloid Rock Edisi 30, tahun 1, minggu ke 4, Oktober 2002, hlm. 25.
 
Di Inggris sendiri musik rock’n roll dipelopori oleh Tommy Steele. Walaupun dikenal sebagai perintis musik rock’n roll, Tommy memulai perjalanan musiknya di genre musik  country. Bersama grupnya The Sons Of The Sadle, dia mulai sering muncul menyanyi dengan iringan gitarnya. Tidak hanya di Inggris, tetapi juga di Amerika dan Kanada. Salah satu musisi yang menjadi inspirasinya pada saat itu adalah Elvis Presley, musisi rock’n roll yang sedang mengalami masa kejayaan. Tommy pun mulai memikirkan sebuah konsep musik rock’n roll. Berawal dari semua ini perjalanan musik Tommy dimulai. Sampai akhirnya di tahun 1956, Tommy bertemu dengan Lionel Bart dan Mike Pratt, dua orang penulis lagu di Inggris. Keinginan Tommy untuk mengembangkan musik rock’n roll disambut baik oleh mereka, hingga akhirnya Tommy bersama Lionel Bart dan Mike Pratt mendirikan grup musik yang bernama The Cavemen, yang mengusung aliran musik baru bernama skiffle.Skiffle adalah aliran musik yang berisi gabungan antara blues, folk, dan jazz. Aliran ini dikenal publik Inggris sebagai aliran musik yang mirip dengan rock’n roll, dan The Cavemen, adalah salah satu grup yang ikut menyebarkan skiffle di Inggris lewat serangkaian konsernya. “Label Independen Lahirkan Rock’n Roll”, Tabloid Rock, Edisi 30, Ibid.,

Pada tahun 1956, The Cavemen merilis album pertamanya Rock With The Cavemen. Keinginan publik Inggris untuk mendapatkan satu bentuk musik baru-pun terpuaskan. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme yang besar dari publik Inggris ketika The Cavemen yang saat itu diproduseri oleh Parlophone Record, tampil di TV pada bulan Oktober tahun 1956. Hits Rock With The Cavemen pun langsung berada di top 20 British. Kesuksesan The Cavemen ini memberikan pengaruh besar terhadap kemunculan grup-grup musik baru di Inggris yang mengusung aliran sejenis. Seiring dengan itu, Bill Haley juga ikut mengembangkan musik rock’n roll dengan  hits-nya Rock Around The Clock.“Tommy Steele Perintis Rock’n Roll di Inggris”, Tabloid Rock, edisi 30, tahun 1, minggu ke 4, Oktober 2002, hlm. 20.

Eksistensi rock’n roll menjadi absolut dan tak terbantahkan setelah Elvis Presley mampu menggoyang panggung dan emosi penonton dengan lagu-lagu beriramakan Rhythm dan Blues, namun ia bawakan dalam gaya nyanyian country dan western. Gaya Elvis ini ternyata mampu di mengerti oleh seluruh anak muda tidak saja di Amerika, namun di dunia. Elvis membuat rock’n roll menjadi alat komunikasi bagi anak muda seluruh dunia.Selama karirnya di dunia musik, Elvis Presley yang mengawali debutnya pada tahun 1954, telah mencatatkan prestasi gemilang.  Menghasilkan sekitar 131 album single, penjualan album-album milik Elvis-pun mencapai angka 1 milyar kopi, sebuah prestasi yang melebihi artis-artis yang lain. Beberapa penghargaan bergengsi pun pernah ia dapatkan, sebut saja 3 kali mendapat Grammy Awards dan Grammy Lifetime Achivement Awards di anugerahkan kepada Elvis ketika ia masih berumur 36 tahun. Selain di dunia musik, ia juga sukses di bidang yang lain. Sekitar 33 film telah sukses dia bintangi. “Elvis Presley King Of Rock’n Roll”, Tabloid Rock, edisi 10 tahun pertama, minggu keempat, Mei 2002, hlm. 14.
Setelah era Elvis muncullah The Beatles sebagai penerus musik jenis ini. Sejak awal kemunculannya di Liverpool, Inggris, The Beatles telah menancapkan rock’n roll sebagai sebuah kekuatan kebudayaan populer yang mewakili anak muda dimana pun berada. 



 Rock sebagai genre musik baru 
Musik rock resmi dikenal pada awal 1960-an. Sejak saat itu berkembang menjadi beberapa cabang musik baru seperti; jazz rock, hard rock, pop rock, dan sebagainya. Ciri yang membedakan jenis-jenis musik ini adalah gaya dan irama yang khas untuk masing-masing musik. 
Proses kelahiran musik rock sebagai bagian dari musik populer sebenarnya sudah di mulai sejak tahun 1920-an, walaupun di Amerika pada saat itu sedang berkembang musik jazz. Sekitar dekade 1930-an , musik jazz semakin berkembang bentuknya menjadi Big Band. Sementara tahun 1940 sampai tahun 1950, irama musik latin mulai masuk ke Amerika. Pada saat itu pula musik latin ini langsung mendapat respon yang baik. Tetapi semua itu hanya dalam konteks musik dan dansa. Pada perkembangan selanjutnya musik dan dansa menjadi industri yang selalu bisa ditonton dalam club-club atau bar setiap malam. Keadaan yang seperti ini menyebabkan kejenuhan di kalangan pencinta musik sejati di Amerika. Kehadiran Big Band sebagai pengganti grup-grup jazz terasa semakin mempersempit ruang kreativitas musisi secara individu. Dalam kelompok Big Band, repertoar sudah dibuat sedemikian ketat, hal ini menyebabkan membuat ruang improvisasi dari setiap personel menjadi sempit. Padahal improvisasi sendiri sebenarnya merupakan bagian yang menarik dari pertunjukan musik jazz. Pada saat itu industri musik di Amerika bisa dikatakan bingung menghadapi stagnasi ini. Musik hanya hadir sebagai alat penghibur saja. “Elvis Presley King Of Rock’n Roll”, Tabloid Rock, edisi 10. Ibid.,
Setelah melalui serangkaian proses tersebut maka lahirlah genre musik yang disebut rock. Musik ini dikenal penuh gairah dan bersemangat, dan yang paling penting adalah rock mampu menjadikan dirinya sebagai genre musik yang menembus segala macam batas. Baik itu ras, sosial, religi dan aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Dalam setiap episode dari perjalanannya musik rock selalu mencetak nama-nama legendaris. Seperti saat awal kehadiran mereka dikenal sebagai jenis musik hiburan yang mempunyai kekuatan besar di tahun 1960-an. Musik ini melahirkan nama-nama besar seperti, The Beatles, The Rolling Stones, The Who, ELP, Yes, Jethro Tull, Led Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendrix, Pink Flyod, Genesis dan lainnya. Kekuatan rock memang tidak sekedar karena guliran beat, tempo, irama dan melodi yang mampu menghibur, tetapi dia seakan-akan sudah menjadi gaya hidup, terutama bagi anak muda. Bahkan, para fanatik dari genre musik ini menganggap rock sebagai way of life, hingga menjadikannya sebagai sebuah simbol dari pemberontakan terhadap nilai-nilai mapan. 
Di dalam rock, gaya hidup manusia hidup seakan dalam mimpi, ilusi, khayali, fantasi, dan halusinasi estetis akan realitas yang dikonstruksi tidak hanya dalam pengertian sosio-ekonomis dan politis, tapi juga ideologis. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, rock dapat dikatakan sebagai jenis musik yang khas untuk lingkungan metropolitan modern. Hal ini dikarenakan musik rock secara umum menggunakan vokal dan alat musik elektronis. Sumber musikalnya sendiri berasal dari budaya Amerika, yaitu dari para imigran serta kaum Negro. Untuk memproduksi musik rock perlu semua gejala modern yang khas bagi masyarakat industri, baik secara teknis maupun secara sosiologis. Gejala modern ini bisa dicontohkan seperti; studio, perusahaan piringan hitam atau kaset, televisi, dan radio.John Handol M.L, op. cit., hlm. 98. 
 
Selama kurun waktu 1970 sampai 1990-an, musik ini juga berhasil mengangkat daftar panjang nama-nama idola seperti: Aerosmith, The Police, Queen, Guns’n’Roses, Metallica, Bon Jovi, Skid Row, AC/DC, Red Hot Chilli Peppers dan sampai yang terakhir ini, Limp Bizkit, KORN, Slipknot, Papa Roach, Incubus, Creed, dan Linkin Park.

B. Masuknya Musik Rock Ke Indonesia
Pada tiap perkembangan kehidupan, selalu ada jenis musik yang dianggap mempunyai pengaruh negatif dalam masyarakat. Pada zaman pendudukan Belanda di Indonesia; musik keroncong dilarang, yang diperbolehkan adalah musik jazz dan swing. Sebaliknya pada zaman pendudukan Jepang, musik keroncong diperbolehkan, hal ini disebabkan karena keroncong dianggap sebagai salah satu bentuk musik Indonesia yang populer. Jazz dan swing yang merupakan musik yang berasal dari barat dilarang. Orkestrasi keroncong, yang pada awalnya dimainkan secara  sederhana, yakni dengan biola, seruling, gitar, ukulele dan cello mulai dimainkan lebih berbeda, yaitu dengan diberi orkestrasi secara simponis. Bahkan pada akhirnya, keroncong adalah jenis musik vokal yang dilombakan oleh RRI untuk mencapai kejuaraan bintang radio. Di samping itu, kesadaran untuk kembali kepada kepribadian sendiri menyebabkan masyarakat seperti dengan serentak mulai menggali lagu-lagu daerah untuk dipopulerkan. Lagu-lagu tersebut dimainkan dengan menggunakan beat serta gaya bermain yang lebih mudah diterima oleh semua kalangan.
Bentuk dan cara memainkan musik seperti ini, yaitu dengan beat yang tetap, ternyata sangat populer di kalangan remaja seluruh dunia. Tak terkecuali di Indonesia, seakan-akan ingin membuktikan adanya proses pertumbuhan musik yang sama di kalangan remaja di negara-negara lain yaitu adanya suatu bentuk musik yang dimainkan dengan ritme yang mengalir terus-menerus. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana gembira dan melupakan ikatan-ikatan yang kaku atau dapat dikatakan mewakili perasaan-perasaan yang sedang dialami oleh remaja dalam proses perkembangan jiwanya pada waktu tertentu. Masuknya piringan-piringan hitam dan pita-pita rekaman yang berisi musik pop Barat ke Indonesia, sangat merangsang masyarakat Indonesia untuk ikut memopulerkan musik tersebut.Sumaryo L. E. op.cit., hlm. 125.


1950-an: masuk ke Indonesia
Saat ini beragam genre musik sedang berkembang di Indonesia mulai dari blues, jazz, rock, reggae, pop, rock’n roll dan sebagainya. Beragam genre musik ini mempunyai musisi-musisi pengusung dan penggemar masing-masing. Fenomena banyaknya genre musik ini tak bisa dilepaskan dari pengaruh musik barat yang masuk di Indonesia sekitar tahun 1950-an. Musik hiburan sendiri mulai masuk dan berkembang pesat di Indonesia pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Musik hiburan pada saat itu berkisar antara jazz, hawaiian, dan off beat. Tokoh terpenting yang mempelopori musik hiburan gaya Amerika itu adalah Tjok Sinsu, komponis asal Sangir. Gaya permainannya diserap oleh Tjok de Fretes, musisi asal Ambon. Sinsu menciptakan lagu untuk pemilihan umum, dan Fretes menciptakan lagu untuk penutupan siaran RRI.Remy Sylado. op cit., hlm. 80.

Musik barat yang masuk ke Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1950-an, salah satu medianya adalah film. Bioskop-bioskop di Jogjakarta sekitar tahun 1950-an seperti; Rex, Luxor, Indro, Seni Sono dan Soboharsono sering memutar film-film musik yang berkualitas. Sebut saja Benny Godman Story yang menceritakan tentang perjalanan hidup pemain klarinet legendaris Inggris, raja swing dalam khasanah jazz, The Glend Miller Story yang menceritakan tentang riwayat hidup seorang band leader kenamaan yang hilang dan mati beserta seluruh anggota jazz bandnya setelah pesawat yang mengangkut rombongan pemain musik yang sedang menjalani serangkaian tour keliling Inggris itu ditembak jatuh oleh tentara Jerman pada akhir Perang Dunia II, atau film Rock Around The Clock, sebuah film tentang musik rock’n roll.Suka Hardjana, Corat Coret Musik Kontemporer Dulu dan Kini. (Jakarta: Ford Foundation dan Masyarakat Seni Pertunjukkan Indonesia, 2003), hlm. 30.


C. Perkembangan Musik Rock Di Indonesia
Seperti perkembangan dalam seni pertunjukkan lainnya (teater dan tari) yang sangat dipengaruhi oleh faktor non seni, yang terdiri atas faktor politik, sosial, dan ekonomi, perkembangan musik rock di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor tersebut. Perkembangannya sejalan dengan perkembangan situasi politik, sosial, dan ekonomi tertentu yang terjadi di Indonesia. Ketiga faktor inilah yang sangat menentukan hadirnya sebuah genre atau bahkan bentuk seni pertunjukkan dalam kehidupan masyarakat. Ketiga faktor tersebut kadang-kadang faktor ekonomi yang dominan, menentukan perubahan, faktor politik yang menonjol, dan terkadang faktor sosial atau bahkan kerap terjadi perpaduan antara dua atau ketiga faktor tersebut.Hari Prasetyo, Musik Rock di Indonesia 1967-1978, (Skripsi Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, 2008) hlm. 2. Lihat juga Soedarsono, Seni Pertunjukkan dari Perpsektif Politik, Sosial, dan Ekonomi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 69. 


Era 1960-an
Pada awalnya situasi dan kondisi Indonesia kondusif bagi perkembangan musik rock, tetapi kondisi itu berubah menjadi non-kondusif pada masa Demokrasi Terpimpin. Nada keberatan terhadap musik rock dilihat secara politis melalui kepentingan nasionalisme. Musik rock dianggap sebagai bagian dari “imperialisme kebudayaan”. Pernyataan ini dikemukakan oleh Presiden Soekarno dalam pidato “Manipol Usdek” pada tanggal 17 Agustus 1959, yang kemudian diputuskan oleh Dewan Pertimbangan Agung pada bulan September 1959 sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara. Permusuhan terhadap musik rock di Indonesia dimanipulasi oleh kepentingan PKI melalui Lembaga Kesenian Rakyat, namun demikian lagu-lagu Barat masih bebas dimainkan, hingga pada tahun 1963 pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden No.11/1963 tentang larangan terhadap musik ngak ngik ngok atau musik yang kebarat-baratan.Yapi Tambayong,  Ensiklopedi Musik Jilid II, (Jakarta: PT. Cipta Adi, 1992) hlm. 166 – 121.

Musik rock menghadapi persoalan terkait dengan PP tersebut, musik rock dianggap merusak budaya bangsa. Piringan-piringan hitam The Beatles, The Rolling Stone, The Shadows, dan sebagainya, yang masuk ke Indonesia serentak dimusnahkan dan diberlakukan pelarangan impor terhadap rekaman musik-musik dari Barat. Siaran radio yang sering memutar musik-musik Barat juga dilarang, termasuk RRI. Pemuda berambut gondrong dan berpakaian ala Barat juga tak luput dari razia aparat.Yon Koeswoyo, Panggung Kehidupan Yon Koeswoyo, (Jakarta: PT. Chandra Awe Selaras, 2005), hlm. 47 - 48. 
 Koes Bersaudara yang pada saat itu memainkan musik rock’ n roll juga terkena imbasnya, bahkan mereka sempat ditahan di penjara Glodok, Jakarta,  pada tanggal 29 Juni 1965 dengan alasan tidak memiliki jiwa nasionalisme. Koes Bersaudara sendiri baru dibebaskan pada tanggal 29 September 1965.”Old School Band”, Koran Slank, edisi 43, hlm. 16.
 
Selain Koes Bersaudara, ada beberapa grup band lain yang terkena imbas dari pelarangan musik ngak ngik ngok ini. Diantaranya adalah; Los Suita, grup ini diancam akan dibubarkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jakarta jika tetap memainkan lagu-lagu milik Elvis Presley. Irama Abadi, grup yang pernah diperkuat oleh Abadi Soesman, juga sempat ditegur oleh aparat kodim ketika mereka pentas membawakan lagu-lagu milik The Beatles.“Sang Revolusionis The Beatles”, Majalah Mumu No. 31/Tahun I/2000. 

Setelah peristiwa G 30 S, keadaan menjadi berubah. Musik populer khususnya musik rock lebih bebas, hal ini disebabkan setelah kebijakan pelarangan impor rekaman musik barat tidak berlaku lagi. Akibatnya piringan-piringan hitam kembali masuk ke Indonesia, bahkan di pasaran piringan-piringan hitam musik barat lebih mendominasi karena industri rekaman di Indonesia pada saat itu belum berkembang pesat.“Pasang Surut Musik Rock di Indonesia”, Prisma No. 10/Oktober/1991, hlm. 51 

Presiden Soeharto pada awal kekuasaannya, mengerahkan tentara untuk membuat panggung-panggung hiburan populer. Korps Cadangan Strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, pasukan tempur yang baru saja mengambil alih kekuasaan membuat “kompi” baru, yaitu Badan Koordinasi Seni atau disingkat BKS kostrad. Pada dekade 1960-an, BKS kostrad mengadakan serangkaian pertunjukkan musik yang antara lain: menampilkan jenis-jenis musik yang dilarang pada masa Demokrasi Terpimpin. BKS kostrad sendiri mengadakan bahkan tour ke seluruh wilayah Indonesia. Bagi AD sendiri, tour tersebut mempunyai 2 fungsi: fungsi yang pertama adalah untuk menarik simpati masyarakat, dan yang kedua menunjukkan kesan bahwa Indonesia tidak anti kebudayaan Barat. Pada tour tersebut, BKS kostrad kembali memainkan musik-musik yang sempat dilarang pada masa Demokrasi Terpimpin.“Putus dirundung Malang Kisah Sukses Majalah Aktuil”, majalah Pantau, Agustus 2001. 
	  
Pada awal pemerintahan Orde Baru, bermunculan radio-radio amatir di kota-kota besar yang kemudian menjadi pemancar radio swasta. Mereka banyak memutar lagu-lagu barat yang memang digemari oleh kaum muda pada saat itu dari pagi, siang hingga tengah malam.“Musik Indonesia dari 1950-an hingga 1980-an”, Prisma No.5/Mei/1987, hlm. 11. 
Pemutaran lagu-lagu barat ini memberi pengaruh yang begitu besar dalam perkembangan musik rock di Indonesia selanjutnya. Anak-anak muda yang hobi mendengarkan musik-musik barat ini lama kelamaan akan terpacu untuk ikut memainkan musik-musik tersebut. Akibatnya adalah mulai muncul grup-grup rock yang memainkan musik-musik barat. Sebut saja pada tahun 1967 muncul grup AKA (Surabaya) dan The Rollies (Bandung). Mereka adalah grup rock yang memainkan musik-musik barat.

Era 1970-1980-an
Grup-grup Rock 
Embrio kelahiran musik rock underground di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari evolusi rocker-rocker pionir era 1970-an sebagai pendahulunya. Sebut saja God Bless, Gang Pegangsaan, Gypsy (Jakarta), Giant Step, Super Kid (Bandung), Terncem (Solo), AKA/SAS (Surabaya), Bentoel (Malang), Rawe Rontek (Banten), hingga The Rollies (Bandung). The Rollies sendiri,  yang didirikan pada tahun 1967 adalah salah satu grup band yang disegani di wilayah Asia Tenggara. Ini dibuktikan The Rollies pernah di kontrak oleh sebuah klub malam di Singapura dan Bangkok. The Rollies juga pernah menjadi band pembuka konser Bee Gees 2 April 1972, band pembuka Shocking Blue di Taman Ria Monas pada 23 Juli 1972 dan menjadi band pembuka No Sweat, grup musik asal Amerika yang menggelar konser di Istora Senayan pada tahun 1974. Mereka inilah generasi pertama rocker Indonesia. 
Di Indonesia, istilah underground sendiri sebenarnya sudah digunakan Majalah Aktuil sejak awal era 70- an. Istilah tersebut digunakan majalah musik dan gaya hidup pionir asal Bandung itu untuk mengidentifikasi band-band yang memainkan musik keras dengan gaya yang lebih “liar” dan “ekstrem” untuk ukuran jamannya. Padahal lagu-lagu yang dimainkan band- band tersebut di atas bukanlah lagu karya mereka sendiri, melainkan milik band-band luar negeri seperti Deep Purple, Jefferson Airplane, Black Sabbath, Genesis, Led Zeppelin, Kansas, Rolling Stones hingga ELP. Tradisi yang kontraproduktif ini kemudian mencatatkan sejarah namanya di pentas nasional. Sebut saja misalnya El Pamas, Grass Rock (Malang), Power Metal (Surabaya), Adi Metal Rock (Solo), Val Halla (Medan) hingga Roxx (Jakarta). 
Di akhir 1970-an, terbentuk komunitas musik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang diberi nama Gank Pegangsaan. Pegangsaan adalah nama sebuah jalan di kawasan Menteng Jakarta Pusat. Komunitas musik ini hanya memainkan musik-musik yang terbilang elite saja, seperti; art rock, jazz, hingga progressive rock. Dari kawasan ini banyak melahirkan musisi papan atas tanah air, salah satunya Gank Pegangsaan ini. Terdiri atas Keenan Nasution, Debby Nasution, Harry Sabar, Harry Minggoes, Fariz R. M, Molly Gagola, Sitoeresmi Prabuningrat serta diisi oleh beberapa musisi pendukung seperti Doddy Sukarman, Andy Ayunisr, Chrisye dan Eet Syahranie
Pada dekade 80-an, anak-anak muda seluruh dunia sedang mengalami demam musik thrash metal. Di Jakarta sendiri komunitas metal pertama kali tampil di depan publik pada awal tahun 1988. Komunitas anak metal (saat itu istilah underground belum populer) ini biasa hang out di Pid Pub, sebuah pub kecil di kawasan pertokoan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Menurut Krisna J. Sadrach, frontman Sucker Head, selain nongkrong, anak-anak yang hang out di sana diberi kesempatan untuk bisa manggung oleh Tante Esther, owner Pid Pub. Setiap malam minggu biasanya selalu ada live show dari band-band baru di Pid Pub dan kebanyakan band-band tersebut mengusung musik rock atau metal.46”Bandung Underground Berduka” (online), http:/sejarahmusikIndonesia .com, dikunjungi pada 3 November 2009.
Pada dekade 80-an juga berdiri komunitas musik di wilayah selatan Jakarta, yang diberi nama komunitas Gank Potlot. Genre musik yang berkembang disini lebih bervariasi, mulai dari reggae, blues, rock hingga rock’n roll. Nama-nama yang lahir dari komunitas ini antara lain; Oppie Andaresta, Eky Lamoh, Imanez, Nita Tilana, Andy Liani, Traxxap, Kidnap, dan yang paling fenomenal adalah Slank. Slank sendiri walaupun didirikan pada tahun 1983, namun  baru bisa masuk rekaman pada akhir 1990 atau tepatnya pada tahun 1989. Hal ini dikarenakan musik dan lirik Slank tidak sama dengan apa yang menjadi trend musik pada waktu itu. Grup-grup besar yang dijadikan tolak ukur dunia rekaman pada waktu itu, diantaranya: 

1) Krakatau
Album pertama Krakatau diproduksi tahun 1987, formasi awalnya adalah terdiri atas Indra Lesmana, Dwiki Darmawan, Gilang Ramadhan, Pra B Dharma, Donny Suhendra dan Trie Utami. melahirkan cukup banyak hits dari beberapa album yang sudah diprodusi. Dari album pertama melahirkan hits seperti: Gemilang, Dirimu Kasih dan Kemelut. Dari album kedua ada single La Samba Primadona, Cita Pasti, dan Sayap-sayap Beku.                                     
Lagu yang berjudul Kau datang di album ketiga mereka menjadi sangat populer waktu itu, di album ini pula Krakatau diterpa isu perpecahan. Tapi kemudian ditepis dengan kemunculan album mereka berikutnya di tahun 1990 berjudul Kembali Satu, dan lagu Kau Datang kembali dimasukkan di album ini. Masih ada beberapa album lagi dari Krakatau sampai kemudian mereka benar benar tidak mengeluarkan lagi album baru.

2) God Bless
God Bless di awal terbentuknya pada 1970-an terdiri dari Achmad Albar, Fuad Hassan dan Donny Fattah. Seperti halnya grup band lain, God Bless juga banyak mengalami pergantian personel. Tercatat ada beberapa nama yang pernah memperkuat grup ini seperti Deddy Dores, Jockie Surjoprajogo, Soman Lubis, Ian Antono, Teddy Sujaya, Abadi Soesman, dan Eet Sjahranie. 
Sejak didirikan pada 1973 hingga 1990-an, God Bless baru membuat lima Album, yaitu: Huma Di Atas Bukit (1975), Cermin (1980), Semut Hitam (1988), Raksasa (1989), dan Apa Khabar? (1997).  
Di album pertama, God Bless terdiri atas Achmad Albar (vocal), Donny Fatah (bass), Ian Antono (gitar), Jockie Suryoprayogo (keyboards), dan Teddy Sujaya (drum). Di album kedua, terjadi pergantian personil, yaitu masuknya Abadi Soesman yang menggantikan posisi Jockie. Semut Hitam, yang menjadi judul album ke tiga God Bless juga diwarnai dengan adanya pergantian personil, Jockie kembali masuk menggantikan posisi Abadi Soesman. Di album berikutnya, yaitu Raksasa, posisi Ian Antono digantikan oleh Eet Syahranie. Ian Antono baru kembali bergabung ketika God Bless mengeluarkan album ke lima mereka.
Pada tahun 1990 God Bless juga mengeluarkan album yang berjudul The Story Of God Bless. Album yang diproduksi Logiss Records ini hanya berisi lagu-lagu yang menjadi hits sejak album 1 sampai album empat mereka. God Bless juga  tercatat pernah menjadi band pembuka Deep Purple, ketika grup rock dunia itu konser di Stadion Utama Senayan Jakarta pada tanggal 4 dan 5 Desember 1975.

 Solis Rock 
Pertengahan tahun 70-an hingga awal 90-an, para solis banyak mewarnai blantika rock Indonesia. Banyak penyanyi yang sebelumnya menjadi vokalis grup band, beralih membuat solo album. Dari era 70-an, sebut saja diantaranya Achmad Albar. Tak lama setelah merilis Huma Di Atas Bukit bersama God Bless di tahun 1975“Achmad Albar Masih Eksis”, Tabloid Rock, edisi 10 tahun pertama, minggu ke 4, Mei 2002, hlm. 26.
, vokalis God Bless ini diincar produser untuk membuat album Duo Kribo bersama Ucok ‘AKA’ Harahap. Lahirlah album Neraka Jahanam, Pelacur Tua dan Panggung Sandiwara. Di tengah kevakuman God Bless, proyek solo album terus berlanjut, seperti Dunia Huru-Hara, Lembah Damai, Bis Kota, Dunia Dibakar Api. Termasuk solo album rock dangdut - Zakia. Jockie, pemain keyboard God Bless, juga sempat menyelesaikan sejumlah solo albumnya, diantaranya Musik Saya Adalah Saya, dan Penantian. Keenan Nasution, musisi dari komunitas Gank Pegangsaan ini juga sempat membuat solo albumnya. Salah satu album monumentalnya adalah Di Batas Angan-angan, yang direkam oleh Duba Records. Era 70-an juga menjadi era solo album bagi para personel The Rollies. Mulai dari Gito, Delly, Bonnie, Jimmi Manopo dan Deddy Stanzah. Namun dari nama-nama itu, hanya Gito dan Deddy Stanzah yang sukses dengan solo albumnya.“Penyanyi Solo Berkibar”, Tabloid Rock, edisi 13, tahun pertama, minggu ke 3 Juni 2002, hlm. 6.
Memasuki era 80-an tercatat nama Harry Moekti. Setelah keluar dari grup band-nya, Makara, Harry memilih meniti karier sebagai penyanyi solo dengan hits Ada Kamu, dan Nona Nona. Awal tahun 90-an, ia mengundurkan diri dari dunia musik. Di era ini lahir nama-nama seperti Ikang Fawzie, Bangkit Sanjaya, Freddy Tamalea, Sylvia Saartje, Renny Djayoesman, dan Nicky Astria. Solis rock di era 80-an  dapat dikatakan mencapai kejayaan mereka. Nicky Astria sendiri sempat merilis 4 album di tahun 80-an. Sebut saja Jarum Neraka (1985), Tangan-tangan Setan (1986), Gersang (1988), Cinta di Kota Tua (1989). Nicky mempercayakan penggarapan sebagian besar albumnya kepada Ian Antono, gitaris grup musik God Bless. 
Setelah membahas tentang perkembangan musik rock di Indonesia, pada bab selanjutnya penulis akan membahas tentang sejarah grup musik Slank.

BAB V

SIMPULAN



Grup musik Slank yang petama kali didirikan pada 1983 di Jakarta Selatan menjadi contoh bagaimana seni dapat mempengaruhi gaya hidup penggemarnya, atau dapat dikatakan seni sebagai agen perubahan sosial. Slank yang semula bernama Cikini Stones Complex pada awalnya hanyalah sebuah grup musik yang memainkan lagu-lagu The Rolling Stones.  Penampilan mereka di atas panggung yang asal-asalan membuat penonton yang sering menyaksikan konsernya memberi julukan Cikini Stones Complex adalah grup musik yang slenge’an. Julukan inilah yang menginspirasi mereka untuk sepakat merubah nama Cikini Stones Complex menjadi Slank, sebuah nama untuk menyesuaikan penampilan mereka yang slenge’an. Setelah berganti nama menjadi Slank, mereka mulai berani untuk membawakan lagu-lagu ciptaan sendiri di pertunjukannya. Keberanian membawakan lagu-lagu sendiri membuat Slank akhirnya diterima oleh sebuah perusahaan rekaman di akhir tahun 1989. 
Proses diterimanya Slank oleh perusahaan rekaman membuat mereka dapat mengeluarkan album pertama pada tahun 1990, materi lagu-lagu Slank sendiri berisi seputar kritik, ataupun seputar kejadian-kejadian yang dialami oleh anak muda, lirik yang ditampilkan Slank pun cenderung slenge’an.  Seiring dengan perkembangannya Slank akhirnya memperoleh penggemar, yang sering dikenal dengan sebutan Slankers dengan jumlah sangat besar. Slankers pada perkembangannya mempunyai gaya hidup 


