
BAB III 

IDENTIFIKASI IDENTITAS 

Berdasarkan waktu investigasi dengan menggunakan teknik wawancara 

mendalam (indepth interview) maka dapat disusun pendeskripsian data dengan 

didasarkan pada 3 (tiga) tahapan interpretative analysis phenomenological (IPA) 

berikut ini: 

3.1. Deskripsi Tekstural Individu (Individual Textural Description) 

Dengan menggunakan invariant constituent dan tema  yang valid dan 

relevan maka dapat disusun Individual Textural Description dari pengalaman 

setiap partisipan (informan) penelitian. Termasuk di dalamnya ekspresi harfiah 

(kata per kata) dari catatan interview yang ada. 

3.1.1. Representasi Pemikiran Pelaku/Aktor Street Punk Melalui Fashion 

3.1.1.1. Partisipan I 

Partisipan I merupakan seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi 

swasta di Semarang, berdasarkan kutipan (direct quotations)dari ungkapan 

partisipan terkait representasi pemikirannya melalui fashion di ungkapkan secara 

eksplisit dengan didasarkan pada pengalamannya yang harafiah (arti leksikal) 

yang juga memiliki historisitas sebagaimana digambarkan dalam bentuk 

pengalaman yang alami melalui proses tipikasi. 
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Disebutkan oleh partisipan bahwa, ia tidak benar-benar memahami arti 

maupun sejarah budaya Street Punk dan fashion-nya secara definitif, dalam 

ungkapannya menggunakan bahasa tulis disebutkan bahwa ‘kalau artinya saya 

kurang memahami, hal ini dikarenakan saya hanya tertarik pada fashion-nya 

saja’. Selaras dengan itu, partisipan juga mengungkapkan bahwa pengetahuan 

tentang arti Street Punk secara leksikal diperolehnya dari internet (interconnected-

networking) dengan cara penelusuran melalui peramban atau penjelajah situs (web 

browser) yang terdapat dalam media google searching. 

Kendati demikian, pengetahuan ini hanya merupakan pengetahuan akan 

tampilan visual budaya Street Punk yaitu dengan menelusuri gambar-gambar yang 

menampilkan model fashion Street Punk di Ingris dan Amerika. Dalam 

ungkapannya, ‘kalau informasi mengenai komunitas Punk, saya dan teman-teman 

mendapatkan informasi melalui internet, disitu disebutkan bahwa terdapat 

komunitas Punk di Inggris dengan sebutan populernya Street Punk. Kami pun 

kemudian meniru gayanya dan akhirnya belanjut hingga sekarang’. 

3.1.1.2. Partisipan II 

Partisipan II merupakan seorang anggota komunitas Street Punk cukup 

berpengalaman dalam komunitasnya, berbeda halnya dengan partisipan I, 

pemahaman arti leksikal budaya Street Punk oleh partisipan II dinilai tatkala 

bedanya bila dibandingkan dengan budaya Punk pada umunya, dalam 

ungkapannya ‘Street Punk pada dasarnya hanyalah sebuah aliran dari sekian 

banyaknya aliran-aliran Punk yang lainnya. Sehingga ketika berbicara soal 
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Street Punk, maka sesungguhnya kita berbicara mengenai budaya Punk pada 

umumnya’. 

Konsep pemikiran partisipan II dalam memaknai budaya yang diilhaminya 

selamah bertahun-tahun, menjadikan karakteristik fashion sebagai landasan 

pembedaan komunitasnya dengan komunitas Punk pada lainya. Hal inipun 

diungkapkannya secara tegas bahwa, ‘Street Punk dikenal dari ciri khasnya yaitu 

sepatu boot, untuk ukuran di Semarang’. 

Dalam konteks ini, sepatu menjadi salah satu faktor penting dalam 

eksistensi Street Punk sebagai karakteristik atau ciri khas yang lekat dengan 

komunitasnya di wilayah Semarang. Selain itu, gaya hidup modern pun kerap 

dikaitkan dengan konsepsi yang mewakili pilihannya menjalani komunitas Street 

Punk sebagai ‘way of life’ atau jalan hidup. Dalam ungkapannya, ‘kalo menurut 

saya pribadi Street Punk itu budaya yang mencakup gaya hidup yang juga 

mengarah pada pilihan hidup untuk diamini’. 

Pilihan hidup yang dimaksud antara lain, konsistensi sikap seorang individu 

dalam menentukan pilihannya untuk konsisten menjalani sebuah subkultur atau 

sekedar melibatkan diri dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, ‘ketika 

kamuingin jadi Punk, makaharus secara total atau jangan tangung-tangung. 

Justru karena tangung-tangung itulah yang mengakibatkan masyarakat awam 

menjadi salah kaprah, berfikir bahwa Punk itu adalah preman’. 

3.1.1.3. Partisipan III 
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Dalam hal konsepsi pemikiran partisipan III terlihat bahwa tampak 

signifikan bila dikomparasi dengan partisipan sebelumnya, dimana dalam konteks 

yang sama partisipan III cenderung mengartikan budaya Street Punk erat 

kaitannya dengan bisnis yang dirintisnya selamah kurang lebih tujuh tahun (7thn) 

terakhir. Oleh partisipan III diungkapkan bahwa, ‘kalo saya tidak begitu paham 

mengenai budaya Punk, saya lebih cenderung ke bisnis saja ’. 

Dengan demikian, representasi fashion Punk pada posisi  ini menjadi 

kendaraan ekonomi tanpa diikuti penyusunan konsepsi dan pemahaman tentang 

arti yang mewakili subkultur yang dijalaninya. Adopsi fashion Punk menjadikan 

partisipan diakui sebagai anggota komunitas Street Punk dan senantiasa 

menempatkan posisi usaha lapak (place selling) yang dirintisnya erat kaitannya 

dengan subkultur Punk. 

Sejalan dengan itu, inisiasi partisipan mengubah gaya berpenampilannya 

layaknya subkultur Street Punk dilandasi keinginan untuk membuka usaha yang 

bergerak dibidang fashion Punk. Agar memenuhi tampilan total layaknya seorang 

anggota komunitas Street Punk, partisipan pun kemudian melengkapi unsur-unsur 

fashion Street Punk pada tubuhnya seiring berjalannya usaha yang dirintisnya. 

 

 

3.1.2. Orientasi Pergerakan Pelaku/Aktor Street Punk Melalui Fashion. 

3.1.2.1. Partisipan I 
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Pelaku/aktor Street Punk memaknai fashion-nya sebagai ekspresi visualisasi 

tubuh yang lebih stylish (mencakup unsur kebersihan dan nilai estetis) 

dibandingkan dengan para aktor Punk generasi sebelumnya, ‘biar lebih kelihatan 

lebih stylish, soalnya orang-orang biasanya menyebut Punk itu kotor, pakaiannya 

lusuh dan sebagainya. Nah…kita ingin tunjukin pada orang-orang bahwa kita 

tidak seperti itu’. 

Dengan demikian, tampilan visual pada fashion Street Punk yang lebih 

stylish menjadikan faktor yang melatarbelakangi partisipan merubah 

penampilannya agar terlihat total layaknya budaya Punk di masa kemunculannya 

di Inggris dan Amerika. Meski demikian, pemilihan fashion Street Punk bukanlah 

sesuatu yang konstan. Sebab, selerah individual menjadi tolok ukur akan 

pemilihan fashion yang digunakan dan disesuaikan dengan zamannya. Dalam 

ungkapannya, ‘Wah…sekarang ini kan zaman modern, orang jaman sekarang 

kalau disuruh memakai pakaian yang lusuh seperti Punk jaman dulu, mana mau.! 

Justru awal saya bergabung dengan teman-teman (kelompok Street Punk) karena 

suka dengan style-nya. 

Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang anggota 

komunitas Street Punk dapat menganti tampilan fashion-nya kapan pun karena 

bergantung pada selerah masing-masing individu didalamnya yang tidak dibatasi 

oleh ideologi. Dalam ungkapannya, ‘Street Punk itu cuman kita saja yang 

menamainya Street Punk, masalah ideologi atau apapun mengenai budaya Punk 
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kita tidak terlalu melek soal itu’. Partisipan juga menambahkan, ‘ideologi 

mungkin penting, tapi itu dulu. Jaman sekarang bicara ideologi ya bagaimana!’. 

Disamping hal lain, partisipan juga menyebutkan bahwa dalam proses 

menjadi anggota komunitas Street Punk merupakan proses yang amat sederhana. 

Hal ini dikarenakan seseorang bisa kapan pun menjadi anggota Street Punk dan 

ketika ia jenuh, ia bisa keluar atau berhenti menjadi Street Punk. Dalam 

bahasanya, ‘biasanya karena sering kumpul-kumpul jadi misalkan ada yang 

bukan sosok Street Punk tapi karena sering kumpul sama kita akhirnya lain waktu 

begitu ketemu lagi seseorang itu sudah mengganti gaya menjadi Street Punk juga. 

Cuman ikut-ikutan aja’ tandasnya dalam bahasa lisan. 

3.1.2.2. Partisipan II 

Sejalan dengan motivasi didalam orientasi pergerakan Street Punk oleh 

parsipan II disebutkan bahwa prinsip persamaan atau ideologi dalam budaya Punk 

pada periode sebelumnya senantiasa dijalani oleh dirinya ketika ia telah 

menentukan pilihan hidupnya menjalani subkultur Punk.Tak ayal, prinsip 

persamaan ini pun menjadi acuan dalam menentukan sikap dan perilaku sebagai 

pelaku budaya Street Punk dalam orientasi pergerakannya, ‘idelogi atau prinsip 

persamaan dalam komunitas Street Punk memang sudah ada sebelum saya 

mengerti tentang Punk, jadi kita hanya mengikuti saja. Kalo kita keluar dari 

koridor itu, ya itu berarti kita bukanlah sosok Punk yang sesungguhnya’. 
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Dalam konteks ini, ideologi atau prinsip persamaan pun tidak secara konstan 

diikuti oleh setiap anggota komunitasnya, hal ini dikarenakan dalam orientasi 

pergerakan komunitas Street Punk, ideologi yang ditawarkan bergantung pada 

pilihan masing-masing individu didalam komunitas atau dalam bahasanya, ‘Ya 

tergantung orangnya, mau menjalani atau tidak. Tapi kalau saya pribadi 

kebetulan karena saya orangnya tidak memahami politik jadi saya hanya bisa 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Karena saya sudah memilih jalan 

hidup untuk jadi Street Punk, itu berarti saya harus berprilaku layaknya seorang 

Punkers (sebutan untuk anggota komunitas)’. 

Selain ideologi atau prinsip persamaan tersebut, partisipan juga 

mengungkapkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi dirinya untuk 

bergabung bersama komunitas Street Punk berawal dari ajakan sang kakak yang 

terlebih dulu berekspektasi sebagai anggota komunitas Street Punk jauh sebelum 

dirinya mengenal budaya Street Punk. dalam ungkapannya, ‘awalnya diajak sama 

kakak, sSering ikut kakak nongkrong bersama dan pada akhirnya jadi tertarik. 

Sejalan dengan ungkapan partisipan, mungkin yang perlu dicatat adalah 

dalam sebuah subkultur fashion merupakan sebuah konvensi yang syarat akan 

makna sebagai simbol identitas budaya sesuai dengan konsepsi yang diyakini oleh 

subkultur itu sendiri dan bila oleh partisipan disebutkan bahwa, ‘Budaya Street 

Punk tidak hidup dalam benda, tergantung bagaimana kita melihatnya’ maka 

tidak tertutup kemungkinan makna fashion Punk ini pun bergeser dari arti yang 

sesungguhnya. 
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Merujuk pada inisiasi ini, maka fashion Street Punk pada konteks ini 

merupakan ekspresi seorang anggota komunitas Street Punk yang mewakili 

konsepsi kelompoknya dalam berorientasi. Pemaknaan fashion diilhaminya 

melalui kepercayaan diri dalam menentukan sikap dan berprilaku. Oleh partisipan 

ditegaskan, ‘kalo kita melihat Punk hanya dari segi fashion, maka semua orang 

yang mengenakan fashion Street Punk sudah layak kita sebut sebagai Street Punk 

dan kalo kita mengukurnya dari situ berarti jumlah Street Punk di Semarang 

sudah mencapai ratusan bahkan ribuan. Karena di Semarang yang berdandan 

ala Street Punk jumlahnya sangatlah banyak’. 

3.1.2.3. Partisipan III 

Atas dasar keinginan membuka usaha dalam bidang fashion Punk, oleh 

partisipan III adopsi fashion Punk mejadi jawaban tepat yang dipilihnya. Melalui 

usaha yang dirintisnya kurang dari tujuh tahun (7thn) terakhir menjadikan 

partisipan seolah ‘berubah wujud’ menjadi sosok Street Punk. Betapa tidak, 

diungkapkan oleh partisipan bahwa ‘mungkin setelah berjualan, cuman awalnya 

belum ada tattoo seperti ini (sambil menunjukan wajahnya yang ber-tatoo), 

kemudian tindikannya juga baru sebatas ditelinga, lamah-lamah bertambah 

terus’. 

Keahlian dalam bidang border, sablon, pengrajin sepatu dan seni rajah 

(tattoo) beserta beberapa bidang keterampilan lainya juga turut serta ambil andil 

dalam memberikan pengaruh yang besar bagi partisipan sebagai entitas budaya 

Street Punk dalam tafsir identifikasi partisipan. Partisipan juga menambahkan 
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bahwa didalam orientasi pergerakannya kerap mendapat dukungan dari berbagai 

sponsorship, ini tentu dikarenakan aktifitas yang dilakukan partisipan senantiasa 

menghasilkan royalty yang cukup ‘mengiurkan’ sponsorship untuk turut ambil 

bagian dalam event yang diselenggarakannya. 

3.1.3. Orientasi Perasaan Pelaku/Aktor Street Punk Melalui Fashion. 

3.1.3.1. Partisipan I 

Perasaan senang menjadi menjadi titik akhir dalam pengadopsian fashion 

Street Punk yang dirasakan oleh partisipan I, berawal dari kebebasan pemilihan 

fashion yang akan digunakan lambat laun perasaan senang ini pun timbul dengan 

sendirinya atau dalam ungkapannya, ‘senang tentunya senang, salah satunya 

mungkin karena gayanya’. 

3.1.3.2. Partisipan II 

Kelekatan secara emosional oleh partisipan II dalam komunitas Street Punk, 

nampakya bergantung pada kenyamanan yang dirasakan oleh partisipan setelah 

menyadari posisinya sebagai anggota komunitas. Dalam konteks ini jelas bahwa 

orientasi perasaan seorang anggota komunitas Street Punk secara emosional 

bergantung pada kenyamananindividu di dalam kelompoknya. 

Dengan terpenuhinya kenyamanan individu dalam kelompok Street Punk 

maka senantiasa meningkatkan kerekatan dalam diri individu. Hal ini tentu 

berkaitan erat dengan kombinasi antara harapan dan intensitas individu dengan 
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budaya yang dijalaninya atau dalam ungkapannya, ‘ya harapannya, Street Punk 

selalu eksis dan jangan perna mati’. 

3.1.3.3. Partisipan III 

Atas dasar keinginan claim image ‘tampil beda’, senantiasa memberikan 

pengaruh emosional yang cukup besar bagi partisipan III. Betapa tidak ketika 

peneliti mengajukan pertanyaan mengenai perasaan partisipan menjadi bagian dari 

budaya Street Punk? partisipan mengaku sangat senang, ia bahkan tak tanggung-

tanggung mengekspresikannya dengan senyuman bahwa adopsi fashion Street 

Punk yang yang sudah cukup lamah ia jalani, membuat dirinya lebih bersemangat 

melebarkan haluan untuk terus berkarya dengan memberikan terobosan-terobosan 

baru dalam bidang fashion Punk.  

3.2. Deskripsi Struktural Individu (Individual Structural Description) 

Hasil dari penyusunan Individual Textural Description dan Imaginative 

Variationakan membangun Individual Structural Descriptiondari pengalaman 

setiap partisipan (informan)dalam penelitian ini. 

 

 

3.2.1. Representasi PemikiranPelaku/Aktor Street Punk Melalui Fashion. 

3.2.1.1. Partisipan I 
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Pemahaman akan arti fashion Street Punk sebagai simbol budaya yang 

syarat akan makna mencerminkan ideologi komunitasnya oleh partisipan I 

dianggap tidak terlalu penting, karena berpenampilan sekarang baginya hanya 

menjadi sebuah kebutuhan akan pengakuan dari orang lain sebagai claim image 

yang akan menjadi suatu kebanggaan dan disesuaikan dengan perkembangan 

jaman. Baginya, pengadopsian fashion budaya Street Punk berawal dari minimnya 

informasi yang didapat dari media sosial berupa internet (interconnecting-

networking) hingga pada giliranya mereka jatuh hati pada Street Punk sebagai 

‘wadah’ yang tepat untuk mewakili diri dan kelompoknya. 

3.2.1.2. Partisipan II 

Street Punk oleh partisipan II disebutkan lebih terkenal dari hal fashion yang 

dikenakan dibandingkan tingkah laku yang di perlihatkan, hal ini semakin jelas 

dengan melihat anggapan partisipan guna mendeskripsikan representasi 

pemikiranya melalui fashion. Dimana pada kondisi ini, partisipan enggan 

berkomentar mengenai arti Punk secara leksikal namun justru mengacukan 

pandangan dalam melihat Street Punk dalam konteks budaya modern. 

Oleh partisipan disebutkan bahwa, ‘ketikan kita berbicara mengenai Street 

Punk, maka sesunguhnya kita berbicara mengenai budaya yang dianut’. Partisipan 

juga menambahkan bahwa, sesungguhnya Street Punk hanyalah sebuah aliran 

yang menganut faham budaya yang kurang lebih hampir sama dengan budaya 

Punk pada umumnya. Street Punk yang berkembang di Semarang oleh partisipan 

II disebutkan bahwa adopsi ini berawal dari minimnya informasi yang diperoleh 

dari internet, hingga pada akhirnya informasi ini pun memberikan satu gagasan 
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yang dihimpun bersama menjadi inisiatif kelompok untuk mendirikan satu 

komunitas Punk beraliran Street. 

Meski demikian, dalam proses rekonstruksinya budaya Street Punk lagi-lagi 

perkembangan zaman menjadi pijakan anggota komunitasnya dalam hal 

pemilihan fashion sebagai simbol budaya Street Punk. Dalam konteks ini, fashion 

dipandang sebagai ekspresi tampilan visual yang disesuaikan dengan zamannya 

dan tidak dibatasi bagi setiap anggota kelompok atau komunitas. 

3.2.1.3. Partisipan III 

Pemahaman akan budaya yang di anut kerap dikaitkan dengan keterampilan 

dalam praktik komodifikasi fashion Street Punk oleh partisipan III. Baginya, 

fashion hanyalah sebuah tampilan visual yang bertujuan mendeskripsikan posisi 

partisipan dalam tafsir identitas. Melalui visualisasi tubuh, seseorang dapat 

diidentifikasi sebagai kelompok budaya tertentu. 

Kendati demikian, adakalanya proses identifikasi ini pun hanya berlaku atas 

penafsiran partisipan dan bukan penafsiran dari pihak lain diluar komunitas. Tak 

ayal, ketika seorang anggota subkultur Punk yang beraliran Street yang disebutkan 

telah lamah berekspektasi dalam dunia Punkers (sebutan untuk anggota komunitas 

Punk) selama bertahun-tahun, namun tidak memahami arti atau definisi budaya 

yang dijalaninya tersebut. 

Baginya, makna budaya Punk hanya bertengker para tirai sensualitas tubuh 

dibandingkan pengetahuan rasional. Keterampilan dalam bidang produksi fashion 

Punk yang lebih bernilai ekonomis menjadikannya seolah menutup mata untuk 

melihat pemaknaan budaya yang dijalaninya secara harafiah (arti leksikal). 
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3.2.2. Orientasi Pergerakan Pelaku/Aktor Street Punk Melalui Fashion. 

3.2.2.1. Partisipan I 

Menurut partisipan I perkembanagan jaman sangat mempengaruhi orientasi 

pergerakannya sebagai anggota komunitas Street Punk pada saat yang sama 

menuju perubahan dalam proses stagnasi itu sendiri dengan menghadirkan varian 

yang berbeda dengan kultur Punk terdahulu melalui pilihan fashion yang 

digunakan. Fashion Street Punk yang oleh partisipan dianggap lebih stylish 

mewakili keinginannya untuk bergabung menjadi bagian dari komunitas Street 

Punk. 

Dalam perkara ini, seseorang anggota Street Punk diberikan kebebasan 

untuk menentukan pilihannya dalam hal pengkomsumsian fasihion. Atas dasar 

kebebasan sebagai tolok ukur itu pula kadang harus bergesekan dengan 

konsistensi sikap anggota komunitasnya untuk memilih tetap menjadi anggota 

komunitas atau keluar dari komunitasnya. 

3.2.2.2. Partisipan II 

Gaya berpenampilan yang lebih modern menjadikan partisipan II lebih 

percaya diri dan semakin merasa nyaman sebagai seorang Punkers (sebutan untuk 

anggota komunitas). Sejalan dengan hal tersebut, oleh partisipan II juga 

disebutkan bahwa pengadopsian fashion Street Punk erat hubungannya dengan 

apa yang disebutnya sebagai proses modernisasi. Fashion dalam kondisi ini 

dipandang sebagai ekspresi visualisasi tubuh yang disesuaikan dengan selerah 

masing-masing anggota komunitas. 
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Disamping hal lain, menilik dari ungkapan partisipan disebukan bahwa 

konsitensi sikap dan perilaku setiap anggota komunitas Street Punk tidak bersifat 

konstan. Dalam artian, seorang anggota komunitas dapat bersikap apatis terhadap 

kelompoknya dan tidak ada sanksi yang tegas yang akan dikenakan oleh anggota 

kelompok lainya.  

Hal ini dikarenakan, secara struturalis komunitas Street Punk tidak memiliki 

struktur yang mengatur aktifitas pergerakan setiap anggotan komunitasnya, 

sehingga keberpihakan seorang anggota komunitas atas kelompoknya bergantung 

pada pilihannya masing-masing untuk bersikap konsisten atau hanya ikut 

meramaikan dalam tenggang waktu yang tidak ditentukan. 

3.2.2.3. Partisipan III 

Aktifitas produksi fashion Street Punk oleh partisipan III merupakan batu 

loncatan menuju akumulasi modal dalam orientasi pergerakannya. Melalui praktik 

komodifikasi fashion yang dikerjakan selamah kurang dari tujuh tahun terakhir 

partisipan merasa partisipan merasa perlu kiranya ia melebarkan haluan untuk 

menciptakan gayanya sendiri secara simbolis dengan meniru gaya fashion Street 

Punk yang berkembang diwilayahnya. 

Pada saat yang bersamaan proses pengimitasian fashion Street Punk ini pun 

turut menuntunya menuju keuntungan yang diperolehnya melalui praktik 

mistifikasi dengan mengaburkan batas antara fashion Street Punk sebagai simbol 

identitas dengan mobilitas pasar yang bergerak dalam bidang fashion Punk. 

Fashion pada kondisi ini dijadikan kendaraan ekonomi didalam konsepsi 
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pemikiran prakmatis dan pruralis partisipan guna mengais pundi-pundi rupian 

didalam kegitan reproduksinya tanpa memperhatikan makna yang terkandung di 

dalam fashion itu sendiri. 

3.2.3. Orientasi Perasaan Pelaku/Aktor Street Punk Melalui Fashion. 

3.2.3.1. Partisipan I 

Orientasi perasaan yang dirasaakan partisipan menunjuk pada aspek 

emosional seorang anggota komunitas Street Punk terhadap pemilihan fashion 

yang digunakan. Perasaan senang dan nyaman menjadi konsepsi yang mewakili 

orientasinya pada keseluruhan unsur fashion sebagai ekspresi individu dalam 

masyarakat kontemporer. 

Sebagai simbol identitas dari sebuah subkultur, fashion Street Punk pada 

taraf ini direpresentasikan dalam bentuk kesenangan serta ditampilkan melalui 

perkembangan zaman masyarakat kontemporer. Arti leksikal fashion oleh Street 

Punk muncul melalui claim image fashionable yang berlaku sebagai icon 

trendsetter yang memainkan peran model fashion Punk (the role models of Punk). 

 

3.2.3.2. Partisipan II 

Dalam setiap periode perkembanagan fashion Punk, kerap membuat 

pernyataan yang kuat tentang orientasi perasaan pemakainya. Dengan kata lain, 

perubahan-perubahan tampilan visual fashion Street Punk oleh partisipan II turut 
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memberikan petunjuk bagi transformasi emosional partisipan dalam 

berpenampilan. 

Apa yang disajikan sebagai kenyamanan dalam berpenampilan merupakan 

bukti bahwa perubahan tampilan visual menjadi faktor penting penunjang 

eksistensi seorang anggota komunitas Street Punk dalam orientasinya. Melaui 

berpenampilan, seorang anggota komunitas Street Punk dapat mengeskplorasi 

gayanya lewat pemilihan fashion yang digunakan dan disesuaikan dengan 

perkembangan zaman. 

3.2.3.3. Partisipan III 

Bicara tentang fashion Street Punk yang berkembang saat ini seolah 

membawa kita pada orientasi perasaan yang dirasakan pemakainya. Orang kerap 

membuat pernyataan atas dirinya melalui fashion yang ia gunakan. Pernyataan 

tersebut tentu bermacam-macam secara emisional. Kepuasan batin, kenyamanan 

si pemakai dan kesenangan sesaat kadang menjadi bahasa yang tepat guna 

menyingkronkan sisi emosional pemakainya. Oleh partisipan III disebutkan 

bahwa, pemilihan fashion yang kerap disandingkan dengan praktik komodifikasi 

fashion oleh dirinya membuat ia merasa nyaman dan senang sebagai etintas 

tunggal dalam dominasi masyarakat dominan sebagai anggota subkultur Punk 

yang beraliran Street. 

Melaui berpenampilan pula partisipan mampu meng-endorse kreatifitasnya 

untuk menciptakan model, tektur dan warna yang lebih mutakhir dibandingkan 
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fashion Punk diawal kemunculannya (Inggris dan Amerika). Melaui kreatifitas 

sebagaimana disebutkan oleh partisipan ini pula, calimimage ‘tampil beda’ pun 

menjadi titik akhir yang diperolehnya guna mendefinisikan posisinya dalam ruang 

dimenasi sosial. 

3.3. Deskripsi Tekstural-Struktural (Textural-Structural Description) 

Tahap ini merupakan proses penggabungan antara Deskripsi Tekstural dan 

Deskripsi Struktural dari pengalaman masing-masing setiap partisipan penelitian. 

Setelah Deskripsi Tekstural-Struktural Individu tersusun maka akan dibuat suatu 

Deskripsi Komposit (composite description) dari makna dan esensi pengalaman 

sehingga menampilkan gambaran pengalaman kelompok secara satu unit kesatuan 

melalui proses horisonalisasi dengan didasarkan pada tiga tema utama secara 

tematik yang menjadi tujuan penelitian ini. 

3.3.1. Representasi Pemikiran Pelaku/Aktor Street Punk Melalui Fashion 

3.3.1.1. Sintesis Makna (Synthesis Meaning)  

Merujuk pada ungkapan dari setiap partisipan sebagaimana disajikan diatas, 

mungkin satu hal yang dapat di sepakati bahwa, knowledge tentang perkembangan 

budaya Punk di Semarang saat ini bermula dari Inggris dan Amerika. Akan tetapi 

didalam kenyataannya, representasi pemikiran Street Punk sebagai pelaku budaya 

Punk di Semarang tidak secara konstan mengekor pada kondisi di masa itu. Justru 

semacam menciptakan suatu episode baru atau yang dapat disebut sebagai Punk 

dalam ‘Scene of Semarang’. 

Anggapan ini pun tidak lantas muncul begitu saja, tentu dengan 

memperhatiakn proses representasi pemikiran yang pada kasus subkultur,  fashion 
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telah mengalami perubahan makna atau dengan kata lain terjadi pergeseran nilai 

dari nilai guna sebagai bentuk perlawanan menjadi hanya bermakna sebagai nilai 

tanda. Bahkan lebih jauh, nilai fashion Punk ini pun telah berganti menjadi nilai 

ekonomi dengan diproduksinya melalui industri lokal dan didistribusikan kedalam 

jaringan yang mengutamakan motif yang bernilai estetis. 

Hal ini pun senantiasa mendorong konsistensi sikap dan perilaku individu 

didalam kelompok Street Punk untuk mengkomsumsi fashion secara masif hinga 

melahirkan makna baru yang cenderung mengalami keterputusan makna dari 

makna asli fashion Punk sebagai sebuah konvensi subkultur menjadi komodifikasi 

dan eksistensi. 

3.3.2. Orientasi Pergerakan Pelaku/Aktor Street Punk Malalui  Fashion. 

3.3.2.1. Sintesis Makna (Synthesis Meaning)  

Konsepsi rancangan tampilan fashion oleh Street Punk Semarang melalui 

orientasi pergerakannya cenderung dilatarbelakangi oleh adanya kesepakatan yang 

sengaja dikodekan secara simbolis oleh anggota kelompok atau komunitas itu 

sendiri dengan menitiberatkan pada perbedaan tekstil, motif dan tekstur. Hal ini 

dilakukan dengan beberapa pertimbangan yaitu, gaya berpenampilan (stylish) dan 

tampil beda (different). 

3.3.3. Orientasi Perasaan Pelaku/Aktor Street Punk Malalui Fashion.  

3.3.3.1. Sintesis Makna (MeaningSynthesis)  

Orientasi perasaan anggota kelompok Street Punk Semarang dapat diartikan 

sebagai pengalamansubjektifsadar mengenai kesenangan : emosional (pleasure : 
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emotional ). Pada kondisi ini, secara emosional individu dalam komunitas Street 

Punk memiliki kelekatan terhadap kelompoknya, kelekatan itu sendiri muncul 

setelah menyadari keberadaannya sebagai anggota dari komunitas Street 

Punk.Inilah yang dimaksud dengan orientasi emosional, karena pada 

intinyaanggota kelompok Street Punk memakai identitas sebagai sumber dari 

kebanggaan diri atau harga diri. 

Dalam artian sederhana, semakin positif kelompok atau komunitas dinilai 

maka semakin kuat rasa kebanggannya terhadap kelompoknya dengan demikian 

senantiasa dan akan memperkuat harga diri. Begitupun sebaliknya, jika kelompok 

yang dimiliki dinilai memiliki prestise yang rendah maka hal itu juga akan 

menimbulkan identifikasi yang rendah terhadap kelompok Street Punk. Juga 

apabila terjadi sesuatu yang mengancam maka kelekatan terhadap kelompok akan 

meningkat, demikan pula akhirnya kesenangan emosional diperkuat. 
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