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Abstrak 

Musik underground biasanya mencoba mengkritisi kehidupan politik dan sosial serta 

mengisyaratkan penolakan kepemimpinan dari berbagai aturan yang ada di dunia sosial 

dan politik atau bahkan mengkritisi para pemerintah dan pejabat. Misalnya terdapat 

beberapa lirik kekecewaan pada lagu yang bernada menghina atau melecehkan terhadap 

keadaan kehidupan politik, ideologi dan sosial. 

 

Namun ada semacam pola imitasi dari jenis musik yang dimainkan dan pola fashion. 

Sehingga yang terjadi adalah proses imitatif kebudayaan luar yang datang namun para 

pelaku musik underground tidak mampu menyerap kondisi realitas yang terjadi di kultur 

lokal. Para pelaku musik underground di kota Bandung hanya meniru secara mentah apa 

yang sedang terjadi di luar sana. Namun yang diadopsi hanya sebatas musikalitas dan 

fashion saja. Sementara isu-isu sosial yang terjadi pada tingkat lokal sama sekali tidak 

tersentuh. Sehingga muncul kesenjangan persepsi antara musisi serta para pecinta musik 

underground dan masyarakat umum. 

 

Kata kunci : Stigma, underground, Bandung. 
 

Abstract 

Underground music usually tries to criticize political and social life and implies the 

rejection of leadership from the various rules that exist in the social and political world 

or even criticizing governments and officials. For example, there are some lyrics of 

disappointment on songs that are insulting or insulting to the state of political, 

ideological and social life. 

 

However, there is a kind of imitation pattern of the kind of music being played and the 

fashion patterns. So what happens is the imitative process of outside culture that comes 

but the perpetrators of underground music is not able to absorb reality conditions that 

occur in local culture. The perpetrators of underground music in the city of Bandung just 

imitate rawly what is happening out there. However, adopted only limited to musicality 

and fashion alone. While social issues that occur at the local level are completely 

untouched. So there is a perception gap between musicians as well as underground music 

lovers and the general public. 

 

Key Words : Stigma, underground, Bandung. 
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1 PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

 

   Kota Bandung merupakan pelopor lahirnya musik underground di Indonesia. Reggi Kayong 

Munggaran (pengamat musik underground) menyebutkan bahwa tingginya apresiasi masyarakat 

lokal dalam musik underground membuat kota Bandung masuk ke dalam lima besar komunitas 

underground terbesar dalam skala internasional setelah Amerika, Jerman, Inggris dan Belanda.  

 

   Bahkan saking tingginya animo masyarakat terhadap musik underground di Kota Bandung, 

sebuah tragedi terjadi  pada salah satu konser musik underground. 11 nyawa harus terenggut 

dalam acara peluncuran album perdana dari salah satu band cadas asal kota kembang Beside, di 

Gedung Asia Afrika Culture Center (AACC), Jln. Braga, Bandung. Satu tragedi yang menjadi 

catatan kelam dalam perjalanan komunitas underground di Bandung. 

 

   Pasca tragedi tersebut, musik underground menjadi semakin dipandang buruk oleh masyarakat. 

Bahkan dalam suatu pemberitaan yang pernah ada di suatu koran harian Pos Kota, muncul 

sebuah artikel berjudul “Gubernur Jawa Barat Larang Musik Underground”. Dalam artikel 

tersebut dikatakan bahwa musik underground adalah musik keras yang identik dengan 

kerusuhan, minuman keras, narkoba, bahkan maut. Artikel tersebut mengatakan bahwa 

pemerintah Jawa Barat melarang pengelola gedung menampilkan panggung musik underground. 

Larangan tersebut di dasarkan tragedi konser band Beside yang menelan 11 korban jiwa. Radio 

Clinic. (2008, 26 February). Musik Underground dilarang. 

 

   Melalui media web series, akan menginformasikan pada masyarakat umum tentang kejayaan dan 

keunggulan dari musik underground yang ada di Kota Bandung sehingga diharapkan masyarakat 

umum bisa lebih mengenal komunitas musik underground dan mengubah stereotip serta stigma 

negatifnya terhadap musik underground. 

 

 
2 METODOLOGI  

 

2.1. Musik Underground di Kota Bandung. 

 

Era 1996 hingga 1997 komunitas musik ‘underground’ di Bandung mengalami masa 

perkembangan yang pesat. Konsep kolektivisme dan DIY mulai banyak direalisasikan dalam 

berbagai bentuk kegiatan kongkret. Dari mulai membuat perusahaan rekaman berbasiskan indie 

label lengkap dengan konsep distribusi dan promosinya, pembuatan merchandise band, pembuatan 

media informasi komunitas berupa fotokopi fanzine, hingga kepada penggarapan event yang 

mengandalkan semangat kolektivisme. Jenis karya musik yang dihasilkan makin beragam dan 

cenderung makin agresif. Lirik yang diproduksi mulai banyak menyentuh hal-hal yang sifatnya 

politis.  

 

Banyak lirik pada saat itu yang bercerita tentang nasib buruh, petani, dan kaum miskin kota. 

Dengan frontal mulai melakukan kritik-kritik terhadap pemerintah yang dinilai gagal mengatasi 

krisis. Industri musik mainstream pada saat itu sedang dilanda kejenuhan pasar. Paska booming 

Slank dan Iwan Fals pada saat itu tidak ada lagi fenomena musik yang luar biasa. Media-media 

mainstream mulai kehabisan bahan berita hingga akhirnya komunitas ‘underground’ dengan 

segala bentuk dinamika pergerakannya menjadi bahan eksploitasi berita.  

 

Hampir semua media terutama media cetak mainstream yang memiliki target marketing anak 

muda membahas fenomena pergerakan musik ‘underground’ terutama yang terjadi di kota 

Bandung.  
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Hal tersebut jelas berdampak sangat besar pada perkembangan musik ‘underground’ pada saat itu 

yang seolah-olah di setting menjadi trend musik masa kini.  

 

Melalui peran media mainstream pula hingga akhirnya booming musik ‘underground’ ini 

mewabah hampir di semua kota besar di Indonesia, utamanya di pulau Jawa. Lahirlah beberapa 

komunitas musik ‘underground’ di kota Jakarta, Bali, Surabaya, Malang, Yogya dan Medan. 

Beberapa pagelaran bertema serupa ramai digelar di kota-kota tersebut dalam skala kecil.  

 

Di kota Bandung yang notabene adalah barometer musik ‘underground’ pada saat itu hampir 

setiap minggu Gor Saparua menjadi langganan acara-acara musik ‘underground’ yang diorganisir 

oleh beberapa komunitas di kota Bandung. Gor Saparua selalu dipenuhi oleh massa ‘underground’ 

yang rata-rata berusia belia dari berbagai kota di Indonesia. Ada yang dari Medan, Jakarta, 

Surabaya, Yogya, Malang dan kota-kota lainnya. Terjadilah transformasi informasi dan proses 

penyerapan kultur. 

 

Dari sinilah awal terbentuknya jaringan komunikasi lintas komunitas dalam rangka memperluas 

jaringan. Beberapa komunitas dari luar kota Bandung dijadikan basis distribusi bagi penyebaran 

produk dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas sub kultur. Bahkan sekarang sudah 

terbentuk jaringan event yang diorganisir secara kolektif yang rutin menjalin kerjasama 

penyelenggaraan event ‘underground’.  

 

Pada masa itu lahirlah acara-acara musik seperti Bandung Underground yang di organisir oleh 

komunitas Muda-Mudi Margahayu, Gorong-Gorong Bandung diorganisir oleh komunitas punk 

P.I., Bandung Minoritas, Campur Aduk dan lain-lain. Namun pada masa itu pula situasi politik 

dan ekonomi Indonesia mengalami guncangan. Masa peralihan kekuasaan yang diwarnai kisruh 

pertarungan politik di tingkat elit kekuasaan berdampak besar pada perekonomian. Tragedi krisis 

moneter yang mengguncang hebat perlahan ikut membawa dampak pada perkembangan musik 

Underground, khususnya di kota Bandung.  

 

Demonstrasi besar-besaran kerap mewarnai jalanan kota Bandung. Daya beli masyarakat secara 

keseluruhan mulai menurun dikarenakan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Hingga 

pola konsumsi masyarakat pada saat itu berubah dengan cara mengurangi hal-hal yang dirasa tidak 

terlalu penting. Acara yang biasanya ramai dipenuhi oleh penonton lambat laun mulai sepi 

pengunjung. Beberapa organiser yang berasal dari beberapa komunitas independen di Bandung 

mulai menarik diri untuk membuat event musik ‘underground’.  

 

Di samping tidak mau mengalami kerugian secara finansial (walaupun pada saat itu dan sampai 

sekarang tidak pernah mencari keuntungan), juga disebabkan kendala perijinan yang semakin 

represif terhadap hal-hal yang sifatnya mengumpulkan massa dalam jumlah banyak. Beberapa 

yang memaksakan diri mengalami kerugian yang cukup besar dikarenakan sepi penonton atau 

dengan alasan meresahkan dan mengganggu ketertiban secara sepihak dibubarkan oleh aparat 

keamanan. 

 

Beberapa pelaku subkultur ‘underground’ pada masa itu ikut melebur bersama beberapa organ 

buruh dan mahasiswa aktif menggelar aksi-aksi demonstrasi menuntut perubahan di segala bidang. 

Pada saat sulit tersebut justru komunitas Ujungberung banyak mengalami kemajuan yang 

signifikan. Banyak band-band baru terbentuk dengan semangat dan idealisme yang tinggi. 

Beberapa band seperti Jasad, Sacrilegious, Sonic Torment, Burgerkill dan Forgotten bahkan telah 

mampu memproduksi dan mendistribusikan album perdana mereka secara independen.  

 

Pada masa itu komunitas Ujungberung mulai membangun basis ekonomi komunitas sebagai 

bagian dari pemberdayaan ekonomi komunitas dengan cara membangun distro Rebellion yang 

khusus menjual produk-produk band Ujungberung dan komunitas musik lain di Bandung. Semua 

murni dilakukan atas dasar dorongan insting untuk bertahan hidup. 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1.   Identifikasi Masalah Secara Umum 

1. Perijinan untuk menggelar acara musik underground di kota Bandung menjadi dipersulit. 

2. Banyak orang yang mengaku sebagai pecinta underground di Bandung lengkap dengan atribut 

ala underground tetapi mereka tidak mengerti makna apa yang ada dibaliknya. 

3. Tingginya semangat yang dimilikki anak muda tidak sebanding dengan pemahaman tentang 

underground, sehingga semangat tersebut disalurkan pada tindakan anarkis yang sangat 

berpengaruh pada stigma negatif masyarakat. 

 

 

3.2. Identifikasi Masalah Secara DKV 

Kurangnya media yang secara khusus memberikan informasi bahwa sebenarnya musik serta 

komunitas underground memiliki banyak keunggulan dan prestasi. 

 

 

3.3.Tujuan Perancangan 

Diperlukannya tujuan dari suatu perancangan adalah untuk memberikan gambaran pencapaian 

berdasarkan penjabaran permasalahan sebelumnya, serta untuk  menginformasikan pada 

masyarakat umum tentang kejayaan dan keunggulan dari musik underground yang ada di Kota 

Bandung. 

 

3.3.1. Jangka Pendek 

Target diharapkan mendapatkan pemahaman tentang musik underground secara lebih ideologis, 

agar target lebih berani melakukan pergerakan dan perubahan yang lebih baik yang terinspirasi 

dari semangat underground. 

 

3.3.2. Jangka Panjang 

Membangkitkan kembali nilai – nilai positif underground sehingga generasi muda underground 

dapat memberi manfaat pada lingkungannya serta dapat berpartisipasi secara global sehingga 

dapat menggeser stigma masyarakat umum terhadap musik underground secara perlahan. 

 

 

3.4. Sasaran 

1. Memberikan informasi kepada target melalui komunitas dan para pelaku musik underground, 

dengan media web series. 

2. Mengenalkan musik underground kepada target melalui perspektif yang berbeda, yaitu dari 

sisi keunggulan dan prestasi yang dimiliki oleh musik underground, agar target dapat 

menggeser stigma negatif terhadap musik underground. 

 

 

3.5. Rootcause Analysis 

1. Gejala 

Musik underground dipandang negatif dan diidentikkan dengan minuman keras, narkotika, serta 

kekerasan, kerusuhan kebrutalan, juga anarkis oleh masyarakat umum. 

 

2. Penyebab 

• Musik underground mengkritisi kehidupan sosial dan politik. 

• Musik underground mengkritisi para pejabat dan pemerintah. 

• Musik underground mengisyaraktkan penolakan kepemimpinan. 

• Terdapat lirik kekecewaan yang bernada menghina serta melecehkan terhadap keadaan 

kehidupan politik, sosial dan ideologi pada lagu – lagu underground. 
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• Banyak orang yang mengaku sebagai pecinta musik underground di kota Bandung lengkap 

dengan atribut ala underground, tetapi mereka tidak memahami makna apa yang ada di dalam 

musik underground tersebut. 

• Tingginya semangat yang dimiliki anak muda tidak sebanding dengan pemahaman tentang 

musik underground, sehingga semangat tersebut disalurkan pada tindakkan anarkis yang 

sangat berpengaruh pada stigma negatif masyarakat. 

• Kurangnya media yang memberikan informasi bahwa sebenarnya musik serta komunitas 

underground memiliki banyak keunggulan dan prestasi. 

 

3. Akar Masalah 

Semangat para penikmat musik underground yang terbilang tinggi di kota Bandung tidak 

sebanding dengan pemahaman tentang musik underground yang ada, sehingga semangat tersebut 

disalurkan pada tindakkan yang bersifat negatif seperti minuman keras, narkotika, kekerasan dan 

lain – lain yang sangat berpengaruh pada stigma masyarakat umum. 

 

Selain itu, para penikmat musik underground di kota Bandung juga hanya menyerap secara 

mentah kebudayaan dan fashion dari luar tanpa memahami ideologi yang ada. Ciri khas musik 

underground yang keras akan menyulitkan menggeser stigma masyarakat, karena masyarakat dari 

awal sudah menilai bahwa musik underground adalah musik yang identik dengan kekerasan dan 

kebrutalan. 

 

4. Action Plan Hypothesis 

Menggeser stigma masyarakat terhadap musik dan para pelaku musik underground dengan cara 

membenahi terlebih dahulu para pelaku musik underground tersebut melalui pemahaman yang 

disampaikan oleh komunitas musik underground sebagai wadah bagi para pecinta musik 

underground. Sehingga nantinya para pecinta musik underground juga bisa memberikan 

pemahaman kepada masyarakat umum, bahwa tidak selamanya musik underground berkaitan 

dengan hal – hal yang negatif, tetapi musik underground juga memiliki banyak keunggulan dan 

prestasi. 

 

3.5. Message Planning 

What to say 

“Musik keras, jiwa bebas, haluan jelas.” 

 

How to say 

Memberikan informasi kepada target melalui komunitas atau para pelaku musik underground, dengan 

media informasi yang sering digunakan target yaitu media video yang berupa web series. Karena web 

series sangat mudah diakses dan dipublikasikan. Tujuannya adalah untuk mengenalkan musik 

underground kepada target melalui perspektif yang berbeda, yaitu dari sisi keunggulan - keunggulan 

dan prestasi - prestasi yang telah dimiliki oleh musik underground. Sehingga target akan menggeser 

secara perlahan stigma negatifnya terhadap musik underground. 

 

3.6. Target Audience 

 

3.6.1. Geografis 

Kota Bandung, Jawa Barat. 

 

3.6.2. Demografi 

Gender   : Laki - laki 

Umur    : 17-22 tahun 

Status Sosial  : Golongan menengah  

Pekerjaan    : Mahasiswa 
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3.6.3. Psikografis 

Hobi  : Menonton pertandingan sepak bola 

Kebiasaan  : Bertindak sopan, disiplin dan tidak anarkis 

Ketertarikan : Olah raga terutama sepak bola 

Gaya hidup  : Sehat 

Ketakutan  : Kerusuhan / kebrutalan para suporter sepak bola 

Resiko  : Menjadi korban kerusuhan para suporter bola. 

 

3.6.4. Teknografis 

• Terbiasa dan aktif menggunakan media informasi secara online.  

• Menggunakan gadget sebagai media komunikasi sehari - hari. 

• Aktif dalam 2 hingga 4 jenis media sosial dengan durasi minimal 10 jam per hari. 

• Menggunakan gadget smartphone dengan spesifikasi yang sudah memadai. 

• Menggunakan gadget sebagai media produktifitas dalam berkarya. 

 

 

3.7. Creative Approach 

 

Provocation and shock tactics 

Menyampaikan pesan dengan cara memprovokasi target audiens dengan isi pesan yang menantang dan 

menghasut target audiens (dalam arti positif) sesuai dengan issue yang ada pada musik underground. 

Reframing 

Memberikan perspektif yang berbeda kepada target audiens, yaitu menjadikan musik underground 

memiliki makna yang berbeda. Maksudnya, menginformasikan kepada target bahwa sebenarnya musik 

underground memiliki sesuatu yang bersifat positif, walaupun mind-set target mengarah pada pikiran 

negatif. 

 

 

3.8. Tone and Manner 

 

Dinamis dan provokatif. 

Memberikan kesan yang dinamis, penuh semangat dan pergerakan dari semangat underground serta 

bersifat provokasi sehingga dapat merangsang target untuk bertindak ke arah underground yang lebih 

baik agar nantinya bisa mengenalkan ideologi musik underground kepada masyarakat umum dan tidak 

di cap sebagai musik yang negatif. 

 
 

3.9. Konsep Warna 
 

 
 

Gambar III.1 Color Tone 

Sumber : Penulis 

 

 

Pada perancangan media ini, warna yang digunakan adalah dominan warna merah hitam dan putih. 

Sesuai dengan tema pada musik underground yang selalu mengusung warna - warna gelap serta warna 

merah yang mencerminkan semangat pergerakan musik underground. 
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3.10. Strategi Komunikasi 

 
Tabel II.1 Alur Media 

Sumber : Penulis 

 

3.11. Konten Visual 

 

Media Utama 

Web series, dalam bentuk video dokumenter berisi 3 episode berdurasi kurang lebih 3 menit per 

episodenya.   

1. Intro, durasi kurang lebih 2 menit berisikan narasi video, tentang kehidupan pelaku musik 

underground yang sering termajinalkan dan diperankan oleh talent. 

2. Episode 01 (Underground), durasi kurang lebih 5 menit berisikan sekilas tentang scene musik 

 underground, mulai dari penggemar hingga perbedaan antara musik underground tahun 90-an 

dan saat ini. 

3. Episode 02 (Loyalitas tanpa Batas), durasi kurang lebih 2 menit berisikan dokumentasi dari 

konser - konser musik underground serta lebih mengekspose semangat para penikmat musik 

underground ketika datang ke konser. 

4. Episode 03 (Ini Adalah Cara Kami Berekspresi), berisikan tentang klarifikasi dari stigma 

yang sudah beredar tentang musik underground yang selalu dipandang negatif serta 

mengekspose keunggulan dan prestasi dari musik underground. 

 

Media Pendukung 

1. Merchandise (t-shirt, totebag, botol air minum, patch, dan sticker), sesuai dengan 

ketertarikan target audiens terhadap olahraga sepak bola, merchandise yang diberikan kepada 

target audiens yaitu berisikan gambar serta copy yang mencerminkan semangat para suporter 

sepakbola agar target audiens tertarik dan mau berlanjut ke tahap berikutnya yaitu search. 
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2. Banner, berisi informasi tentang merchandise dan video web series yang nantinya akan 

ditempatkan pada event - event olahraga atau musik. 

3. Media sosial (Instagram), berisi berbagai informasi mulai dari gigs event, copy tentang 

musik underground, komunitas, sejarah, perkembangan musik underground, dll. 

4. Youtube channel, merupakan wadah dari video yang sudah dibuat dan berisi video – video 

lain dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh para pecinta musik underground, baik 

komunitas maupun event atau bisa juga berisi vlog dari perorangan. 

 

3.12. Aset Visual  
 

   
 

Gambar III.2 Aset Video 

Sumber : Penulis 

 

 

   
 

Gambar IIII.3 Aset grafis dan poster 

Sumber : Penulis 
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3.13. Story Board 
 

 
Gambar IVI.4 Story Board 

Sumber : Penulis 

 

 

3.14. Pengaplikasian Media 

 

Web series (youtube) 

Merupakan wadah dari video yang sudah dibuat dan berisi video – video lain dari berbagai macam 

kegiatan yang dilakukan oleh para pecinta musik underground, baik komunitas maupun event atau 

bisa juga berisi vlog dari perorangan. 

 
HITAM TAK SELAMAN YA KEL

HITAM TAK SELAMANYA KELAM | INTRO

HITAM TAK SELAMAN YA KELAM |

UNDERGROUND

HITAM TAK SELAMAN YA KELAM |

INTRO

HITAM TAK SELAMAN YA KELAM |

BANDUNG SONIC FAIR 2017

INDIVIDU MERDEKA

  

HITAM TAK SELAMAN YA KEL

HITAM TAK SELAMANYA KELAM | INTRO

HITAM TAK SELAMAN YA KELAM |

UNDERGROUND

HITAM TAK SELAMAN YA KELAM |

INTRO

HITAM TAK SELAMAN YA KELAM |

BANDUNG SONIC FAIR 2017

INDIVIDU MERDEKA

 
 

Gambar VI.5 Youtube Channel 

Sumber : Penulis 
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Social media (Instagram) 

Berisi berbagai informasi mulai dari gigs event, copy tentang musik underground, komunitas, sejarah, 

perkembangan musik underground, dll. 

 

 
 

Gambar VII.6 Instagram 

Sumber : Penulis 

 

Merchandise 

Sesuai dengan ketertarikan target audiens terhadap olahraga sepak bola, merchandise yang akan 

diberikan kepada target audiens yaitu berisikan gambar serta copy yang mencerminkan semangat para 

suporter sepakbola. Tujuannya agar target audiens tertarik dan mau berlanjut ke tahap berikutnya yaitu 

search. 

 

 
 

Gambar VIII.7 Merchandise 

Sumber : Penulis 
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Banner 

Berisi informasi tentang merchandise dan video web series yang nantinya akan ditempatkan pada 

event - event olahraga atau musik. 

 

 
 

Gambar VIIII.8 Banner 

Sumber : Penulis 

 

4  KESIMPULAN 

 

Musik underground mencoba mengkritisi kehidupan politik dan sosial. Yang biasanya mengisyaratkan 

penolakan kepemimpinan dari berbagai aturan yang ada di dunia sosial dan politik atau bahkan 

mengkritisi para pemerintah dan pejabat. Fenomena pertunjukan musik underground bukan hanya 

selalu sekedar pelanggaran etika dan moral. Musik undeground dalam kebringasan dan kebrutalan 

bukan hanya pertunjukan anarkis, tetapi simbol - simbol yang ditampilkan dalam bermusik tersebut, 

sebenarnya adalah sebuah jalan untuk menampilkan fenomena baru kepada pendengar, pengunjung, 

penonton atau penafsir untuk mengambil makna dari bentuk, gambaran, bayangan, imajinasi simbolis 

yang diciptakan. 

 

Kurangnya media yang memberikan informasi bahwa sebenarnya musik serta komunitas underground 

memiliki banyak keunggulan dan prestasi merupakan salah satu sumber permasalahan yang membuat 

musik underground menjadi termarjinalkan serta membuat masyarakat berpandangan negatif terhadap 

musik underground. Padahal sebenarnya musik underground memiliki banyak prestasi, salah satunya 

adalah membawa nama Kota Bandung ke ranah internasional contohnya lewat tour musik yang 

dilakukan salah satu band metal asal Kota Bandung. 

 

Maka dari itu, diperlukan suatu wadah atau tindakan untuk mengubah stigma masyarakat yang negatif 

tersebut. Media video berupa web series adalah salah satu upaya untuk mengubah stigma negatif 

masyarakat terhadap musik underground agar lebih mudah di akses oleh target audiens, sehingga 

target audiens bisa melakukan pembenahan diri dan stereotip masyarakat umum terhadap subkultur 

musik underground bisa bergeser secara perlahan.  
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