BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Budaya merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Budaya
berkenaan dengan cara manusia hidup. Manusia belajar berpikir, merasa
mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. Budaya
kita secara pasti mempengaruhi kita sejak dalam kandungan hingga mati dan
bahkan setelah matipun kita dikubur dengan cara-cara yang sesuai dengan
budaya kita.
Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan oleh karena budaya
tidak hanya menentukan siapa berbicara dengan siapa, tentang apa dan
bagaimana orang

menyandi pesan. Sebenarnya seluruh perbendaharaan

perilaku kita sangat bergantung pada budaya tempat kita dibesarkan.
Konsekuensinya budaya merupakan landasan komunikasi. Bila budaya
beranekaragam, maka beranekaragam pula praktek-praktek komunikasinya.1
Kebudayaan adalah sesuatu yang lahir dan tumbuh serta dipelihara,
dilestarikan, dijunjung tinggi dan dibanggakan oleh masyarakat. Sedangkan
kebudayaan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi adalah
bahwa kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.
Dengan kata lain, kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan atau
dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari
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pola-pola perilaku normatif. Artinya segala cara-cara atau pola-pola berpikir,
merasakan dan bertindak. Hal ini sekaligus terkait di dalamnya masalah tata
susila, etika , dan norma-norma sosial. Dimana jati diri kebudayaan tersebut
sesuai dengan hati nurani.2
Kebudayaan berubah seirama dengan perubahan hidup masyarakat.
Perubahan itu berasal dari pengetahuan baru dan teknologi baru. Akibatnya
terjadi penyesuaian cara hidup kepada situasi baru. Sikap mental dan nilai
budaya turut serta dikembangkan guna keseimbangan dan integrasi baru.3
Dengan

demikian

masyarakat

pendukung

suatu

kebudayaan

merupakan motor penggerak atau pemicu baik perkembangan maupun
perubahan suatu bentuk budaya yang berangkat dari ada atau masuknya
pengetahuan baru, teknologi baru atau bentuk-bentuk budaya baru yang
mempengaruhi budaya tersebut.
Salah satu wujud dari kebudayaan adalah kesenian. Seni merupakan
penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan
dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap
oleh indera pendengar (seni suara), penglihatan (seni lukis atau gambar), atau
dilahirkan dengan perantara gerak (seni tari, drama).4
Berbicara mengenai pelahiran bentuk seni, maka disini ada suatu
bentuk seni yang banyak dikenal di kalangan muda. Bentuk seni ini adalah
sebuah bentuk seni tindik atau body piercing. Body piercing adalah seni
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tindik pada bagian-bagian dari tubuh manusia untuk kemudian dikenakan
perhiasan anting-anting atau asesoris lainnya.
Tubuh bagi sebagian orang menjadi media tepat untuk berekspresi dan
eksperimen. Tak heran jika kemudian timbul aktivitas dekorasi seperti tindik.
Dalam perkembangannya, bagian yang ditindik pun tak cukup daun telinga
atau hidung. Mulai dari lidah, bibir, puting susu hingga organ genital pun
ditindik untuk dipasangi anting-anting. Dari sini kemudian muncul istilah
body piercing. Masyarakat Indonesia akrab menamai istilah ini dengan tindik.
Ada tiga pandangan utama tentang tubuh yang berlaku di Yunani
Kuno. Yang pertama, aliran yang didirikan oleh Cyrenaic percaya bahwa
"kebahagiaan tubuh itu jauh lebih baik daripada kebahagiaan mental". Aliran
yang kedua didirikan oleh Epicurus, percaya bahwa "kebahagiaan tubuh
memang bagus, tapi masih lebih bagus lagi kebahagiaan mental". Aliran yang
terakhir, sekaligus yang paling tidak populer, didirikan oleh Orpheus,
mengatakan bahwa "tubuh adalah kuburan bagi jiwa" (the body is the tomb of
the soul). Meskipun tidak populer, aliran ini sangat mempengruhi filsuf-filsuf
utama seperti Phytagoras, Socrates, dan Plato.
Lain halnya dengan pemikiran Romawi dimana tidak memandang
tubuh dengan negatif. Sebagian besar orang Romawi sangat percaya dengan
astrologi dan memandang tubuh serta jiwa adalah bagian dari kosmis.
Kemudian tibalah jaman Renaisans yang mengakhiri ide dasar bahwa "tubuh
adalah musuh", dan mulailah bergulir gagasan bahwa tubuh adalah sesuatu
yang indah, bagus, personal, privat, dan sekuler.
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antropologi, dan psikologi, tubuh tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan
atau yang dianggap secara potensial berbahaya dan perlu selalu diawasi,
tetapi tubuh dianggap sebagai sesuatu untuk dinikmati, sesekali memang
dapat "rusak", tapi dengan cepat bisa segera disembuhkan atau diperbaiki.
Pada perkembangannya yang terakhir tubuh tidak lagi bisa dianggap
sebagai sekedar pemberian Tuhan, tetapi dianggap sebagai plastik dan bionik,
dengan alat pacu jantung, katup buatan, silikon, transplantasi mata dan
telinga, pendeknya sesuatu yang dapat dibentuk sesuai keinginan manusia.5
Body piercing sebenarnya sudah dikenal sejak berabad-abad silam
hampir di seluruh belahan dunia. Catatan sejarah menunjukkan suku-suku
primitif melakukan tindik sebagai bagian ritual adat dan penunjuk identitas
derajat sosial. Hanya saja bagian tubuh maupun alasan tindik sangat beraneka
ragam sesuai ritual kepercayaan pada masing-masing masyarakat.
Orang-orang yang mempiercing atau menindik bagian dari tubuhnya
saat ini sangat luas. Mulai dari anak-anak muda hingga pada orang yang
sudah dewasa baik laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi meskipun
demikian, kebanyakan pelaku body piercing atau yang disebut sebagai
piercer adalah orang-orang yang usianya masih relatif muda mulai dari para
remaja belasan tahun hingga mereka yang menginjak dewasa. Realitas telah
menunjukkan bahwa konsumsi piercing didominasi oleh anak muda baik di
pedesaan maupun di perkotaan.
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Anak-anak muda akan merasa bangga dengan sesuatu yang melekat di
tubuh mereka karena dengan itu mereka (kaum muda) merasa mampu
menyuarakan ekspresi mereka melalui simbol pada tubuh mereka secara
minimalis sekalipun. Mereka merasa bahwa hal itu adalah sebagai bentuk
ekspresi diri mereka melawan bentuk-bentuk aturan maupun juga budaya
yang ada di keluarga dan juga berlaku umum di masyarakat yang mereka
anggap kolot, tidak inovatif, kaku dan tidak modern. Sedangkan anak muda
menginginkan sebuah nuansa yang bebas sesuai dengan keinginan mereka.
Keberadaan body piercing di Indonesia hingga kini masih dianggap
sebagai seni pinggiran. Penggemarnya pun terkadang dianggap aneh. Namun
sejumlah pemuda di kota-kota besar menjadikan body piercing sebagai gaya
hidup (life style) bahkan ada yang menjadikannya sebagai jalan hidup.
Mendengar kata body piercing atau tindik akan beragam asosiasi
muncul dari benak kita. Ada yang mengasosiasikan bahwa orang yang
menindik bagian tubuhnya sebagai orang-orang yang berpenampilan aneh
atau nyentrik, sebagai orang-orang dari dunia mafia atau gengster. Tak jarang
pula yang mengasosiasikan bahwa orang yang mempunyai body piercing
adalah orang yang jahat, brutal atau mempunyai keterkaitan dalam dunia
kriminal. Sehingga bagi kebanyakan orang menganggap bahwa piercer
adalah orang-orang yang urakan, pemalas, nakal dan berperilaku tidak benar
serta mencari perhatian.
Dari segi budaya, body piercing ini adalah sebuah kebudayaan yang
tergolong masuk pada kebudayaan popular atau budaya modern. Budaya ini

adalah budaya yang munculnya belum lama seiring dengan perkembangan
teknologi dan pengetahuan serta seiring dengan perkembangan jaman dimana
saat ini jaman sudah modern yang secara pelan-pelan meninggalkan budaya
tradisional.
Untuk membuat kajian tentang body piercing, maka akan dipakai
sebuah dasar sebagai acuan yaitu sebuah bentuk kajian budaya atau yang
lebih dikenal dengan cultural studies. Cultural studies memfokuskan diri
pada hubungan antara relasi-relasi sosial dengan makna-makna. Berbeda
dengan "kritik kebudayaan" yang memandang kebudayaan sebagai bidang
seni, estetika, dan nilai-nilai moral atau kreatif, cultural studies berusaha
mencari penjelasan perbedaan kebudayaan dan praktek kebudayaan tidak
dengan menunjuk nilai-nilai intrinsik dan abadi (how good?), tetapi dengan
menunjuk seluruh peta relasi sosial (in whose interest?). Dengan demikian
setiap pemilahan antara masyarakat atau praktek yang “berkebudayaan” dan
yang "tidak berkebudayaan", yang diwarisi dari tradisi elit kritisisme
kebudayaan, sekarang dipandang dalam terminologi klas.6
Bentuk cultural studies dipengaruhi secara langsung oleh perlawanan
untuk mendekolonialisasikan konsep tersebut dan untuk mengkritisi tendensi
yang berusaha mempertahankan aturan-aturan yang mereproduksi kelas dan
ketidaksamaan lainnya. Maka cultural studies membangun sebuah kerangka
kerja yang berusaha menempatkan dan menemukan kembali kebudayaan dari
kelompok-kelompok
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diperhatikannya bentuk-bentuk dan sejarah perkembangan kebudayaan kelas
pekerja, serta analisis bentuk-bentuk kontemporer kebudayaan populer dan
media.
Tidak seperti disiplin akademis tradisional, cultural studies tidak
mempunyai ranah intelektual atau disiplin yang terdefinisi dengan jelas. Ia
tumbuh subur pada batas-batas dan pertemuan bermacam wacana yang sudah
dilembagakan, terutama dalam sastra, sosiologi, sejarah, juga dalam
linguistik, semiotik, antropologi, dan psikoanalisa. Bagian dari hasilnya, dan
bagian dari pergolakan politik dan intelektual tahun 1960-an (yang ditandai
dengan perkembangan yang cepat dan meluasnya strukturalisme, semiotik,
marxisme dan feminisme) cultural studies memasuki periode perkembangan
teoritis yang intensif. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana
kebudayaan (produksi sosial makna dan kesadaran) dapat dijelaskan dalam
dirinya sendiri dan dalam hubungannya dengan ekonomi (produksi) dan
politik (relasi sosial).
Body piercing merupakan salah satu bentuk dari budaya modern.
Sebuah budaya yang berkembang luas di luar budaya tradisional dalam
masyarakat. Keberadaan budaya beserta para pelakunya oleh masyarakat
masih dianggap bernilai negatif, terutama di Indonesia yang menganut
budaya timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat, etika dan segala bentuk
aturan yang berlaku umum di masyarakat. Keberadaan para pelaku body
piercing ini kemudian dianggap sebagai orang-orang yang slengekan, aneh
atau urakan karena stereotip negatif tersebut. Hal itu dikarenakan mereka

melakukan apapun yang mereka ingin lakukan tanpa memperhatikan aturan
atau norma-norma yang ada dalam masyarakat. Selain itu alasan adanya
stereotip tersebut dikarenakan sikap dan perilaku dari para pelakunya yang
sebagian besar tidak lagi memperhatikan budaya ketimuran yang berlaku di
lingkungan masyarakat Indonesia.
Kota Yogyakarta sebagai sebuah kota budaya Jawa di Indonesia yang
terbilang masih kental dengan nuansa ke-Jawa-annya dimana nilai-nilai
ketimuran, adat serta tradisi Jawa masih dipegang kuat pun juga menganggap
keberadaan body piercing ini sebagai sebuah budaya yang mempunyai
stereotip negatif di mata masyarakat. Apalagi jika dilihat dari para pelakunya
yang kebanyakan para anak muda sudah tidak lagi memperhatikan unggahungguh Jawa atau ketimurannya.
Di sisi lain, para pelaku body piercing ini pun menuntut untuk
diperlakukan sama seperti orang-orang pada umumnya. Mereka menuntut
untuk bisa diterima sebagai anggota masyarakat. Bagi mereka, apa yang
mereka lakukan adalah sebuah hasil dari pencarian akan jati diri dan sebagai
sebuah bentuk pelahiran akan keinginan. Apa yang mereka lakukan adalah
sebuah bentuk perlawanan terhadap budaya yang berlaku baik dalam keluarga
atau dalam masyarakat yang mereka anggap kolot, tidak mempunyai inovasi,
tidak modern dan kaku. Sedangkan anak muda menginginkan sebuah
kebebasan tanpa ada aturan yang kaku di antara mereka. Sehingga lahirlah
budaya ala anak muda sebagai bentuk atas perlawanan tersebut. Eksistensi,
itulah yang mereka inginkan. Sebuah pengakuan masyarakat atas keberadaan

mereka di tengah-tengah masyarakat dengan segenap yang ada pada mereka.
Oleh karena itu mereka menunjukkan sebuah perbedaan sikap dan gaya hidup
untuk menunjukkan eksistensi tersebut.
Di Yogyakarta, jumlah piercer dapat dibilang banyak dan tidak bisa
disensus yang pada akhirnya akan melahirkan sejumlah angka tertentu.
Banyaknya jumlah piercer dapat dilihat ketika berada di Yogyakarta, baik di
jalan-jalan atau juga di pusat perbelanjaan. Umumnya, anak muda pelaku body
piercing tersebut berkumpul dalam sebuah kelompok atau sejenis geng anak
muda. Meskipun ada juga di antara piercer yang tidak bergabung dalam
kelompok-kelompok geng.
Untuk yang berkomunitas, di Yogyakarta akan banyak ditemukan
gerombolan-gerombolan yang senang nongkrong di tepi-tepi jalan ketika
siang, sore hingga malam hari. Komunitas-komunitas tersebut mempunyai
nama yang membedakan antara komunitas satu dengan yang lainnya.
Misalnya saja Moxondo (MXD), Joxin (JXN), Retax (RTX) dan lain
sebagainya. Daerah perempatan Wirobrajan, perempatan Gondomanan dan
daerah Malioboro merupakan daerah-daerah yang paling banyak digunakan
oleh para piercer untuk berkumpul bila dibandingkan daerah-daerah lain
seperti di sepanjang jalan-jalan di Yogyakarta seperti di tempat-tempat
nongkrong di tempat-tempat lain yang tersebar di Yogyakarta. Di sanalah
mereka akan saling bersosialisasi, saling berkomunikasi dalam kelompok yang
besar maupun kelompok kecil maupun juga bersenang-senang.

Meskipun di antara mereka ada yang mempunyai aktivitas yang
bermanfaat dan menghasilkan bagi mereka sendiri, keluarga dan juga
lingkungan, tetapi biasanya mereka tidak mempunyai sebuah aktivitas yang
oleh masyarakat dipandang bermanfaat. Karena biasanya mereka hanya
kumpul-kumpul untuk ngobrol, minum dan makan serta berbagai bentuk
kesenangan duniawi lainnya. Untuk urusan yang lain seperti bekerja maka
mereka akan cenderung mengabaikan. Jika bekerja pun, hasil dari pekerjaan
akan segera habis sesudahnya untuk bersenang-senang. Sedangkan untuk
urusan beribadah sesuai dengan agama mereka, mereka juga akan cenderung
mengabaikan. Karena meskipun di Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau status
sosial mereka mempunyai agama, namun pada prakteknya mereka cenderung
atheis.
Hubungan mereka dengan keluarga tidak akrab. Mereka ingin terlihat
sudah dewasa yang sudah bisa mandiri dimulai dengan menunjukkan bahwa
mereka tidak menyepakati aturan-aturan yang diterapkan dalam keluarga yang
tidak sesuai dengan pemikiran anak muda. Mereka ingin berbeda dengan apa
yang ditentukan oleh orang tua mereka yang dianggap sudah ketinggalan
jaman dan terlalu kaku dalam menerapkan hukum sosial. Kebanyakan dari
mereka adalah anak-anak muda usia belasan tahun hingga usia 25 tahun yang
di antara mereka berasal dari keluarga menengah ke bawah. Banyak pula di
antara mereka yang kena DO (drop out) dari sekolah, namun ada juga yang
menyelesaikan sekolah, baik SLTP maupun juga SMU. Tak sedikit pula di
antara mereka adalah anak-anak muda pendatang dari luar Yogyakarta yang

mencoba mengadu nasib jauh dari orang tua untuk menunjukkan kemandirian
dan kedewasaan mereka.
Hanya saja karena psikologi anak muda atau remaja masih tergolong
labil dan meluap-luap, maka kehidupan di luar lingkungan keluarga yang
cenderung bebas menjadi berkembang sangat bebas. Mereka akan sangat
mudah terpengaruh oleh teman-teman sepergaulan mereka. Dan akhirnya
terjadilah sebuah fenomena kumpul-kumpul dan nongkrong bareng anak-anak
muda seperti yang sering kita lihat di mana mereka banyak melakukan
kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi diri mereka
sendiri.
Stereotip negatif atas keberadaan mereka di tengah masyarakat pun
kemudian menjadi sebuah masalah tersendiri yang harus diperhatikan. Karena
adanya stereotip negatif tersebut tak jarang jika kemudian kita melihat para
pelaku body piercing menjadi sebuah kelompok yang eksklusif dan seakanakan terpisah dari masyarakat. Mereka merasakan adanya penerimaan yang
berbeda atas mereka dari masyarakat. Jadi di sini ada sebuah permasalahan
dalam komunikasi yang terjalin dalam masyarakat antara pelaku body
piercing dan orang-orang di sekitar mereka.
Banyak karya cultural studies memahami komunikasi sebagai tindakan
produksi makna, dan bagaimana sistem-sistem makna dinegosiasikan oleh
pemakainya dalam kebudayaan. Kebudayaan bisa pula dimengerti sebagai
totalitas tindakan komunikasi dan sistem-sistem makna. Posisi seseorang
dalam kebudayaan akan ditentukan oleh 'kemelek-hurufan budaya' (cultural

literacy), yaitu pengetahuan akan sistem-sistem makna dan kemampuannya
untuk menegosiasikan sistem-sistem itu dalam berbagai konteks budaya.
Pandangan yang melihat komunikasi sebagai sebuah tindakan budaya,
yang memerlukan berbagai bentuk kemelek-hurufan budaya, sangat
dipengaruhi oleh pemikiran sosiolog Perancis Pierre Bourdieu. Ide-idenya
sangat berguna karena ia mengatakan bahwa tindakan (practice) atau apa
yang secara aktual dilakukan seseorang, merupakan bentukan dari (dan
sekaligus respon terhadap) aturan-aturan dan konvensi-konvensi budaya.
Salah satu cara memahami hubungan kebudayaan dengan tindakan
adalah mengikuti pengandaian Bourdieu tentang perjalanan dan peta.
Kebudayaan adalah peta sebuah tempat, sekaligus perjalanan menuju tempat
itu. Peta adalah aturan dan konvensi, sedangkan perjalanan adalah tindakan
aktual. Apa yang disebut dengan kemelek-hurufan budaya adalah perasaan
untuk menegosiasikan aturan-aturan budaya itu, yang bertujuan untuk
memilih jalan kita dalam kebudayaan. Tindakan adalah performance dari
kemelek-hurufan budaya.
Terkait dengan semakin maraknya orang-orang mengikuti fenomena
body piercing dengan menindik bagian tubuh mereka dan berhubungan pula
dengan anggapan atau persepsi negatif masyarakat umum tentang body
piercing, maka perlu kiranya untuk ditilik bersama tentang kebiasaan
komunikasi yang dibangun oleh para pelaku body piercing di tengah-tengah
lingkungan mereka,

baik lingkungan keluarga,

teman sepermainan,

lingkungan sekitar tempat tinggal, juga pada lingkungan studi mereka. Dari

sana, maka akan diketahui tentang keberadaan para pelaku body piercing
dalam membangun hubungan di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu
juga akan diketahui penerimaan orang-orang di sekitar atau masyarakat
terhadap keberadaan body piercing sebagai salah satu bentuk seni budaya
maupun juga terhadap para pelaku body piercing.
Culural studies adalah sebuah bentuk kajian tentang kebudayaan yang
ada dalam masyarakat. Body piercing adalah salah satu bentuk kebudayaan
popular atau budaya modern. Budaya yang berlaku dalam masyarakat pun
juga merupakan sebuah budaya dari budaya rakyat. Cultural studies adalah
sebuah kajian tentang kebudayaan dalam masyarakat yang akan menjelaskan
keberadaan kebudayaan di tengah-tengahnya. Dengannya akan memberikan
sebuah penjelasan tentang hubungan kebudayaan-kebudayaan tersebut. Di
dalamnya akan dipelajari makna-makna dalam yang ada dalam kebudayaan.
Karena tanpa mengetahui akan makna yang dibawa oleh kebudayaan, niscaya
akan terjadi sebuah ketidakharmonisan diantara penganut kebudayaan yang
ada dalam masyarakat. Dengan menggunakan kajian cultural studies ini maka
akan diperoleh kesimpulan yang lebih fokus daripada ketika menggunakan
bentuk kajian yang lainnya.
Dalam kajian ini juga akan makna-makna kebudayaan. Di sini,
masyarakat dengan budaya dan adat tradisional akan bertemu dengan sebuah
budaya yang berbeda yaitu budaya modern. Body piercing sebagai sebuah
bentuk kebudayaan modern atau popular tentu mau tidak mau akan bertemu
dengan budaya tradisional yang telah tumbuh dan berkembang di tengah-

tengah masyarakat. Akan ada sebuah perbedaan maupun pertentangan dalam
pertemuannya. Oleh karena itu akan sangat menarik untuk menggunakan
kajian ini dalam mengupasnya.

B. Perumusan Masalah
Berkaitan dengan fenomena body piercing yang kini marak di kalangan
muda dan dari uraian di atas, maka timbul permasalahan yang berkenaan
dengan pola komunikasi diantara pelakunya yaitu:
1. Bagaimanakah kebiasaan komunikasi yang terjalin dari para piercer
terhadap orang-orang di lingkungan sekitar mereka?
2. Bagaimanakah karakteristik para piercer?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui kebiasaan komunikasi yang terjalin dari para piercer
terhadap orang-orang di lingkungan sekitar mereka.
2. Untuk mengetahui karakteristik para piercer.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang penulis harapkan dari mengadakan penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan sebagai wahana pengetahuan tentang realitas
kebiasaan komunikasi diantara komunitas piercer dalam masyarakat.
2. Bagi piercer
Penelitian ini diharapkan berguna bagi para piercer sebagai masukan
dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka juga
akan bisa mengevaluasi diri mereka ketika perilaku yang mereka dinilai
kurang baik oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian para piercer
bisa berkomunikasi secara baik terhadap orang-orang di sekitar mereka.
3. Bagi orang-orang di sekitar piercer
Penelitian ini diharapkan sebagai wahana pengetahuan bagi orang-orang
tentang keberadaan body piercing dan keberadaan para piercer yang ada
di antara mereka. Dengan demikian akan timbul sebuah suasana
komunikasi yang baik antara piercer dengan orang-orang di sekitar
piercer tanpa ada asumsi yang negatif yang diberikan orang-orang
terhadap para piercer.
4. Bagi perkembangan ilmu komunikasi
Dari penelitian dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini dapat diperoleh tentang sebuah fenomena yang nantinya dapat
digunakan sebagai pengembangan ilmu komunikasi yang belum dapat
dijelaskan dalam penelitian-penelitian sosial sebelumnya.

E. Kerangka Konsep
1.

Komunikasi
Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication
berasal dari kata Latin communicatio, dan bersumber dari kata communis
yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Definisi
komunikasi menurut Carl I. Hovland adalah :
“Komunikasi adalah proses di mana seseorang (komunikator)
menyampaikan perangsang (biasanya lambang bahasa) untuk mengubah
perilaku orang lain (komunikan)”.7
Selanjutnya definisi komunikasi menurut Everett Rogers adalah :
“Komunikasi adalah suatu proses dari penyampaian ide atau pikiran dari
sumber kepada penerima dengan tujuan mengubah perilaku penerima
tersebut”.8
Secara

ontologis

dapat

dilihat

bahwa

komunikasi

adalah

perhubungan atau proses pemindahan dan pengoperan arti, nilai, pesan
melalui media atau lambang-lambang apakah itu dengan bahasa lisan,
tulisan

ataupun

isyarat.

Secara

aksiologis

diperlihatkan

proses

pemindahan pesan tersebut dari komunikator kepada komunikan.
Komunikator memberikan stimulan (rangsangan) sehingga sikap, ide
maupun pemahaman yang dapat dimengerti oleh komunikator maupun
oleh komunikan. Secara epistemologis nampak bahwa komunikasi
bertujuan mengubah pola pikir atau sikap orang lain (komunikan) untuk
membangun kebersamaan mencapai ide yang sama demi tujuan bersama
pula.
7
8
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Berdasarkan beberapa definisi komunikasi sebagaimana tersebut di
atas

dapat

disimpulkan

bahwa

komunikasi

merupakan

proses

penyampaian suatu pesan sebagai perpaduan antara pikiran dan perasaan
oleh seseorang untuk mengubah sikap, opini, atau perilaku orang lain
dengan upaya memperoleh tanggapan.
Sedangkan

kebiasaan

komunikasi

di

sini

adalah

proses

berkomunikasi yang biasa terjadi setiap saat yang terjalin antara
komunikator

dan

komunikan.

Dalam

penelitian

ini,

kebiasaan

komunikasi terbagi menjadi dua lingkup yaitu komunikasi dalam internal
pelaku body piercing dan komunikasi eksternal pelaku body piercing
dengan orang-orang di lingkungan mereka.
Komunikasi berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam
pesan yang diterima oleh komunikan. Dengan perkataan lain, komunikasi
adalah proses membuat sebuah pesan setala (tuned) bagi komunikator
dan komunikan. Pertama-tama komunikator menyandi (encode) pesan
yang

akan

disampaikan

kepada

komunikan.

Ini

berarti

ia

memformulasikan pikiran dan atau perasaannya ke dalam lambang
(bahasa) yang diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan. Kemudian
menjadi giliran komunikan untuk mengawa sandi (decode) pesan dari
komunikator itu. Ini berarti ia menafsirkan lambang yang mengandung
pikiran dan atau perasaan komunikator tadi dalam konteks pengertiannya.
Dalam proses itu komunikator berfungsi sebagai penyandi (encoder) dan
komunikan berfungsi sebagai pengawa sandi (decoder).

Yang penting dalam proses penyandian (coding) itu ialah bahwa
komunikator dapat menyandi dan komunikan dapat mengawa sandi
hanya ke dalam kata bermakna yang pernah diketahui dalam
pengalamannya masing-masing.
Wilbur Schramm, seorang ahli komunikasi dalam karyanya
“Comminication Reseach in the United States”

menyatakan bahwa

komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan komunikator
cocok dengan kerangka acuan (frame of reference) yakni paduan
pengalaman dan pengertian (collection of experiences and meanings)
yang

pernah

diperoleh

komunikan.

Menurut

Schramm,

bidang

pengalaman (field of experience) merupakan faktor yang penting dalam
komunikasi. Jika bidang pengalaman komunikator sama dengan bidang
pengalaman

komunikan,

komunikasi

akan

berlangsung

lancar.

Sebaliknya, bila pengalaman komunikan tidak sama dengan pengalaman
komunikator maka akan timbul kesukaran untuk mengerti satu sama lain.
Terkait dengan unsur-unsur yang terlibat dalam proses komunikasi,
menurut Harold D. Lasswell bahwa cara yang baik untuk memahami
komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan: Who Says What In
Which Channel To Whom With What Effect? Pertanyaan ini
mengandung lima unsur dasar dalam komunikasi sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Who says - siapa yang mengatakan – komunikator.
What - menyatakan apa – pesan/ message.
In which channel - melalui saluran apa.
To whom - kepada siapa – komunikan.

5. With what effect - dengan efek apa –efek/ sasaran yang diharapkan.9
Komunikasi mempunyai dua sifat yaitu komunikasi verbal (verbal
communication) atau komunikasi yang dijalin secara lisan atau tulisan.
Sifat komunikasi ini memakai kata-kata, kalimat demi kalimat sebagai
materi pesan. Sifat yang kedua adalah komunikasi non verbal (non verbal
communication) atau komunikasi yang dijalin dengan bahasa isyarat
(gestural communication), gambar-gambar atau simbol. Sifat komunikasi
semacam ini juga disebut pictural communication.
Dilihat dari bentuk komunikasi yang terjadi, maka terdapat
beberapa bentuk komunikasi, yaitu:
1. Komunikasi antarpersonal
Komunikasi antar pribadi atau interpersonal (interpersonal
communication) adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap
muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap orang lain
secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal atau sebuah
komunikasi antara seorang komunikator dengan seorang komunikan.
Komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam hal upaya
mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang karena sifatnya
dialogis yaitu berupa percakapan.
Ciri khas komunikasi antarpersonal adalah bersifat dua arah
atau timbal balik yang biasa disebut two way traffic communication.
Bentuk khusus dari komunikasi antarpersonal ini adalah komunikasi

9
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diadik (dyadic communication) yang melibatkan hanya dua orang
seperti suami istri, dua orang sahabat, guru murid, ayah dengan
seorang anaknya, dan lain sebagainya. Ciri-ciri komunikasi diadik
adalah pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang
dekat. Pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima
pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun
nonverbal.
Menurut Eliu Katz, dalam komunikasi antarpersonal akan
terlibat faktor-faktor sebagai berikut:
a. Sumber informasi.
b. Tekanan-tekanan sosial (social pressure).
c. Sumber dukungan sosial (social support).10
Dalam proses komunikasi antarpersonal yang melibatkan dua
orang atau lebih dalam situasi interaksi, komunikator menjadi suatu
pesan lalu menyampaikannya kepada komunikan dan komunikan
mengawa sandi pesan tersebut. Sampai di situ, komunikator menjadi
encoder dan komunikan menjadi decoder. Tetapi karena komunikasi
antarpersonal itu bersifat dialogis, maka ketika komunikan
memberikan jawaban, ia kini menjadi encoder dan komunikator
menjadi decoder. Komunikator dan komunikan saling bertukar
fungsi dalam proses komunikasi mereka. Namun yang perlu diingat
bahwa yang memulai percakapan itulah yang menjadi komunikator
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pertama dan utama. Komunikator utamalah yang mempunyai tujuan
tertentu melalui pelaksanaan komunikasi tersebut.
Dalam komunikasi antarpersonal karena situasinya tatap
muka (face to face communication), tanggapan komunikan dapat
segera diketahui. Umpan balik dapat segera diketahui. Umpan balik
dalam komunikasi seperti itu bersifat langsung, karena itu dinamakan
umpan balik seketika (immediate feedback). Komunikator dapat
segera mengetahui secara pasti apakah komunikasinya itu positif atau
negatif, berhasil atau tidak. Dalam hubungan ini komunikator perlu
bersikap tanggap terhadap tanggapan komunikan agar komunikasi
yang telah berhasil sejak awal dapat dipelihara keberhasilannya. Jika
tidak berhasil, maka komunikator dapat memberi kesempatan kepada
komunikan untuk bertanya seluas-luasnya.
Pentingnya situasi komunikasi antarpersonal seperti itu bagi
komunikator adalah karena komunikator dapat mengetahui diri
komunikan selengkap-lengkapnya. Ia dapat mengetahui namanya,
pekerjaannya, pendidikannya, agamanya, pengalamannya, citacitanya dan sebagainya. Yang penting artinya untuk mengubah sikap,
pendapat atau perilaku komunikan. Dengan demikian komunikator
dapat mengarahkannya ke suatu tujuan sebagaimana ia inginkan.
Dalam penelitian ini, hubungan antarpersonal merupakan
hubungan hal penting yang untuk diperhatikan. Karena dalam
penelitian ini, para pelaku komunikasi saling berhubungan dalam

sebuah komunikasi antarpersonal. Menurut Jalaluddin Rakhmat,
faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan antarpersonal dalam
komunikasi antarpersonal adalah sebagai berikut:
1. Percaya (trust)
Secara ilmiah percaya didefinisikan sebagai mengandalkan
perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki yang
pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh resiko.
Dan di antara berbagai faktor yang mempengaruhi komunikasi
interpersonal, faktor percaya adalah yang paling penting. Sejak
tahap yang pertama dalam hubungan interpersonal (tahap
perkenalan), sampai pada tahap kedua (tahap peneguhan),
“percaya” menentukan efektivitas komunikasi.
2. Sikap suportif
Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif
dalam komunikasi. Sedangkan orang dikatakan bersikap defensif
bila ia tidak menerima, tidak jujur, dan tidak empatis. Sudah jelas
dengan sikap defensif, komunikasi interpersonal akan gagal,
karena orang defensif akan lebih banyak melindungi diri dari
ancaman yang ditanggapinya dalam situasi komunikasi daripada
memahami pesan orang lain.
3. Sikap terbuka
Sikap terbuka (Open-mindedness) amat besar pengaruhnya dalam
menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. Beberapa
hal yang menunjukkan sikap terbuka antara lain:
a. Menilai pesan secara objektif, dengan menggunakan data dan
keajegan logika.
b. Membedakan dengan mudah, melihat nuansa, dan sebagainya
c. Berorientasi pada isi.
d. Mencari informasi dari berbagai sumber.
e. Lebih bersifat profesional dan bersedia mengubah
kepercayaannya.
f. Mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian
kepercayaannya.11
Hubungan antarpersonal tidaklah bersifat statis, tetapi selalu
berubah bahkan bukan tidak mungkin sampai pada titik pemutusan
hubungan. Hal itu terjadi apabila pada suatu ketika terjadi
ketidakcocokan
11
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yang

sejenisnya

diantara

para

pelaku

komunikasi sehingga terjadi sebuah pemutusan hubungan. Menurut
R.D. Nye dalam bukunya “Conflict Among Humans”, ada lima
sumber

konflik

yang

menyebabkan

pemutusan

hubungan

antarpersonal, yaitu sebagai berikut:
1. Kompetisi
Salah satu pihak berusaha memperoleh sesuatu dengan
mengorbankan orang lain, misalnya menunjukkan kelebihan
dalam bidang tertentu dengan merendahkan orang lain.
2. Dominasi
Salah satu pihak berusaha mengendalikan pihak lain sehingga
orang itu merasakan hak-haknya dilanggar.
3. Kegagalan
Masing-masing berusaha menyalahkan yang lain apabila tujuan
bersama tidak tercapai.
4. Provokasi
Salah satu pihak terus-menerus berbuat sesuatu yang ia ketahui
menyinggung perasaan yang lain.
5. Perbedaan nilai
Kedua pihak itu tidak sepakat tentang nilai-nilai yang mereka
anut.12
Dari semua buah pikiran tentang komunikasi dapat dilihat
adanya dua nilai yang selalu ada. Nilai pertama adalah informasi,
apakah itu berupa lambang-lambang atau berupa gambaran yang
menjadi stimulan. Pesan itu jelas wujud dan proses (pengoperannya).
Nilai kedua adalah persuasif yakni proses pemindahan itu hendak
mencapai satu sasaran, orang yang menerimanya dan memahaminya.
Kegiatan komunikasi bukan hanya informatif yakni agar orang lain
mengerti dan tahu. Tetapi juga persuasif yakni agar orang lain
bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan sesuatu
perbuatan atau kegiatan dan lain-lain.
12
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2. Komunikasi kelompok
Komunikasi kelompok (group communication) termasuk
komunikasi tatap muka karena komunikator dan komunikan berada
dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat. Sama dengan
komunikasi antarpersonal, menurut Onong Uchjana Effendy,
komunikasi kelompok pun menimbulkan arus balik langsung.
Komunikator mengetahui tanggapan komunikan pada saat sedang
berkomunikasi. Sehingga apabila disadari bahwa komunikasinya
kurang atau tidak berhasil, maka ia dapat segera mengubah
gayanya.13
Menurut S.M. Siahaan, dalam komunikasi kelompok dikenal
dua tahap aktivitas untuk melakukan pendekatan, yaitu:
a. Tahap gagasan (level of ideas)
Pada tahap ini, anggota-anggota kelompok saling berkomunikasi
untuk menggumuli atau memecahkan masalah yang dihadapi.
Kelompok dengan sendirinya telah terbentuk dalam upaya
gagasan ini. Keinginan bersama menjadi modal utama
komunikasi kelompok. Keinginan bersama berkembang setelah
dihilangkan stereotip yang menghalangi interaksi antar
kelompok.
b. Tahap emosional sosial (social emotional)
Pada tahap ini, anggota-anggota kelompok saling meneggang
rasa untuk membina pertautan dan keutuhan antarpribadi
(interpersonal relationship) dalam kelompok. Pada tahap ini
kelompok menyadari tanggung jawab serta perjuangan bersama
dengan mengorbankan tujuan pribadi berikut kepentingannya.
Diutamakan kemampuan menahan diri dan mendengarkan orang
lain. Yang diperjuangkan bukan persoalan pribadi atau perasaan
pribadi, melainkan persoalan dan kepentingan kelompok.
Komunikasi kelompok dapat dimengerti dalam interaksi yang
terjalin dalam kelompok itu sendiri (antar pribadi). Sifatnya
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masih seperti interpersonal communication, tetapi dengan skala
yang lebih besar.14
Komunikasi kelompok adalah komunikasi dengan sejumlah
komunikan.

Karena

jumlah

komunikan

itu

menimbulkan

konsekuensi, maka jenis komunikasi ini diklasifikasikan menjadi
komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Dasar
pengklasifikasiannya bukan karena jumlah yang dihitung secara
matematis, melainkan kesempatan komunikan dalam menyampaikan
tanggapannya.
a. Komunikasi kelompok kecil
Suatu situasi komunikasi dinilai sebagai komunikasi kelompok
kecil (small group communication) apabila situasi komunikasi
seperti itu dapat diubah menjadi komunikasi antarpersonal
dengan setiap komunikan. Dengan lain perkataan, antara
komunikator dengan setiap komunikan dapat terjadi dialog atau
tanya

jawab.

Bila

dibandingkan

dengan

komunikasi

antarpersonal, komunikasi kelompok kecil kurang efektif dalam
mengubah sikap, pendapat dan perilaku komunikan karena diri
setiap komunikan tidak mungkin dikuasai seperti halnya pada
komunikan

pada

komunikasi

antarpersonal.

Dan

apabila

dibandingkan dengan komunikasi kelompok besar, komunikasi
kelompok kecil lebih bersifat rasional. Ketika menerima suatu
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pesan dari komunikator, komunikan menanggapinya dengan
lebih banyak menggunakan pikiran daripada perasaan. Mereka
sempat bertanya kepada dirinya tentang benar tidaknya apa-apa
yang diucapkan oleh komunikator kepadanya itu. Dalam situasi
komunikasi seperti itu, pesan komunikator harus mengarahkan
pesannya kepada rasio komunikan, bukan kepada emosinya.
b. Komunikasi kelompok besar
Suatu situasi komunikasi dinilai sebagi komunikasi kelompok
besar (large group communication) jika antara komunikator dan
komunikan sukar terjadi komunikasi antarpersonal. Kecil
kemungkinan

untuk

terjadi

dialog

seperti

halnya

pada

komunikasi kelompok kecil. Pada situasi komunikasi seperti itu,
para komunikan menerima pesan yang disampaikan komunikator
lebih bersifat emosional. Lebih-lebih jika komunikan heterogen,
beragam dalam usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, agama,
pengalaman dan sebagainya. Dalam situasi komunikasi dengan
komunikan yang beragam seperti itu biasanya terjadi apa yang
lazim disebut contagion mentale yaitu suatu wabah mental. Jika
seseorang bertepuk tangan, maka segera diikuti oleh yang lainnya
secara serempak dan serentak. Siapapun juga, termasuk mereka
yang termasuk intelektual tidak akan sempat berpikir dan menilai
benar tidaknya apa yang diucapkan oleh komunikator. Tetapi
mereka akan terbawa arus wabah mental tadi dan menjadi ikut-

ikutan bertepuk tangan atau berteriak. Dalam posisi komunikasi
seperti itu, komunikator harus mengarahkan pesannya kepada
hati komunikan, bukan kepada benaknya. Harus membangkitkan
emosi bukan rasionya yang serba mengandung harapan.
3. Komunikasi massa
Komunikasi massa (mass communication) adalah suatu
bentuk komunikasi dengan menggunakan media massa seperti surat
kabar, majalah, televisi, radio atau film. Jelasnya, komunikasi massa
merupakan singkatan dari komunikasi media massa (mass media
communication).
Menurut Werner I. Severin dan James W. Tankard, Jr dalam
bukunya “Communication Theories, Origins, Methods, Uses”
mengatakan bahwa komunikasi massa itu adalah ketrampilan, seni,
dan ilmu.15 Sedangkan Joseph A. Devito mengatakan bahwa
komunikasi massa itu ditujukan kepada massa dengan melalui media
massa.16 Dibandingkan dengan jenis-jenis komunikasi lainnya, maka
komunikasi massa mempunyai ciri-ciri khusus yang disebabkan oleh
sifat-sifat komponennya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
a. Komunikasi massa berlangsung satu arah
Dalam komunikasi tidak terdapat arus balik dari komunikan
kepada komunikator. Arus balik dalam komunikasi ini adalah
arus balik tertunda (delayed feedback). Dan kalaupun terjadi arus
balik seperti itu, maka terjadinya jarang sekali. Sebagai
konsekuensi dari situasi komunikasi seperti ini, maka harus
15
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b.

c.

d.

e.

dilakukan perencanaan dan persiapan sedemikian rupa sehingga
pesan yang disampaikan kepada komunikan harus komunikatif
dalam arti dapat diterima secara indrawi (received) dan secara
rohani (accepted) pada satu kali penyiaran.
Komunikator pada komunikasi massa melembaga
Media massa sebagai salurah komunikasi massa merupakan
lembaga, yakni suatu institusi atau organisasi. Oleh karena itu,
komunikatornya melembaga atau dalam bahasa asing disebut
institutionalized communicator atau organized communicator.
Komunikator pada komunikasi massa, misalnya wartawan surat
kabar atau penyiar televisi, karena media yang dipergunakannya
adalah suatu lembaga, maka dalam menyebarluaskan pesan
komunikasinya ia bertindak atas nama lembaga dan sejalan
dengan kebijaksanaaan (policy) surat kabar dan stasiun telesi
yang diwakilinya. Ia tidak mempunyai kebebasan individual.
Ungkapan seperti kebebasan mengemukakan pendapat (freedom
of expression atau freedom of opinion) merupakan kebebasan
terbatasi (restricted feedom). Sebagai konsekuensi dari sifat
komunikator yang melembaga itu, peranannya dalam proses
komunikasi ditunjang oleh orang-orang lain. Komunikator pada
komunikasi massa dinamakan juga komunikator kolektif
(collective communicator) karena tersebarnya pesan komunikasi
massa merupakan hasil kerjasama sejumlah kerabat kerja.
Pesan pada komunikasi massa bersifat umum
Pesan yang disampaikan melalui media massa bersifat umum
(public) karena ditujukan kepada umum dan mengenai
kepentingan umum. Jadi tidak ditujukan kepada perseorangan
atau kepada sekelompok orang tertentu.
Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan
Ciri lain dari media massa adalah kemampuannya untuk
menimbulkan keserempakan (simultaneity) pada pihak khalayak
yang jumlahnya sangat banyak dalam menerima pesan-pesan
yang disebarkan. Hal ini merupakan ciri yang paling hakiki
dibandingkan dengan media komunikasi lainnya.
Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen
Komunikan atau khalayak yang merupakan kumpulan anggota
masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai
sasaran yang dituju komunikator bersifat heterogen. Penerima
pesan dalam komunikasi massa tidaklah satu kelompok kecil dan
sejenis. Masing-masing komunikan mempunyai pola sendiri,
baik dalam hal pikiran, budaya, paham dan kebiasaan.
Masyarakat yang heterogen menerima pesan dari satu sumber
yang selalu dipahami dan ditafsirkan menurut pola, ide dan
falsafah hidupnya. Untuk itu, siaran dalam komunikasi massa
sebaiknya tidak condong pada satu sisi saja, melainkan
hendaknya semua orang dalam kepelbagaiannya menerima

keuntungan atas media massa tersebut. Memang tidak selalu
harus dalam porsi yang sama, namun sekurang-kurangnya
memenuhi standar minimal.
f. Dalam komunikasi massa ada hubungan non pribadi
Ini merupakan sisi lain dari keserempakan di atas. Komunikasi
massa pun mungkin menciptakan hubungan non pribadi antara
komunikator dengan komunikan. Ini disebabkan karena
komunikan itu anonim. Teknologi penyebaran yang massal
membuat komunikan merasa “orang lain” dalam informasi itu.
Demikian juga syarat-syarat dan kemampuan komunikator yang
masih tetap sebagai “oknum” dalam kepentingan umum. Dalam
hal ini dituntut kemampuan komunikator agar komunikatif
kepada semua komunikan dalam penyampaian pesan.17
Proses komunikasi sendiri terbagi menjadi dua tahap yakni secara
primer dan secara sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah
proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang
lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Bentuk
dari

proses

komunikasi

primer

ini

adalah

dalam

komunikasi

interpersonal. Berkaitan dengan pola komunikasi yang terjadi diantara
pelaku komunikasi yang dalam penelitian ini mereka adalah pelaku body
piercing (piercer), maka di sini akan berkaitan dengan komunikasi
interpersonal diantara pelaku komunikasi tersebut.
Proses komunikasi yang kedua adalah proses komunikasi secara
sekunder yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang
lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah
memakai lambang sebagai media pertama.
Seorang

komunikator

menggunakan

media

kedua

dalam

melancarkan komunikasinya dikarenakan komunikan sebagai sasarannya
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berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon,
faks, surat kabar, majalah, radio, televisi, internet, film dan banyak lagi
adalah media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi.
Pada akhirnya sejalan dengan berkembangnya masyarakat beserta
peradaban

dan

communication)

kebudayaannya,
mengalami

komunikasi

kemajuan

pula

bermedia
dengan

(mediated
memadukan

komunikasi berlambang bahasa dengan komunikasi berlambang gambar
dan warna. Pentingnya peranan media dalam proses komunikasi
disebabkan efisiensinya dalam mencapai komunikan.
Akan tetapi efektifitas dan efisiensi komunikasi bermedia hanya
dalam menyebarkan pesan-pesan yang bersifat informatif saja. Menurut
para ahli komunikasi yang efektif dan efisien dalam menyampaikan
pesan persuasif adalah dengan komunikasi tatap muka, karena kerangka
acuan (frame of reference) komunikan dapat diketahui oleh komunikator.
Sedang dalam proses komunikasinya, umpan balik berlangsung seketika,
dalam arti kata komunikator mengetahui tanggapan atau reaksi
komunikan pada saat itu juga.
Ini berlainan dengan komunikasi bermedia. Apalagi dengan
menggunakan media massa yang tidak memungkinkan komunikator
untuk mengetahui kerangka acuan khalayak yang menjadi sasaran
komunikasinya. Sedang dalam proses komunikasinya, umpan balik tidak
langsung saat itu juga.

Umpan balik dalam komunikasi bermedia terutama media massa
biasanya dinamakan umpan balik tertunda (delayed feedback), karena
sampainya tanggapan atau reaksi khalayak kepada komunikator
memerlukan tenggang waktu.
2.

Pelaku Body Piercing
Tindik atau body piercing adalah kegiatan yang memakai media
tubuh untuk mengekspresikan diri, kini mulai dikenal luas di kalangan
anak muda. Kalau dulu tindik dikenal sebagai identitas kalangan tertentu,
mulai dari anak punk sampai kaum preman, tapi kini mulai dikenal
sebagai bagian dari bahasa gaul anak muda.
Pengakuan kaum wanita atau remaja pria yang menindik tubuh pun
beragam. Tapi bisa dirumuskan dalam pencarian identitas, fashion
ataupun memperseksi tubuh. Anting di pusar, bagian intim pria atau
bagian intim wanita menjadi kategori memperseksi tubuh. Bagi remaja
pria, pemasangan tindik di bagian menarik dari remaja lawan jenisnya
merupakan sesuatu yang bisa menaikkan adrenalin dan gairah
seksualitas. Demikian sebaliknya, di kalangan remaja putri. Bahkan ada
gosip tentang kepuasan yang diberikan remaja cowok pasangannya yang
memakai tindik di bagian vitalnya.
Dengan adanya perkembangan multikultural seperti sekarang ini
yang datangnya dari berbagai macam bentuk budaya serta pesatnya
budaya tersebut masuk ke dalam negara Indonesia, seakan-akan semua
itu adalah budaya asing. Orang pada umumnya menganggap bahwa

semua itu adalah imporculture atau budaya yang datangnya dari luar
Indonesia.
Tindik atau body piercing adalah seni tindik pada bagian-bagian
dari tubuh manusia untuk kemudian dikenakan perhiasan anting-anting
merupakan salah satu bentuk seni budaya yang digemari oleh banyak
orang termasuk di Indonesia. Orang mengganggap bahwa seni ini berasal
dari luar Indonesia, akan tetapi sebenarnya seni ini adalah budaya asli
Indonesia yang sudah lama ada sejak dahulu kala pada zaman kuno
maupun pada zaman kerajaan.
Tubuh bagi sebagian orang menjadi media tepat untuk berekspresi
dan eksperimen. Tak heran jika kemudian timbul aktivitas dekorasi
seperti tato dan tindik. Dalam perkembangannya, bagian yang ditindik
pun tak cukup daun telinga atau hidung. Mulai dari lidah, bibir, puting
susu hingga organ genital pun ditindik untuk dipasangi asesoris atau
anting-anting. Dari sini kemudian muncul istilah body piercing.
Masyarakat Indonesia akrab menamai istilah ini dengan tindik.
Sedangkan para pelaku body piercing itu disebut piercer.
Memang cara orang untuk mengekspresikan diri tidak sama. Ada
yang sudah nyaman dengan bergaya seperti orang kebanyakan. Tapi tak
sedikit yang lebih nyaman dengan tampil beda dari orang kebanyakan.
Oleh karena itu, tindik atau body piercing merupakan pilihan bagi
mereka yang ingin terlihat beda. Jika mereka sudah mulai bosan, maka
mereka pun bisa melepas asesoris atau anting-anting yang telah mereka

pasang. Mereka bisa tidak memasang lagi atau mereka juga bisa
memasang lagi di tempat lain yang berbeda, yang berarti mereka harus
ditindik lagi bagian tubuhnya.
Alasan orang menindik tubuh pun beragam. Mulai dari penasaran,
demi seni, meneruskan tradisi nenek moyang, trend, agar terlihat keren
alias cool hingga tuntutan komunitas. Mereka menggunakan alasan itu
untuk menindik bagian tubuhnya. Bahkan tak jarang pula bisa dilihat
orang-orang yang bagian wajah serta tubuhnya yang lain penuh dengan
anting-anting atau asesoris. Sehingga bagi orang yang tidak biasa melihat
akan merasa takut atau menganggap mereka sebagai orang aneh. Bahkan
tak sedikit pula yang menganggap mereka identik dengan kriminalitas.
Body piercing sebenarnya sudah dikenal sejak sepuluh abad silam
hampir di seluruh belahan dunia. Catatan sejarah menunjukkan sukusuku primitif melakukan tindik sebagai bagian ritual adat dan penunjuk
identitas derajat sosial. Konon, budaya ini hampir ditemukan di seluruh
dunia. Berdasarkan catatan sejarah, tindik hidung telah menjadi hal yang
biasa di India sejak abad ke-16. Sedangkan tindik lidah sangat populer di
kalangan elit masyarakat Aztec dan Maya pada masa lalu. Dalam Islam,
juga dikenal budaya tindik. Namun, bagian tubuh yang boleh ditindik
adalah telinga. Itu pun khusus untuk perempuan. Ternyata, seiring
dengan perkembangan mode, hadir gejala untuk menindik bagian tubuh
yang di luar kebiasaan. Bahkan, hingga ke daerah sekitar kemaluan.

Tindik adalah sebuah cara manusia untuk menghiasi tubuh dan
penampilan mereka. Masing-masing negara menggunakan tradisi ini
sesuai dengan kebudayaan yang dianut. Sekitar lima ribu tahun lampau,
di Mesir, tindik di pusar menjadi ritual. Tentara Romawi menindik puting
susunya untuk menunjukkan kejantanannya. Suku Maya menindik lidah
sebagai ritual spiritual, dan anggota kerajaan Victoria dahulu memilih
menindik puting susu dan alat genitalnya.
Suku Indian melakukan tindik dengan cara menggantung diri
dengan kait besi di bagian dada. Ritual yang disebut Okipa ini
diperuntukkan bagi laki-laki yang akan diangkat menjadi tentara atau
panglima perang. Sementara sebuah suku di India melakukan ritual
menusuki tubuh dengan jarum yang panjangnya bisa mencapai sekitar
satu meter untuk menghormati dewa. Ritual bernama Kavandi ini
biasanya digelar setiap bulan Februari untuk setiap tahunnya.
Di Indonesia, tradisi tindik biasa dilakukan oleh warga suku Asmat
di kabupaten Merauke dan suku Dani di kabupaten Jayawijaya, Papua.
Laki-laki Asmat menusuk bagian hidung dengan batang kayu atau tulang
belikat babi sebagai tanda telah memasuki tahap kedewasaan.
Suku Dayak di Kalimantan mengenal tradisi penandaan tubuh
melalui tindik di daun telinga sejak abad ke-17. Tidak sembarang orang
bisa menindik diri. Hanya pemimpin suku atau panglima perang yang
mengenakan tindik di telinga. Sedangkan kaum perempuan Dayak
menggunakan anting-anting pemberat untuk memperbesar cuping daun

telinga. Menurut kepercayaan mereka, semakin besar pelebaran lubang
daun telinga, maka semakin cantik dan tinggi status sosialnya di
masyarakat. Model primitif inilah yang akhirnya banyak ditiru oleh
komunitas piercing di dunia.
Saat ini di Indonesia sudah banyak kita jumpai orang-orang baik
pria maupun wanita, tua maupun muda menindik bagian-bagian tubuh
mereka. Saat ini hal tersebut telah menjadi lifestyle tersendiri di tengahtengah zaman modern. Banyak orang yang kemudian menjadi tergila-gila
dengan seni yang satu ini.
Bahkan kini seni tindik ini tidak hanya menjangkit pada orangorang kota saja. Orang-orang desa atau kampung yang dikenal udik kini
juga telah mulai banyak yang menindik bagian-bagian tubuh mereka
untuk dipasangi aksesoris. Hanya saja untuk orang desa, para pemakai
masih terbatas pada para remaja usia belasan tahun hingga orang-orang
muda usia hingga 30 tahun. Meskipun demikian, dalam realitasnya para
pelaku body piercing didominasi oleh golongan anak muda yang ingin
mengekspresikan perasaan mereka sebagai sebuah simbol keinginan
terpendam dalam diri para kaum muda.
Keberadaan body piercing sebagai salah satu produk dari budaya
modern ini memang kini mulai menjamur di tengah masyarakat.
Keberadaannya yang dahulu dianggap sebagai seni pinggiran kini telah
merasuk sebagai sebuah gaya hidup yang baru dalam masyarakat.

Keberadaan budaya beserta para pelakunya pun menjadi sesuatu yang
mulai banyak terlihat nyata di tengah masyarakat.
Berdasarkan adanya fenomena body piercing pada para anak muda
di Kota Yogyakarta tersebut, maka terdapat beberapa asumsi dasar terkait
dengan fenomena tersebut, yaitu:
1. Body piercing merupakan sebuah bentuk budaya anak muda sebagai
bentuk protes anak muda terhadap budaya yang hidup, baik dalam
keluarga maupun dalam masyarakat secara umum yang mereka
anggap kaku, tidak modern, tidak inovatif dan penuh aturan.
2. Media massa mempunyai peran dalam perkembangan body piercing
sebagai budaya yang banyak disukai dan digandrungi oleh anak
muda.
3. Pelaku body piercing melakukan aktivitas komunikasi yang terbatas
dan tidak terbuka (menutup diri) terhadap orang-orang di sekitarnya
dan cenderung mengeksklusifkan diri mereka di tengah-tengah
masyarakat karena disengaja atau karena merasa tidak diterima oleh
lingkungan mereka.
4. Pelaku body piercing melakukan aktivitas-aktivitas yang oleh
masyarakat dipandang tidak bermanfaat dan cenderung nakal atau
berbau kriminal.
5. Fenomena body piercing menunjukkan bahwa anak muda mulai
secara terang-terangan berani menunjukkan identitas mereka yang

nyata secara fisik sebagai simbol perlawanan mereka atas budaya
yang ada di keluarga dan juga di masyarakat secara umum.
6. Pelaku body piercing menuntut pengakuan dari keluarga dan
masyarakat atas keberadaan mereka di tengah-tengah lingkungannya
dengan segenap ‘budaya’, kebiasaan maupun diri mereka seutuhnya.

F. Metodologi Penelitian
1.

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode etnografi. Hal ini dikarenakan pemakaian pola komunikasi yang
menganggap bahwa pelaku body piercing dan orang-orang di sekitarnya
memiliki perannya masing-masing dan memberikan signifikasi terhadap
pola komunikasi yang terbangun nantinya.
Menurut Lexy J. Meleong penelitian kualitatif ini didefinisikan
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara
holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu
atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu
memandangnya sebagai bagian dari suatu keseluruhan.18
Secara mudah, metode etnografi diartikan sebagai tulisan atau
laporan tentang suatu fenomena atas hasil laporan selama sekian waktu.
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Beberapa ahli komunikasi menganggap etnografi penting dalam studi
untuk mengatasi keterbatasan metode lain yang menghilangkan konteks
sosial dimana proses komunikasi itu terjadi.19
Perlu digarisbawahi bahwa penelitian etnografi menghindari
penggeneralisasian fenomena yang terjadi atas sejumlah informan tetapi
bagaimana menemukan kebenaran dari sebuah peristiwa dengan tetap
mengaitkannya pada konteks yang ada.
James Lull menjelaskan bahwa melalui metode etnografi, peneliti
harus:
1. Mengamati dan mencatat semua.
2. Melakukannya dalam situasi keseharian (everyday practices).
3. Membuat kesimpulan dari data yang ada dan mengaitkannya dengan
konteks.20
Dengan metode etnografi, peneliti nantinya dapat melihat
bagaimana anak muda yang melakukan body piercing berkomunikasi
dengan orang-orang di sekitarnya dalam konteks kehidupan sehari-hari.
Data-data yang dibutuhkan oleh peneliti adalah data kualitatif yang
sangat tergantung pada keadaan subyek penelitian secara komprehensif.
Peneliti merasa perlu untuk melihat situasi dan konteks yang
melatarbelakangi anak muda dalam menerapkan pola komunikasi
dengan orang-orang di sekitar mereka. Disinilah metode etnografi
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diperlukan karena kelebihannya dalam memberikan unsur kontekstual
yang holistik dalam studi komunikasi.21
2.

Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang
bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik
populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat dengan
memaparkan situasi atau peristiwa dan tidak mencari atau menjelaskan
hubungan serta tidak menguji hipotesa-hipotesa.22
Ciri metode deskriptif adalah titik berat pada masa sekarang dan
bersifat aktual. Ciri lain dari metode ini adalah titik berat pada observasi
dan suasana alamiah (Natural Setting). Peneliti bertindak sebagai
pengamat, ia hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan
mencatatnya dalam buku observasinya. Penelitian deskriptif ditujukan
untuk:
a. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala
yang ada.
b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang
berlaku.
c. Membuat perbandingan atau evaluasi.
d. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menetapkan
rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.23
Metode etnografi yang digunakan dalam penelitian ini bisa jadi
mengandung subyektifitas dari peneliti. Peneliti berpegang pada pada
pandangan antropoligi kritis, dimana studi etnografi berasal, bahwa
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sebuah etnografi pasti tidak akan bisa menghilangkan subyektifitas
tersebut. Maka tuntutan yang harus diberikan dari pendekatan etnografi
adalah pemberian konteks dari setiap obyek yang ditelitinya. Dengan
kata lain, narasi etnografi selalu bersifat kontekstual, dalam arti selalu
terkait dengan subyektifitas dan kemungkinan representasi yang
ditawarkan oleh realitas itu sendiri.
3.

Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di studio piercing dan tato Kill Cat yang
terletak

di Jalan

Kaliurang Km. 6,5

No. 35 Yogyakarta. Peneliti

melakukan penelitian di studio piercing dan tato Kill Cat dengan
pertimbangan bahwa Kill Cat adalah studio piercing dan juga sekaligus
studio tato papan atas dan paling bagus kualitas pelayanannya di
Yogyakarta. Studio ini tidak hanya terkenal di Yogyakarta saja, tetapi
juga di seluruh Indonesia yaitu dengan banyaknya orang-orang dari luar
Yogyakarta yang berdatangan ke studio ini untuk dipiercing ataupun juga
ditato. Bahkan tidak jarang para selebritis Indonesia pun juga banyak
yang berdatangan untuk mentato atau mempiercing tubuhnya ke studio
ini.
Hampir setiap hari, terlebih lagi ketika hari libur dapat dipastikan
studio Kill Cat banyak didatangi oleh anak-anak muda baik dari
Yogyakarta maupun dari luar Yogyakarta untuk tujuan body piercing.
Oleh karena itu tentu Kill Cat dipandang representatif sebagai lokasi
penelitian yang mengetahui seluk beluk body piercing secara umum

maupun secara khusus di Kota Yogyakarta. Selain itu informan dalam
penelitian ini adalah anak-anak muda pelaku body piercing juga diambil
di Kota Yogyakarta.
4.

Informan
Penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive
sampling). Dalam hal ini, peneliti akan memilih informan yang dapat
dipercaya untuk menjadi sumber informasi dan diharapkan mengetahui
masalah secara mendetail.24 Disamping tidak hanya mengetahui masalah
secara mendetail, peneliti juga akan memilih informan yang mempiercing
tubuhnya sebagai sumber informasi.
Di dalam menghadapi obyek yang diteliti, penelitian kualitatif
tidak mengenal istilah responden, melainkan informan. Karena yang
terpenting, bukan peneliti dengan pikiran-pikirannya, tetapi informasi
yang diberikan oleh informan atau narasumber.25
Informan yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah pemilik
studio piercing dan tato Kill Cat serta beberapa anak muda yang
mempiercing tubuhnya sebagai pihak-pihak yang mengetahui body
piercing dan juga sebagai pelaku body piercing itu sendiri.

5.

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak muda pelaku
body piercing di Kota Yogyakarta yang menurut pemilik Kill Cat
berkisar antara 25 ribu anak muda. Menurut James P. Spradley, ciri khas
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etnografi adalah berdasar pada kerja lapangan yang intens dan menuntut
adanya perhatian yang total dari penelitinya pada budaya dan kehidupan
sehari-hari dari kelompok masyarakat atau individu yang menjadi subyek
penelitian. Karena menuntut hasil yang mendalam dan deskriptif, maka
jumlah sampel sebagai informan yang diambil dalam penelitian ini
sedikit, kurang lebih 8 orang26 pelaku body piercing dengan ciri-ciri
sebagai berikut:
a. Berusia antara 14-25 tahun.
b. Berjenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.
c. Tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan menghasilkan uang.
d. Aktivitas keseharian banyak dihabiskan untuk berkumpul bersama
teman-teman sepermainan di pinggir-pinggir jalan perkotaan pada
siang atau sore hingga larut malam.
e. Mempunyai penampilan fisik yang nyentrik dan tidak rapi, banyak
memakai aksesoris yang menempel di pakaian atau di badan seperti
kalung, gelang, rantai dan anting-anting.
f. Sebagian besar di antara mereka senang memakai pakaian dengan
warna hitam atau gelap.
6.

Cara Pengumpulan Data
Pengumpulan data pada jenis metode etnografi dilakukan dengan
beberapa cara, salah satunya yang dipakai dalam etnografi kontemporer
adalah memilih dan membangun relasi yang dekat dengan individual
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sang informan. Hal ini dikarenakan konteks keseharian yang menjadi
lokus penelitian. Untuk itu ada beberapa cara pengambilan data yang
dipilih untuk mendapatkan informasi dari informan dalam keseharian
mereka yaitu:
1. Membuat catatan-catatan etnografis
Beberapa catatan-catatan kecil ketika peneliti berada di lapangan
yang berfungsi untuk melengkapi proses wawancara. Di samping
itu, catatan ini juga akan dipergunakan lagi pada saat analisis data.
2. Melakukan wawancara mendalam dengan informan
Dilakukan secara individu dan berkelompok (Focus Group
Discussion). Cara ini dipergunakan untuk membantu peneliti
menggali pengetahuan responden tentang topik yang diteliti.
Digunakan juga sebagi cross check terhadap catatan-catatan
etnografis yang telah dibuat. Bentuk wawancara yang dilakukan
adalah bebas dan sambil lalu, tanpa disadari oleh informan itu
sendiri. Ada dua wawancara yang akan peneliti lakukan yaitu:
a. Wawancara dengan pihak studio piercing, dalam hal ini adalah
pemilik studio Kill Cat serta beberapa stafnya. Hal ini
dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perkembangan
body piercing dan hal-hal yang berkenaan dengan body
piercing serta teknik-tekniknya.
b. Wawancara dengan anak-anak muda sebagai pelaku body
piercing atau yang disebut piercer. Hal ini dimaksudkan untuk

mengetahui lebih khusus tentang bagaimana pola komunikasi
mereka dengan orang-orang di sekitarnya.
3.

Proses live-in
Live-in merupakan proses alami dalam mempelajari budaya suatu
kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Peneliti turut serta
dalam segala aktivitas keseharian subyek-subyek penelitian untuk
mengetahui pola komunikasi yang dilakukan oleh mereka. Peneliti
akan tinggal di rumah informan untuk mengetahui aktivitas dalam
konteks komunikasinya. Cara ini merupakan bentuk dari metode
partisipasi observasi sebagai langkah untuk menciptakan suasana
yang kondusif dalam penelitian nanti.

4.

Kepustakaan
Merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan membaca
buku-buku, agenda, rekaman dan sumber informasi non manusia
lainnya yang relevan dengan materi penelitian seperti membaca
naskah-naskah, tulisan dan juga gambar-gambar yang terdapat di
internet. Selain itu juga menggunakan dokumen-dokumen tertulis
yang merupakan arsip dari segala sesuatu yang berkaitan dengan
aktivitas yang sedang diteliti sebagai dasar penelitian.

7.

Teknik Analisa Data
Analisis merupakan proses pencarian dan perencanaan secara
sistematis semua data dan bahan yang telah terkumpul agar peneliti

mengerti benar makna yang telah dikemukakannya dan dapat
menyajukan kepada orang lain secara jelas.27 Dalam penelitian kualitatif,
proses analisa yang digunakan tidak dilakukan bersamaan dengan proses
pengumpulan data. Hal ini dilakukan karena untuk memperoleh
gambaran khusus yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup
dalam permasalahan yang diteliti.
a. Analisis hasil wawancara
Analisis yang dilakukan terhadap informan untuk mengetahui pola
komunikasi dan alasan mereka menerapkan komuniksi tersebut
terhadap orang-orang disekitar mereka. Data hasil wawancara juga
digunakan untuk memeriksa ulang data yang berasal dari lapangan
dan catatan etnografis peneliti.
b. Analisis fenomena body piercing terhadap anak muda di Yogyakarta
Analisis yang dilakukan terhadap fenomena body piercing sebagai
budaya modern atau budaya popular yang masuk ke segala penjuru
dunia di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang kemudian pada
akhirnya muncul dan berkembang di Yogyakarta. Hal ini untuk
mengetahui penerimaan dan respon anak-anak muda Yogyakarta
terhadap fenomena body piercing yang juga secara sadar dan tidak
sadar telah dikampanyekan lewat berbagai media massa atau iklan.
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c. Analisis pola komunikasi informan
Analisis yang dilakukan adalah berusaha melihat pola yang terbentuk
dalam berkomuniksi yang dilakukan oleh informan. Kemudian
melihat relevansinya terhadap pembacaan informan lainnya.
d. Analisis focus group discussion
Implementasi dari penelitian etnografi dengan menganalisis mode of
thought dari informan. Berkaitan dengan cara pandang mereka
tentang budaya modern, body piercing, sikap mereka terhadap
budaya modern maupun body piercing tersebut dan juga pola-pola
komunikasi yang mereka lakukan terhadap orang-orang di sekitar
mereka.
Namun demikian agar penerapannya lebih jelas, teknik analisa data
yang dipergunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisa
interaktif (interactive model of analysis) yang terdiri dari tiga komponen
analisis data yang diuraikan seperti tersebut di bawah ini:
a. Reduksi data
Adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi
data kasar yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses penelitian
dengan tetap berpaku pada realitas konteks lokus penelitian.
b. Penyajian data
Merupakan rangkaian informasi yamg memungkinkan kesimpulan
riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Dalam hal
ini peneliti akan dapat mengerti apa yang sedang terjadi serta

memungkinkan untuk mengerjakan suatu analisis atau tindakan lain
berdasarkan pengertian tersebut.
c. Penarikan kesimpulan
Dari data yang telah tersusun, langkah selanjutnya adalah peneliti
melakukan penarikan kesimpulan.
Aktivitas dari ketiga komponen tersebut di atas berbentuk interaksi
dengan proses pengumpulan data yang menggunakan proses siklus.
Peneliti bergerak di antara ketiga komponen tersebut yang berwujud
interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai pegangan utama
proses siklus. Apabila dalam penelitian data yang terkumpul dirasa masih
belum mencukupi untuk menguatkan atau mendukung proses analisis,
maka peneliti dapat menyusun pertanyaan baru untuk mengumpulkan
data kembali. Demikian juga dalam proses penarikan kesimpulan, jika
peneliti masih memerlukan data baru, peneliti dapat melakukan
pengumpulan data kembali. Dengan langkah demikian, diharapkan
analisis yang dihasilkan cukup mantap. Berikut adalah bagan yang dapat
memperjelas proses analisa data model interaktif ini:

Pengumpulan

Reduksi data

Sajian

Penarikan

Skema: Model Analisis Interaktif28

8.

Validitas Data
Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data,
yaitu suatu teknik pemeriksaan kebsahan data yang memanfaatkan data
dari suatu sumber dengan dicek dari sumber lain untuk pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data.29 Triangulasi data yang dapat
digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh tersebut benar-benar
sesuai dengan kenyataan dan adalah data yang valid. Data tersebut ada
empat macam, yakni dengan memanfaatkan sumber, metode, penyidik
dan teori. Di dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan cara
triangulasi sumber, yaitu perbandingan dan pengecekan balik derajat
kepercayaan suatu informasi atau data yang diperoleh melalui waktu dan
alat yang berbeda antara data primer berupa wawancara dan data
sekunder berupa dokumen-dokumen yang terkait.

28
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BAB II
DESKRIPSI LOKASI

A. Aspek Geografis
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu propinsi
yang ada di Pulau Jawa. Tepatnya propinsi ini terletak di bagian tengah dari
Pulau Jawa. DIY mempunyai 4 kabupaten dan satu kotamadya. Keempat
kabupaten itu adalah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten
Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan kotamadya tersebut adalah
Kotamadya Yogyakarta.
Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Kota Yogyakarta adalah
Kotamadya Yogyakarta yang selanjutnya disebut Yogyakarta. Sehingga
penelitian ini pun dilakukan di sekitar kawasan Yogyakarta. Informan dari
penelitian ini pun juga informan yang ada di sekitar Yogyakarta, baik para
pelaku body piercing maupun juga studio body piercing sebagai tempat untuk
mempiercing.
Bolehlah jika Yogyakarta disebut-sebut sebagai ‘sister city’ dari Kota
Kyoto di Jepang. Barangkali karena antara Yogyakarta dan Kyoto mempunyai
beberapa kesamaan seperti karakter masyarakat, struktur kota atau bahkan
latar belakang historis sebagai ibukota negara. Namun, pembeda antara Kota
Yogyakarta dengan Kyoto, Jakarta, Solo maupun kota-kota lain di dunia

muncul di dua tataran, yakni baik secara kasat mata maupun ingatan
bersama.30
Tataran pertama menggambarkan Yogyakarta sebagimana dalam peta
yang menunjukkan batas-batas wilayahnya serta menampilkan patokanpatokan fisik di dalamnya seperti Gunung Merapi, Keraton , Tugu, UGM,
bandara Adi Sucipto, mall Malioboro, Monumen Yogya Kembali dan
sebagainya. Sementara itu di tataran ingatan bersama, tersebutlah Kota
Yogyakarta dengan Malioboro yang selalu macet di setiap akhir pekan, ritual
Grebeg di hari Sekaten, temaramnya lampu teplok warung koboi, tawar
menawar kamus bahasa Inggris bajakan di shopping center, sampai pada kasus
kematian wartawan Udin. Pada tataran kedua ini maka terciptalah gambaran
dalam pikiran setiap orang tentang Kota Yogyakarta yang dijelaskan sebagai
‘image’ atau dalam bahasa Indonesia disebut citra. Citra tersebut adalah
tentang Kota Yogyakarta yang kentara dengan nuansa Jawa dengan berbagai
aktivitasnya yang mulai terkena hembusan angin modernisasi.
Kota Yogyakarta atau yang sering disebut dengan Yogyakarta ini
merupakan pusat segala dinamika kehidupan di DIY. Segala aktivitas dari
berbagai orang yang berasal dari penjuru DIY serta daerah-daerah di sekitar
DIY tertumpah di kota ini. Yogyakarta sebagai kota budaya Jawa yang
mempunyai

nama

besar

dengan

keagungan

Keraton

Kasultanan

Ngayogyakarta Hadiningrat ini pun juga merupakan kota tujuan wisata, baik
wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik.
30
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Kemudian sebagai kota Pelajar dimana di kota ini banyak sekolahsekolah, akademi maupun perguruan tinggi yang sangat banyak diminati oleh
orang-orang dari seluruh Indonesia. Maka tak jarang jika di kota ini akan
sangat mudah ditemui orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia dengan
berbagai macam ciri khas bahasa, adat, budaya maupun kebiasaan banyak
berseliweran. Apalagi kota ini juga merupakan kota yang banyak dituju oleh
orang-orang dari luar negeri untuk menuntut ilmu. Maka tak dapat dihindari
jika di kota ini sama dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti
Jakarta dimana di kota ini banyak terdapat berbagai macam budaya yang
bercampur baur menjadi satu yang banyak menghasilkan budaya-budaya baru.
Budaya-budaya yang dibawa pendatang ataupun juga budaya-budaya hasil
bentukan dari proses akulturasi maupun asimilasi pun kini berada di tengahtengah masyarakat Yogyakarta.
Yogyakarta terletak antara 110° 24’ 19” - 110° 28’ 53” Bujur Timur
dan antara 7° 49’ 26” - 7° 15’ 24” Lintang Selatan dengan luas wilayah sekitar
32,50 Km2 atau 1,02 % dari luas seluruh wilayah Propinsi DIY. Jarak terjauh
dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 Km dan dari barat ke timur kurang lebih
5,6 Km.
Yogyakarta yang terletak di dataran lereng aliran Gunung Merapi
memiliki kemiringan tanah yang relatif datar (antara 0 – 2%) dan berada pada
ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut. Karena kota ini
mempunyai ketinggian tanah yang relatif datar, maka tidak heran jika untuk
mencapai kota ini sangat mudah untuk dijangkau dan menjadi daerah yang

nyaman untuk dikunjungi meskipun udara di kota ini cukup panas. Sebagian
wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100
meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100 – 199
meter.31
Di Yogyakarta terdapat tiga sungai yang mengalir dari arah utara ke
selatan yaitu Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai
Code yang mengalir di bagian tengah kota dan Sungai Winongo yang
mengalir di bagian barat kota.
Secara administratif, Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45
kelurahan dengan batas wilayah :
Utara

: Kabupaten Sleman

Timur

: Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman

Selatan

: Kabupaten Bantul

Barat

: Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
Sebagai daerah perkotaan, di kota ini banyak terdapat bangunan

maupun gedung yang terlihat padat memenuhi kota. Dari data Badan
Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa penggunaan
lahan paling banyak digunakan bagi perumahan yaitu sebesar 2.103,272 hektar
dan bagian terkecil berupa lahan kosong seluas 24,781 hektar.
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B. Aspek Demografis
Secara aspek demografis, Yogyakarta mempunyai beberapa kesamaan
dengan daerah perkotaan lain di Indonesia. Misalnya saja dalam hal kepadatan
penduduk dan juga tingkat sosial maupun pendidikan penduduk. Berdasarkan
sensus penduduk terakhir pada tahun 2004 jumlah penduduk Yogyakarta
sebanyak 398.004 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin
adalah 47,87 % adalah laki-laki dan 52,13 % adalah perempuan. Secara
keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan
penduduk laki-laki.

Tabel 1. Luas wilayah dan jumlah penduduk menurut jenis kelamin
dan kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta 2004
Kecamatan

Luas

Laki-

Perempua

Jumlah

Kepadata

No

Wilaya

laki

n

(Jiwa)

n

.

h

(Jiwa)

(Jiwa)

Penduduk

2

(Km )

(Jiwa/
Km2)

1.

Mantrijeron

2,61

15.727

16.932

32.659

12.513

2.

Kraton

1,40

9.163

10.694

19.857

14.184

3.

Mergangsan

2,31

14.902

16.586

31.488

13.631

4.

Umbul harjo

8,12

33.646

35.833

69.479

8.557

5.

Kotagede

3,07

13.667

14.312

27.979

9.114

6.

Gondokusuma

3,99

23.138

25.479

48.617

12.185

7.

n

1,10

9.418

10.404

19.822

18.020

8.

Danurejan

0,63

5.091

5.537

10.628

16.870

9.

Pakualaman

1,12

6.310

7.625

13.935

12.442

10. Gondomanan

0,82

8.137

9.490

17.627

21.496

11. Ngampilan

1,76

13.368

13.325

26.038

15.166

12. Wirobrajan

0,96

8.342

9.584

17.926

18.673

13. Gedongtengen

1,70

12.582

13.456

26.038

15.316

14. Jetis

2,91

17.045

18.211

35.256

12.115

398.00

12.246

Tegalrejo
Jumlah

32,50

207.468
190.53

4

6
Sumber data : BPS Kota Yogyakarta tahun 2004
Seperti kota-kota besar lain di Indonesia, Yogyakarta pun juga
merupakan sebuah kota dengan jumlah penduduk yang padat. Dari tabel di
atas dapat dilihat bahwa dengan luas wilayah 32,50 Km2 tersebut, kepadatan
penduduk Yogyakarta mencapai 12.246 jiwa per Km2 dengan jumlah
penduduk sebanyak

398.004 orang. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak

190.536 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 207.468 orang.
Dari total jumlah penduduk Yogyakarta tersebut akan dibagi menurut
kelompok umur penduduk, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2. Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin
di Kota Yogyakarta
No.

Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1.

0–4

12.839

12.615

25.454

2.

5–9

12.448

12.385

24.833

3.

10 – 14

12.566

12.864

25.430

4.

15 – 19

22.375

26.674

49.049

5.

20 – 24

31.778

32.948

64.726

6.

25 – 29

20.089

19.281

39.370

7.

30 – 34

15.725

16.969

32.694

8.

35 – 39

13.713

15.107

28.820

9.

40 – 44

12.283

13.177

25.460

10.

45 – 49

9.672

10.352

20.024

11.

50 – 54

6.225

7.240

13.465

12.

55 – 59

5.592

6.791

12.383

13.

60 – 64

5.038

6.622

11.660

14.

65 – 69

3.974

5.647

9.594

15.

70 – 74

3.282

4.289

7.571

16.

75 +

2.964

4.507

7.471

207.468

398.004

Jumlah

190.536

Sumber data : BPS Kota Yogyakarta tahun 2004
Dari tabel di atas, penduduk yang berusia 20-24 tahun merupakan
jumlah penduduk terbanyak di Yogyakarta yaitu sejumlah

64.726 orang

dengan 31.778 orang penduduk laki-laki dan 32.948 orang penduduk
perempuan. Sedangkan penduduk yang berusia lebih dari 75 tahun merupakan
jumlah penduduk paling sedikit di Yogyakarta dengan 2.964 orang penduduk
laki-laki dan 4.507 orang penduduk perempuan.
Tabel 3. Penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut pendidikan
tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kota Yogyakarta
Jenis Pendidikan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1.

Tidak/ belum tamat SD

24.269

34.672

58.941

2.

SD

29.461

38.382

67.843

3.

SLTP

29.117

31.974

61.091

4.

SLTA

71.096

68.722

139.818

5.

D I/ D II

1.280

2.058

3.338

6.

Akademi/ D III

6.940

7.494

14.434

7.

PT/ D IV

15.534

11.552

27.086

No.

Jumlah

177.697

194.854

372.551

Sumber data : BPS Kota Yogyakarta tahun 2004
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan jumlah total penduduk
Yogyakarta sebanyak 398.004 orang dimana sebanyak 372.551 orang telah
menempuh pendidikan. Sedangkan sebanyak 25.453 orang masih berusia
balita dan belum mendapatkan pendidikan formal di sekolah. Diantara
372.551 orang penduduk Yogyakarta tersebut mempunyai tingkat pendidikan
yang berbeda-beda. Sebanyak 58.941 orang tidak atau belum tamat SD,
sebanyak 67.843 orang tamat SD, sebanyak 61.091 orang tamat SLTP,
sebanyak 139.818 orang tamat SLTA, sebanyak 3.338 orang tamat DI/ DII,
sebanyak 14.434 orang tamat akademi/ DIII dan sebanyak 27.086 tamat PT/
DIV.
Sebagai

pusat

pemerintahan

di

Propinsi

DIY,

Yogyakarta

memperlihatkan keheterogenan kegiatan mata pencaharian. Seperti juga di
kota-kota besar lainnya di Indonesia, penduduk di Yogyakarta juga tidak
semuanya bekerja atau mempunyai pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri
dan keluarga. Dengan tersedianya banyak angkatan kerja maupun tenaga kerja
dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda di Yogyakarta ternyata tidak
banyak yang mempunyai lapangan pekerjaan. Hal itu dapat dilihat dari tabel di
bawah ini:
Tabel 4. Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kegiatan utama
dan jenis kelamin di Kota Yogyakarta
Kegiatan Utama
No.

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1.

Bekerja

88.655

69.468

158.123

2.

Mencari kerja

6.730

5.250

11.980

3.

Sekolah

42.508

40.828

83.336

4.

Lainnya

14.789

54.058

68.847

152.682

169.604

322.286

Jumlah

Sumber data : BPS Kota Yogyakarta tahun 2004
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk angkatan kerja
di Yogyakarta (usia 14-65 tahun) terdapat 158.123 penduduk mempunyai
pekerjaan, 11.980 penduduk sedang mencari kerja, 83.336 penduduk masih
bersekolah dan 68.847 penduduk lainnya tidak mempunyai pekerjaan atau
menganggur. Jadi, angka pengangguran di Yogyakarta dapat dikatakan cukup
tinggi atau sekitar 21 %.

C. Tempat Melakukan Body Piercing
1. Gambaran Umum Studio Kill Cat
Untuk menindik atau mempiercing bagian tubuh, seseorang bisa
melakukannya di tempat-tempat khusus yaitu sebuah tempat untuk
mempiercing. Ketika menjejakkan kaki dan berputar-putar di Yogyakarta,
maka akan kita temui banyak tempat-tempat untuk mempiercing, baik
yang berada di dalam studio piercing atau juga di lesehan-lesehan seperti
di sepanjang daerah Malioboro.
Meskipun demikian, pada kenyataannya banyak juga para piercer
yang ditindik oleh temannya sendiri atau bahkan oleh dirinya sendiri tanpa
harus datang ke studio. Salah satu studio piercing terkenal yang ada di

Yogyakarta adalah studio tato dan piercing Kill Cat yang beralamat di
Jalan Kaliurang Km 6,5 No. 35 Yogyakarta. Studio Kill Cat ini telah
beroperasi selama 8 tahun. Awalnya pemilik studio termotivasi membuat
tindik untuk membuat perbedaan di dalam masyarakat. Karena semua
yang ada di alam ini bisa dijadikan media seni dan juga bisa dijadikan
kanvas, maka bisnis inipun akhirnya ditekuni dalam sebuah studio tato dan
piercing Kill Cat.
Studio Kill Cat merupakan tempat untuk mentato dan juga
mempiercing yang terkenal tidak hanya di Yogyakarta, tapi juga di seluruh
Indonesia. Di studio ini terdapat peralatan yang modern dan canggih baik
untuk mentato maupun juga mempiercing. Alat-alat yang digunakan
adalah alat-alat kedokteran yang dijamin kesterilannya. Maka tidak heran
jika aroma rumah sakit akan segera tercium ketika memasuki studio
karena semua peralatan dan obat-obatan yang dipakai untuk membuat tato
dan tindikan ini mengikuti standar peralatan dan bahan yang biasa dipakai
di rumah sakit. Jadi, tampak jelas jika Kill Cat berbeda dengan tempattempat untuk mentato atau mempiercing seperti yang terdapat di
sepanjang daerah Malioboro, di pinggir-pinggir jalan atau di beberapa
tempat lainnya. Alat-alat yang digunakan untuk piercing yang ada di Kill
Cat diantaranya adalah:
a.

Piercing table/ meja untuk meletakkan alat-alat piercing

b.

Surgical maker/ pensil untuk membuat titik yang akan dipiercing

c.

Desinfectan liquid/ cairan desinfektan untuk membersihkan bagian
tubuh yang akan dipiercing

d.

Tissue

e.

Listerine mouthwash/ cairan untuk membersihkan mulut jika
piercing dilakukan di daerah mulut

f.

Latex gloves/ sarung tangan karet sekali pakai yang dipakai oleh
artis piercing ketika mempiercing

g.

Desinfectan

tissue/

tisu

desinfektan

yang

digunakan

untuk

membersihkan peralatan piercing

h.

Spon sebagai pengganjal jarum piercing setelah menembus kulit
yang dipiercing

i.

Cotton bud sebagai pengganjal jarum piercing setelah menembus
kulit yang dipiercing (terutama bagian hidung)

j.

Hospital tape/ plester

k.

Body after care and oral after care sebagai obat setelah dilakukan
piercing

l.

Stik kayu untuk mengusapkan salep pada bagian yang dipiercing
agar bagian tersebut tidak terkena infeksi

m.

Scissore/ gunting

n.

Ring opening pliers/ tang untuk membuka aksesoris piercing

o.

Ring tightening or closing pliers/ tang untuk menutup atau
mengencangkan aksesoris piercing

p.

Skatemate/ jangka sorong

q.

Neadle burner/ alat penghancur jarum piercing

r.

Stainless container/ tempat untuk meletakkan alat-alat kotor atau
alat-alat yang sudah digunakan untuk mempiercing sebelum
disterilisasi kembali

s.

Ultrasonic/ alat yang digunakan untuk mensterilisasi alat-alat setelah
dipakai untuk mempiercing

t.

Autoclave (sterilization stim pressure)/ alat untuk mensterlilisasi
alat-alat piercing

u.

Salep

v.

Alkohol swep

w.

Piercing needle/ jarum piercing sekali pakai

x.

Forceps/ tang forceps

y.

Clam

Luas studio Kill Cat tidaklah besar. Studio ini berupa sebuah
ruangan sekitar 4 x 8 meter yang dibagi menjadi tiga ruangan yaitu kamar
mandi, ruangan dalam sebagai tempat untuk praktek dan ruangan luar
sebagai ruang tunggu sekaligus lobi serta digunakan juga sebagai ruang
display aksesoris piercing dan kaos-kaos yang dijual oleh pemilik studio.

Antara ruang praktek dan ruang tunggu dipisah dengan sekat dari
kaca. Jika sedang ada penanganan piercing atau tato, maka kain gorden di
balik kaca akan membentang membatasi pandangan antara ruang praktek
dan ruang tunggu. Hal ini dilakukan agar pelanggan merasa nyaman ketika
sedang ditangani. Selain artis piercing dan juga pelanggan yang sedang
ditangani dilarang masuk dan berada dalam ruangan praktek. Selain itu,
artis piercing sangat memerlukan sebuah konsentrasi yang tinggi saat
menangani pelanggan. Jadi, ketenangan ruangan dari gangguan suara yang
berisik atau ramai serta adanya lalu-lalang orang-orang akan sangat
mempengaruhi pekerjaan artis piercing. Baik tidaknya hasil piercing atau
tato, pas tidaknya letak lubang piercing atau pola tato dipengaruhi oleh
tingkat

konsentrasi artis dan konsentrasi artis dipengaruhi oleh

ketenangan suasana saat mempiercing atau mentato pelanggan. Oleh
karena itu ketika sedang menangani pelanggan, orang-orang yang berada
di luar ruang praktek dilarang membuat keramaian atau kegaduhan.
Studio ini cukup nyaman dengan adanya fasilitas AC yang sejuk
memenuhi ruangan sehingga bisa dipastikan setiap pengunjung atau
pelanggan akan merasa nyaman berada di dalam studio Kill Cat.
Kenyamanan yang ditawarkan Kill Cat adalah sebuah bentuk pelayanan
agar para pelanggan puas dan tidak kecewa dengan pelayanan dari Kill
Cat.
Biaya piercing di Kill Cat dapat dikatakan lebih mahal daripada di
tempat lain, apalagi bila dibandingkan dengan dengan yang ada di

sepanjang daerah Malioboro. Harga piercing sangat bervariasi disesuaikan
dengan tingkat kesulitan letak piercing. Untuk biaya piercing yang paling
mudah letak kesulitannya, misalnya di daun telinga, harganya Rp. 45.000,. Untuk piercing di bagian-bagian seperti alis, hidung, lidah, bagian
bertulang dan pusar harus membayar Rp. 50.000,- Untuk piercing di
bagian-bagian septum/ hidung tengah, leher, tempat datar dan puting susu
seharga Rp. 60.000,-. Sedangkan untuk piercing di bagian alat vital
seharga Rp. 160.000,-.
Jika pelanggan belum mempunyai aksesoris piercing, maka mereka
dapat sekalian membeli aksesoris piercing di studio Kill Cat. Model dan
bentuk aksesoris pun juga akan mempengaruhi harga yang dibayarkan
yaitu tergantung pada bahan dasar aksesoris serta kerumitan pembuatan
aksesoris. Umumnya, bahan dasar aksesoris piercing terbuat dari titanium
atau platina. Model-model standar seperti ring, barbel, banana atau labret
adalah model aksesoris piercing dengan harga yang relatif murah sekitar
Rp. 45.000,-. Namun jika pelanggan meminta aksesoris yang dipesan
khusus, maka harganya pun juga akan bertambah tinggi lagi.
Kini masyarakat kian menyadari tentang pentingnya kesehatan.
Dan hal itu pun akhirnya menjadi faktor pendukung terhadap kian
banyaknya peminat body piercing yang datang ke Kill Cat. Harga yang
ditawarkan Kill Cat adalah harga yang sesuai dengan pelayanan yang
diberikan dan juga sesuai dengan keamanan peralatan yang digunakan.
Dengan harga yang lebih mahal tersebut, maka tak heran jika para

pelanggan Kill Cat adalah orang-orang dari golongan menengah ke atas.
Untuk orang-orang dari golongan menengah ke bawah biasanya lebih
memilih ke tempat lain yang lebih murah untuk menyesuaikan dengan isi
kantong mereka.
Meskipun demikian, para pelanggan Kill Cat sangat banyak, baik
tua maupun muda, laki-laki atau perempuan dengan tingkat prosentase
laki-laki dan perempuan berimbang serta dengan usia pelanggan terbanyak
adalah usia mahasiswa. Setiap hari atau setiap minggunya jumlah
pelanggan yang datang tidak tentu, kadang-kadang tidak ada atau jarang
ada pelanggan yang datang atau bahkan sering pula Kill Cat sampai
menangguhkan pelanggan karena saking banyaknya pelanggan yang
datang baik untuk ditato atau dipiercing. Di antara para pelanggan, banyak
para pelanggan yang berasal dari luar Kota Yogyakarta seperti dari Jakarta
dan Bandung. Sehingga daerah asal para pelanggan Kill Cat pun tidak bisa
jelaskan secara rinci karena sangat beragam dan tidak ada pendataan
khusus tentang asal daerah para pelanggan. Pada saat musim liburan
sekolah, liburan semester atau saat hari libur nasional tiba, dapat
dipastikan studio Kill Cat akan banyak didatangi pelanggan.
Kini keberadaan penggemar piercing di Indonesia bak jamur di
musim penghujan. Antikemapanan dan aktualisasi diri menjadikan tindik
digemari oleh kaum muda baik pria maupun wanita. Tidak aneh jika
sekarang banyak muda-mudi yang berdandan ala suku Dayak atau ala suku
Dani berjingkrak-jingkrak di diskotik. Body piercing kini bukan lagi

budaya suku pedalaman, tetapi body piercing kini sudah menjadi bagian
dari gaya hidup sebagian masyarakat.
2. Profil Artis Piercing
Pemilik sekaligus pemrakarsa adanya studio tato dan piercing ini
bernama Setiawan Onny atau yang biasa akrab dipanggil Onny. Awal
mula menekuni dunia piercing, ia melakukan percobaan terlebih dahulu
terhadap dirinya sendiri. Peralatan yang digunakannnya pun masih
sederhana, berbeda dengan yang dimiliki di studionya sekarang. Pria
berusia 27 tahun yang memiliki 15 tindikan di wajah ini telah lama berada
di dunia piercing sehingga dia dapat dikatakan sebagai seseorang yang
sudah ahli dalam hal piercing. Setidaknya sudah banyak artis-artis di
Indonesia yang telah menjadi pelanggannya.
Selain untuk aktualisasi diri, Onny menjadikan tindik atau body
piercing sebagai alternatif untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Penghasilannya untuk memenuhi permintaan tindik pun terbilang
lumayan. Penghasilan minimal yang diperoleh Onny bisa mencapai Rp.
1.500.000,- per bulan.
Bagi Onny, piercing tidak identik dengan kebrutalan atau sesuatu
yang negatif. Dia lebih menerima piercing sebagai bentuk ekspresi diri.
Onny sangat hati-hati dalam menangani ‘pasien’nya karena ia tidak mau
membuat pelanggannya terluka. Peralatan yang digunakan untuk menindik
pun

rentan

sebagai

media

penularan

penyakit

seperti

Human

Immunodeficiency Virus (HIV) hingga hepatitis. Sehingga alat-alat yang

digunakan pun harus disterilkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Dan
untuk orang yang dipiercing pun juga harus orang yang menjaga
kebersihan alias tidak jorok karena mereka harus telaten dalam merawat
piercing yang ada di tubuhnya sampai benar-benar sembuh. Jika seorang
pemakai piercing berlaku jorok dan tidak telaten maka akan sangat mudah
terkena infeksi.
Peralatan yang digunakan Onny pun tak jauh berbeda dengan
peralatan bedah dokter. Dia menandai bagian yang akan ditindik dengan
gunting forceps atau gunting tang. Selanjutnya dia membuat lubang untuk
menancapkan anting-anting atau aksesoris di tempat yang dikehendaki
pelanggan. Hiasan yang disediakan oleh Onny mempunyai beragam
bentuk dan warna. Ada yang berupa cincin atau menyerupai barbel kecil
maupun bentuk-bentuk lainnya.
Dalam mempiercing, Onny mengaku tidak menemukan kesulitan
yang berarti. Kesulitan ketika mempiercing lebih dikarenakan pada letak
piercing yang akan dilakukan. Misalnya saja piercing pada bagian alat
vital merupakan piercing dengan tingkat kesulitan paling tinggi.
Sedangkan telinga, bibir atau hidung adalah piercing dengan tingkat
kesulitan rendah.
Di studio Kill Cat ini Onny tidak bekerja sendiri. Dia mempunyai
lima orang yang membantu pekerjaannya. Ada yang berada di lobi untuk
melayani para pengunjung atau pelanggan, ada yang bertugas untuk
menyiapkan dan juga sekaligus membersihkan alat-alat untuk piercing dan

juga tato serta memberihkan ruangan studio agar kebersihan dan
kesterilannya tetap terjaga. Selain itu ada pula yang bertugas membantu
menangani tato pada pelanggan. Untuk menangani pentatoan, Onny
dibantu oleh dua orang yang membantu pekerjaannya. Sedangkan untuk
menangani piercing, Onny akan langsung menangani sendiri pada para
pelanggannya tanpa dibantu oleh siapapun karena hanya Onnylah yang
mengetahui secara benar bagaimana cara mempiercing dengan baik.

D. Komunitas Pelaku Body Piercing
Body piercing sebagai salah satu trend anak muda pun tak luput dari
perhatian anak muda untuk dicoba diikuti. Anak-anak muda usia sekolah
(SLTP dan juga SMU) dan anak-anak usia kuliah yaitu antara usia 14-25
tahun banyak yang menggandrungi piercing. Atas nama gaya hidup,
kebebasan, ekspresi jiwa maupun juga ekspresi seni, maka mereka pun
mencoba untuk mencicipi piercing dalam hidupnya.
Jika kita menengok di sepanjang jalan-jalan di Kota Yogyakarta, di
mall-mall atau pusat perbelanjaan atau dimana pun juga, maka fenomena body
piercing di kalangan anak muda atau remaja di kota ini sangat mudah terlihat.
Body piercing ini mulai akrab dalam kehidupan anak muda Yogyakarta dan
masuk sebagai salah satu gaya hidup di tengah-tengah pergaulan mereka.
Jika dahulu, piercing umum dilakukan atau hanya diminati oleh para
anak muda laki-laki, namun dalam perkembangan kekinian banyak anak muda
yang perempuan banyak pula yang melakukan piercing di tubuhnya. Baik

laki-laki ataupun perempuan, mereka beramai-ramai mencoba untuk
mempiercing tubuh mereka agar terlihat ‘gaul’ atau juga ‘funky’. Mereka
ingin terlihat berbeda dengan teman-teman sebayanya, sehingga mereka pun
akan terlihat istimewa. Dan kalau dahulu piercing hanya pada telinga lalu
berkembang ke hidung, maka kini piercing telah lebih berkembang. Banyak
anak muda yang tidak hanya menindik bagian telinga atau hidung saja, namun
juga bibir, lidah, pusar, alis mata bahkan juga pada alat vital mereka.
Di Yogyakarta, jumlah piercer sangat banyak. Di antara mereka ada
yang mempunyai komunitas sesama pelaku body piercing dan ada yang tidak
bergabung dalam komunitas apapun. Untuk yang berkomunitas, di Yogyakarta
akan banyak ditemukan kelompok-kelompok atau komunitas yang senang
nongkrong di tepi-tepi jalan ketika siang, sore hingga malam hari. Daerah
perempatan Wirobrajan, perempatan Gondomanan dan seputar daerah
Malioboro seperti di pusat jalan Malioboro ke selatan hingga di depan benteng
Vedenburg serta di sepanjang jalan di sebelah timur kawasan Malioboro
merupakan daerah-daerah yang paling banyak digunakan oleh para piercer
untuk berkumpul. Di sanalah mereka saling bersosialisasi dan berkomunikasi
dalam kelompok yang lebih besar maupun juga wadah untuk bersenangsenang. Setiap hari dari siang hingga larut malam daerah itu merupakan
tempat para piercer mengais rejeki dan sebagai tempat nongkrong bersama
bagi mereka.
Jika malam minggu, maka tak ayal lagi depan benteng Vedenburg
yang terletak berseberangan di depan Gedung Agung pun kemudian menjadi

pusat berkumpulnya para piercer di Yogyakarta. Ketika malam mulai
menjelang, pelan-pelan kawasan itu pun dipenuhi oleh para piercer yang
bercampur baur dengan masyarakat umum Yogyakarta untuk bermalam
minggu bersama. Dan ketika malam beranjak larut saat masyarakat umum
pelan-pelan meninggalkan depan benteng Vedenburg, seakan-akan wilayah itu
pun menjadi milik para piercer. Untuk lebih jelasnya, maka bisa dilihat dalam
peta Kota Yogyakarta berikut ini dimana daerah yang dilingkari adalah daerah
yang menjadi pusat berkumpulnya anak muda pelaku body piercing.

Gambar 1. Peta Kota Yogyakarta

Komunitas pelaku body piercing merupakan sebuah kumpulan orangorang yang mempunyai piercing di bagian tubuh mereka. Mereka akan merasa
percaya diri dan merasa diterima jika berada bersama-sama dengan temanteman yang mempunyai gaya atau perilaku yang sama. Oleh karena itu,
komunitas yang berisi orang-orang yang sama seperti mereka merupakan
tempat yang nyaman bagi mereka. Diantara komunitas tersebut, tersebutlah
sebuah komunitas Punk yang di dalam komunitas tersebut banyak terdapat
para pelaku body piercing. Meskipun demikian, tidak semua para pelaku body
piercing berada dalam sebuah komunitas homogen seperti Punk. Banyak pula
diantara piercer yang tidak berada dalam sebuah komunitas.
Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil informan baik dari para
piercer yang tidak tergabung dalam komunitas dan juga para piercer yang

tergabung dalam sebuah komunitas piercer sebagai sumber data. Hal itu
dikarenakan keberadaan para piercer di berbagai lingkungan yang berbeda
akan memberikan sebuah hasil atau kesimpulan tentang apa yang terjadi
diantara para pelaku body piercing secara holistik.

E. Proses Body Piercing
Untuk mempiercing, terdapat serangkaian langkah-langkah yang harus
dilakukan agar tindakan pemasanganan piercing berlangsung aman. Pertamatama alat-alat yang diperlukan selama proses piercing disiapkan di piercing
table dan ditata rapi agar artis piercing dapat dengan mudah mengambil alat
yang diperlukan.
Setelah alat-alat dipersiapkan, maka selanjutnya langsung dilanjutkan
dilakukan tindakan piercing. Bagian tubuh yang akan dipiercing dibersihkan
terlebih dahulu dengan alkohol atau cairan desinfektan agar bagian tubuh
tersebut steril. Jika piercing dilakukan di daerah mulut, maka orang yang
dipiercing harus berkumur-kumur dahulu dengan listerine mouthwash agar
daerah mulut tersebut steril. Setelah itu dilakukan pengukuran dengan
menggunakan jangka sorong untuk menentukan letak piercing yang paling
bagus, sehat dan indah tidak hanya sesuai keinginan orang yang dipiercing
tetapi juga demi keamanan, kenyamanan dan kesehatannya. Kemudian pada
bagian tersebut dibuat titik dengan menggunakan surgical maker untuk
menandai secara tepat bagian tubuh yang akan dipiercing.

Langkah selanjutnya adalah mulai menindik bagian tubuh yang akan
dipiercing. Sebelum bagian tubuh ditindik, kulit tubuh yang akan ditindik
ditarik dengan menggunakan tang forceps agar lebih mudah dilakukan tindik
atau piercing. Setelah itu dengan menggunakan piercing needle atau jarum
tindik, kulit pun ditindik. Bagian yang akan ditembus oleh jarum terlebih
dahulu diganjal dengan menggunakan spon atau cotton bud agar jarum yang
nanti telah tembus tidak akan mengenai bagian kulit yang lain yang tidak
seharusnya terkena jarum dan juga mencegah agar orang yang dipiercing tidak
tersentak kaget saat jarum menembus kulitnya.
Setelah itu, aksesoris yang akan dipasang pada lubang yang sudah
dibuat dibuka dengan menggunakan ring opening pliers dan setelah aksesoris
dimasukkan pada lubang yang sudah dibuat, maka aksesoris tersebut
dirapatkan agar tidak lepas dengan menggunakan ring closing pliers. Setelah
aksesoris terpasang dengan baik, langkah selanjutnya adalah memberi body
after care dan salep pada bagian yang sudah dipiercing agar tidak infeksi. Jika
piercing dilakukan di lidah atau di daerah mulut, maka harus diberi oral after
care agar tidak terjadi infeksi.
Setelah semuanya selesai, maka langkah terakhir yang harus dilakukan
adalah menjaga agar piercing yang telah dilakukan terawat dengan baik.
Caranya adalah memberi salep atau obat pada bagian yang dipiercing secara
teratur sesuai petunjuk yang diberikan oleh artis piercing selama kira-kira satu
hingga dua minggu. Cara yang kedua adalah menjaga kebersihan bagian tubuh
yang dipiercing dengan berlaku bersih dan tidak ‘jorok’. Jika sedikit saja

‘jorok’, maka infeksi atau hepatitis B akan mudah datang yang nantinya akan
membuat orang yang dipiercing tidak nyaman dan menderita penyakit.
Sebagai rangkuman untuk bab ini adalah bahwa pelaku body piercing
di Yogyakarta adalah sebagian di antara kawula muda usia 14 hingga 25 tahun
yang tersebar di seluruh kawasan kota. Daerah perempatan Wirobrajan,
perempatan Gondomanan, kawasan pusat Malioboro hingga seputar
Malioboro tepatnya jalan di sebelah timur Malioboro dan di depan benteng
Vedenburg adalah pusat-pusat para pelaku body piercing mengais rejeki
sekaligus tempat berkumpul bersama. Di antara para pelaku body piercing ada
yang mempunyai komunitas-komunitas khusus yang terdiri dari para pelaku
body piercing seperti komunitas Punk yang anggotanya banyak yang
mempunyai piercing di tubuh. Tetapi ada pula para pelaku body piercing yang
tidak bergabung dalam komunitas atau kelompok apapun. Mereka independen
dengan keberadaan mereka yang mempunyai piercing di tubuh mereka.
Di Yogyakarta banyak terdapat tempat untuk melakukan body
piercing, baik di tempat-tempat khusus seperti di studio piercing ataupun juga
di pinggir-pinggir jalan seperti di sepanjang emperan toko kawasan
Malioboro. Studio Kill Cat adalah salah satu tempat untuk melakukan piercing
yang ada di Yogyakarta. Kill Cat menawarkan pelayanan yang berbeda dari
tempat-tempat lainnya. Segala peralatan yang digunakan untuk piercing
adalah peralatan yang dipakai dalam dunia kedokteran. Peralatan ini sangat
dijamin kesterilannya guna menjamin kesehatan orang yang dipiercing dari
berbagai penyakit seperti HIV atau Hepatitis B. Proses body piercing pun

melalui tahapan-tahapan yang juga tetap dijaga kesterilan dan kehati-hatian
agar kesehatan dan kenyamanan orang yang dipiercing terjaga dengan baik.
Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya
kesehatan, maka keberadaan studio piercing seperti Kill Cat pun semakin
diminati oleh orang-orang yang menyukai piercing.

BAB III
BODY PIERCING SEBAGAI BUDAYA POPULER (POP CULTURE)
DAN MEMAHAMI ANAK MUDA

A. Budaya Populer (Pop Culture)
Dalam perumusan mengenai kebudayaan, para pakar antropologi
berusaha untuk menerangkan adanya berjenis-jenis kebudayaan. Pada
mulanya para pakar tersebut, yang dikenal dengan pakar etnologi,
beranggapan bahwa kebudayaan manusia berkembang dari bentuk primitif
kepada bentuk yang modern. Pendapat evolusionisme ini telah lama
ditinggalkan dan pada umumnya antropologi budaya mengenal relativisme

budaya. Hal ini berarti bahwa perbedaan di dalam berbagai kebudayaan adalah
kompleksitasnya bukan tinggi rendah derajatnya. Setiap kebudayaan itu unik
dan terus berkembang. Tidak ada suatu kebudayaan yang statis. Selain itu
dalam setiap kebudayaan terdapat unsur-unsur universal yang berlaku untuk
setiap anggotanya dan ada pula unsur-unsur kekhususan yang dianut oleh
segelintir anggota. Rumusan ini telah dikemukakan oleh Ralph Linton di
dalam bukunya yang terkenal The Cultural Background of Personality (1945).
Budaya menurut Edward B. Taylor dalam Primitive Culture yang
terbit tahun 1971 adalah:
“Suatu keseluruhan kompleks dari pengetahuan, kebudayaan, seni, moral,
hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan
lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat”32
Dengan lain perkataan, kebudayaan mencakup kesemuanya yang
didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Kebudayaaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku
yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir,
merasakan dan bertindak. Definisi sederhana ini memberikan beberapa hal
yang perlu kita simak lebih lanjut sebagai kerangka untuk menyimak
keterkaitan antara proses pembudayaan:
1. Kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks. Hal ini berarti
bahwa kebudayaan merupakan satu kesatuan dan bukan jumlah dari
bagian-bagian. Keseluruhannya mempunyai pola-pola atau desain tertentu
yang unik. Setiap kebudayaan mempunyai mozaik yang spesifik.
2. Kebudayaan merupakan suatu prestasi kreasi manusia yang a material,
artinya berupa bentuk-bentuk prestasi psikologis seperti ilmu pengetahuan,
kepercayaan, seni dan sebagainya.
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3. Kebudayaan dapat pula berbentuk fisik seperti hasil seni, terbentunya
kelompok-kelompok keluarga.
4. Kebudayaan dapat pula berbentuk kelakuan-kelakuan yang terarah seperti
hukum, adat istiadat yang berkesinambungan.
5. Kebudayaan merupakan suatu realitas yang obyektif atau yang dapat
dilihat.
6. Kebudayaan diperoleh dari lingkungan.
7. Kebudayaan tidak terwujud dalam kehidupan manusia yang soliter atau
asing tetapi hidup di dalam suatu masyarakat tertentu.
Rumusan Taylor tersebut menekankan pada faktor manusia yang
memperoleh nilai-nilai tersebut dari masyarakatnya. Hal itu berarti betapa
pentingnya masyarakat manusia itu sendiri. Manusia tidak sekedar pasif
memperoleh nilai-nilai serta kebiasaan dalam kebudayaan tetapi juga sikapnya
yang kreatif dan reaktif. Taylor menekankan juga pentingnya peranan nilainilai dalam kebudayaan. Tidak dapat kita menggambarkan kebudayaan tanpa
nilai-nilai. Apa yang terjadi dalam praksis ialah nilai-nilai dianggap sebagai
sesuatu yang taken for granted. Dengan demikian kadang-kadang secara tidak
sadar telah menghiraukan keberadaan nilai-nilai budaya yang kompleks
tersebut dan direduksi misalnya kepada nilai-nilai teknologi belaka.
Raymond Williams (1987)33 menyebut bahwa definisi budaya terbagi
dalam tiga segmen, yakni:
1. Budaya merupakan proses umum berbagai perkembangan yang mengacu
pada intelektualitas (pola pikir), nilai-nilai estetis dan religiusitas.
2. Budaya adalah pandangan hidup tertentu dari suatu masyarakat atau
kelompok dengan periode tertentu yang selalu berkembang dan berbeda.
3. Budaya mengungkapkan berbagai teks dan tindakan yang memiliki fungsi
menunjukkan dan menandakan (to signify).34
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Dari ketiga segmen definisi di atas dapat disimpulkan bahwa budaya
merupakan praktek-praktek penandaan (signifying practices) yang dapat
berubah maknanya sesuai dengan perubahan jaman dan area tertentu. Pada
body piercing, faktor perkembangannya tidak hanya dapat dilihat dari
perspektif estetisnya saja, tetapi juga dapat dipandang melalui segi ritus
religiusnya yang mengalami perkembangan dan perubahan menuju rujukan
pada nilai-nilai intelektualitas dan aktivitas artistik. Dengan demikian, body
piercing merupakan budaya yang hidup (lived culture) karena mempunyai
pola perubahan yang dinamis sesuai dengan kontekstualisasi keadaan.
Raymond Williams tidak memahami kebudayaan dalam perspektif estetis. Ia
menolak elitisme kebudayaan. Ia membangun pemahaman yang lebih
menekankan karakter kehidupan sehari-hari, yaitu kebudayaan sebagai
keseluruhan cara hidup. Baginya, kebudayaan sekaligus meliputi seni, nilai,
norma dan benda-benda simbolik dalam hidup sehari-hari yang merupakan
bagian dari totalitas relasi-relasi sosial.
Dengan demikian, kebudayaan didefinisikan sebagai studi tentang
relasi-relasi antarelemen dalam hidup sosial. Dalam hal ini, Williams
membedakan tiga tingkat kebudayaan, bahkan dalam definisi yang paling
umum. Ada kebudayaan yang hidup pada waktu dan tempat tertentu (lived
culture) yang hanya bisa dinikmati secara penuh oleh mereka yang hidup pada
waktu dan tempat itu pula. Ada kebudayaan yang terekam dalam segala
bentuknya, mulai dari karya seni hingga fakta-fakta keseharian. Ini disebut
kebudayaan suatu periode (culture of the periode). Ada juga faktor yang

menghubungkan kebudayaan yang hidup pada suatu waktu tertentu dan
kebudayaan di suatu periode. Ini disebut yang diseleksi (culture of the
selective tradition).
Sedangkan menurut Hendropuspito, ada beberapa sifat kebudayaan
ditinjau secara sosialogis, yaitu sebagai berkut:
a. Warisan yang bersifat ‘memaksa’ karena diturunkan oleh generasi
terdahulu kepada generasi berikut. Kebudayaan berlangsung lebih lama
daripada pendukung-pendukungnya. Manusia dipagari oleh sejumlah
kaidah dan norma-norma yang tidak boleh dilanggar dan sudah berlaku
sebelum seseorang dilahirkan. Kebudayaan memiliki sifat kontradiktif
dalam dirinya yaitu bahwa ia dilahirkan oleh manusia tetapi sebaliknya
juga menciptakan manusia berbudaya. Karena itu pula kebudayaan selalu
akan mengalami perubahan dan pertumbuhan secara kualitatif dan
kauntitatif berdasarkan pengalaman pendukung-pendukungnya. Dalam
proses pewarisannya, ia ‘memaksa’ anggota masyarakatnya untuk
mematuhi peraturan-peraturannya.
b. Kebudayaan merupakan unsur pemersatu (unifikator) yang terpenting
dalam suatu masyarakat. Suatu tekanan politik dapat mempersatukan
berbagai suku bangsa yang berbeda kebudayaan selama ia kuat. Segera
ketika kekuatan politik ini lemah, maka gerakan-gerakan separatis sukusuku yang berbeda akan berusaha untuk memisahkan diri. Jadi syarat
utama untuk melestarikan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku
yang berbeda ialah membina dan memupuk kesadaran akan kesatuan
budayanya. Syarat minimal untuk menumbuhkan dan mengembangkan
rasa persatuan ini adalah melalui bahasa kesatuan sebagai sarana
komunikasi antarsuku.
c. Suatu kebudayaan memisah suatu kelompok yang berbudaya sama dari
kelompok yang berbeda budaya.
d. Suatu kebudayaan memiliki sifat-sifat universal yaitu memiliki sistem
religi dan upacara keagamaan, sistem masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata
pencaharian dan sistem teknologi serta peralatan.
e. Suatu kebudayaan cenderung menyebar ke luar daerah perbatasan
geografisnya. Apabila suatu pengecualian karena pada umumnya ia
berkecenderungan untuk berkembang meluas.35
Selain itu, secara sosiologi melihat bahwa kebudayaan memiliki
beberapa fungsi dalam masyarakat, yaitu:
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a. Membentuk manusia beradab, karena kebudayaan yang diciptakan oleh
masyarakat melalui berbagai pola perilaku dengan tujuan memungkinkan
potensi manusia membentuk pribadi yang lengkap dan sempurna. Untuk
itulah telah dibentuk masyarakat yang bersangkutan yang merupakan suatu
susunan atau struktur nilai-nilai beserta perangkat peraturan dan kaidah,
sehingga membentuk suatu jalinan tata hidup dan sistem sosial yang harus
ditaati.
b. Suatu kebudayaan memiliki satu kesatuan makna.
c. Suatu kebudayaan melandasi dan merupakan pola dasar kehidupan
bersama.
d. Suatu kebudayaan mengemban tugas-tugas edukatif dalam arti luas yang
mencakup pendidikan mulai dari lingkungan keluarga hingga bentuk
pendidikan formal, informal dan non formal.36
Sebagaimana dikatakan oleh Hendropuspito, maka tersedianya pola
kebudayaan tidak berarti dengan sendirinya bahwa para anggota masyarakat
akan menjadi manusia yang berguna. Untuk itu masih diperlukan adanya suatu
proses memahirkan anggota-anggota masyarakat baru dalam menghayati pola
kehidupan bersama itu. Proses itu merupakan suatu tugas yang melekat pada
kebudayaan itu sendiri. Dan hal ini terjadi melalui proses komunikasi.37
Selain pernyataan Hendropuspito di atas, seorang tokoh masyarakat di
Yogyakarta yang diambil sebagai informan dalam penelitian ini, sebut saja
namanya Suhardanto, mengatakan bahwa kebudayaan adalah sebuah tata nilai
agung dan luhur yang berlaku dalam masyarakat serta mengatur kehidupan
sosial kemasyarakatan. Jadi menurut Suhardanto, anggota masyarakat tidak
bisa begitu saja berlaku seenaknya di tengah-tengah masyarakat. Di sana ada
unggah-umgguh yang meskipun tidak tertulis namun hal itu menjadi semacam
aturan yang berlaku dalam masyarakat sehingga dengan adanya kebudayaan
tersebut, manusia menjadi manusia yang berbudaya dan berbudi pekerti.
36
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Sehingga dengan demikian, setiap anggota masyarakat baik tua maupun muda,
pria maupun wanita mempunyai keterikatan yang sama terhadap tata nilai
tersebut.
Berkaitan dengan fungsi kebudayaan sebagaimana telah disebut di
atas, tidak bisa dihindari bahwa kebudayaan mengalami perubahan sepanjang
masa yaitu keadaan yang berkaitan erat dengan seberapa jauh fungsi-fungsi
atau sebagian fungsi tersebut dipenuhi oleh pendukung budaya yang
bersangkutan dalam masyarakatnya. Sebab utama dari perkembangan dan
perubahan suatu kebudayaan ialah sifat difusi dan sifat konvergensi yang
melekat pada kebudayaan itu sendiri. Sehingga kebudayaan selain mengalami
suatu proses perubahan selalu berada dalam proses pembentukan. Apabila
suatu kebudayaan mengalami suatu kelambanan budaya (cultural lag), maka
hal itu terjadi karena beberapa unsur atau fungsi budayanya tidak bergerak
atau menyesuaikan diri dengan keadaan baru secara serasi.38
Budaya ada karena dibentuk oleh lingkungan dan masyarakat.
Perbedaan latar belakang, periode dan letak geografis akan melahirkan budaya
yang berbeda. Menurut Foucoult, setiap periode atau era budaya mempunyai
karakteristik sendiri.39 Perbedaan era budaya dapat dengan melihat
karakteristik hubungan antara budaya dan keadaan alami (nature) yang
dominan pada periode tertentu tersebut.40 Menurut Kress, ada tiga periodisasi
budaya yaitu:
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1) Era pra industri, karakteristik utamanya adalah hubungan langsung budaya
pekerja dengan alam dan banyak pada industri primer
2) Era industri ditandai dengan hubungan yang lebih jauh antara pekerja
dengan alamnya dan bergerak pada industri sekunder
3) Era informasi, yaitu suatu periode dimana budaya sudah menjadi alat
produksi untuk membuat komoditas baru yaitu informasi41
Pada era informasi inilah ada penurunan penggunaan tenaga manusia
dan menggantikannya dengan mesin yang membawa perubahan pada budaya
massa. Pergantian dari cerita rakyat dan seni tinggi menjadi sekedar produksi
massal, mulai muncul industri baru yaitu industri budaya populer.42
Budaya populer pada awalnya berkembang sebagai bentuk perlawanan
terhadap teknologi dominan. Di Amerika Serikat, budaya populer dipelopori
oleh kaum marjinal untuk menolak dominasi orang kulit putih. Minoritas
Afrika-Amerika, Indian, Asia-Amerika, Meksiko-Amerika dan kelompok
minoritas lainnya mulai menyuarakan pendapat mereka untuk menentang
segala bentuk hegemoni kulit putih lewat kemasan budaya.43 Budaya populer
di Amerika Serikat lahir dari tempat-tempat padat penduduk dan daerah
pinggiran yang disebut ghetto. Musik rap, jazz, rhytim and blues (R&B)
diidentikkan dengan budaya populer pada saat itu. Budaya populer sendiri
hadir dan berkembang dalam masyarakat lebih berhubungan dengan
jurnalisme,

modernitas

dan

revolusi

dimana

masyarakat

(populis)

menginginkan adanya suatu perubahan.
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Istilah budaya populer (cultural pop) dalam bahasa Spanyol dan
Portugis secara harfiah berarti ‘kebudayaan dari rakyat’ (de la gente, del
pueblo, da gente, da provo). Populer dalam pengertian ini tidak berarti
tersebar luas, arus utama, dominan atau secara komersial sukses. Dalam
bahasa dan kebudayaan latin, kata ini lebih mengacu pada ide bahwa
kebudayaan berkembang dari kreativitas orang kebanyakan.44
Budaya populer atau yang lebih sering disebut dengan budaya pop
adalah apapun yang terjadi di sekeliling kita setiap harinya. Apakah itu
pakaian, film, musik, makanan ataupun pemakaian aksesoris semuanya
termasuk termasuk dalam bagian dari kebudayan populer. Definisi dari budaya
populer adalah diterima oleh orang banyak dan disetujui oleh masyarakat
banyak. Jadi dapat didefinisikan kebudayaan populer adalah suatu kebiasaan
yang diterima oleh kelompok-kelompok sosial yang terus berganti dan
berkembang di setiap generasi.45
Dalam terminologi Marxist kritis, Max Horkheimer dan Theodor
Adorno, budaya populer adalah industri budaya. Budaya populer terdiri atas
simbol-simbol, seringkali juga terdiri dari narasi-narasi yang divisualisasikan
dengan penampilan.46 Secara garis besar, budaya populer adalah hiburan yang
diproduksi oleh indutri budaya dengan menggunakan unsur-unsur simbolis
dan disebarluaskan serta dikonsumsi secara bebas.
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Mukerji dan Schudson mengarahkan budaya populer sebagai
kepercayaan dan praktek atas obyek dimana mereka diatur kemudian
disebarluaskan dalam populasi.47 Sedangkan John Stroey mendefinisikan
budaya populer sebagai pembuatan produk dan praktek dari reduksi budaya.
Ada tiga elemen penting dari budaya populer yaitu (1) kreator yang
memproduksi budaya, (2) output berupa produk dan praktek-praktek, dan (3)
pengguna atau konsumen.48
Setiap individu memilih medianya sendiri dan media berlomba dengan
kompetitornya untuk mendapatkan massa sebanyak-banyaknya. Budaya
populer menjadi salah satu media yang mempunyai ruang untuk memberi
pengaruh kepada emosi khalayaknya. Michael de Certau memberikan
pendapat bahwa produk budaya populer menjadi menarik karena budaya
populer bukan sekedar produk pertunjukan melainkan sebuah produk seni
(art) sekaligus mampu untuk membuat makna, meskipun diakui bahwa
penerimaan makna sangat individual, tergantung dari luasnya nuansa
interpretasi dan dimensi pengharapan setiap individu.49 Budaya populer
mampu mendramatisir penggambaran dari norma dan nilai, kepercayaan,
ideologi dan sebagainya.
Secara sederhana, budaya populer adalah sesuatu yang dapat diterima,
disukai atau disetujui oleh masyarakat banyak. Budaya populer berasal dari
‘kebanyakan orang’, namun selalu dikonsumsi di bawah situasi komersial.
Menurut Raymond Williams, ciri khas budaya populer adalah banyak disukai
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orang, dikerjakan secara rendahan, dikonsumsi secara individual dan
menyenangkan.50 Sedangkan Bourdieau, seorang Sosiolog dari Perancis,
sedikit menambah pernyataan Raymond Williams dengan menyebut bahwa
budaya populer adalah budaya komersial sebagai dampak dari produksi massal
dan mendapat pengawasan secara sosiologis, sedangkan budaya tinggi adalah
kreasi individu yang kreatif dan mendapat pengawasan secara estetis dan
moral. Dalam hal ini, Bourdieau ingin membuat kelas budaya dalam aktivitas
sosial yang dilakukan manusia. Salah satu pembedanya adalah selera.
Akibatnya, budaya populer cenderung dianggap sebagai budaya kelas dua
yang inferior. Superioritas budaya tinggi dipertentangkan dengan budaya
populer.
Berbicara mengenai waktu atau jaman, kekuatan budaya populer
sering dipolarisasikan dengan keotentikan budaya yang berkaitan dengan masa
lalu, di mana otentitas budaya dianggap sebagai high culture. Terdapat empat
karakter budaya populer yang perlu dicermati yaitu:
1. Budaya populer diproduksi oleh industri budaya. Industri budaya adalah
perusahaan yang memproduksi kebudayaan sebagai produk bagi konsumsi
massa dan dengan sendirinya berorientasi pada perolehan laba. Industri
yang demikian mencakup perusahaan perfilman, cara televisi, musik dan
sebagainya.
2. Budaya populer berberda dengan folk culture (budaya rakyat). Budaya
rakyat tumbuh tanpa dibebani kehendak untuk memperoleh keuntungan
finansial.
3. Budaya populer bersifat pervasif yaitu berada dimana-mana.
4. Budaya populer memuaskan kebutuhan fungsi sosial tertentu. Ia menjadi
medium yang dimanfaatkan untuk mengalihkan keresahan sosial atau juga
sebagai isu-isu sosial bisa dibicarakan dan diatasi. Budaya populer
menjadi forum bagi penciptaan role model.51
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Permasalahan dikotomik antara budaya tinggi dan budaya populer
tampaknya senada dengan yang diungkapkan oleh teori hegemoni neoGramscian yang menganggap bahwa budaya merupakan tempat terjadinya
pergulatan antara usaha perlawanan kelompok subordinasi dan inkorporasi
terhadap kelompok dominan.

Sedikit perbedaan yang ditawarkan adalah

bahwa budaya populer dianggap bukan merupakan budaya yang muncul
secara spontan melainkan muncul dari adanya suatu pertukaran berupa
resistensi dan inkorporasi. Hal ini biasa disebut keseimbangan kompromis.
Kaum neo-Gramscian melihat bahwa budaya populer sebagai ruang lingkup
pertarungan antara kelas dominan yang telah terbentuk mapan melawan kelas
yang tersubordinasi. Analisis neo-Gramscian mengatakan bahwa budaya
populer merupakan aktivitas orang-orang terhadap teks dan praktek industri
budaya. Model analisis neo-Gramscian selalu bergerak dari orisinalitas ke
oposisi inkorporasi komersial dan resistensi ideologi.
Theodor Adorno, seorang teoritikus madzab Frankfurt, memandang
bahwa budaya massa merupakan sesuatu yang dibebankan kepada massa,
namun massa merasa siap menyambut karena hal tersebut bukan dipandang
sebagai beban sehingga berakibat pada tanggung jawab yang murni
dibebankan kepada massa atas apa yang mereka gunakan ataupun konsumsi.52
Hal senada juga terjadi pada budaya populer yang menjadi semakin populer
dikarenakan kenikmatan yang didapat oleh konsumen.
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Sementara itu Walter Benjamin mengkritik bahwa karya seni pada
awalnya diintegrasikan ke dalam nilai-nilai ritual yang berkaitan dengan unsur
keagamaan. Dari sanalah entitas ritual yang berbau seni dan agama akan
mendapatkan nuansa otoritas, keunikan hingga menimbulkan ‘aura’. Secara
struktural, ia akan mendapat nilai legitimasi sosial yang mempunyai
keunggulan baik ruang maupun waktu.53 Dalam pemikirannya, Benjamin
bermaksud menilai betapa terjadinya teknologi, proses produksi dan konsumsi
secara massal mengakibatkan karya seni dan segala status yang terdapat di
dalamnya terseret ke dalam arus budaya populer.
Penggunaan body piercing yang digunakan secara enjoy seperti
ditelaah oleh Adorno memang seaakan-akan ditepis oleh Benjamin yang
mengungkapkan bahwa hal itu adalah nilai seni yang telah tercerabut dari
makna kesuciannya sehingga nilai-nilai yang digunakan oleh pengguna body
piercing cenderung sekular dan bahkan bisa dinggap jauh dari Tuhan. Namun
demikian, Benjamin menambahkan bahwa adanya komersialisasi budaya tidak
selalu dipandang negatif. Nilai ritual karya seni yang dulu digantikan dengan
nilai seni yang berciri khas ‘pamer’.
Dengan demikian, reproduksi mekanis seni secara massal mampu
mengubah reaksi massa terhadap seni yang pada akhirnya memberi kepada
massa untuk lebih berpartisipasi dalam mengembangkan apresiasinya.
Fenomena body piercing menjurus ke arah budaya populer karena ia mulai
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terikat oleh formula produksi yang telah diuji dan digunakan oleh berbagai
kalangan.
Body piercing merupakan anak turunan dari kebudayaan populer di
mana terdapat beberapa hal yang berkaitan erat yaitu: Pertama, proses
produksi yang menyangkut produk kultural. Kedua, peranan media sebagai
penyebar produk kultural. Ketiga, aspek konsumen sebagai pengguna produk
kultural.
Modernisasi yang ditandai dengan rasionalisasi semua bidang
kehidupan tidak serta merta membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Ia
merupakan fenomena bermuka ganda. Di satu sisi, modernisasi membebaskan
manusia dari belenggu alam semesta. Kesadaran modern telah membuat
manusia terbebas dari kungkungan mitos, yakni bentuk-bentuk penjelasan
yang meloloskan diri dari kontrol pihak rasio.54
Dengan sains dan teknologinya, modernisasi kemudian mampu
membebaskan manusia dari problem kelangkaan ekonomi sehingga terjadi
peningkatan standar hidup, pemberantasan kelaparan dan penyakit, penurunan
angka kematian dan perpanjangan kemungkinan hidup.55
Di sisi lain, modernisasi membawa masyarakat ke dalam sebuah
tragedi besar, dimana manusia terbelenggu oleh rasionalitasnya. Karena terlalu
mendewakan rasionalitas yang semula dianggap memberi otonomi dan
kebebasan, manusia modern justru terperangkap dalam jaringan teknologi dan
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birokrasi yang menyebabkan ia kehilangan makna sebagai makhluk yang
bermartabat.56
Dengan adanya modernisasi tersebut kemudian lahirlah sebuah
kebudayaan baru sebagai akibat adanya modernisasi. Budaya baru tersebut
yaitu budaya massa atau budaya populer yang mau tidak mau berada di
tengah-tengah masyarakat. Atas nama konsep modernisasi dan globalisasi
kemudian budaya tersebut ramai berkembang dalam masyarakat di seluruh
dunia tak terkecuali di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Budaya
populer bukan merupakan sesuatu yang taken for granted melainkan sesuatu
yang diciptakan dan dibuat. Budaya ini dikalkulasikan secara esensial dimana
budaya populer dibuat dan dikonstruksikan sejalan dengan institusi politik dan
ekonomi global yang berlaku di seluruh dunia.57 Dan sebenarnya budaya
massa atau budaya populer tersebut tercipta dari kebijakan sistem politik dan
ekonomi global yaitu sistem yang menurut perspektif kritis memakai logika
kapitalisme.
Namun budaya populer bukan semata-mata komoditas kapitalisme
yang selalu berdampak homogenisasi, pengulangan dan penyeragaman.
Karena dalam prakteknya, orang menerima dan menggunakan budaya populer
tidak dengan sikap pasif melainkan aktif memaknainya dengan kepentingan
dan tujuan yang berbeda-beda. Penerimaan orang terhadap budaya populer
tidak dengan sendirinya membuat mereka terkooptasi dan teralienasi. Dengan

56

Fransisco Budi Hardiman, Menuju Masyarakat Komunikatif, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal.
73-74
57
David Held dan Anthony McGrew, The Global Transformation Reader : An Introduction To
The Globalization Debate, Polity Press dan Black Well Publisher Ltd, Cambridge, 2000

kata lain, konsumen selalu mempunyai kebebasan dalam proses negoisasi
untuk memaknai citraan budaya populer dengan cara memiuhkannya dari
maksud sang pemilik modal atau menjadikannya kesenangan belaka.58
Budaya populer dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi. Artinya apa
yang disebut dengan budaya populer sesungguhnya adalah sebuah budaya
yang dihasilkan sebagai konsekuensi dari aktivitas-aktivitas ekonomi yang
semakin tinggi intensitasnya.59 Adorno menyebutnya sebagai industri
kebudayaan. Industrialisasi kebudayaan dalam skala global mengarahkan
budaya populer kepada budaya konsumerisme. Budaya populer memang
tercipta akibat kebijakan sistem ekonomi dan politik yang ada. Budaya
populer sebenarnya diciptakan oleh pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem
global. Jadinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat mendukung
sistem yang ada.
Adanya penemuan teknologi dan perubahan masyarakat baik dari segi
demografis maupun dari segi mental menciptakan pasar tersendiri bagi budaya
populer. Budaya populer mulai dikemas dalam format industri. Budaya
populer bukan sekedar alat perlawanan tetapi sudah menjelma menjadi satu
hiburan yang mampu menjangkau kalangan lebih besar.
Dalam format industri, budaya populer hadir dan berkembang dengan
membawa muatan ikon-ikon tertentu. Ikon-ikon yang dibawa oleh budaya
populer sangat beragam mengingat budaya populer mempunyai wilayah
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cakupan yang sangat luas. Ikon yang sering diangkat lewat budaya populer
adalah gaya hidup, konstruksi jender dan komodofikasi.
Ikon yang dibawa oleh budaya populer tidak bisa terlepas dari unsur
perbedaan seperti yang diangkat oleh mainstream budaya populer selama ini
yaitu ras, kelas dan jender. Perbedaan yang diangkat oleh budaya populer
membuat budaya populer diterima oleh pasar. Gaya hidup, konstruksi identitas
dan jender pun juga membawa penggambaran perbedaan. Gaya hidup
membawa ikon perbedaan kelas dan status sosial. Gaya hidup dalam budaya
populer dilihat dalam beberapa gambaran diantaranya hiburan, makanan,
fashion (cara berpakaian, cara berdandan dan memakai aksesoris), bacaan
(referensi), musik, tempat terkenal, maupun olah raga. Konstruksi identitas
membawa ikon perbedaan individu. Dan konstruksi jender membawa ikon
perbedaan stereotip antara pria dan wanita.
Budaya populer dengan sekian banyak ikon yang diwakili mencoba
untuk masuk ke pasar lewat berbagai media. Media memegang peranan
penting dalam penyebaran gagasan tentang budaya populer. Seiring dengan
perkembangan jaman, fenomena body piercing menjadi suatu trend yang
berkembang pesat menjadi suatu kebudayaan yang cukup populer di
Indonesia. Jika merujuk pada apa yang pernah diungkapkan oleh John Storey,
kita dapat menangkap bahwa body piercing berkembang seiring dengan
perkembangan budaya populer yang ada di Amerika Serikat yang selanjutnya
mempengaruhi budaya di negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Titik berangkat munculnya homogenitas kultural adalah adanya premis
yang mengaitkan globalisasi dengan customer capitalist. Proses globalisasi
dianggap bersifat satu arah dari barat ke non barat, dari utara ke selatan dan
menimbulkan istilah baru yaitu imperialisme kultural. Imperialisme kultural
menekankan pada tumbuhnya keseragaman akibat hilangnya otonomi kultural
di suatu negara atau daerah.60 Proses tersebut juga berkaitan dengan dominasi
satu budaya atas budaya yang lain. Dalam hal ini, Robbins mengaitkannya
dengan kapitalisme global dan upaya westernization dan modernization
dimana terjadi ekspor nilai, properties dan gaya hidup barat ke tempat-tempat
lain di seluruh dunia.61 Di sinilah kemudian peran media massa menjadi
penting sebagai penyampai pesan-pesan barat. Dalam tesisnya, Schiller
menjelaskan hubungan media massa dan sistem kapitalisme global dimana
media massa menyediakan dukungan ideologis bagi kapitalisme dengan
meyebarkan nilai-nilai dan ideologi barat tadi.62
Hal

ini

menandakan

bahwa

bagaimanapun

kapitalisme tetap

menemukan cara baru untuk terus dapat bertahan hidup. Salah satunya adalah
dengan terus menyampaikan pesan-pesan global yang terangkum dalam
budaya global atau budaya populer. Ini kemudian menjadi pekerjaan berat
bagi media massa yang terstandarisasi dan bersifat komersial itu bisa diterima
di seluruh dunia. Karena bagaimanapun media global tetap menjadi bagian
dari sistem global yang berlaku yang memiliki kepentingan modal tertentu di
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mana penjelmaan ritualisme seni menjadi budaya populer yang komersil dan
kapitalis merujuk pada sifat dari formula produksi yang dimanfaatkan oleh
berbagai unsur kapitalis yang diciptakan untuk memaksimalkan keuntungan.
Media memang mempunyai peranan yang demikian besar dalam
mengkonstruksi rasa kita terhadap realitas sosial maupun terhadap realitas
individu. Jika teoritikus madzab Frankfurt melihat bahwa degradasi
keotentikan nilai ritual akibat dari demikian nyatanya budaya populer, maka
para teoritikus budaya posmodernisme memandang bahwa budaya populer
cenderung memberikan penekanan pada gaya sehingga mengorbankan
substansi yang dikandung. Analisis posmodernisme merupakan tangkapan
ketika terjadi adanya indikasi dari budaya tanding menuju budaya populer
karena fenomena yang terjadi adalah mulai banyaknya pengguna body
piercing yang menekankan hanya pada tatanan gaya artifisial dibandingkan
dengan ideologi, kekayaan ritual maupun makna simbolis lainnya yang
disandang.
Kenyataan telah menunjukkan bahwa media massa mampu, pertama,
memperkokoh pola-pola budaya masyarakat yang berlaku karena ada proses
dialog yang terus menerus. Kedua, kemampuan media massa dalam
menciptakan pola-pola budaya baru yang tidak bertentangan dengan pola
budaya yang sudah mapan, karena budaya baru yang ditawarkan media massa
diterima oleh masyarakat sebagai sumbangan yang baik. Ketiga, media massa
juga dipercaya mampu mengubah norma-norma dan nilai budaya yang berlaku
sehingga perilaku individu dalam masyarakat menyesuaikan diri dengan

budaya global yang ditawarkan tanpa adanya ketegangan dan kerusakan.63
Media massa pada dua dasawarsa terakhir adalah penyumbang terbesar
lahirnya gaya hidup global.

B. Sejarah dan Perkembangan Body Piercing
Body piercing sebenarnya sudah dikenal sejak sepuluh abad silam
hampir di seluruh belahan dunia. Catatan sejarah menunjukkan suku-suku
primitif melakukan tindik sebagai bagian ritual adat dan penunjuk identitas
derajat sosial. Konon, budaya ini hampir ditemukan di seluruh dunia.
Berdasarkan catatan sejarah, tindik hidung telah menjadi hal yang biasa di
India sejak abad ke-16. Sedangkan tindik lidah sangat populer di kalangan elit
masyarakat Aztec dan Maya pada masa lalu. Dalam Islam, juga dikenal
budaya tindik. Namun, bagian tubuh yang boleh ditindik adalah telinga. Itu
pun khusus untuk perempuan. Ternyata, seiring dengan perkembangan mode,
hadir gejala untuk menindik bagian tubuh yang di luar kebiasaan. Bahkan,
hingga ke daerah sekitar kemaluan.
Tindik adalah sebuah cara manusia untuk menghiasi tubuh dan
penampilan mereka. Masing-masing negara menggunakan tradisi ini sesuai
dengan kebudayaan yang dianut. Sekitar lima ribu tahun lampau, di Mesir,
tindik di pusar menjadi ritual. Tentara Romawi menindik puting susunya
untuk menunjukkan kejantanannya. Suku Maya menindik lidah sebagai ritual
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spiritual, dan anggota kerajaan Victoria dahulu memilih menindik puting susu
dan alat genitalnya.
Suku Indian melakukan tindik dengan cara menggantung diri dengan
kait besi di bagian dada. Ritual yang disebut Okipa ini diperuntukkan bagi
laki-laki yang akan diangkat menjadi tentara atau panglima perang. Sementara
sebuah suku di India melakukan ritual menusuki tubuh dengan jarum yang
panjangnya bisa mencapai sekitar satu meter untuk menghormati dewa. Ritual
bernama Kavandi ini biasanya digelar setiap bulan Februari untuk setiap
tahunnya.
Di Indonesia, tradisi tindik biasa dilakukan oleh warga suku Asmat di
Kabupaten Merauke dan suku Dani di Kabupaten Jayawijaya, Papua. Laki-laki
Asmat menusuk bagian hidung dengan batang kayu atau tulang belikat babi
sebagai tanda telah memasuki tahap kedewasaan.
Suku Dayak di Kalimantan mengenal tradisi penandaan tubuh melalui
tindik di daun telinga sejak abad ke-17. Tidak sembarang orang bisa menindik
diri. Hanya pemimpin suku atau panglima perang yang mengenakan tindik di
telinga. Sedangkan kaum perempuan Dayak menggunakan anting-anting
pemberat untuk memperbesar cuping daun telinga. Menurut kepercayaan
mereka, semakin besar pelebaran lubang daun telinga, maka semakin cantik
dan tinggi status sosialnya di masyarakat. Model primitif inilah yang akhirnya
banyak ditiru oleh komunitas body piercing di dunia.
Saat ini di Indonesia sudah banyak kita jumpai orang-orang baik pria
maupun wanita, tua maupun muda menindik bagian-bagian tubuh mereka.

Saat ini hal tersebut telah menjadi lifestyle tersendiri di tengah-tengah zaman
modern. Banyak orang yang kemudian menjadi tergila-gila dengan seni yang
satu ini. Bahkan kini seni tindik ini tidak hanya menjangkit pada orang-orang
kota saja. Orang-orang desa atau kampung yang dikenal udik kini juga telah
mulai banyak yang menindik bagian-bagian tubuh mereka untuk dipasangi
aksesoris piercing.
Keberadaan body piercing sebagai salah satu produk dari budaya
modern ini memang mulai menjamur di tengah masyarakat. Keberadaannya
yang dahulu dianggap sebagai seni pinggiran kini telah merasuk sebagai
sebuah gaya hidup yang baru dalam masyarakat. Keberadaan budaya beserta
para pelakunya pun menjadi sesuatu yang mulai banyak terlihat nyata di
tengah masyarakat.
Body piercing atau yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai
tindik memang dalam prakteknya sering dibarengi dengan tato. Meskipun
demikian, banyak yang bertato namun tidak bertindik. Secara logika
sederhana, pada intinya tato maupun body piercing mempunyai kesamaan,
yakni semakin banyak dan menyolok maka akan semakin seram dan terlihat
‘keren’. Banyak orang yang menindik bagian tubuhnya hingga menyerupai
perpangkatan dengan tubuh yang berlubang di mana-mana, namun semua
dilakukan dengan kebanggaan yang menghinggapi sanubari terdalamnya.
Fenomena body piercing bukan dilahirkan dari sebuah tabung dunia
yang bernama modern dan perkotaan. Secara historis, body piercing lahir dan
berasal dari budaya pedalaman, tradisional, bahkan dapat dikatakan arkhais

(kuno). Pada awalnya, secara lokalitas body piercing merupakan kebudayaan
yang eksis di daerah masing-masing, namun kini body piercing ada di seluruh
permukaan bumi. Body piercing menjadi budaya populer atau yang lebih
sering disebut budaya pop, fenomena yang menyangkut apapun yang terjadi di
sekeliling kita setiap harinya.
Body piercing kini mengalami pergeseran dan memasuki nilai
antroposentris. Sebelumnya, body piercing bernilai religius transendental dan
magis pada masyarakat suku bangsa pedalaman. Pergeseran inilah yang
kemudian menjadikan body piercing sebagai wilayah

yang diperebutkan

antara moralitas tubuh, estetika tubuh, hingga solidaritas tubuh. Ketika body
piercing tidak menjadi simbolisasi trend, maka ia akan kehilangan nilai
sakralitasnya dan masuk ke pelataran profan. Pada akhirnya, body piercing
dipandang terdemistifikasi hingga masuk jurang stigmatisasi negatif yang
bernada klaim bahwa body piercing adalah cap penjahat, bajingan, gali, dan
lain sebagainya.
Jika dahulu body piercing atau tindik hanya menjadi konsumsi bagi
kalangan tertentu, antar laain orang yang hendak menjadi dewasa dengan
melalui proses ritual yang sifatnya magis dan berbelit, maka kini body
piercing menjadi konsumsi bagi banyak kalangan tanpa melihat dan merasa
bahwa ia sedang memasuki suatu keadaan tertentu dengan body piercing
sebagai simbolnya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa body piercing menjelma
dari tradisi dengan budaya tinggi (high culture) menuju budaya pop (pop
culture) di mana dari kalangan artis hingga preman merasa nyaman dengan

mempiercing bagian tubuhnya. Budaya pop juga membuat pelaku body
piercing tidak perlu berpikir panjang karena tidak perlu menjalani berbagai
ritual panjang.
Di Indonesia, seiring dengan perkembangan konsep modernisasi,
globalisasi dan juga setelah runtuhnya rezim orde baru ternyata udara segar
kebebasan dan liberalitas tidak hanya dapat dinikmati oleh kalangan sadar
hukum dan aktivitas politik an sich, namun kebebasan dalam berekspresi juga
melanda kaum muda urban yang lebih agresif, reaksioner dan atraktif terhadap
situasi dan lingkungan. Salah satu bentuk nyata yang dilakukan adalah dengan
kian merebaknya body piercing menjadi simbol yang dapat ditafsirkan
bermacam-macam, dari sekedar ikut-ikutan, pemberontakan, ekspresi dan rasa
seni.
Body

piercing

menjadi

fenomena

kebudayaan

massif

yang

menimbulkan kesan interpretatif. Kegiatan interpretatif inilah yang disinggung
oleh Geertz dimana kebudayaan adalah jalinan makna dimana manusia
menginterpretasikan pengalamannya dan selanjutnya hal tersebut menuntun
tingkah lakunya. Ketika manusia menambahi, mengurangi, mengubah bagian
tubuhnya maka akan memunculkan simbol atau makna semoitik yang dapat
dibaca dengan beragam makna. Dari berbagai simbol tersebut, kebudayaan
dapat mempengaruhi cara-cara berpikir individu ataupun komunal dalam
perilakunya.64

64

Cliford Geertz, Local Knowledge, Basic Books, New York, 1983

Di dunia kekinian, body piercing menjadi cerminan bagi keberadaan
masyarakat, khususnya kaum muda penganut aliran Punk, Rock, Black Metal,
hingga kalangan muda biasa yang umum. Hal ini menunjukkan bahwa kini
piercing tidak lagi milik kaum preman dan seniman, tetapi telah menjadi milik
khalayak ramai. Realitas menunjukkan bahwa konsumsi body piercing
didominasi oleh kaum muda. Fenomena ini menunjukkan bahwa kaum muda
mulai berani secara terang-terangan menunjukkan identitas mereka. Kaum
muda akan sangat bangga dengan sesuatu yang menempel di tubuh mereka.
Karena dengan itu kaum muda merasa mampu menyuarakan akspresi mereka
melalui simbol pada tubuh secara minimalis sekalipun.
Ketika body piercing menjadi tindakan yang tidak mengenal batasbatas geografis, ideologi, etnik, jender, ras dan kebudayaan, maka hal tersebut
akan dipandang sebagai cermin kebebasan dan juga egalitarianisme. Sehingga
pada akhirnya body piercing pun menjadi kebudayaan yang didominasi oleh
sebagian besar anak muda. Dengan kata lain, body piercing tekah menjadi
sebuah international youth culture.
Konsekuensi logis yang terjadi adalah body piercing menjadi budaya
pop bahkan menjadi budaya massa dengan segala ikon yang disandangnya.
Budaya pop anak muda ini dapat eksis di negara-negara yang telah maju
maupun sedang berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Mengguritanya
budaya pop ini tentunya tidak lepas dari derasnya berbagai arus informasi,
propaganda dan liberalisme yang menyulap batas-batas negara menjadi sangat

kabur. Hal tersebut sangat berimplikasi terhadap kebudayaan suatu daerah
atau negara.
Lingkungan

sosial

masyarakat

kekinian

cenderung

memberi

kelonggaran bagi kalngan berpiercing, meskipun masih terbatas di beberapa
kota besar. Akan tetapi lama kelamaan kelonggaran tersebut semakin meluas
secara geografis. Hal ini dikarenakan gempuran yang sedemikian hebat di
berbagai aspek melalui iklan di mdia audio visual yang muncul per sekian
detik, sehingga mau tidak mau akan mengubah pandangan dan respon
masyarakat terhadap pelaku body piercing.
Seiring dengan pesatnya perkembangan iklan dan mengguritanya
industri kapital, body piercing menjadi alat legitimasi dalam simbolisme
agresivitas terhadap perkembangan tersebut. Hegemoni media dan pasar
terhadap anak muda seakan-akan telah menguatkan ikon bahwa anak muda
tidak lebih dari sebuah pasar di kepala agen iklan atau media.
Satu hal yang patut dicermati adalah bahwa body piercing menjadi
sebuah fenomena pergeseran dari tradisi menuju kebudayaan populer yang
digerakkan oleh sendi-sendi kapitalisme. Kini, body piercing seakan-akan
mengalami euforia dan perluasan makna ameliorasi yang demikian
multidimensional. Orang melakukan tindakan tersebut tidak perlu takut
dipandang negatif, meskipun pada realitasnya masih banyak pula yang
memandang body piercing negatif. Para pelaku body piercing merasa bahwa
ketika atribut tersebut melekat di tubuh mereka, maka resistensi diri terhadap

lingkungan tidak perlu dipikirkan mengingat daya protes akan diimbangi
dengan daya dukung komunitas.

C. Body Piercing di Yogyakarta
Body piercing adalah salah satu bentuk budaya di beberapa suku di
Indonesia terutama suku-suku di Kalimantan, Sumatera pedalaman dan juga
Papua. Namun demikian, body piercing baru menyebar ke seluruh penjuru
nadi manusia-manusia di seluruh dunia menjadi salah satu bentuk budaya
modern yang banyak digemari oleh orang-orang terutama orang muda setelah
melalui perkembangan dari Amerika dan dunia barat.
Sejarah mengenai pertumbuhan dan perkembangan body piercing di
Yogyakarta secara letterlux tidak tertulis dalam sebuah dokumentasi.
Pertumbuhan dan perkembangan body piercing di Kota Gudeg ini pun tidak
diketahui secara pasti kapan waktunya. Body piercing masuk di Kota
Yogyakarta seiring dengan semakin modernnya Yogyakarta dari berbagai
macam sisi. Banyaknya turis mancanegara yang datang ke Yogyakarta dengan
membawa body piercing yang melekat di tubuh mereka sedikit banyak
membawa pengaruh pada perkembangan body piercing di kota ini.
Media massa-media massa yang kian hari kian deras menyerbu
masyarakat pun kemudian pelan-pelan membawa dampak masukan informasi
tentang berbagai hal dari berbagai belahan dunia. Sehingga dengan demikian,
mau tidak mau atau terpaksa tidak terpaksa masyarakat di Indonesia
khususnya di Yogyakarta akan mengetahui body piercing sebagai sebuah

bentuk budaya baru yang banyak digemari dan menjadi gaya hidup. Akhirnya
lengkap sudah sumber pengaruh yang menyebarkan body piercing, baik dalam
wujud yang langsung bisa dilihat, ide yang menyebar dari obrolan ke obrolan
lainnya hingga informasi yang diperoleh dari media massa yang menimbulkan
gelitik untuk penasaran mencoba dan mengikuti gaya hidup para piercer. Dan
itulah yang kemudian menjadi awalan munculnya body piercing di
Yogyakarta yang kini telah mempunyai banyak peminat.

D. Subkultur Anak Muda
1. Teori Subkultur
Chris Barker menjelaskan bahwa subkultur adalah sekelompok
orang yang memiliki nilai dan norma yang berbeda dengan kebudayaan
masyarakat dominan. Nilai yang terdapat dalam sebuah subkultur mengacu
pada cara hidup atau peta pemaknaan yang membuat dunia menjadi mudah
ditangkap oleh anggota subkultur.65 Kata “sub” sendiri memiliki makna
berbeda dari yang lainnya, atau dalam konteks ini berarti berbeda dengan
nilai-nilai dominan dari sebuah sistem sosial.
Berbagai model penjelasan ditawarkan oleh aliran Chicago guna
menjelaskan

bagaimana

perilaku

menyimpang

dari

subkultur

me’normal’kan dirinya sendiri. H.S. Becker berpendapat bahwa perilaku
menyimpang merupakan hasil dari proses pelabelan sosial (social
labelling). Sebuah kelompok sosial menciptakan bentuk perlawanan
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dengan membuat peraturan-peraturan yang berlawanan dengan dominasi
sistem dan kemudian mengaplikasikan peraturan itu kepada orang-orang
tertentu dan melabeli mereka sebagai orang lain.66
Penyimpangan yang dilakukan oleh sebuah subkultur merupakan
respon negatif terhadap institusi yang memproduksi nilai-nilai dominan
seperti polisi dan media massa. Dominasi sistem yang berkuasa membuat
sebuah kelompok subkultur menciptakan ruang geraknya sendiri dengan
menciptakan nilai-nilai dan ukuran-ukurannya yang berbeda. Ruang gerak
itu tercipta secara kreatif sebagai upaya untuk tetap bertahan hidup di
tengah himpitan nilai-nilai dominan yang ada.
Analisis selanjutnya dari aliran Chicago tentang subkultur
dijelaskan oleh Robert K. Merton. Dia mengajukan model alat dan cara.
Secara rinci, Merton menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dianggap
sebagai solusi sebuah kelompok ketika dirinya tidak memiliki “alat sosial”
yang memadai untuk mendapatkan materi dan penghargaan secara
kultural. Singkatnya, menurut Merton, bahwa penyimpangan subkultur
bisa dikatakan menyimpang dalam masalah “cara” (alat) tetapi sangat
konformis terhadap tujuannya.67
Subkultur

merupakan

permainan

untuk

menarik

perhatian

sekaligus sebagai penolakan. Di dalam subkultur juga terdapat gaya yang
merupakan praktek penandaan (signifying practices) yang berakibat pada
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terciptanya arena multi pemaknaan. Di dalam kode-kode pembeda, gaya
merupakan pembentuk identitas kelompok dan individu.
Dalam subkultur anak muda, melalui konsumsi bricolage, barangbarang komoditas dijadikan sebagai alat perlawanan terhadap nilai-nilai
dominan. Gaya adalah perang gerilya semiotik. Kondisi subkultur selama
ini dapat dipahami melalui konsepsi tentang homologi. Konsep homologi
berkaitan dengan pemahaman kebudayaan sebagai seperangkat koneksitas
antara obyek, institusi, sistem sosial beserta hasil budaya materi (artefak).
Analisis homologi berusaha menangkap dari sudut pandang struktur sosial
beserta berbagai simbol kultural yang dianutnya. Subkultur hidup dalam
hubungannya yang bersifat kritis dan menyerang keberadaan budaya
kapitalisme.
2. Analisis Subkultur Pada Studi Tentang Anak Muda
Pada masa awal, aktivitas anak muda dianggap sebagai sesuatu
yang abnormal termanifestasi dalam gerakan-gerakan penyimpangan dan
pemberontakan yang berbasis pada kriminalitas. Lombroso, seorang
kriminolog, berpendapat bahwa kejahatan anak muda berbasis pada
kestabilan psikologis yang dimiliki oleh mereka. Hal ini yang
mengantarkannya pada suatu asumsi bahwa anak muda cenderung
melakukan penyimpangan-penyimpangan

terhadap nilai-nilai sosial

(kejahatan).68 Asumsi ini kemudian ditolak oleh aliran Chicago. Mereka
menolak dengan argumentasi bahwa ketika kita menempatkannya pada
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konteks kultural, maka perilaku anak muda bisa dikatakan normal. Dengan
melakukan penelitian pada anak muda Italia-Amerika di sebuah daerah
kumuh, aliran Chicago yang diwakili oleh W.F. Whyte menemukan bahwa
kenakalan anak muda di sebuah daerah merupakan respon yang wajar
terhadap sistem sosial, politik dan ekonomi yang buruk. Hal ini
mengenalkan kajian kultural terhadap studi-studi tentang anak muda.69
Kajian budaya sendiri sepakat bahwa konsep anak muda tidak
memiliki definisi yang bersifat permanen dan universal. Mereka meyakini
bahwa definisi tentang anak muda lebih dari sekedar kategori biologis
karena sebenarnya mereka muncul sebagai konsekuensi proses sosial dan
kultural yang ada dalam sebuah masyarakat.70 Konsep anak muda dibentuk
melalui cara yang terstruktur, terorganisir dan berbeda bergantung kepada
siapa dan dimana ia dibentuk.
Selanjutnya,

aliran

Chicago

melanjutkan

fokus

terhadap

penyimpangan yang dilakukan anak muda sebagai hal yang normal jika
dilihat dari kacamata anak muda itu sendiri. Ini memicu pendekatan baru
bahwa anak muda sendiri mampu menghadirkan nilai-nilai dan norma baru
yang sesuai dengan nilai-nilainya. Dengan nilai-nilai tersebut, maka
muncullah ‘kebudayaan’ baru khas anak muda yang berbeda dengan
budaya dominan yang ada atau berbeda dengan budaya yang berlaku di
masyarakat. Hal ini kemudian yang menghadirkan analisis subkultur pada
anak muda.
69
70

Andy Bennet, Popular Music and Youth Culture, Macmillan Press Ltd, London, 2000, hal. 14
Chris Barker, Cultural Studies : Theory and Practice, Sage Publication, London, 2000, hal. 320

Seperti telah disinggung di atas, subkultur telah dimaknai sebagai
ruang baru bagi kebudayaan lain untuk menegoisasikan kembali posisi
atau bahkan untuk memenangkan pertempuran sosial.71 Hal ini berlaku
bagi kebudayaan anak muda yang seringkali tersingkir dari kebudayaan
dominan atau kebudayaan yang umum. Untuk itu mereka menciptakan
taktik dan strategi dalam bentuk-bentuk perlawanan (resistance) agar bisa
bertahan

di

tengah-tengah

dominasi

sistem

yang

ada.

Dalam

perkembangan selanjutnya, konsep perlawanan anak muda terhadap
kebudayaan dominan terus menerus diperbaharui.
Pada mulanya, analisis subkultural anak muda berangkat dari
analisis kelas sosial. Perilaku anak muda dipahami bukan sebagai
penyimpangan-penyimpangan individu atau sekelompok massa anak
muda, tetapi sebagai solusi praktis dari sebuah kelompok yang
menghadapi masalah kelas sosial secara struktural. Dalam konteks ini
maka ilmuwan menerjemahkan perilaku anak muda sebagai berikut:
1. Penolakan dan inversi terhadap kelas menengah sebagai usaha kelas
pekerja untuk mencoba bertahan dari posisi yang tidak menguntungkan
dalam sistem kelas yang ada.
2. Penekanan dari nilai-nilai kelas pekerja di mana selama ini nilai-nilai
yang berlaku ditentukan oleh kelas menengah.
3. Usaha anak muda dari kelas pekerja untuk memaknai secara baru nilai
kesuksesan, kemakmuran, kekuasaan dan waktu luang melalui taktik
yang selama ini terhambat oleh struktur yang ada.72
Satu titik balik yang kemudian dibawa adalah penekanan yang
bergeser ke masalah gaya dandanan anak muda yang dianggap
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mencerminkan semangat perlawanan kelas secara implisit. Hal ini melihat
contoh anak-anak muda yang bergaya Punk, Rockers atau Skinheads yang
dianggap merupakan bentuk perlawanan terhadap kelas yang lebih
dominan yang dalam hal ini adalah kelas menengah.
Pola yang menonjol dari aktivitas anak muda yang selalu
diidentikkan dengan perlawanan adalah adanya artikulasi ganda. Artikulasi
ganda mengacu pada sikap perlawanan anak muda terhadap budaya
hegemonik, dalam hal ini kebudayaan orang tua dan kebudayaan sistem
dalam masyarakat secara keseluruhan.
Melalui analisis subkultur, maka kita dapat melihat bagaimana
anak muda menyiasati kehidupannya dalam menghadapi tekanan budaya
dominan. Stuart Hall mengatakan lewat konsep “double articulation”
bahwa anak muda membentuk perlawanan terhadap kebudayaan orang tua
(youth culture) yang selalu dikaitkan dengan usaha untuk memenangkan
area pertarungan resolusi simbolik yang berasal dari kontradiksi kelas
yang mereka hadapi. Dan ini biasanya dijumpai lewat style atau gaya
dandanan mereka.73 Meskipun demikian, banyak ahli mengatakan bahwa
formulasi teori yang dikemukakan di atas tidak cukup komprehensif. Teori
di atas melupakan banyak hal yang penting, salah satunya adalah kepekaan
mereka terhadap klasifikasi sosial yang lain seperti jender dan ras.
Sementara itu proses modernisasi dan juga proses globalisasi yang
telah mengarah pada tatanan ekonomi tunggal telah menempatkan anak
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muda pada posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka menjadi sangat penting
karena menjadi obyek pasar yang sangat potensial. Namun di sisi lain,
perjuangan mereka dimaknai secara baru. Dahulu media massa dikatakan
sebagai kebudayaan dominan yang dilawan anak muda, sementara
sekarang terkadang perlawanan anak muda melibatkan media massa. Hal
ini mengantarkan kita pada pemaknaan baru pada perlawanan anak muda
di era modernisasi dan era globalisasi.
3. Perkembangan di Masa Modernisasi
Lewat analisis subkultural, kajian-kajian tentang anak muda
muncul dalam pakem yang sama yakni penyimpangan, perlawanan dan
pemberontakan. Hanya saja ketiganya terus mendapat pemaknaan baru
seiring dengan munculnya pandangan-pandangan baru yang dipicu oleh
perubahan sistem ekonomi dan politik dunia.
Kapitalisme

mencari

ruang-ruang

baru

untuk

memperkuat

posisinya di dunia ini. Salah gejala yang bisa dilihat adalah gejala
konsumerisme. Sebagai akibatnya, konsumerisme mulai mengembangkan
potensi-potensi ekonomi lokal.74 Pengembangan pola konsumerisme ini
paralel dengan teknik produksi massa yang memproduksi barang dalam
jumlah besar dan lebih murah. Saat itulah, anak muda kemudian menjadi
sasaran baru dari konsumerisme. Kaum muda, terutama yang masih
tinggal dengan orang tua, memiliki jumlah terbesar dari disposable
income.
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Talcott Parson menambahkan bahwa anak muda merupakan
kategori sosial yang muncul bersamaan dengan berubahnya peran keluarga
seiring dengan tumbuhnya kapitalisme.75 Hal ini dilatarbelakangi oleh
munculnya peran masyarakat kapitalis yang semakin spesifik dan rasional.
Dalam masyarakat kapitalis, anak muda tidak lagi hanya didefinisikan
sebagai kategori sosial saja tetapi juga kategori ekonomi. Anak muda
dalam sistem kapitalisme direpresentasikan sebagai pasar yang potensial
yang harus mengikuti tata aturan yang diberlakukan oleh kapitalisme.
Singkatnya, perkembangan ekonomi dunia memberikan pengaruh
signifikan dalam peningkatan status sosial kultural anak muda dalam peta
dunia. Jika semula mereka hanya segerombolan manusia yang labil dan
memberontak, maka dengan perubahan kontelasi ekonomi dunia
menjadikan kompleksitas kaum muda semakin berkembang.
Proses globalisasi yang tengah berjalan berdampak sedemikian
rupa pada kehidupan anak muda. Yang paling jelas adalah munculnya
pasar global anak muda yang merepresentasikan komodifikasi dan
homogenisasi budaya anak muda. Dimana di baliknya ditemukan dominasi
nilai-nilai kapitalisme dalam menentukan aturan mainnya. Hal ini
diperkuat lewat analisis Miller bahwa segmen anak muda modern telah
menarik perhatian para pemasar produk berskala internasional yang
menguntungkan bagi sistem kapitalis.
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Sebagai wujud dari bentuk dominasi sistem kapitalis, anak muda
yang saat ini berada dalam lingkaran kapitalisme memiliki pemaknaan
baru terhadap budaya dominan yang mengarah pada nilai-nilai global.
Pembacaan Bennet terhadap aktivitas anak muda saat ini mengatakan
bahwa perlawanan anak muda saat ini sulit dilakukan karena anak muda
sudah sedemikian menyatunya dengan nilai-nilai yang dilawannya.
Apalagi budaya yang kian maju, modern dan global yang dibangun
memang memberikan ruang yang sangat bebas terhadap anak-anak muda
di seluruh dunia. Hal ini mengakibatkan wacana anak muda berada dalam
budaya global dan tidak bisa dilepaskan dari padanya. Hal ini kemudian
yang memaksa anak muda memiliki alternatif cara untuk melawan dengan
tidak melawannya secara frontal tetapi berusaha menegoisasikan posisi
mereka terhadap budaya dominan yang dimana mereka sekarang menjadi
bagian penting di dalamnya, yaitu dengan menciptakan ruang-ruang
strategis dalam kehidupan sehari-hari.
4. Perlawanan Dalam Kehidupan Sehari-hari
Salah satu yang perlu diperhatikan dalam analisis subkultur anak
muda adalah bahwa bentuk perlawanan (resistensi) yang dilakukan oleh
anak muda selalu mendapat pemaknaan yang baru. Sikap perlawanan itu
berubah-ubah sesuai dengan konteks sistem dimana anak muda tersebut
berada. Sikap perlawanan ini mulai dipetakan oleh Stuart Hall lewat
konsepnya “Resistance Throught Rituals”. Konsep ini mengatakan
bagaimana sikap perlawanan dalam subkultur anak muda sebenarnya

dikonstruksi dalam bentuk yang kreatif, ekspresif dan penuh simbol dalam
kehidupan sehari-hari yang salah satunya adalah gaya dandanan.76 Studi
yang dilakukan berdasar konsep ini bisa dilihat lewat kerja T. Jefferson
yaitu bagaimana anak muda dari kelas pekerja berdandan layaknya kelas
menengah untuk membeli image kelas tersebut.77 Lalu ada J. Clarke yang
meneliti gaya dandanan anak muda Australia yang berdandan Skinheads
yang secara simbolik tidak memiliki saluran untuk menegoisasikan dan
mengekspresikan diri mereka. Melalui keseharian anak muda yang dapat
dilihat dari ritualnya berdandan kita dapat memahami bagaimana subkultur
anak muda dari kelas bawah mencoba memasuki arena perjuangan tanda
dan simbolik melawan kelas yang berkuasa.78
Konsep Hall tersebut bisa digunakan untuk melihat pola
perlawanan yang dilakukan anak muda sebagai bentuk resistensi terhadap
dominasi budaya dalam sistem global yang berlaku karena bagaimanapun
anak muda sudah menjadi bagian dalam struktur dominan dalam sistem
yang berlaku sekarang. Lebih lanjut dipakai fenomena inside the whale79
yang berusaha menjelaskan konsep resitance throught rituals milik Stuart
Hall. Ini untuk menjelaskan gerakan anak muda dalam konteks
modernisasi dan globalisasi. Bahwa konsep resistensi tidak hanya
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dimaknai sebagai bentuk tantangan atau perlawanan terhadap aturanaturan dominan tetapi juga sebagai wujud negoisasi antara anak muda dan
budaya modern.80 Dalam penelitian ini, proses negoisasi terwujud dalam
praktek berdandan dalam kehidupan sehari-hari.
Intinya bahwa konteks modernisasi dan globalisasi sekarang,
perlawanan anak muda mendapat pemaknaan baru berupa kemampuan
bernegoisasi lewat strategi dan daya taktis untuk menghadapi budayabudaya dominan yang termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari.
Michel de Certau dan John Fiske mengajukan konsep bagaimana
proses perlawanan bisa termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka mengatakan bagaimana praktek dalam kehidupan sehari-hari
adalah sebuah ruang kekuasaan yang memungkinkan tumbuhnya bentuk
perlawanan yang adaptif dalam tekanan budaya yang kompleks.
Lebih lanjut, Certau mengajukan konsep strategi dan taktik.
Strategi dan taktik memang selalu dikaitkan dengan struggle atau
perjuangan. Pada intinya, baik antara strategi maupun taktik memiliki
makna yang sama yakni mengacu pada usaha untuk melawan kekuasaan
“lain” dengan menggunakan kehidupan sehari-hari. Bedanya jika strategi
menciptakan ruangnya sendiri dan terpisah dari kekuasaan yang ada, maka
taktik tumbuh di dalam dominasi kekuasaan yang ada.81 Lewat dua cara
ini, anak muda berusaha bernegoisasi dengan bentuk-bentuk kekuasaan
yang dihadapinya. Singkatnya, keduanya digunakan untuk menandakan
80
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ruang kekuasaan bagi anak muda untuk melakukan perlawanan terhadap
dominasi keuasaan yang ada lewat kehidupan sehari-hari.
Jika di tengah beroperasinya nilai-nilai budaya yang dominan di
tengah proses modernisasi dan globaliasi ini memaksa anak muda untuk
membangun sikap resitensi dalam kehidupan sehari-hari, maka cara
bergaya atau berdandan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari
merupakan sebuah ruang strategis yang dimiliki oleh setiap anak muda
untuk menegoisasikan posisinya di tengah dominasi budaya global atau
budaya yang berlaku umum di masyarakat. Bentuk perlawanan yang
dimaksud adalah upaya negoisasi terhadap wacana umum yang
mendominasi sistem yang berlaku sekarang. Perlawanan anak muda
dimanifestasikan lewat upaya-upaya negoisasi dalam menghadapi teksteks yang bermuatan umum. Proses negoisasi itu terjadi dalam cara
berdandan, bergaya atau memakai aksesoris dalam kehidupan sehari-hari
yang jelas-jelas akan terlihat secara bentuk atau fisik oleh masyarakat.

5. Idola Sebagai Simbol Ekspresi dan Imitasi Anak Muda
Masa muda merupakan masa dengan ciri khas yang
membedakan dengan fase lain dalam kehidupan manusia. Masa muda
dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh fase lain dalam kehidupan
di lingkungan sekitarnya. Di samping terjadi perubahan secara fisik berupa
pematangan

biologis,

anak

muda

juga

mulai

berusaha

untuk

mengembangkan

dan

menyempurnakan

pribadi

dalam

rangka

menunjukkan identitas mereka.
Citra diri mempunyai makna self concept atau self image yang
merupakan gabungan dari keseluruhan pandangan dan perasaan yang
membentuk kesadaran seseorang tentang eksistensinya. Eksistensi anak
muda biasanya muncul dan terbentuk berdasarkan perkembangan
hormonal, sedangkan secara gambaran psikologis lebih merupakan
penilaian fisik yang karenanya setiap perubahan jasmani anak muda selalu
diikuti dengan perubahan ataupun reorganisasi terhadap citra diri mereka
secara keseluruhan. Salah satu konsekuensi logis dari pencitraan diri anak
muda dapat ditunjukkan dengan adanya konsumen besar dalam
penggunaan piercing atau tindik.
Dalam

menghadapi

masa

transisi,

anak

muda

sering

dihadapkan pada berbagai pilihan yang kesemuanya tergolong baru. Pada
saat yang lain, anak muda dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan
lingkungan sosial yang berlaku mapan di sekitarnya. Pada saat-saat itulah
terkadang anak muda akan menghadapi masa-masa krisis di mana mereka
akan berada dalam proses pembentukan kepribadian dan jati diri. Jati diri
ini dapat dicari dari nilai ideal yang diharapkan dan salah satunya adalah
dari idola.
Idola dalam hal ini adalah seseorang yang menjadi sumber
inspirasi untuk menunjukkan jati diri. Tidaklah mengherankan jika mereka
begitu keranjingan sehingga rela mengeluarkan sebentuk energi fisik dan

psikis yang terkadang sulit untuk dinalar. Dalam hal ini, memperlakukan
tubuh sebagai media piercing juga merupakan pengorbanan. Mereka rela
menderita sakit demi menyerupai penampilan sang idola.
Proses atau tahapan pengaruh idola terhadap pengikut atau
pengadopsi tentunya akan melewati berbagai tahapan seperti yang pernah
diungkapkan oleh sosiolog Roger dan Shoemaker, yakni:
1. Pada tataran awal berupa interst stages (terpesona atau tertarik pada
model penampilan seseorang).
2. Pada tataran kedua berupa evaluation stages (mengevaluasi tentang
perlu tidaknya melakukan peniruan).
3. Pada tataran ketiga berupa trial stages (mencoba menirukan bagian
yang menarik hatinya).
4. Pada tataran terakhir adalah adoption stages (mengambil keputusan
untuk meniru sang idola).82
Biasanya ketika individu berada pada tataran evaluation
ataupun trial stages, ia akan berada pada suatu kondisi yang cair di mana
mereka meragukan nilai-nilai lama namun sulit untuk menginternalisasi
nilai-nilai baru. Dalam teori liminalitas Victor Turner dikatakan bahwa
manusia sedang memasuki tahap liminalitas atau tahap transisi, neither
here nor there, sehingga berada pada kondisi yang anomi dan mereka
biasanya mempunyai sifat skizofrenia atau kepribadian terbelah.
Dalam buku The Muqaddimah karya Ibnu Khaldun pada tahun
1400 berisi bahwa orang-orang yang terjajah akan selalu mengikuti gaya
berpakaian, gaya hidup maupun gaya tubuh sang penjajah. Mereka akan
selalu berada dalam posisi nomor dua karena terus menerus berada di
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bawah bayang-bayang sang idola ataupun sang penjajah. Seseorang yang
diidolakan baik gaya hidup maupun ucapannya hingga hobinya akan selalu
diikuti tanpa merefleksikan pantas atau tidak pantas. Penggambaran
tersebut dapat dikatakan bahwa sang pelaku pun mulai memasuki tahaptahap antara evaluation dan trial stages di mana mereka juga harus
mengalami berbagai guncangan-guncangan dalam menirukan sang idola.
Meniru tindakan orang lain adalah salah satu ciri pokok yang
ada dalam kehidupan manusia. Antropolog Levi Strauss menandai
perilaku peniruan dengan istilah bricolage di mana obyek mengalami
proses dalam penemuan makna baru dengan cara rekontekstualisasi.
Konsep bricolage dipakai untuk menjelaskan rekontekstualisasi obyekobyek untuk mengkomunikasikan makna-makna baru. Dalam bricolage,
sebuah obyek yang telah mempunyai endapan makna simbolik tertentu
dimaknai kembali dalam hubungannya dengan artefak lain dan dalam
konteks yang baru.
Tindakan tersebut di atas bisa lahir dari tujuan ataupun
keinginan yang berbeda, baik antarindividu maupun antarruang dan waktu.
Artinya, seorang individu dapat saja meniru suatu tindakan tertentu yang
pernah dilihatnya dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan jasmaninya,
misalnya makan dan minum pada suatu saat dan tempat tertentu. Akan
tetapi pada saat yang lain bisa saja peniruan terjadi bukan untuk memenuhi
kebutuhan jasmani, melainkan untuk kebutuhan emosi misalnya harga diri
atau pemuasan psikis.

Menurut teori aksi yang dikembangkan oleh Max Weber, bahwa
individu melakukan tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi,
pemahaman dan penafsiran atas suatu obyek stimulus tertentu. Tindakan
ini merupakan tindakan sosial yang rasional, yaitu mencapai tujuan atau
sasaran dengan sarana-sarana yang paling tepat.
Seseorang adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai
kemampuan menilai dan memilih alternatif suatu tindakan dimana
terdapat suatu pengalaman subyektif dalam diri seseorang. Rasionalitas
merupakan suatu kerangka bersama secara luas dimana aspek-aspek
subyektif perilaku dapat dinilai secara obyektif. Atas dasar rasionalitas
tindakan sosial, Max Weber membedakannya ke dalam empat tipe.
Semakin rasional sebuah tindakan sosial, maka akan semakin dipahami.
1. Zweck Rationales Handeln
Yaitu tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini seseorang tidak
hanya sekedar menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya,
tetapi juga menentukan nilai dari suatu tujuan itu sendiri. Tujuan dari
Zwerk Rational tersebut tidak absolut. Ia dapat juga menjadi cara
dari tujuan lain berikutnya dengan cara yang paling rasional sehingga
mudah dalam memahami tindakannya.
2. Wertrationales Handeln
Dalam tindakan tipe ini, seseorang tidak dapat menilai apakah caracara yang dipilihnya merupakan cara yang paling tepat atau lebih
tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Ini menunjuk kepada tujuan
dan cara-cara mencapainya cenderung dibedakan. Namun tindakan
ini rasional, karena pilihan terhadap cara-cara sudah menemukan
tujuannya. Tindakan tipe kedua ini masih rasional meski tidak
serasional
yang
pertama,
oleh
karena
itu
dapat
dipertanggungjawabkan untuk dipahami.
3. Affectual Action
Yaitu tindakan yang dibuat-buat, dipengaruhi oleh perasaan emosi
dan kepura-puraan seseorang. Tindakan ini sukar dipahami, kurang
atau tidak rasional.
4. Tradisional Action

Yaitu tindakan yang berdasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam
mengerjakan sesuatu pada masa lalu saja.83
Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tindakan sosial
merupakan suatu proses dimana seseorang terlibat di dalam pengambilan
keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan
tertentu yang telah dipilih yang kesemuanya itu dibatasi kemungkinannya
oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma, ide dan nilai sosial. Dalam
menghadapi situasi yang bersifat kendala baginya itu, seseorang
mempunyai sesuatu dari dalam dirinya berupa kemauan bebas.
Suatu tindakan bersama pada dasarnya akan membentuk struktur
sosial atau kelompok-kelompok masyarakat lain dibentuk oleh suatu
interaksi yang cukup khas yang mereka namai sebagai interaksi simbolis.
Interaksionisme

simbolis

mengandaikan

suatu

interaksi

yang

menggunakan bahasa, isyarat dan berbagai simbol lain. Melalui simbolsimbol

itu

pula

kita

bisa

mendefinisikan,

mengintrepretasikan,

menganalisis dan memperlakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita.
Tampak disini ada perpaduan yang khas antara kebebasan simbolis dan
batasan akan definisi orang lain mengenai diri sendiri.
Akar dari teori interaksionisme simbolis ini adalah mengandaikan
realitas sosial sebagai proses dan bukan sebagai sesuatu yang statis
dogmatis. Sehinga manusia bukan merupakan barang jadi, tetapi lebih
sebagai barang yang akan jadi. Dalam hal ini kita akan menemukan
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pembahasan mengenai diri sosial, pengendalian diri, perspektif orang,
interpretasi, makna-makna dan sebagainya. Semuanya lebur dan menolak
pandangan-pandangan yang baku akan terbentuknya masyarakat. Dan
masyarakat dilihatnya sebagai interaksi simbolik individu-individu di
dalamnya.
Body piercing atau tindik merupakan simbolisme gerakan counter
cultural dengan membuka banyak jalan inovatif bagi ekspresi personal.
Body piercing bisa dipakai untuk mengekspresikan perasaan atau
keinginan atau juga mensimbolisasikan satu visi pada tubuhya.
Terdapat beberapa alasan yang mendasari anak muda menjadi
salah satu obyek dalam transformasi budaya dunia. Pertama, anak muda
ada dan menjadi pelaku dalam sebuah proses pencarian jati diri sehingga
mudah dipengaruhi oleh nilai-nilai atraktif. Kedua, anak muda sangat peka
terhadap kondisi lingkungan dan mudah melakukan perubahan. Ketiga,
anak muda mempunyai pola konsumsi yang lebih panjang sehingga perlu
pemberdayaan agar konsumsinya terus terjaga.84
Belakangan ini terjadi pergeseran makna dan citra terhadap
body piercing di berbagai kalangan anak muda. Jika dahulu aksesoris yang
melekat pada tubuh tersebut selalu distigmatisasikan dengan segala
sesuatu yang berkelakuan buruk seperti preman atau orang jahat, maka
kini body piercing telah terjadi sebuah pergeseran makna kepada hal-hal
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yang berbau gaul atau fungky. Dunia anak muda yang ceria akhirnya
dianggap sebagai sebuah tindakan hero.

E. Studi Tubuh
Saat ini tubuh telah memantapkan posisinya sebagai titik pusat diri. Ia
adalah medium yang paling tepat untuk mempromosikan dan memvisualkan
diri. Tubuh adalah bagian yang melekat pada diri sekaligus penyedia ruangruang tak terbatas untuk memamerkan segala bentuk identitas diri. Tubuh juga
bisa dikatakan sebagai suatu proyek besar bagi seseorang. Ia terus menerus
dibongkar-bongkar, ditata ulang, dikonstruksi dan direkonstruksi serta
dieksplorasi secara besar-besaran seperti didandani, disakiti, dibuat menderita
atau didisiplinkan untuk mencapai efek gaya tertentu dan menciptakan cita
rasa individualitas tertentu.
Ketika membicarakan tentang tubuh, tubuh tidak hanya dipandang
secara perspektif fisik belaka, tetapi dihubungkan dengan segala obyek
kultural dan sosial. Fenomena yang muncul kemudian adalah bahwa studi
tentang tubuh merupakan studi tentang simbolik dalam sebuah proses semiotik
yang terus berjalan. Hal itu dikarenakan di sana selalu tercipta pemaknaan
yang subyektif dan kultural tentang tubuh. Selain itu, studi tentang tubuh juga
menyangkut gerak sosialisasi yang akan dijalani seumur hidup dengan
berbagai aspeknya seperti kontrol politis, masyarakat, agama hingga kontrol
dalam diri sendiri.

Tubuh merupakan entitas materi yang dengan bagian-bagiannya, tubuh
mampu sekaligus mengangkut berbagai simbolisme baik kultural, nilai-nilai
individu, publik, posistif, negatif, ekonomi, politik, seksual hingga sesuatu
yang kontroversial. Akibatnya tubuh menjelma ke dalam berbagai fenomena
berdimensi sosial. Menurut Synott, tubuh adalah layaknya sebuah spon yang
mempunyai daya serap berbagai makna hingga yang bernuansa politis
sekalipun. Konstelasi maknawi terhadap tubuh semakin kompleks seiring
dengan perkembangan dinamika kehidupan. Tubuh, selain fisik yang sangat
individual, juga mampu menjelma menjadi fisik yang bersifat publik.
Simbolisme tubuh biasanya lebih merupakan pilihan bebas dari sesuatu yang
telah ditentukan atau diberikan sejak lahir (ascribed).85
Cerita tentang tubuh dan ketubuhan atau badaniah tidak sekedar
perkembangan suatu entitas genetis yang bersifat evolutif. Tetapi lebih
merupakan produk sejarah dalam konsep yang lebih umum yang membuat
satu entitas organik itu sendiri disebut tubuh. Hal itu adalah bukti dalam
bidang kebudayaan seperti tersusun dalam kesatuan fungsi dan status sosial
dan budaya yang membentuk konsep tubuh dalam klasifikasi sosial,
pembedaan interaksi serta operasi yang terkandung dalam orde.
Konsep dasar historis tubuh dimulai ketika menghadapi ujian dalam
hubungan antara tubuh dan hal yang lain. Tubuh dilawankan atau dibedakan
dengan sesuatu yang lain. Hal ini terjadi ketika tubuh mulai menghadapi
pengetahuan dan menjadi obyek (intervensi) kekuasaan atau ketika tubuh
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dilawankan dengan penyakit. Dengan demikian ada status tubuh orang sakit
dan tubuh orang sehat, tubuh ningrat dan tubuh budak, tubuh pahlawan dan
tubuh kriminal.
Entitas sebagai suatu karakter yang banyak ditentukan oleh
karakteristik tubuh relevan untuk dianalisis ketika menampilkan dalam aksiaksinya. Saat ini tubuh telah memantapkan posisinya sebagai titik pusat diri.
Ia adalah media yang paling tepat untuk mempromosikan atau memvisualkan
diri sendiri. Seyogyanya, tubuh adalah tubuh yang hidup dengan segala
ritmenya mengalir dan berkembang dengan kesakitan dan kesenangan. Tidak
ada lagi sebutan tentang tubuh bagi setiap julukan tambahan untuk
memperkaya jiwa adalah ilusi atau sebuah efek ideologis.
Pada akhirnya tubuh dapat dibentuk dengan bermacam-macam cara.
Tubuh sesuai untuk simbolisasi berbagai perbedaan yang timbul di antara
berbagai perubahan di dalam sebuah identitas individu maupun kelompok.
Dengan demikian, tubuh menjadi sebuah simbol berbagai peranan tradisional
dan stereotip.86 Di dalam skema permasalahan tubuh, Bryan S. Turner
menyebutkan sebagai geometri tubuh.87 Bryan membangun konsepsi ini
melalui

pola

sudut

pandang

terhadap

pembacaan

tubuh.

Pertama,

kesinambungan dalam waktu. Masalah utamanya adalah reproduksi. Konsep
ini menekankan pada analisis pemecahan berbagai masalah reproduksi dan
demografi tubuh manusia yang menyangkut permasalahan ekonomi maupun
kuantitas
86

penduduk.

Kedua,

kesinambungan

dalam

ruang.
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permasalahan ini berhubungan dengan regulasi dan kontrol penguasa yang
tentunya juga berkaitan dengan nilai-nilai hegemoni dan politik. Ketiga,
kemampuan untuk menahan hasrat. Hal ini berkaitan erat dengan
permasalahan internal tubuh yang bersifat biologis. Pandangan ketiga ini
merupakan konsep tubuh mikro jika dibandingkan konsepsi tubuh pada nomor
dua yang bersifat makro karena dari tubuh sosial menuju perspektif tubuh
fisik. Keempat, kemampuan untuk merepresentasikan tubuh kepada sesama.
Ini merupakan masalah eksternal tubuh yang terkait erat dengan sosialisasi.
Tubuh dianggap sebagai mistisme kecantikan hingga kejahatan sebagai akibat
dari adanya pemaknaan oleh yang berkuasa seperti media massa dan juga
produk-produk tubuh yang kapitalistik.
Frank menambahkan bahwa titik perhatian sosiologi tubuh bukanlah
teorisasi berbagai institusi yang mendahului tubuh, melainkan teorisasi
berbagai institusi yang berasal dari tubuh. Oleh karena itu Frank
mengungkapkan bahwa kelahiran dan kehadiran entitas tubuh sering berkaitan
erat dengan kontrol, hasrat, hubungan dengan sesama dan hubungan dengan
diri sendiri. Frank membagi tubuh menjadi empat yaitu the disciplined body,
the mirroring body, the dominating body dan communicative body.88
Analisis Turner dan Frank menandai bahwa timbulnya fenomena tubuh
ke permukaan diakibatkan oleh dialektika internal

yang kemudian

disimbolisasikan ke luar. Setelah itu, berbagai sistem di luar yang berupa
institusi sosial, lembaga-lembaga formal, pandangan umum (common sense)
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hingga struktur negara akan membaca dan memaknai. Jadi akan ada semacam
aksi dan reaksi di mana aksi dilahirkan dari eksistensi internal dan reaksi
merupakan sambutan dari pihak eksternal. Oleh karena itu, jika secara ringkas
dapat disimpulkan, maka tubuh terdiri dari tiga unsur yang saling berkaitan
yaitu tubuh sebagai suatu pengalaman individu, tubuh sebagai suatu simbol
natural yang terkait dengan koneksitas antara alam, masyarakat dan
kebudayaan serta tubuh sebagai artefak kontrol sosial dan politik.
Berdasarkan ciri-ciri tubuh kontemporer, Synott membagi ke dalam
empat hal yaitu pertama tubuh merupakan sesuatu yang komunal dengan
bagian yang dapat diganti-ganti. Di dalam tubuh komunal ini terdapat anggota
penting fisiologis yang saling berhubungan satu sama lain. Kedua, tubuh
rekayasa. Tubuh ini biasanya terkonstruksi melalui sebuah rekayasa genetika
yang digunakan untuk mencari efek yang terbaik dalam penyembuhan,
perbaikan keturunan dan segala sesuatu yang menyangkut dengan peningkatan
kualitas produksi manusia. Ketiga, tubuh dipilih. Dalam hal ini, tubuh
berkaitan erat dengan reproduksi teknologi dan biomedis seperti donor sperma
atau ibu pengganti (kandungan yang disewakan).89
Permasalahannya kini adalah bagaimana kita mulai menyadari bahwa
tubuh tidak hanya kulit dan tulang yang dirangkai dengan bagian yang lainnya
dan menjadi sebuah keajaiban medis semata. Tetapi bagaimana kita menyadari
bahwa tubuh berpotensi membuat keajaiban sosial. Pada akhirnya, tubuh tidak
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hanya menjadi penampakan yang alamiah, tetapi menjadi perwujudan dengan
makna yang beragam.
Dengan berbagai makna dan atribut yang disandang oleh tubuh, maka
akan terjadi respon sosial. Dengan demikian, tubuh juga akan mempengaruhi
dan mewarnai berbagai kesempatan dalam hidup kita dan yang terjadi
kemudian tubuh tidak hanya menjadi simbol utama diri, tetapi penentu diri
yang utama. Tidak diragukan lagi bahwa tubuh merupakan sebuah fenomena
fisiologis yang dapat berubah menjadi sebuah fenomena sosial antropologis
dalam simbol identitas diri maupun kelompok serta menjadi model yang
penting bagi ekspresi diri dan komunikasi.
Dalam hidup kita, tubuh juga merupakan bagian dari materi jiwa yang
dapat dipandang, diraba, bahkan disakiti. Misalnya saja dalam body piercing,
mau tidak mau tubuh harus merasakan sakit saat jarum piercing menembus
lapisan kulit untuk membuat lubang yang akan dipasangi dengan aksesoris
piercing. Tentu bukan rasa sakit yang biasa-biasa saja, karena body piercing
tidak menggunakan obat bius untuk mengurangi rasa sakit. Bahkan setelah
tubuh dipiercing, tubuh pun masih harus merasakan sakit dan perih untuk
beberapa hari hingga satu minggu. Apalagi jika piercing yang dibuat
dilakukan di daerah seperti lidah, puting susu atau alat kelamin. Maka tak ayal
lagi jika rasa sakit itu akan lebih terasa.
Karena tubuh adalah bagian dari materi yang paling tampak, maka
tubuh dijadikan sebagai simbol nyata bagi setiap jiwa yang abstrak dalam
penyampaian berbagai pesan. Akibat dari simbolisasi yang dikemukakan oleh

sang subyek, maka tubuh yang materi tersebut menjadi sangat hermeuneutik
dan multi intepretatif bagi sang obyek yang menafsirkannya.
Salah satu contoh konkrit yang menimbulkan multi interpretasi
terhadap tubuh adalah body piercing atau tindik. Pada tataran ini, orang lain
berhak sepuasnya untuk menafsirkan makna apa yang terkandung ketika sang
subyek atau pelaku body piercing (yang biasa disebut piercer) yang
mengenakan piercing di tubuhnya. Ketika seseorang mengenakan piercing
pada bagian tertentu dari tubuhnya, maka setiap orang lain akan memaknai
secara berbeda-beda. Makna itu mungkin akan sama seperti apa yang
dimaknakan oleh pelaku piercing, tapi tak jarang pula yang memaknai secara
berbeda dengan pelaku piercing dan memberi penilaian yang berbeda pula
terhadap piercing beserta pelakunya. Misalnya saja, bagi para piercer,
piercing dimaknai sebagai ekspresi rasa seni atau sebagai pilihan atas
penampilan bahkan sebagai simbol perlawanan terhadap kekakuan norma
masyarakat. Namun tak sedikit orang di luar pelaku body piercing memaknai
body piercing dan para pelakunya sebagai pelaku kriminal atau bandit. Dalam
hal ini, kondisi lingkungan sosial masyarakat akan sangat mempengaruhi
pemaknaan dan penilaian atas body piercing dan pelakunya.
Misalnya lingkungan pesantren yang menjunjung tinggi nilai agama
seperti yang tertuang dalam Al Qur’an dan hadist menilai tindakan piercing
tidak diajarkan dalam agama (kecuali bagi perempuan yang diperbolehkan
menindik telinga untuk dipasangi aksesoris). Sehingga pelaku body piercing
dianggap melakukan tindakan di luar ajaran agama. Namun lain halnya

dengan pada masyarakat di lingkungan yang banyak terdapat penjahat
menganggap piercing sebagai hal biasa dan merupakan bentuk ekspresi seni
dalam berpenampilan agar terlihat keren untuk mendapatkan perhatian
masyarakat. Perhatian itu akan berwujud kekaguman, ketertarikan, keseganan
bahkan ketakutan karena adanya aksesoris piercing yang menempel pada
tubuh pelakunya. Semua bentuk perhatian itu memberikan kepuasan tesendiri
bagi para pelaku body piercing.
Pada gilirannya, tubuh yang semula adalah bagian jiwa yang netral
sedang menuju kepada pemaknaan sebagai tubuh biologis, tubuh jender, tubuh
religius, hingga tubuh politik. Pada perkembangannya yang terakhir, tubuh
tidak lagi hanya diterima sebagai sekedar pemberian dari Tuhan, tetapi juga
diposisikan sebagai wahana yang dapat diremodifikasi seperti adanya operasi
plastik, pacu jantung, silikon, transplantasi organ tubuh hingga pemakaian
piercing. Singkatnya, tubuh adalah sesuatu yang dapat dibentuk sesuai
keinginan manusia itu sendiri.
Selain adanya batas kondisi lingkungan sosial masyarakat maupun
juga geografis, bahkan bagian tubuh, maka pemaknaan terhadap tubuh juga
mengenal adanya batas-batas waktu. Contohnya jika dahulu body piercing
dianggap sangat magis dan religius bagi suku-suku di pedalaman, kemudian
ketika pada abad industri, body piercing banyak dilakukan oleh para preman
sehingga para pelaku body piercing dianggap buruk. Orang-orang yang
memakai piercing dianggap identik dengan orang jahat dan orang nakal.
Manusia-manusia berpiercing digeneralisasi sebagai golongan orang-orang

yang hidup di jalan dan selalu dianggap mengacau ketentraman masyarakat
serta musuh masyarakat (public enemy).
Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, body piercing bukan
lagi menjadi sebuah logo untuk orang-orang jahat dan kaum preman. Body
piercing telah berkembang menjadi sebuah trend di kalangan anak muda
urban, selebritis hingga pada kaum intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa
tubuh merupakan sebuah entitas yang mempunyai elastisitas pemaknaan,
sehingga mampu menembus bata-batas ruang dan waktu serta sanggup
ditafsirkan ke dalam berbagai bidang dan kajian seperti politik, religiusitas
hingga jender.
Dalam kehidupan manusia, khususnya pada masyarakat modern,
semua tindakan yang dilakukan pada tubuhnya adalah bagian dari performer.
Setiap manusia, baik secara internal maupun eksternal, bisa memainkan dan
mengontrol peranan mereka sendiri khususnya dalam hal penanganan terhadap
tubuh. Selera musik, gaya berpakaian, dandanan rambut, segala macam
aksesoris yang menempel atau berbagai pilihan lainnya adalah bagian dari
pertunjukan identitas dan kepribadian diri.
Semua hal yang dipertontonkan lewat tubuh adalah lebih dari sekedar
demonstrasi ideologi. Akibatnya, tubuh menjadi sebuah proyek besar bagi
pemiliknya karena ia terus menerus dibongkar, didialektikan, dikonstruksi,
disekonstruksai, dieksplorasi secara besar-besaran, didandani, disakiti,
ditambahi, dikurangi dan sebagainya untuk mencapai efek gaya tertentu dan
menciptakan cita rasa individualitas tertentu.

F. Anak Muda dan Penampilan
Sepanjang hayatnya, manusia secara umum maupun anak muda secara
khusus tidaklah cukup dengan tubuh alamiahnya an sich. Manusia selalu
mempunyai dan menunjukkan ide, kreativitas, rasa estetik, hingga rasa
kemanusiaannya sepanjang peradaban. Salah satunya adalah menambah,
mengurangi mengubah bahkan mengatur bagian tubuh alamiahnya dengan
berbagai cara. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu maupun
kelompok komunal baik secara wajib, sukarela bahkan terpaksa. Pengubahan
yang dilakukan manusia pada tubuhnya mempunyai tujuan yang beraneka
macam , berubah dari masa ke masa serta berbeda dari area budaya yang satu
dengan yang lainnya. Bagian tubuh dapat ditambah, dikurangi, diberi parfum,
dibersihkan, ditato, dipiercing, diolesi minyak maupun juga dikotori.90
Dalam masyarakat modern, semua manusia adalah performer. Setiap
orang bisa memainkan dan mengontrol peranan mereka sendiri. Gaya pakaian,
pilihan bahasa, musik hingga segala macam aksesoris yang menempel dapat
bebas dilakukan dalam rangka memainkan peranan sebagai performer
tersebut. Pilihan-pilihan kegiatan yang dilakukan adalah bagian dari
pertunjukan identitas dan kepribadian diri. Kita bisa melihat tipe-tipe
kepribadian yang ada lewat kejadian di sekitar kita. Bintang film, bintang
iklan , penyanyi, model atau kita bisa menciptakan sendiri gaya kepribadian
yang unik, lain daripada yang lain, bahkan jika perlu yang belum pernah
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diciptakan sekalipun. Akan halnya demikian pada anak muda. Sebagai seorang
manusia yang berada pada usia peralihan antara anak-anak dan dewasa dalam
sebuah kondisi psikologis yang masih labil, mereka pun bisa dikatakan
sebagai para performer yang handal. Dari pilihan gaya yang biasa-biasa saja
hingga yang paling ‘nyentrik’ dan aneh pun banyak dilakoni.
Gaya hidup diartikan sebagai karakteristik seseorang yang dapat
diamati, yang menandai sistem nilai serta sikap terhadap diri sendiri dan
lingkungannya. Dalam gaya hidup tersebut terdapat kombinasi dan totalitas
dari cara, tata, kebiasaan, pilihan serta obyek-obyek yang mendukung
dilandasi sistem nilai atau sistem kepercayaan tertentu.91 Untuk menangkap
gaya hidup dapat dilihat dari pergaulan, mode pakaian, mode rambut, mode
tata rias wajah, gaya bicara, termasuk juga sikap dan kepribadian seseorang.92
Anak muda selalu memberikan perhatian yang besar pada penampilan
mereka. Oleh karena itu, hal yang mendapat perhatian utama oleh anak muda
yaitu fashion. Fashion dapat diartikan sebagai mode terbaru atau trend baik
pakaian, aksesoris, gaya rambut atau riasan wajah. Fashion dalam dunia anak
muda merupakan sarana penunjang dalam pergaulan dan penampilan. Pakaian
yang dirasa nyaman dan biasa dikenakan oleh mereka biasanya tidak formal
atau santai, seperti jeans dengan t-shirt.
Mengikuti fashion bagi anak muda sama pentingnya dengan mengikuti
trend musik, gosip selebritis dan sebagainya. Jika tidak berpakaian seperti
layaknya anak muda maka akan mereka terjebak pada stereotip anak muda
91
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atau remaja yang ‘nggak gaul’. Oleh karena itu, bagi mereka penampilan luar
memegang peranan sangat penting.
Gaya casual yang bersifat santai dan adanya semangat kebebasan,
sikap cuek atau tidak terlalu peduli pada aturan formal serta sikap berani
merupakan suatu karakter khas yang selalu ditampilkan dalam gaya fashion
anak muda. Gaya casual dipelopori oleh kelompok anak muda kalangan atas
yang mempunyai tingkat pekerjaan dan pendidikan lebih tinggi sebagai lawan
dari kalangan Skinheads yang biasanya berada dalam posisi sosial yang
kurang menguntungkan. Mereka biasanya mengenakan setelan pakaian santai
atau pakaian sport yang bermerk mahal. Basis pakaian para anak muda
perempuannya adalah pakaian laki-laki seperti cardigans atau celana pantalon.
Selain itu, setelan celana jeans dan kaos atau hem santai juga menjadi ciri
gaya anak muda.
Anak muda dalam fashion berani menampilkan gaya atau justru
menciptakan trend sendiri dan biasa diistilahkan sebagai anak muda yang
berani tampil beda atau funky. Gaya ini tidak hanya dimiliki oleh anak muda
perempuan tetapi banyak juga anak muda laki-laki yang juga memperhatikan
fashion yang sedang trend sehingga penampilan mereka pun akan terlihat
keren. Oleh karena itu, karakter yang menonjol dari mereka adalah dinamis,
sering berubah-ubah, ingin sesuatu yang baru dan mencari identitas diri
dengan upaya menjadi yang menonjol dalam kelompoknya.
Dalam hal warna pakaian pun mereka selalu ingin selalu mencoba
untuk berekspresi. Dari anak-anak muda perempuan yang umumnya menyukai

warna pakaian yang mencolok seperti merah, kuning, biru dan sebagainya.
Atau bahkan anak-anak muda yang sangat senang memakai pakaian dengan
warna-warna suram yang mayoritas berwarna hitam. Selain itu mereka juga
gemar mematchingkan warna aksesoris dengan pakaian yang akan mereka
kenakan. Hal ini sesuai dengan kehidupan anak muda yang identik dengan
kesenangan dan keceriaan. Selain itu juga sebagai usaha agar lebih
diperhatikan oleh orang lain karena secara psikologis sifat anak muda selalu
ingin diperhatiakn atau menjadi pusat perhatian.
Untuk menjadi perhatian, maka mereka bereksperimen dengan kreasi
mereka sendiri supaya terlihat beda dengan orang lain sehingga terlihat cantik,
tampan, unik atau nyentrik. Gaya yang lain daripada yang lainnya tersebut
biasa disebut dengan gaya fungky. Mayoritas anak muda akan berpakaian,
memakai aksesoris, gaya rambut atau gaya lainnya sesuai dengan treand yang
ada pada saat itu sehingga ada keseragaman bentuk penampilan. Misalnya saja
saat ini para remaja putri sangat menggandrungi dengan rambut panjang yang
direbonding atau diluruskan, maka dapat dilihat banyak sekali anak-anak
remaja putri yang rambutnya direbonding. Tatanan rambut mereka pun juga
hampir sama, seakan-akan mereka saling tidak ingin ketinggalan mode.
Gaya berpakaian, gaya rambut atau gaya lain yang ditampilkan anak
muda merupakan usahanya untuk menjadi beda dengan generasi yang lainnya.
Selain itu juga untuk menunjukkan originalitasnya. Originalitas merupakan
sifat khas pengelompokan anak muda sebagai keseluruhan. Mereka
menunjukkan kecenderungan untuk memberikan kesan lain daripada yang lain

untuk menciptakan gaya sendiri atau subkultur sendiri. Subkultur ini kadangkadang disebut kultur anak muda yang dalam hal-hal tertentu dapat bersifat
anti kultur. Permulaan masa remaja atau masa bagi anak muda ditandai oleh
kohesi kelompok yang dapat begitu kuatnya hingga tingkah laku anak muda
betul-betul ditentukan oleh norma kelompoknya.

G. Anak Muda dan Bahasa
Anak muda adalah sosok manusia yang ingin lepas dari mileu orang
tuanya. Sehingga mereka berusaha mencari pergaulan di luar rumahnya
dengan teman-teman sebayanya. Mereka tidak mau tersisih atau terkucil
dalam pergaulannya. Untuk itu mereka berusaha menunjukkan dirinya
menjadi terlihat menonjol di antara teman-temannya, sehingga akan menjadi
pusat perhatian. Anak muda sangat senang sekali dengan dianggap atau
dibutuhkan dalam pergaulannya.
Selama ini anak muda berada dalam berbagai tekanan dan terus
berhadapan dengan aturan dan upaya pendisiplinan. Di rumah, mereka
berhadapan dengan orang tua yang membawa mereka dalam posisi yang
mendua. Secara biologis mereka dianggap sudah besar, namun pemikiran
mereka seringkali diabaikan oleh orang dewasa. Mereka berhadapan dengan
aturan dari para orang tua, namun mereka tidak bisa mengelak karena secara
finansial mereka masih bergantung kepada orang tua.
Sementara itu, dalam pergaulan dengan teman sebaya pun anak muda
tidak terlepas dari doktrinisasi industri yang menawarkan berbagai trend gaya

hidup yang harus diikuti agar mereka bisa diterima. Melalui televisi, majalah
atau saluran informasi lainnya, mereka diberi doktrin rasa takut terhadap
‘nggak gaul’, ‘out of date’ atau ‘basi’. Semua istilah itu diberikan kepada
mereka yang tidak mengikuti trend yang terus bergulir cepat. Industri telah
memunculkan ikon-ikon gaul seperti telepon genggam dan lain sebagainya.
Tanpa benda-benda yang menjadi ikon tersebut, anak muda harus siap
menerima predikat ‘nggak gaul’.
Orang tua, sekolah dan industri merupakan tiga otoritas yang merebut
ruang-ruang pribadi mereka hingga nyaris tidak bersisa. Namun tidak semua
anak muda merasa nyaman berada di tengah-tengah ruang formal yang
diciptakan ketiga otoritas tersebut. Merekalah yang kemudian mencari ruangruang alternatif untuk berbicara mengenai dirinya. Pikulan berat dan kesamaan
konflik yang dihadapi mempererat hubungan satu sama lain. Maka, berkumpul
bersama teman menjadi salah satu pilihan. Ini menjelaskan pemikiran Saya
Sasaki Shiraishi yang menyebutkan bahwa jaringan komunal anak muda di
Indonesia sesungguhnya terbentuk dari masyarakat kelas yang otoriter dan
menyesakkan ke dalam ruang yang hidup dan nyaman ditempati. Shiraishi
juga menambahkan bahwa di daerah pedesaan dimana tata tertib sekolah yang
bebas sehingga murid bisa berkeliaran keluar masuk kelas semaunya dan tidak
tumbuh jaringan komunal yang intens.93
Ruang-ruang alternatif tersebut dibangun dari bahasa-bahasa yang
mereka ciptakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Bahasa93
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bahasa anak muda tersebut, baik berupa bahasa verbal dan non verbal
digunakan untuk membedakan dari generasi orang tua mereka. Tidak jarang
mereka mengambil kata, simbol atau nilai yang sudah mapan berlaku dalam
masyarakat lalu digunakan dengan cara yang berbeda bahkan kontradiktif.
Sebagai hal yang menjadi perhatian bagi anak muda, bahasa digunakan
sebagai alat untuk berkomunikasi yang penting bagi eksistensi mereka. Bahasa
berjalan seiring dengan usia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari
kehidupan sehari-hari. Bahasa bukanlah sekedar sesuatu yang dibaca atau
diucapkan. Bahasa juga menjadi penentu akan berada di wilayah mana
seseorang bisa masuk dalam satu kelompok pergaulan. Bahasa menjadi salah
satu penanda identitas.
Anak muda selalu berusaha memberi ciri khas yang akan
membedakannya dengan generasi yang hidup pada masa yang sama (terutama
generasi yang lebih tua). Pada tataran inilah, bahasa yang dipakai anak-anak
muda muncul menjadi fenomena menarik. Bahasa anak muda menampilkan
wajahnya sendiri yang sangat bertolak belakang dengan ‘bahasa versi negara’.
Bahasa adalah salah satu citra yang mempunyai peranan penting dalam
hidup keseharian anak muda. Bahasa menjadi modal yang sama pentingnya
dengan cara berpakaian, pengetahuan akan gosip selebritis atau kabar terbaru
dari dunia musik. Karenanya, kemampuan untuk menyerap bahasa terbaru
menjadi begitu penting bagi anak muda. Tidak berbahasa seperti umumnya
anak-anak muda berarti membuat mereka terjebak dalam stereotip anak muda
‘nggak gaul’, ‘sok serius’ atau ‘kutu buku’. Bagi kebanyakan anak muda,

masuk

dalam

kelompok

ini

bukan

merupakan

pengalaman

yang

menyenangkan.
Ragam bahasa Indonesia yang dipakai oleh anak-anak muda, dari awal
kemunculannya hingga kini, adalah ragam yang sangat khas Jakarta. Di
Jakarta lah segalanya berpusat. Sebagai ibukota negara, Jakarta secara politis
memiliki kedudukan yang lebih penting dibandingkan dengan kota-kota lain.
Di sanalah tinggal orang-orang yang berkuasa, sehingga segala sesuatu yang
berbau Jakarta dianggap ‘keren’ dan cepat menjadi trend.
Dan agar terlihat lebih ‘keren’ dan ‘gaul’, anak muda akan berbicara
dengan menggunakan selipan bahasa Inggris ketika berkomunikasi dengan
teman-temannya. Yang penting bagi mereka adalah terlihat ‘gaul’ dan tidak
kampungan walaupun mereka belum tentu lancar dan benar dalam
mengucapkan kata-katanya. Mereka kadang tidak peduli seandainya kata yang
diucapkannya adalah salah karena yang penting bagi mereka adalah terlihat
‘gaul’ di mata orang yang diajak berbicara.
Dalam berkomunikasi kesehariannya, anak muda cenderung memakai
bahasa gaul. Mereka menyebut diri mereka dengan sebutan gue (aku) dan
menyebut orang lain dengan sebutan elo (kamu). Mereka juga menyebut
orangtua dengan sebutan bokap (bapak) serta nyokap (ibu) dan lain
sebagainya.
Dalam bertutur kata dengan sesama, misalnya, anak-anak muda
menciptakan istilah-istilah sendiri. Jika anak-anak muda Jakarta mengenal
istilah bahasa prokem seperti di atas dengan mengutak-atik huruf dalam setiap

kata, misalnya nyokap untuk ibu maupun bokap untuk bapak dan sebagainya,
maka anak muda Yogyakarta mengenal bahasa walikan.94
Bahasa walikan diperoleh dari membolak balik huruf-huruf Jawa.
Dalam penggunaannya, tidak semua kata dalam percakapan diganti dengan
bahasa ini, melainkan hanya beberapa kata yang lekat dalam keseharian anak
muda misalnya soco (bojo/ pacar), songob (bolos), mothig (duit), sahang
(bapak) serta pisu (ibu).
Sementara itu, bahasa non verbal berada di wilayah simbol. Salah
satunya adalah bahasa visual yang ditunjukkan dengan cara berpakaian atau
pemakaian aksesoris seperti body piercing yang sesungguhnya merupakan
cara mereka untuk mengatakan siapa dirinya. Bahasa non verbal semacam itu
akan terlihat berbeda bahkan menyimpang jika berhadapan dengan bahasabahasa yang diresmikan dan diajarkan oleh lembaga-lembaga yang resmi pula.
Karena itu, pemakainya tersingkir dari lembaga-lembaga seperti sekolah,
masyarakat bahkan rumah. Inilah yang dimaksud oleh Michel de Certau
sebagai taktik atau siasat pertahanan orang-orang yang tidak mempunyai
kekuasaan.95
Pemakaian bahasa non verbal yang oleh lembaga-lembaga resmi
dianggap menyimpang dan membuat para pemakainya tersingkir justru
semakin menguatkan pemakaian bahasa non verbal tersebut. Mereka ingin
menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki pilihan tersendiri
yang berbeda dari bahasa umum. Meskipun dengan bahasa yang berbeda dari
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bahasa umum, namun mereka ingin membuktikan bahwa bahasa mereka
tersebut bisa bertahan dan bahkan ditiru orang-orang.

H. Anak Muda dan Body Piercing
Masalah anak muda memang tidak dapat dipisahkan dari keadaan pada
umumnya. Sebab pada hakikatnya anak muda merupakan bagian integral dari
masyarakat. Keadaan anak muda dengan sisi negatif dan positif yang dimiliki
memang mencerminkan keadaan suatu masyarakat. Di dalam lingkungan
masyarakat, anak muda akan membentuk citra diri yang merupakan bagian
dari tuntutan terhadap identitas yang diinginkan.
Sekali lagi bahwa masa muda merupakan wilayah perbatasan antara
dunia anak-anak dan dewasa yang mengandung ketidakpastian. Masa-masa
inilah yang paling sering menimbulkan keresahan dan kegelisahan di mana
dunia yang penuh keriangan baru saja terlewati namun pintu kedewasaan
belumlah terbuka. Reaksi umum terhadap kegelisahan yang dialami olek anak
muda tersebut adalah mereka mulai membangun jaringan relasi sosial di luar
lingkungan yang dianggapnya lebih luas dan mampu menampung segala
kegelisahan mereka yang kegelisahan itu sendiri mampu mempengaruhi
tingkah laku anak muda dalam proses penyesuaian dengan lingkungan.
Peralihan masa pada anak-anak muda tersebut akan menimbulkan
krisis identitas yang menimbulkan adanya kebutuhan dasar yang baru,
kecemasan, kekhawatiran, resah, hingga ketakutan yang menyelimuti. Hal-hal
tersebut jika tidak diatasi akan menyebabkan rusaknya kepribadian. Masa

muda adalah masa di mana terjadi peralihan dari keadaan tergantung secara
sosio ekonomis yang menyeluruh ke arah ketidaktergantungan yang reflektif.
Ambiguitas anak muda seperti yang diungkapkan oleh Grossberg96
seakan-akan semakin memperkuat pertentangan antara usia dan konstruk
sosial. Kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana kategori anak
muda yang ambigu tersebut dimanifestasikan dalam berbagai wacana praksis
seperti gaya hidup, pandangan masa depan, musik kesukaan dan sebagainya.
Jika orang-orang dewasa melihat bahwa masa muda sebagai masa transisi,
menurut Grossberg, anak muda justru menganggap posisi ini sebagai
keistimewaan di mana mereka mengalami perasaan yang berbeda termasuk di
dalamnya hak untuk menolak melakukan rutinitas keseharian yang dianggap
membosankan.97 Dan pada tataran praksis, hal ini diejawantahkan dalam
simbol-simbol pakaian, rambut, bahasa ritual, mode interaksi bahkan hingga
pilihan jenis musik.
Jadi budaya anak muda adalah budaya yang di dalamnya terdapat
parameter waktu, efeksi dan kognisi, bukan hanya pada tataran usia an sich.
Kaum muda adalah sebuah proses pencitraan diri yang tengah membuat
identitas yang terlepas dari kungkungan usia dan waktu.
Dalam hal ini, anak muda mempunyai kondisi dengan ciri umum
seperti yang diungkapkan oleh Abercombie dan Warde dalam Celia Lury yang
mengemukakan bahwa pertama, anak muda selalu akrab dengan budaya santai
yang nyaris tanpa kerja. Kedua, hubungan sosial subkultur generasi muda
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terjadi di sekitar kelompok sebaya serta bersifat kolektif maupun individual.
Hal ini berlawanan dengan tingkah laku orang dewasa yang selalu bergaul
dengan keluarga maupun teman-teman secara individu. Ketiga, kepedulian
mereka terhadap gaya.98
Gaya pada anak muda merupakan proses transformasi yang berawal
dari keyakinan tentang kreativitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Hal
inilah yang dipandang mempunyai perbedaan dengan orang dewasa di mana
akibat kreativitas anak muda tersebut maka timbullah berbagai pandangan
hidup yang khas, ekspresi keyakinan yang unik.
Posisi tubuh merupakan hal sangat vital karena ia merupakan ruang
perjuampaan antara individu dan sosial, ide dan materi, sakral dan profan,
transeden dan imanen. Tubuh dengan posisi ambang seperti itu tidak saja
disadari sebagai medium bagi merasuknya pengalaman ke dalam diri, tetapi
juga merupakan medium bagi terpancarnya ekspresi dan aktualisasi diri.
Bahkan lewat dan dalam tubuh, pengalaman ekspresi terkait secara dialektis.
Tubuh merupakan sesuatu yang menarik untuk dilakukan sebuah sentuhansentuhan yang akan membuat pemilik tubuh merasa nyaman dengan sentuhansentuhan tersebut. Oleh karena itu tak jarang jika banyak terlihat sebuah
fenomena untuk membuat tubuh mempunyai tampilan yang unik, aneh bahkan
nyentrik. Dan telah menjadi sebuah realitas atas kreasi tubuh banyak
dilakukan oleh anak muda.
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Body piercing adalah salah satu pilihan bagi anak muda masa kini
untuk membuat kreasi atas tubuh. Bagi anak muda, body piercing dianggap
bersifat atraktif, dinamis dan sesuai dengan jiwa muda mereka yang penuh
semangat, ide kreativitas yang seakan-akan semakin meledak-ledak ketika
melihat suatu tatanan sosial kultural masyarakat yang terasa mengikat
kebebasan dan terasa monoton. Anak muda menganggap bahwa body piercing
termasuk dalam gaya hidup yang layak diikuti. Dan realitas menunjukkan
bahwa body piercing telah banyak dilakukan di kalangan anak muda dan
terasa cukup menyenangkan bagi mereka.
Gaya pada generasi muda merupakan proses transformasi yang
berawal dari keyakinan tentang kreativitas mereka dalam kehidupan seharihari. Hal inilah yang dipandang mempunyai perbedaan dengan kaum dewasa
di mana akibat kreativitas anak muda tersebut, maka timbullah berbagai
pandangan hidup yang khas terhadap anak muda yaitu ekspresi keyakinan
yang unik, bahkan aneh, oleh masyarakat umum.
Berdasarkan pada analisis neo-Gramscian yang melihat budaya
popular sebagai ruang lingkup pertarungan ideologi antara kelas dominan
yang telah terbentuk mapan melawan kelas yang tersubordinasi seperti yang
telah dijelaskan pada sub bab di atas, maka analisis neo-Gramscian dapat
mengartikulasikan bahwa ekspresi anak muda dengan mempiercing tubuhnya
merupakan jawaban terhadap hegemoni makna oleh kelas berkuasa yang
ditandingi dengan cara resistensi dan inkorporasi. Pemikiran kaum neoGramscian sebagaimana yang dicatat dalam John Storey disebutkan bahwa :

“Di dalam sebuah hegemoni, budaya yang tersubordinasi menjadi
bagian dari counter culture. Anak muda yang menggunakan piercing, bertato
atau berpakaian aneh (baca : nyleneh) cenderung menjaga jarak terhadap
orang dewasa. Keduanya menggunakan gaya berpakaian yang berbeda untuk
mengekspresikan perilaku tertentu. Akibatnya, keadaan yang tidak sesuai
tersebut membuat anak muda melakukan ‘pemberontakan sosial’ terhadap
nilai-nilai sekitar.”99
Dengan menggunakan analisis neo-Gramscian ini, budaya populer
merupakan aktivitas orang-orang terhadap teks dan praktek industri budaya.
Selain itu, subkultur anak muda dapat dijadikan sebagai contoh yang jelas
mengenai proses ini. Body piercing mengartikulasikan makna yang terkadang
bernilai dikotomistik. Subkultur anak muda masuk ke dalam bentuk simbolik
resistensi terhadap budaya dominan yang notabene dimiliki oleh orang tua.
Body piercing menjadi acuan budaya popular yang oleh anak muda
dianggap sebagai simbol kebebasan dan keragaman. Akan tetapi oleh orang
tua-orang tua dianggap sebagai simbol keliaran atau segala sesuatu yang
berbau negatif. Dengan demikian, body piercing sangat tergantung pada tiga
konteks pemaknaan yakni kejadian historis, lokasi teks dan formasi budaya
pembacanya.
Dunia body piercing dipahami sebagai dunia ekspresi anak muda yang
merepresentasikan gejolak ketidakberesan keadaan sekitar mulai dari materimateri yang mengembang, korupsi yang menggurita bahkan hingga penyebab
sepele seperti patah hati.100 Dengan kata lain, anak muda seakan-akan tengah
menentang sistem kemapanan sebagai rasa ketidakpercayaan. Pada sisi lain,
mereka mencari nilai ideal yang dapat dijadikan pedoman dan kepercayaan.
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Tindakan mempiercing tubuh dapat dianggap sebagai proses anak muda
mencari pencerahan sebagai reaksi atas hilangnya dunia spiritualitasme.
Perilaku dan gaya keseharian pelaku body piercing dengan berbagai
ritual lain yang dikenakan mewakili kebudayaan suatu kelompok masyarakat,
di mana simbol-simbol yang disandang tersebut merefleksikan kehidupan
yang ada di dalamnya. Dan anak muda menganggap bahwa body piercing dan
berbagai bentuk fashion lainnya sebagai usaha untuk memenangkan ruang
kultural dalam melawan kebudayaan yang dianut orang tua dan kebudayaan
dominan yang berlaku umum di masyarakat.
Gaya budaya anak muda dimulai dengan membuat tantangan simbolik,
namun mereka juga harus mengakhirinya dengan membuat perangkat
konvensi dan output baru yang merupakan penyegaran terhadap yang lama.
Hal itu tampak dilakukan oleh anak muda yang selalu menginovasi body
piercing sebagai bagian antara tuntutan komersialisasi dan resistensi ideologi
yang secara terus menerus berdialektika dengan jaman.
Sebagai ringkasan bab ini adalah bahwa setiap kebudayaan itu unik
dan terus berkembang. Tidak ada suatu kebudayaan yang statis. Selain itu
dalam setiap kebudayaan terdapat unsur-unsur universal yang berlaku untuk
setiap anggotanya dan ada pula unsur-unsur kekhususan yang dianut oleh
segelintir anggota. Manusia tidak sekedar pasif memperoleh nilai-nilai serta
kebiasaan dalam kebudayaan tetapi juga sikapnya yang kreatif dan reaktif.
Budaya merupakan praktek-praktek penandaan (signifying practices) yang
dapat berubah maknanya sesuai dengan perubahan jaman dan area tertentu.

Budaya ada karena dibentuk oleh lingkungan dan masyarakat. Perbedaan latar
belakang, periode dan letak geografis akan melahirkan budaya yang berbeda.
Budaya populer pada awalnya berkembang sebagai bentuk perlawanan
terhadap teknologi dominan. Definisi dari budaya populer adalah diterima
oleh orang banyak dan disetujui oleh masyarakat banyak. Jadi dapat
didefinisikan kebudayaan populer adalah suatu kebiasaan yang diterima oleh
kelompok-kelompok sosial yang terus berganti dan berkembang di setiap
generasi. Budaya populer bukan merupakan sesuatu yang taken for granted
melainkan sesuatu yang diciptakan dan dibuat. Secara sederhana, budaya
populer atau yang lebih sering disebut dengan budaya pop adalah apapun yang
terjadi di sekeliling kita setiap harinya. Apakah itu pakaian, film, musik,
makanan ataupun pemakaian aksesoris semuanya termasuk termasuk dalam
bagian dari kebudayan populer. Budaya populer memberikan kedekatan
dengan kondisi emosi yang diinginkan oleh khalayak yang secara artistik
budaya populer

mempersembahkan materi-materi yang mampu mengisi

kekosongan akan imajinasi dari pengharapan dan permainan dalam benak
khalayak.
Budaya populer atau globalisasi budaya dipengaruhi oleh globalisasi
ekonomi. Budaya populer tercipta akibat kebijakan sistem ekonomi dan politik
yang ada. Budaya populer diciptakan oleh pelaku-pelaku ekonomi dalam
sistem global. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat
mendukung sistem yang ada.

Hal

ini

menandakan

bahwa

bagaimanapun

kapitalisme tetap

menemukan cara baru untuk terus dapat bertahan hidup. Salah satunya adalah
dengan terus menyampaikan pesan-pesan global yang terangkum dalam
budaya global atau budaya populer. Ini kemudian menjadi pekerjaan berat
bagi media massa yang terstandarisasi dan bersifat komersial itu bisa diterima
di seluruh dunia. Karena bagaimanapun media global tetap menjadi bagian
dari sistem global yang berlaku yang memiliki kepentingan modal tertentu di
mana penjelmaan ritualisme seni menjadi budaya populer yang komersil dan
kapitalis merujuk pada sifat dari formula produksi yang dimanfaatkan oleh
berbagai unsur kapitalis yang diciptakan untuk memaksimalkan keuntungan.
Media

memang

mempunyai

peranan

yang

demikian

besar

dalam

mengkonstruksi rasa kita terhadap realitas sosial maupun terhadap realitas
individu.
Dalam format industri, budaya populer hadir dan berkembang dengan
membawa muatan ikon-ikon tertentu. Ikon-ikon yang dibawa oleh budaya
populer bisa sangat beragam mengingat budaya populer mempunyai wilayah
cakupan yang sangat luas. Ikon yang sering diangkat lewat budaya populer
adalah gaya hidup, konstruksi jender dan komodofikasi.
Faktor perkembangan body piercing tidak hanya dapat dilihat dari
perspektif estetisnya saja, tetapi juga dapat dipandang melalui segi ritus
religiusnya yang mengalami perkembangan dan perubahan menuju rujukan
pada nilai-nilai intelektualitas dan aktivitas artistik. Dengan demikian, body

piercing merupakan budaya yang hidup (lived culture) karena mempunyai
pola perubahan yang dinamis sesuai dengan kontekstualisasi keadaan.
Reproduksi mekanis seni secara massal mampu mengubah reaksi
massa terhadap seni yang pada akhirnya memberi kepada massa untuk lebih
berpartipasi dalam mengembangkan apresiasinya. Fenomena body piercing
menjurus ke budaya populer karena ia mulai terikat oleh formula produksi
yang telah diuji dan digunakan oleh berbagai kalangan. Body piercing
merupakan anak turunan dari kebudayaan populer di mana terdapat beberapa
hal yang berkaitan erat yaitu: Pertama, proses produksi yang menyangkut
produk kultural. Kedua, peranan media sebagai penyebar produk kultural.
Ketiga, aspek konsumen sebagai pengguna produk kultural.
Awal kemunculan body piercing sudah terjadi sejak berabad-abad
yang lalu. Secara historis, body piercing lahir dan berasal dari budaya
pedalaman, tradisional, bahkan dapat dikatakan arkhais (kuno). Pada awalnya,
secara lokalitas body piercing merupakan kebudayaan yang eksis di daerah
masing-masing, namun kini body piercing ada di seluruh permukaan bumi.
Body piercing kini mengalami pergeseran dan memasuki nilai antroposentris.
Sebelumnya, body piercing bernilai religius transendental dan magis pada
masyarakat suku bangsa pedalaman. Pergeseran inilah yang kemudian
menjadikan body piercing sebagai wilayah yang diperebutkan antara moralitas
tubuh, estetika tubuh, hingga solidaritas tubuh. Ketika body piercing tidak
menjadi simbolisasi trend, maka ia akan kehilangan nilai sakralitasnya dan
masuk ke pelataran profan.

Pada akhirnya, body piercing dipandang terdemistifikasi hingga masuk
jurang stigmatisasi negatif yang bernada klaim bahwa body piercing adalah
cap penjahat, bajingan, gali, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya ke
berbagai wilayah termasuk Indonesia khususnya Yogyakarta, body piercing
telah melewati berbagai sarana dan media seperti komunikasi interpersonal
atau komunikasi kelompok antara para peminat body piercing dengan
masyarakat umum yang belum mengetahui serta berminat terhadap body
piercing. Sehingga kini body piercing pun diterima dan diminati oleh banyak
orang.
Merujuk pada anak muda sebagai pelaku body piercing, maka
tersebutlah sebuah teori tentang subkultur yaitu sekelompok orang yang
memiliki nilai dan norma yang berbeda dengan kebudayaan masyarakat
dominan. Nilai yang terdapat dalam sebuah subkultur mengacu pada cara
hidup atau peta pemaknaan yang membuat dunia menjadi mudah ditangkap
oleh anggota subkultur.
Subkultur merupakan permainan untuk menarik perhatian sekaligus
sebagai penolakan. Di dalam subkultur juga terdapat gaya yang merupakan
praktek penandaan (signifying practices) yang berakibat pada terciptanya
arena multi pemaknaan. Di dalam kode-kode pembeda, gaya merupakan
pembentuk identitas kelompok dan individu. Sebuah kelompok sosial
menciptakan bentuk perlawanan dengan membuat peraturan-peraturan yang
berlawanan dengan dominasi sistem dan kemudian mengaplikasikan peraturan
itu kepada orang-orang tertentu dan melabeli mereka sebagai orang lain.

Bentuk perlawanan tersebut muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam
berbagai hal, baik terhadap aturan orang tua, keluarga maupun dalam
kehidupan masyarakat. Perlawanan tersebut muncul dalam bentuk cara
berbicara, cara berpakaian, cara berdandan, cara bertingkah laku dan lain
sebagainya.
Dalam menghadapi masa transisi, anak muda sering dihadapkan pada
berbagai pilihan yang kesemuanya tergolong baru. Pada saat yang lain, anak
muda dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan lingkungan sosial yang
berlaku mapan di sekitarnya. Pada saat-saat itulah terkadang anak muda akan
menghadapi masa-masa krisis di mana mereka akan berada dalam proses
pembentukan kepribadian dan jati diri. Jati diri ini dapat dicari dari nilai ideal
yang diharapkan dan salah satunya adalah dari idola.
Idola dalam hal ini adalah seseorang yang menjadi sumber inspirasi
untuk menunjukkan jati diri. Tidaklah mengherankan jika mereka begitu
keranjingan sehingga rela mengeluarkan sebentuk energi fisik dan psikis yang
terkadang sulit untuk dinalar. Dalam hal ini, memperlakukan tubuh sebagai
media piercing juga merupakan pengorbanan. Mereka rela menderita sakit
demi menyerupai penampilan sang idola.
Bagi anak muda, seseorang yang keren menurut pandangan mereka
layak untuk dijadikan idola dan diikuti. Maka tak ayal lagi jika anak-anak
muda begitu sangat dekat dengan kata idola. Tidak peduli bagaimana keadaan
sang idola, jika menurut mereka sang idola melakukan atau memakai apapun
yang menurut anak muda terbilang keren, maka dengan tanpa banyak kata

sang idola pun akan diidentifikasi dan diimitasi oleh banyak anak muda
pemujanya.
Body piercing atau tindik merupakan simbolisme gerakan counter
cultural dengan membuka banyak jalan inovatif bagi ekspresi personal.
Berangkat dari sana, akhirnya melalui proses imitasi, banyak anak muda yang
keranjingan mengikuti gaya berpiercing ria. Body piercing bisa dipakai untuk
mengekspresikan perasaan atau keinginan atau juga mensimbolisasikan satu
visi pada tubuhya.
Saat ini tubuh telah memantapkan posisinya sebagai titik pusat diri. Ia
adalah medium yang paling tepat untuk mempromosikan dan memvisualkan
diri. Tubuh adalah bagian yang melekat pada diri sekaligus penyedia ruangruang tak terbatas untuk memamerkan segala bentuk identitas diri. Tubuh juga
bisa dikatakan sebagai suatu proyek besar bagi seseorang. Ia terus menerus
dibongkar-bongkar, ditata ulang, dikonstruksi dan direkonstruksi serta
dieksplorasi secara besar-besaran seperti didandani, disakiti, dibuat menderita
atau didisiplinkan untuk mencapai efek gaya tertentu dan menciptakan cita
rasa individualitas tertentu.
Entitas sebagai suatu karakter yang banyak ditentukan oleh
karakteristik tubuh relevan untuk dianalisis ketika menampilkan dalam aksiaksinya. Saat ini tubuh telah memantapkan posisinya sebagai titik pusat diri.
Ia adalah media yang paling tepat untuk mempromosikan atau memvisualkan
diri sendiri. Seyogyanya, tubuh adalah tubuh yang hidup dengan segala
ritmenya mengalir dan berkembang dengan kesakitan dan kesenangan. Tidak

ada lagi sebutan tentang tubuh bagi setiap julukan tambahan untuk
memperkaya jiwa adalah ilusi atau sebuah efek ideologis.
Pada akhirnya tubuh dapat dibentuk dengan bermacam-macam cara.
Tubuh sesuai untuk simbolisasi berbagai perbedaan yang timbul di antara
berbagai perubahan di dalam sebuah identitas individu maupun kelompok.
Dengan demikian, tubuh menjadi sebuah simbol berbagai peranan tradisional
dan stereotip.
Karena tubuh adalah bagian dari materi yang paling tampak, maka
tubuh dijadikan sebagai simbol nyata bagi setiap jiwa yang abstrak dalam
penyampaian berbagai pesan. Akibat dari simbolisasi yang dikemukakan oleh
sang subyek, maka tubuh yang materi tersebut menjadi sangat hermeuneutik
dan multi intepretatif bagi sang obyek yang menafsirkannya.
Dalam kehidupan manusia, semua tindakan yang dilakukan pada
tubuhnya adalah bagian dari performer. Setiap manusia, baik secara internal
maupun eksternal, bisa memainkan dan mengontrol peranan mereka sendiri
khususnya dalam hal penanganan terhadap tubuh. Selera musik, gaya
berpakaian, dandanan rambut, segala macam aksesoris yang menempel atau
berbagai pilihan lainnya adalah bagian dari pertunjukan identitas dan
kepribadian diri.
Sekali lagi, dalam masyarakat modern, semua manusia adalah performer.
Setiap orang bisa memainkan dan mengontrol peranan mereka sendiri. Akan
halnya demikian pada anak muda. Sebagai seorang manusia yang berada pada
usia peralihan antara anak-anak dan dewasa dalam sebuah kondisi psikologis yang

masih labil, mereka pun bisa dikatakan sebagai para performer yang handal. Dari
pilihan gaya yang biasa-biasa saja hingga yang paling nyentrik dan aneh pun
banyak dilakoni. Perhatian anak muda banyak tercurah pada penampilan atau
fashion yang harus terkesan keren, tidak ketinggalan jaman, tidak kampungan dan
tentu saja lain daripada yang lain agar bisa terlihat. Anak muda dalam fashion
berani menampilkan gaya atau justru menciptakan trend sendiri dan biasa
diistilahkan sebagai anak muda yang berani tampil beda atau fungky. Hal itu
dilakukan untuk menunjukkan keeksistensian mereka di tengah masyarakat.
Body piercing merupakan salah satu tawaran yang muncul di pelataran
budaya modern masyarakat. Anak-anak muda dengan semangat kemudaannya
pelan-pelan melirik body piercing untuk mendukung penampilan keren, nyentrik
dan gaul ala anak muda. notabene dimiliki oleh orang tua.
Body piercing menjadi acuan budaya popular yang oleh anak muda
dianggap sebagai simbol kebebasan dan keragaman. Akan tetapi oleh orang tuaorang tua dianggap sebagai simbol keliaran atau segala sesuatu yang berbau
negatif. Dengan demikian, body piercing sangat tergantung pada tiga konteks
pemaknaan yakni kejadian historis, lokasi teks dan formasi budaya pembacanya.
Dunia body piercing dipahami sebagai dunia ekspresi anak muda yang
merepresentasikan gejolak ketidakberesan keadaan sekitar mulai dari materimateri yang mengembang, korupsi yang menggurita bahkan hingga penyebab
sepele seperti patah hati.
Pun

kemudian

pada

permasalahan

bahasa.

Anak-anak

muda

menggunakan bahasa-bahasa yang menurut mereka keren dan terlihat gaul

seperti menggunakan selipan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Betawi
yang banyak digunakan oleh anak-anak muda ibu kota. Bahasa-bahasa anak
muda tersebut, baik berupa bahasa verbal dan non verbal digunakan untuk
membedakan dari generasi orang tua mereka. Tidak jarang mereka mengambil
kata, simbol atau nilai yang sudah mapan berlaku dalam masyarakat lalu
digunakan dengan cara yang berbeda bahkan kontradiktif. Bahkan kadangkadang mereka menciptakan ragam bahasa tersendiri bagi mereka. Hal ini
untuk menujukkan ciri khas ala mereka dan tentu saja untuk menunjukkan
keberadaan mereka di tengah masyarakat.

BAB IV
SAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Informan
1. Agus
Agus (nama samaran) adalah seorang pemuda berusia 18 tahun
dengan pendidikan terakhir yang ia tempuh adalah SMP. Saat ini ia sudah
tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena sudah malas bersekolah.
Baginya, di sekolah banyak aturan dan mengekangnya untuk tidak bisa
bergerak sebebas keinginannya. Ia tinggal di daerah Bugisan Yogyakarta
bersama dengan keluarganya. Sebagai anak bungsu dari empat bersaudara,
Agus dapat dikatakan seorang anak yang dekat dengan kedua orang

tuanya. Kedua orang tua Agus bekerja sebagai buruh di daerah Yogyakarta
dengan kondisi perekonomian keluarga biasa-biasa saja.
Sehari-hari Agus mengamen di bus-bus kota arah Tempel Sleman.
Setiap hari Agus berada di jalanan bersama dengan teman-temannya untuk
mengamen. Kasawan Wirobrajan adalah tempatnya mangkal bersama
teman-teman sesama pengamen lainnya. Oleh karena itu, setiap pagi hari
ia sudah pergi ke jalanan sekitar Wirobrajan berkumpul dengan temantemannya yang lain untuk mengamen dan juga nongkrong. Setelah hari
beranjak sore, ia pun akan bergegas pulang ke rumah dan setelah malam
hari, ia akan kembali lagi berkumpul bersama teman-temannya di kawasan
Wirobrajan hingga larut malam.
Saat ini Agus bergabung dalam sebuah komunitas Punk, maka
tidaklah mengherankan jika penampilan Agus cukup nyentrik dengan
balutan pakaian dan aksesoris khas anak Punk atau yang biasa disebut
dengan Punker. Ia sangat nyaman dengan keberadaannya saat ini dalam
komunitas Punk. Kebebasan dalam hidup tanpa merasa dikekang oleh
aturan yang bagi mereka kaku telah mereka rasakan. Bagi Agus dan anakanak Punk lainnya, mereka akan membuat aturan sendiri bagi mereka.
Meskipun penampilan mereka dinilai aneh oleh masyarakat, mereka
berprinsip tidak akan bertindak kriminal atau mengganggu ketentraman
masyarakat. Dan justru bagi anak-anak Punk, suara yang mereka teriakkan
adalah untuk menyuarakan rasa masyarakat bawah. Maka mereka pun juga

tidak akan membuat masyarakat bawah ataupun masyarakat pada
umumnya merasa dirugikan dengan keberadaan anak-anak Punk.
Setelan kaos dan celana jeans yang sudah lusuh dan sedikit sobek,
memakai rantai di celana, potongan rambut Mohawk, memakai kalung dan
juga piercing merupakan penampilan khasnya. Ia mempunyai dua tindikan
(piercing) yang masing-masing terdapat di telinga kiri dan telinga kanan.
2. Dani
Dani (nama samaran) adalah seorang pemuda berusia 25 tahun
dengan pendidikan terakhir SMP. Ia tinggal di daerah Tungkak
Yogyakarta bersama dengan keluarganya. Setiap harinya Dani bekerja
sebagai pengamen di jalanan dan di dalam bus-bus kota. Ia adalah seorang
pemuda yang dapat dikatakan cukup manis di lingkungan keluarga.
Hubungan dengan keluarga dan juga dengan orang-orang di sekitar
lingkungannya pun juga baik. Namun, pengalaman kehidupan jalanan
yang sangat keras menjadikannya terlihat nyentrik khas anak jalanan.
Sehingga asumsi pertama yang ditangkap darinya adalah sosok pemuda
yang nakal. Ia mempunyai sembilan tindikan yang masing-masing terdapat
di telinga kiri sebanyak tiga tindikan, dua tindikan di telinga kanan, tiga
tindikan di lidah dan satu di puting susu.
Sekarang ini sebagian besar waktunya ia habiskan di jalanan untuk
mengamen dan juga nongkrong bersama teman-temannya. Setiap pagi hari
ia sudah pergi dari rumahnya di daerah Tungkak menuju sekitar kawasan
Malioboro untuk mengais rizki. Bahkan tak jarang ia tidur di jalanan

bersama teman-temannya sesama pengamen. Ia ingin membuktikan
kepada keluarga bahwa ia sudah bisa mencari penghasilan sendiri.
Meskipun hasil dari mengamen tidak seberapa dan selalu habis dalam
waktu yang tidak lama, namun ia puas telah bisa melakukan sesuatu untuk
dirinya sendiri dan tidak memberatkan kepada orang tuanya. Malioboro
dan kawasan benteng Vredenburg di depan Gedung Agung Yogyakarta
adalah tempat favoritnya untuk mangkal dan mengais penghasilan.
Sebagai anak Punk yang sudah tiga tahun terakhir dijalani, ia pun
mempunyai penampilan seperti anak Punk lainnya. Baginya, Punk adalah
jiwanya, Punk adalah wadah baginya untuk bebas berekspresi. Setelan
kaos dan celana jeans lusuh serta robek-robek, rantai yang digantungkan di
celana, tato yang tergambar di anggota badannya dan juga piercing
merupakan tampakan penampilannya.
3. Budi
Budi (nama samaran) adalah seorang pemuda berusia 22 tahun
dengan pendidikan terakhir SMP. Ia tinggal di sanggar pengamen di
daerah Tungkak Yogyakarta bersama teman-temannya. Budi berasal dari
Bandung Jawa Barat. Ia nekat melancong ke Kota Gudeg ini untuk
mencoba mengadu nasib. Tekadnya sudah bulat bahwa ia bisa hidup
mandiri tanpa menggantungkan hidup dari keluarga. Sebagai keluarga
yang mempunyai kondisi ekonomi pas-pasan, maka ia sudah tidak ingin
membebani kedua orang tuanya untuk membiayai hidupnya lagi. Begitu

lulus SMP, ia pun pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi merantau
ke Yogyakarta.
Sejak kali pertama datang ke Yogyakarta tiga tahun lalu, Budi
bekerja sebagai pengamen di jalanan dan di dalam bus-bus kota. Sesekali
ia mudik ke kampung halamannya di Bandung. Namun Yogyakarta telah
mengikatnya begitu erat sehingga rasa rindunya untuk segera kembali ke
kota ini dan juga rasa kangen untuk kembali berkumpul bersama temantemannya sangat kuat terasa. Setiap hari, saat pagi beranjak menuju siang,
ia pun akan segera pergi ke kawasan Malioboro untuk mengais rejeki dan
berkumpul bersama teman-teman pengamennya yang lain. Budi tidak
tergabung dalam komunitas apapun seperti beberapa temannya yang
berpenampilan Punk. Meskipun demikian, Budi mempunyai empat buah
tindikan, masing-masing satu tindikan di telinga kanan dan tiga tindikan di
lidah.
4. Asep
Asep (nama samaran) adalah seorang pemuda berusia 23 tahun
dengan pendidikan terakhir SMU. Ia tinggal di sanggar pengamen di
daerah Tungkak Yogyakarta bersama Unyil. Asep berasal dari Wonosobo
Jawa Tengah. Ia telah memantapkan keinginannya untuk pergi dari rumah
untuk mencari pekerjaan sejak empat tahun lalu. Ia sudah bulat bahwa ia
harus bisa hidup mandiri dan mempunyai penghasilan sendiri. Setelah
merasa cukup mengenyam pendidikan meski hanya sampai SMU, ia pun
langsung pergi ke Yogyakarta. Dengan berbekal pendidikannya itu, ia

mencoba untuk bekerja sebagai buruh. Namun ternyata langkahnya ia
hentikan dan lebih memilih untuk mengamen di jalanan. Sebuah resiko
yang besar dalam kerasnya kehidupan jalanan pun telah ia hadapi. Setiap
hari ia mengais rizki sebagai pengamen di kawasan Malioboro, pasar
Beringharjo dan juga di dalam bus-bus kota. Ketika sudah lelah
mengamen, nongkrong dan ngobrol bersama teman-teman sesama
pengamen merupakan hal yang sering dilakukan setiap harinya. Segala
macam hal akan menjadi topik yang enak untuk dibicarakan. Apalagi jika
topik yang dibicarakan tentang kemolekan dan kecantikan gadis-gadis
yang kebetulan lewat di depan mereka. Tak ayal lagi jika suasana obrolan
akan semakin ramai.
Sebagai orang yang hidup di jalanan, maka banyak pengaruh yang
masuk ke dalam dirinya. Tak terkecuali pengaruh dalam penampilannya.
Sebagaimana penampilan orang yang hidup di jalan, ia pun berpenampilan
layaknya orang jalanan seperti mengenakan piercing yang kini ia punyai.
Ia memiliki dua buah piercing, masing-masing satu tindikan di telinga kiri
dan satu tindikan di lidah.
5. Soni
Soni (nama samaran) adalah seorang pemuda berusia 21 tahun
dengan pendidikan terakhir SMU. Ia tinggal di daerah Gamping Sleman
bersama keluarganya. Ia berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi
yang biasa-biasa saja. Setelah ia menyelesaikan pendidikannya di SMU, ia
pun langsung lari ke jalanan mencoba mencari pengalaman bagaimana

menghasilkan uang. Sebagai anak yang hiperaktif dan cenderung suka
membuat ulah di sekolah, ia pun menganggap bahwa sekolah merupakan
tempat yang tidak menyenangkan. Baginya, aturan-aturan yang diterapkan
di sekolah membuatnya tidak bebas. Hanya kebulatan tekadnya untuk
tetap mencari ilmu pengetahuan dan untuk menuruti keinginan kedua
orang tuanya sajalah yang membuatnya bertahan hingga SMU.
Awalnya Soni hanya iseng saja nongkrong di jalanan bergabung
bersama pengamen-pengamen, namun akhirnya ia tertarik untuk menjadi
pengamen. Akhirnya setelah beberapa bulan mengamen di sekitar
Gamping Sleman, maka ia pun pergi ke Malioboro sebagai ubun-ubunnya
Kota Yogyakarta sebagai tempatnya mengamen. Setiap hari Soni
mengamen di jalanan Malioboro dan juga di dalam bus-bus kota hingga
larut malam. Ketika ia merasa capek mengamen, nongkrong dan ngobrol
bersama teman-teman sesama pengamen di pinggir jalan merupakan hal
yang sering ia lakukan setiap hari.
Sebagai anak muda yang senang mencoba-coba, Soni pun mencoba
untuk berpenampilan ala anak jalanan dengan menindik bagian tubuhnya.
Ia memiliki tujuh piercing, masing-masing dua tindikan di telinga kiri dan
lima tindikan di telinga kanan. Namun saat ini Soni sedang melepaskan
beberapa aksesorisnya karena ia sedang bosan dengan aksesoris yang telah
tiga tahun terakhir terpasang di telinga dan lidahnya itu. Selain itu, ia
sudah melihat banyak orang yang mempiercing tubuhnya. Jadi penampilan
seseorang yang berpiercing sudah ia anggap tidak lagi menarik.

6. Aji
Aji (nama samaran) adalah pemuda pendatang dari Surabaya yang
berusia 23 tahun dengan pendidikan terakhir SD. Gembok adalah anak
korban broken home. Ayah dan ibunya bercerai saat ia masih kecil.
Kemudian saat ia SD, ayahnya menikah lagi dengan wanita lain. Sejak
perceraian itu, Aji mulai berubah. Ia mulai suka berbuat ulah terhadap
teman-temannya dan juga di antara saudara-saudaranya. Hal itu ia lakukan
untuk mencari perhatian orang-orang terdekatnya terutama kedua orang
tua kandungnya sebagai bentuk protes atas perceraian yang terjadi pada
kedua orang tuanya.
Setelah lulus SD, ia tidak mau melanjutkan sekolah lagi. Ia tidak
mau lagi dekat dengan ayahnya dan tidak mau dibiayai lagi oleh ayahnya.
Kemudian akhirnya ia nekat pergi melancong ke Yogyakarta untuk
mengadu nasib karena ia sudah tidak betah lagi tinggal di rumah. Sejak
datang di Yogyakarta tahun 1998 lalu, ia tinggal di sanggar pengamen di
daerah Parakan Yogyakarta. Setiap harinya ia mengamen di jalanan
Malioboro dan juga di dalam bus-bus kota. Sebagai orang yang sebagian
besar waktunya dihabiskan di jalanan, Aji pun mempunyai penampilan
yang sama dengan orang-orang yang hidup di jalanan lainnya. Dengan
berpakaian kaos atau kemeja, memakai celana jeans yang sudah lusuh,
mentato tubuhnya dan juga mengenakan piercing. Aji mempunyai tiga
piercing yang masing-masing satu piercing di telinga kanan dan dua
piercing bagian lidah.

7. Kiki
Kiki (nama samaran) adalah seorang pemuda berusia 20 tahun
dengan pendidikan terakhirnya SMU. Ia adalah pemuda pendatang dari
Jakarta. Seperti halnya Gembok, Kiki juga adalah anak korban broken
home. Sejak Kiki masih kecil, ayah dan ibunya bercerai. Dari pernikahan
ayah dan ibunya tersebut, Kiki adalah anak tunggal. Kemudian setelah
perceraian itu, ibunya kembali menikah sebanyak dua kali yang dari
masing-masing pernikahan tersebut, Kiki mempunyai satu orang saudara
tiri. Di Jakarta, ia tinggal bersama ibunya. Tetapi meskipun demikian,
sebagian besar waktunya ia habiskan di markas anak-anak Punk di stasiun
Depok Baru Jakarta. Ia hanya pulang sesekali saja setiap dua atau tiga
pekan sekali, itupun hanya sebentar saja ia berada di rumah. Dan sekarang
ini ia meniatkan dirinya untuk mengadu nasib di Kota Gudeg sejak
beberapa bulan lalu. Di Yogyakarta, ia tinggal di sanggar anak-anak Punk
di daerah Wirobrajan Yogyakarta.
Kiki adalah seorang pemuda yang cukup ambisius. Ia bercita-cita
mempunyai kehidupan sendiri yang mapan yang ia dapat dari usahanya
sendiri. Sejak lulus SMU dua tahun lalu, ia langsung bekerja. Mengamen
dan membuka usaha sablon bersama beberapa temannya adalah pekerjaan
yang ia lakukan saat ini. Dari mengamen dan usaha sablon itulah ia bisa
menghidupi dirinya sendiri. Tak lupa pula ia pun menyisihkan
penghasilannya untuk ia berikan kepada ibunya.

Kemudian kehidupan di kota besar Jakarta yang keras telah
membuatnya berubah. Sifat keras kepalanya yang ia miliki sejak lama kian
terasah oleh kerasnya kehidupan. Hal itu banyak tercermin baik dari cara
berpikir

dan

juga

dalam

penampilannya.

Kiki

memilih

untuk

berpenampilam ala anak Punk. Ia menganggap Punk adalah wadah
untuknya bisa bebas berekspresi apa saja. Jiwanya yang berontak sebagai
akibat dari perceraian yang terjadi pada kedua orang tuanya tersalurkan
dalam ke-Punk-annya. Sebagai anak Punk, ia pun mempunyai penampilan
khas anak Punk seperti memakai setelan kaos yang bernuansa gelap,
celana jeans yang sedikit sobek-sobek, potongan rambut Mohawk,
memakai kalung rantai, memakai rantai yang menggelayut di celananya
dan juga memakai piercing. Saat ini Kiki mempunyai dua piercing yang
masing-masing terdapat di telinga kanan dan telinga kiri.
8. Agung
Agung (nama samaran) adalah seorang pemuda berusia 25 tahun
dengan pendidikan terakhir SMU. Sebenarnya saat ini ia masih terdaftar
sebagai mahasiswa Fakuktas Ekonomi Jurusan Akuntansi sebuah
universitas swasta di Jakarta. Namun posisinya sekarang sebagai seorang
laki-laki yang sudah menikah dan dikaruniai seorang anak dan juga
mempunyai bisnis toko dan usaha sablon telah membuat konsentrasi
kuliahnya jauh berkurang. Bahkan menurutnya, ia tidak akan melanjutkan
kuliahnya lagi dan lebih memilih untuk mengurus usahanya.

Sekarang ini dia sedang mengadu nasib di Yogyakarta membuka
usaha sablon baru bersama beberapa temannya di wilayah Wirobrajan
Yogyakarta. Usaha toko dan sablonnya di Jakarta ia tinggalkan untuk
diurus oleh sang istri. Di sela-sela menjalankan usaha sablonnya, Agung
sering mengamen di jalanan di daerah Wirobrajan untuk mengisi waktu
dan sarana berkumpul bersama teman-temannya.
Sebagai anak Punk, Luken pun berpenampilan ala anak Punk
lainnya dengan memakai setelan kaos atau kemeja bernuansa gelap,
memakai kalung rantai, potongan rambut Mohawk dan juga memakai
piercing di tubuhnya. Saat ini Agung memiliki tujuh piercing

yang

masing-masing lima piercing di telinga kanan dan dua piercing di telinga
kiri. Namun sekarang ini sejumlah aksesorisnya telah ia lepas. Hal ini
dilakukan karena sudah mulai bosan dengan aksesoris yang telah lama ia
pakai.

B. Analisis Profil Informan
Setelah melihat profil informan di atas, maka kita dapat melihat bahwa
ada banyak kesamaan pada diri mereka. Secara usia, mereka berada pada usia
yang dapat dikatakan muda yaitu berkisar antara 16 tahun hingga 25 tahun.
Sebuah rentang usia yang sedang mempunyai semangat hidup menggebu-gebu
dan juga sebuah rentang usia yang masih terbilang usia pencarian serta
pemantapan jati diri.

Secara pendidikan, pada umumnya mereka mempunyai pendidikan
terakhir yang tidak tinggi. Hal itu dikarenakan mereka mempunyai
kecenderungan yang sama yaitu tidak menyukai pendidikan formal di bangku
sekolah yang mereka anggap mempunyai aturan yang kaku dan mengekang.
Mereka tidak menyukai adanya aturan-aturan yang membuat mereka merasa
tidak bisa bebas bergerak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka lebih
menyukai pendidikan non formal yang mereka dapat langsung dari lingkungan
mereka baik melalui pengalaman langsung, berdiskusi atau pun juga
membaca.
Di antara para informan, sebagian di antara mereka adalah orang asli
dari Yogyakarta dan sebagian dari mereka merupakan pendatang dari luar
Yogyakarta. Kesamaan yang ada pada mereka adalah penyuka tantangan dan
juga petualang. Mereka sangat menyukai kehidupan yang bebas di luar
lingkungan rumah yang banyak terdapat resiko dan kerasnya hidup. Dan
secara umum, anak-anak muda pelaku body piercing di Yogyakarta memang
bervariasi. Ada yang asli dari Yogyakarta, ada yang merupakan pendatang
tidak tetap dari luar Yogyakarta dan pendatang yang akhirnya menetap di
Yogyakarta.
Sebagai orang yang ingin hidup bebas, baik orang asli Yogyakarta
maupun para pendatang, sangat senang berada di luar rumah berlama-lama.
Hal ini terbukti dengan kebiasaan mereka yang senang berkumpul atau yang
biasa disebut nongkrong bareng teman-teman selepas mereka bekerja.
Pekerjaan mereka pun rata-rata juga hampir sama. Selain sebagai pengamen di

jalanan dan di dalam bus-bus kota, mereka juga para musisi jalanan yang
sedang dalam proses rekaman. Selain itu, mereka juga mempunyai usaha yang
hampir sama seperti usaha sablon, usaha membuat ukiran nama serta usaha
vandel sebagai bentuk kerjasama bisnis di antara mereka.
Secara umum, penampilan mereka tampak nyentrik yang khas dengan
pasangan aksesoris piercing di muka atau bagian tubuh lainnya. Rata-rata
mereka mempunyai lebih dari satu piercing di tubuh mereka. Bagi mereka,
semakin terlihat mempunyai piercing, mereka akan semakin merasa bangga.
Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika piercing mereka benar-benar
terlihat mencolok dengan aksesoris yang dikenakan di beberapa bagian tubuh
seperti di telinga dan lidah. Bahkan di bagian tubuh yang tertutup seperti di
puting susu. Mereka tak sungkan-sungkan lagi untuk sebisa mungkin berusaha
memperlihatkan aksesoris piercing mereka dan juga menambah jumlah
aksesoris agar terlihat keren dan beda dari orang-orang pada umumnya.

C. Informan dan Body Piercing
1. Agus dan Body Piercing
Agus (nama samaran) menganggap body piercing sebagai sebuah
ekspresi tentang perasaan dan keinginan. Baginya, dengan mempiercing
tubuhnya ia akan berpenampilan beda dari teman-temannya yang
membuatnya menjadi bangga bisa tampil beda. Baginya, body piercing
adalah sebuah pelahiran akan keinginannya untuk bisa bebas menikmati
hidup.

“Dulu aku lihat orang-orang yang berpenampilan beda kaya’ pakai tindik
atau tato itu menarik. Makanya aku pengin banget seperti itu, kaya’nya
enak gitu dilihat. Kan keren kalau dilihat orang. Selain itu tindik kan
ekspresi perasaan seseorang. Kaya’ orang itu hidupnya bebas dan enak
gitu lho”. (Wawancara dengan Agus hari Kamis, 22 Juni 2006)
Sekarang Agus sudah sangat lekat dengan piercing. Bagi Agus, dia
merasa akan ada sesuatu yang berbeda jika ia melepaskan aksesoris
piercingnya.

Dengan

berpiercing,

Agus

merasa

percaya

dirinya

bertambah. Bahkan ia tetap akan memakai piercing sampai ia sudah benarbenar bosan meskipun ia tidak pernah tahu kapan kebosanannya dengan
piercing itu tiba. Yang pasti, ia sangat menikmati piercing yang menempel
pada penampilannya.

2. Dani dan Body Piercing
Dani (nama samaran) menganggap body piercing sebagai bentuk
eksprsesi dari seseorang dalam berpenampilan. Meski awalnya hanya
berdasarkan

pada

sebuah

keisengan

untuk

ikut-ikutan

mencoba

mempiercing, tapi bagi Dani, piercing adalah seni tersendiri bagi
seseorang dalam berpenampilan.
“Gimana ya, dulunya aku iseng aja. Aku melihat orang pakai piercing
terus aku kepingin. Ya, akhirnya aku ikut piercing. Terus iseng aja aku
piercing lagi buat nambah-nambah piercingku yang sudah ada. Kaya’nya
asyik aja lihat orang yang pakai piercing, terus ya sudah aku iseng-iseng
nyoba piercing meniru kaya’ mereka”. (Wawancara dengan Dani hari
Jum’at, 14 Juli 2006)
Body piercing adalah sebuah bentuk pilihan penampilan yang
dipilih oleh Dani. Piercing adalah suatu seni penampilan yang tetap akan

dia pertahankan. Meskipun pada awalnya, melakukan piercing sebagai
keisengan belaka untuk mencoba meniru orang lain, namun saat ini Dani
menganggap piercing bukan sekedar keisengan belaka. Lebih dari itu,
piercing adalah ciri khas penampilannya yang sudah mengurat akar dalam
dirinya. Dengan piercing, Dani merasakan jiwanya sangat nyaman dan
menemukan jati dirinya. Dan dengan piercing yang melengkapi
penampilannya, ia merasa bahwa inilah benar-benar seorang Dani. Maka
tidak heran jika ia begitu sangat menyukai piercing dan sangat bangga
dengan aksesoris piercing di tubuhnya.
3. Budi dan Body Piercing
Bagi Budi (nama samaran), piercing dianggap sebagai sebuah
pilihan dalam berpenampilan. Menurutnya, piercing merupakan sebuah
bentuk penampilan yang boleh dipilih oleh siapa saja. Tindakan piercing
dilakukan agar bisa membuat para pelakunya terlihat berbeda dan unik.
Selain itu, pemakaian aksesoris piercing menimbulkan rasa senang dan
puas bagi dirinya karena membuat penampilannya berbeda dengan orang
pada umumnya. Ia melihat bahwa orang-orang yang berpiercing adalah
orang-orang yang menikmati hidup dan terlihat sangat bebas tanpa terikat
aturan. Hal itulah yang kemudian menarik perhatiannya untuk ikut-ikutan
berpiercing.
“Aku ngelihat kalau orang-orang yang pakai piercing itu kaya’ enak aja
dilihat. Asyik banget gitu. Makanya aku pengin banget memakai piercing
kaya’ mereka. Lagian kalau aku ngelihat gaya mereka, mereka itu bebas
gitu. Menikmati hidup banget, hidup anak muda yang menyenangkan.
Terus aku jadi kepingin kaya’ mereka yang punya piercing biar bisa

bergaya dan nikmatin hidup kaya’ mereka, dan akhirnya keterusan deh
enaknya”. (Wawancara dengan Budi hari Jum’at, 14 Juli 2006)
Karena body piercing adalah sebuah bentuk pilihan dalam
berpenampilan, maka bagi Budi, piercing yang melekat pada tubuhnya
adalah penampilan yang dipilihnya. Ia merasakan ada sebuah kepuasan
tersendiri ketika ia mempiercing tubuhnya. Ia juga merasa dirinya hidup
bebas dari kekangan aturan atau norma dalam masyarakat yang membuat
hidupnya kaku.
4. Asep dan Body Piercing
Bagi Asep (nama samaran), penampilan merupakan hal utama yang
dia perhatikan. Ketika berpenampilan, Asep ingin melakukannya tanpa ada
paksaan dari orang lain. Dia sangat ingin berpenampilan menurut apa yang
benar-benar

sesuai

dengan

jiwanya.

Menurutnya,

body

piercing

merupakan sebuah bentuk penampilan yang sangat diinginkan untuk
diperlihatkan saat berinteraksi dengan orang lain.
“Memang setiap orang bebas buat berpenampilan atau pun juga
berperilaku dan bersikap. Dan satu hal yang aku lihat ketika aku
melakukan sesuatu, aku melakukan dengan kesadaranku tanpa paksaan
orang lain. Aku ingin bebas sesuai keinginanku. Sesuatu yang aku lakukan
adalah kebebasanku dan juga hakku. Dan piercing adalah pilihanku.
Bagiku, piercing adalah salah satu bentuk kebebasan yang aku rasakan.
Aku ngerasa enjoy aja dengan piercing yang aku lakukan dan aku ngerasa
nyaman dan cocok dengan pilihan penampilanku ini”. (Wawancara dengan
Asep hari Jum’at. 14 Juli 2006)
Bagi banyak orang, mungkin body piercing dianggap sesuatu yang
aneh dan nyleneh. Tapi justru bagi Asep, piercing adalah simbol
kebebasan memilih terhadap banyaknya pilihan yang ditawarkan dalam
hidup. Dan Asep pun memilih piercing sebagai bentuk penampilan yang

dia jadikan simbol kebebasan hidup. Asep merasa sangat menikmati
piercing yang ia kenakan dan berniat akan mengenakan aksesoris piercing
sampai waktu yang tak terhingga.
5. Soni dan Body Piercing
Bagi Soni (nama samaran), dirinya dan body piercing merupakan
pasangan yang tidak akan terpisah. Baginya, piercing telah membuatnya
menjadi seseorang yang telah ia cari. Kenyamanan dan kepercayaan diri
ketika berkomunikasi dan berinteraksi telah ia temukan dengan piercing
yang ia lakukan.
“Orang sangat bebas untuk menentukan pilihan dalam hidup, tak
terkecuali dalam berpakaian atau yang lainnya. Aku adalah orang yang
merasa nyaman dengan pilihan yang aku pilih ini. Mungkin gini mbak,
orang kadang ngelihat aku aneh atau gimana dengan penampilanku. Atau
aku nggak memungkiri kalau aku juga sering dianggap orang kriminal
dengan aku berpenampilan kaya’ gini. Tapi inilah ekspresi yang aku
inginkan dan aku nyaman dengan aku yang seperti ini. Dan aku pede
dengan piercing yang aku lakukan. Kan itu pilihanku. Jadi ya sudahlah
terserah apa anggapan orang tentang aku”. (Wawancara dengan Soni hari
Jum’at, 14 Juli 2006)
Keunikan

yang

ditawarkan

ketika

seseorang

mempiercing

tubuhnya sehingga menjadi terlihat berbeda dengan penampilan orangorang pada umumnya telah ia dapatkan. Baginya, piercing merupakan
simbol kebebasan untuk menunjukkan siapa dirinya yang tidak menyukai
penerapan aturan sosial dalam norma masyarakat yang ia anggap kaku. Ia
tidak peduli dengan anggapan orang lain tentang dirinya yang identik
sebagai pelaku kriminal. Hal paling penting bagi Soni, dia tidak
melakukan tindakan kriminal seperti yang disangkakan orang lain. Dan

terlebih lagi dia tidak pernah menggangu kehidupan orang lain dengan
piercing yang dia lakukan.
6. Aji dan Body Piercing
Aji (nama samaran) dan body piercing merupakan dua hal yang tak
dapat dipisahkan. Aji merasa aneh jika piercing tidak ada pada dirinya. Aji
dan piercing tidak bisa lepas satu sama lain. Piercing telah melekat dalam
hati Aji. Ia merasa bahwa piercing adalah hal yang tidak bisa lepas dari
dirinya. Jika ia tidak memakai aksesoris piercing, ia merasa ada sesuatu
yang kurang pada dirinya.
“Aku sama piercing yang aku punya itu sangat gimana gitu. Aneh aja
kalau aku tiba-tiba ngelepas aksesoris piercingku. Kalau aku nggak pakai
aksesoris piercing kok rasanya aku nggak menjadi aku ya? Aku ngerasa
pede, bangga dan enak aja penampilanku ini dilihat orang lain. Mungkin
bagi orang-orang umum, penampilanku ini aneh. Tapi aku tetap pede aja.
Aku ngakuin sih, awalnya dulu aku pakai piercing sebagai pelarian dan
coba-coba aja karena aku punya masalah di keluargaku. Tapi sekarang aku
merasa nemuin sesuatu yang bikin aku enak aja. Ya, terserah keluarga atau
orang mau bilang apa. Yang penting aku nyaman dan ngerasa bebas
melakukan apa yang aku inginkan. Enak deh pokoknya!”. (Wawancara
dengan Aji hari Sabtu, 15 Juli 2006)
Bagi Aji, piercing adalah salah satu sumber kepercayaan dirinya.
Dengan berpiercing, dia menemukan jati dirinya yang ingin hidup sesuai
dengan apa yang diinginkan tanpa ada paksaan atau tekanan. Jiwanya yang
berontak dan protes karena perceraian kedua orangtuanya saat ia kecil
serta kemarahannya pada sang ayah yang dia anggap bersalah dalam
perceraian itu, ditumpahkannya dengan berpiercing. Ia ingin bebas dari
segala himpitan rasa yang membelenggunya. Dan ia pun berniat tidak akan
melepas aksesoris piercing yang ia punyai karena ia sudah merasa nyaman

dan sangat percaya diri serta menemukan dirinya dengan piercing yang ia
lakukan. Dalam piercing, dia menemukan kelapangan perasaan. Dia bisa
melupakan rasa marah dan kecewa atas perceraian kedua orangtuanya.
7. Kiki dan Body Piercing
Kiki (nama samaran) menganggap piercing sebagai hal yang tidak
bisa lepas dari kesan dan penampilannya. Dengan piercing, Kiki
menemukan jati diri dan otoritasnya dalam memilih salah satu dari sekian
banyak pilihan hidup. Meskipun pada awalnya piercing hanya merupakan
ajang coba-coba untuk menghilangkan penat akibat perceraian kedua
orang tuanya, tetapi kini Kiki menganggap piercing sebagai sebuah arena
kebebasan yang telah ia pilih. Dia tidak lagi menganggap piercing sebagai
tempat pelarian atas kekecewaannya.
“Piercing itu unik. Orang yang berpenampilan pakai piercing itu asyik
kalau dilihat meskipun kadang orang-orang ngelihat orang-orang yang
pakai piercing itu orang nakal yang nggak bener. Tapi bagiku piercing
adalah sebuah kebebasan dalam memilih. Lagian piercing itu kan seni biar
terlihat indah dan menarik, dan aku ngelihat orang yang pakai piercing itu
keren. Memang dulu piercing aku jadiin pelarian saat dulu aku sedih dan
kecewa karena ayah ibuku bercerai. Aku memakai piercing buat
nyenengin hatiku aja. Tapi sekarang aku nggak menjadikan piercing
sebagai pelarianku. Sedih dan kecewaku udah sembuh. Dan aku
menganggap piercing itu mengasyikkan dan keren”. (Wawancara dengan
Kiki hari Sabtu, 22 Juli 2006)
Bagi Kiki, piercing adalah ekspresi seni dan juga pilihan
penampilan yang dipilih seseorang. Dia merasa nyaman dan menemukan
siapa dirinya melalui piercing serta dengan segala atribut penampilannya
saat ini yang ala anak Punk. Meskipun orang-orang menganggap Kiki aneh
bahkan dianggap anak nakal, namun Kiki tetap percaya diri dan nyaman

dengan dandanan yang ia kenakan. Kiki bertekad untuk membuktikan
kepada masyarakat umum bahwa prasangka tentang kenakalannya itu
tidak benar. Dengan usaha dan karya yang ia lakukan, dia berniat tidak
akan membuat malu keluarga. Dia tidak lagi sedih dengan perceraian
orangtuanya. Dia pun ingin membuat ibu, ayah dan keluarganya bangga
dengannya.
8. Agung dan Body Piercing
Agung (nama samaran) dan body piercing pun adalah dua hal yang
tidak bisa lepas satu sama lain. Meskipun kini ia sudah berkeluarga dan
mempunyai anak, namun piercing adalah hal yang tidak akan lepas dari
kesan seorang Agung. Ia menganggap piercing sebagai sebuah pilihan
seseorang dalam berpenampilan. Dia tidak sepakat jika piercing dikaitkan
dengan kriminal.
“Aku seneng dengan aksesoris tindik. Meskipun aku cowok, tapi piercing
itu kan pilihan penampilan seseorang. Dan sekarang nggak aneh kok
cowok pakai piercing, bahkan dari dulu pun seperti itu. Piercing itu
bagiku adalah simbol kebebasan. Orang boleh memilih apa yang dia mau
asal dia bertanggung jawab dengan yang dia pilih. Ya mungkin kita itu
dianggap menyimpang dari kewajaran dan juga norma sosial dalam
masyarakat terlebih bagi orang Indonesia, tapi kebebasan itu kan nggak
memandang batas wilayah. Dan lewat pilihan itu akhirnya kita termasuk
aku bisa merasakan siapa kita dan apa yag kita cari dan apa yang kita mau.
Dan inilah yang aku mau, aku mau menjadi orang yang bebas memilih dan
melakukan apapun tapi aku tetap bertanggung jawab atas apa yang aku
lakuin. Dan aku nggak sepakat kalau piercing dikaitkan dengan kriminal.
Memang sih banyak orang yang bertindak kriminal itu pakai tindik, tapi
kan nggak semua orang bertindik itu kriminal. Orang yang berdasi pun
banyak kok yang kriminal”. (Wawancara dengan Agung hari Sabtu, 22
Juli 2006)
Kebebasan dalam memilih penampilan adalah hal utama yang
Agung pegang. Ia menekankan, asal ada sebuah tanggung jawab atas apa

yang dipilih (termasuk dalam hal penampilan), maka pelahiran sebuah
keinginan tersebut dinilai sah-sah saja. Ketidakwajaran yang dianggap
oleh masyarakat harus dibuktikan dengan tanggung jawab yang baik. Yang
berbeda dengan orang-orang umum, menurut Agung, adalah pada
penampakan luar. Sedangkan yang lainnya masih tetap sama. Piercer juga
bukan penjahat. Sebab, piercer atau kaum Punk seperti Agung adalah
orang-orang yang hanya menginginkan adanya perbedaan penampilan dari
orang-orang umum. Hal itu sebagai wujud pemberontakan atas
kesombongan orang-orang kapitalis yang berpenampilan necis dan
perlente yang bersikap sok jujur, bermartabat serta membela rakyat.
Sedangkan fakta yang ada menunjukkan bahwa orang-orang kapitalis yang
necis itu tidak melindungi nasib rakyat.

D. Analisis Informan dan Body Piercing
Menurut pengakuan dari para informan di atas, antara piercer dengan
body piercing sangat berhubungan erat dalam hal pengungkapan perasaan.
Menurut para pemakai piercing, hal ini disebut sebagai pengungkapan rasa
seni atau kebebasan memilih sesuatu.
Tindakan piercing atau menindik bagian-bagian tertentu dari tubuh
merupakan sebuah bentuk ekspresi perasaan untuk membuat penampilan
menjadi berbeda dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya.
Pemakaian berbagai aksesoris piercing seperti anting-anting atau giwang yang

lazimnya dipakai di telinga seorang perempuan merupakan sebuah bentuk
penyimpangan yang menyenangkan.
Sebab, dengan memakai aksesoris di bagian-bagian tubuh yang
menurut masyarakat tidak lazim, para piercing merasa mereka menjadi obyek
perhatian yang menarik untuk dilihat. Pandangan dan perhatian orang lain
terhadap keanehan penampilan para piercer dengan rasa terheran-heran,
terkagum-kagum atau bahkan bergidik ngeri merupakan kepuasan tersendiri
yang tidak bisa terlukiskan. Semakin orang menganggap para piercer aneh,
mereka semakin puas dan merasa telah berhasil menarik perhatian masyarakat
umum.
Di antara para pemakai piercing, tindakan menindik bagian-bagian
tubuh dan dipasangi berbagai aksesoris piercing seperti anting-anting atau
giwang itu merupakan ungkapan kemarahan, kekecewaan dan perasaan negatif
lain atas kondisi yang menimpanya. Mereka mempiercing tubuh karena ingin
melarikan diri dari kenyataan pahit yang menimpanya. Dengan melakukan
piercing, mereka akan terhibur dan hati mereka menjadi senang. Kepenatan
dalam hati pun akan hilang sesaat. Terlebih lagi saat orang-orang memandang
aneh terhadap aksesoris piercing yang dikenakan. Maka mereka menjadi
semakin senang dan puas bisa membuat diri mereka menarik perhatian orang
lain.
Mereka tidak peduli dengan anggapan dan penilaian orang lain
terhadap piercing yang dilakukan. Yang terpenting bagi mereka yakni bisa
meluapkan perasaan dan berhasil melakukan hal sesuai dengan keinginan

mereka. Mereka juga merasa bebas bisa melakukan tindakan tanpa ada batasan
norma masyarakat yang mengatur. Menurut mereka, norma-norma sosial yang
berlaku di masyarakat dinilai kaku dan membatasi seseorang mementukan
sikap sesuai pilihan dan keinginan hidup. Mereka merasa bebas bisa
melakukan sesuatu hal dalam penampilan tanpa ada ikatan kaku yang
mengatur.
Namun demikian, di antara para pemakai piercing, tindakan menindik
bagian-bagian tubuh itu merupakan bentuk eksplorasi rasa seni dalam
berpenampilan. Menurut mereka, penampilan lazim yang umum diperlihatkan
orang merupakan hal yang membosankan dan terlalu biasa ditampilkan
seseorang. Maka mereka pun memilih berpenampilan lain dibandingkan
orang-orang umum dengan menambahi sesuatu agar penampilan mereka
menjadi berbeda dan unik. Dengan berbagai aksesoris piercing menempel
pada bagian tubuh, mereka akan merasa menarik perhatian orang lain. Hal itu
menimbulkan rasa senang dan puas karena mereka telah menjadi sosok-sosok
yang berpenampilan beda dari orang umum.
Mereka pun akhirnya menyebut bahwa antara diri dan piercing
merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Sebab, antara diri dan piercing
merupakan dua hal yang saling mendukung dalam mencapai rasa nyaman dan
percaya diri dalam berinteraksi atau berpenampilan. Sehingga banyak di
antara para pemakai piercing begitu gandrung dengan hal itu. Bahkan hingga
berkeluarga dan berusia tua pun, piercing tetap ingin dipertahankan karena
telah menimbulkan rasa nyaman dalam berpenampilan. Dalam hubungan

interaksi dengan orang lain, para pemakai piercing akan merasa percaya diri
dan menemukan jati diri yang sebenarnya. Yakni orang yang hidup bebas
menentukan pilihan hidup tanpa ada ikatan aturan masyarakat yang dinilai
mengekang.

E. Praktek Body Piercing
1. Agus Mempiercing Tubuhnya
Agus (nama samaran) kali pertama mempiercing bagian tubuhnya
saat ia duduk di bangku kelas 1 SMP. Saat itu ia mempiercing sendiri
telinganya dengan jarum dan es batu. Es batu digunakan untuk
mendinginkan bagian tubuh yang akan dipiercing agar tidak terasa sakit
saat kulit ditusuk jarum. Ketika bagian tubuh yang akan dipercing itu
sudah dingin, jarum ditusukkan dalam lapisan kulit membuat lubang dan
dipasangi aksesoris seperti anting-anting, giwang dan lain sebagainya.
Agus melakukan piercing sendiri dengan hanya menggunakan alat yang
sangat sederhana tanpa mempertimbangkan kesterilan alat tersebut.
Bahkan Agus tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mempiercing
tubuhnya. Sampai saat ini, ia juga tak pernah membeli aksesoris piercing.
Ia membuat sendiri aksesoris yang dikenakan dari bahan-bahan sederhana
seperti tutup pulpen yang berbahan plastik atau sekrup. Agus memiliki
prinsip, selama bisa membuat sendiri model aksesoris piercing yang
diinginkan, dia akan membuatnya sendiri dari bahan-bahan sederhana.

Saat ini Agus memiliki dua piercing yakni di telinga kiri dan telinga
kanan.
2. Dani Mempiercing Tubuhnya
Kali pertama menindik saat kelas VI SD, Dani (nama samaran)
melakukannya sendiri dengan menggunakan jarum dan es batu. Saat itu,
dia tidak memikirkan kesterilan alat-alat yang digunakan untuk
mempiercing. Piercing pertama yang dia buat yakni di telinga kiri
sebanyak satu buah. Setelah itu, beberapa kali dia membuat piercing di
bagian-bagian tubuhnya yang lain, baik dibantu temannya maupun oleh
dirinya sendiri. Alat-alat yang digunakan untuk mempiercing pun juga
tetap dari bahan-bahan sederhana yakni jarum dan es batu. Ipang tidak
pernah mengeluarkan biaya saat mempiercing tubuhnya. Saat ini Dani
mempunyai sembilan tindikan yang masing-masing terdapat di telinga kiri
sebanyak tiga tindikan, dua tindikan di telinga kanan, tiga tindikan di lidah
dan satu di puting susu.
Semua aksesoris piercing yang dia kenakan harganya tidak mahal.
Di antara aksesoris piercing itu ada yang dia beli di penjual aksesoris
piercing yang tersebar di emperan toko di Malioboro serta tempat-tempat
lain di Yogyakarta. Untuk sebuah aksesoris piercing, Dani tidak pernah
mengeluarkan uang melebihi Rp 30.000 untuk membelinya. Selain
membeli, akasesori piercing yang dia pakai juga ada yang dibuat sendiri
olehnya dari bahan-bahan sederhana seperti tutup pulpen, sekrup atau uang
koin.

3. Budi Mempiercing Tubuhnya
Sejak kali pertama melihat ada orang laki-laki mempiercing lidah
dan telinga saat duduk di bangku kelas III SD, Budi (nama samaran)
merasa penasaran ingin merasakan bagaimana rasanya dipiercing. Tiga
tahun lalu, Budi mulai mencoba mempiercing telinga kanannya. Piercing
di telinga kanannya itu dibuat oleh teman sepermainannya. Alat yang
digunakan untuk mempiercing sangat sederhana yakni jarum dan es batu.
Meskipun dia merasakan sakit saat jarum menembus kulitnya, namun Budi
tak menganggap hal itu menakutkan. Justru setelah merasakan memiliki
piercing di telinga kanannya, Budi ingin merasakan piercing di bagian
lidah. Dari beberapa kali piercing, Budi tidak pernah mengeluarkan biaya
karena dia dan teman-temannya saling mempiercing tubuh teman satu
sama lain. Saat ini Budi mempunyai empat buah tindikan, masing-masing
satu tindikan di telinga kanan dan tiga tindikan di lidah. Aksesoris piercing
yang dimilikinya dia peroleh dari membeli di toko-toko aksesoris piercing
yang ada di Kota Yogyakarta.
4. Asep Mempiercing Tubuhnya
Sejak kali pertama mempiercing tubuhnya yakni di telinga kiri,
Asep (nama samaran) tidak pernah mengeluarkan biaya. Kali pertama
menindik telinga, Asep dibantu temannya. Alat-alat piercing yang
digunakan juga sama sederhananya dengan yang digunakan Asep yakni
jarum dan es batu. Untuk piercing kali kedua di bagian lidah, Asep juga
dibantu temannya. Asep selalu dipiercing temannya karena dia tak bisa

melakukannya sendiri. Saat ini dia memiliki sebanyak dua buah piercing,
masing-masing satu tindikan di telinga kiri dan satu tindikan di lidah.
Di antara aksesoris piercing yang dia miliki, ada yang dibuat
sendiri dari bahan sederhana seperti tutup pulpen berbahan plastik atau
sekrup. Namun ada pula aksesoris piercing yang dia beli dari penjual
aksesoris yang ada di emperan toko di kawasan Malioboro. Untuk setiap
aksesoris piercing yang dia beli, Asep mengeluarkan biaya maksimal
sebesar Rp 25.000.
5. Soni Mempiercing Tubuhnya
Kali pertama mempiercing tubuhnya, Soni (nama samaran)
melakukannya sendiri tanpa dibantu orang lain. Dengan menggunakan
peralatan sederhana seperti jarum dan juga es batu untuk mendinginkan
bagian kulit tubuh yang akan ditindik, Soni mempiercing telinga kirinya.
Lalu setelah itu, dia menambah lagi piercing di bagian tubuh lainnya.
Sekarang Soni memiliki tujuh piercing, masing-masing dua
tindikan di telinga kiri dan lima tindikan di telinga kanan. Namun saat ini
Soni sedang melepaskan beberapa aksesorisnya karena ia sedang bosan
dengan aksesoris yang telah tiga tahun terakhir terpasang di telinganya.
Berbagai aksesoris piercing yang dimilikinya diperoleh dari membeli di
berbagai toko aksesoris piercing yang tersebar di Kota Yogyakarta. Selain
membeli, dia juga membuat sendiri aksesoris piercing dari bahan-bahan
sederhana seperti paku atau tutup pulpen berbahan plastik. Hingga saat ini,
Soni mengaku tidak pernah mengeluarkan biaya sepeserpun ketika

mempiercing tubuhnya. Biaya yang dia keluarkan hanya ketika dia
membeli aksesorisnya saja dengan harga maksimal Rp 50.000 per buah.
6. Aji Mempiercing Tubuhnya
Aji (nama samaran) tidak pernah merasa takut atau khawatir untuk
mencoba mempiercing tubuhnya. Saat kali pertama mempiercing
tubuhnya pada bagian telinga dan lidahnya sekaligus lima tahun lalu, Aji
tak merasa khawatir dengan rasa sakit yang mungkin dia rasakan saat
jarum menembus kulit atau lidahnya.
Dua buah piercing pertama yang dia miliki dibuat oleh temannya
dengan menggunakan jarum dan es batu untuk mengurangi rasa sakit. Dia
memutuskan membuat dua buah piercing yakni di telinga kanan dan
lidahnya sekaligus karena penasaran bagaimana rasanya memiliki tindik di
kedua bagian tubuh tersebut.
Selanjutnya setelah merasakan memiliki dua buah piercing di
tubuhnya, Aji mengaku ketagihan mempiercing lagi di bagian lidahnya.
Hingga saat ini Aji mempunyai tiga piercing yang masing-masing satu
piercing di telinga kanan dan dua piercing bagian lidah.
Aji mengaku tidak pernah mengeluarkan biaya ketika mempiercing
tubuhnya. Karena yang mempiercing dirinya adalah teman sendiri, dia
tidak pernah mengeluarkan biaya apapun. Menurut dia, untuk mengganti
biaya piercing, dirinya hanya perlu mempiercing balik temannya.
Sehingga dia dan temannya tidak mengeluarkan biaya karena Aji dan
temannya saling mempiercing satu sama lain. Biaya yang dia keluarkan

untuk piercing hanya ketika membeli aksesoris seperti anting-anting atau
giwang yang dipasang di telinga maupun lidahnya.
7. Kiki Mempiercing Tubuhnya
Kiki (nama samaran) kali pertama mempiercing tubuhnya dua
tahun lalu. Saat itu dia sangat tertarik melihat penampilan teman-temannya
yang memaakai aksesoris piercing di sejumlah bagian tubuh. Selanjutnya
datang ke salah satu studio piercing untuk menindik telinga kirinya dan
memasang aksesoris anting-anting di telinganya itu. Beberapa waktu
setelah itu, Kiki tertarik mempiercing lidahnya. Namun karena dia bosan,
aksesoris piercing di lidahnya tersebut hanya dia pakai sekira tiga bulan
dan setelahnya dia melepasnya.
Setelah itu dia kembali membuat tindik di telinga kanannya dan
saat ini Kiki mempunyai dua piercing yang masing-masing terdapat di
telinga kanan dan telinga kiri. Untuk ketiga piercing yang dibuatnya, Kiki
mengaku mengeluarkan biaya. Sebab, ketiga piercingnya itu dia buat di
studio piercing dengan biaya setiap kali piercing sebesar Rp 30.000.
Selain itu, sejumlah aksesoris piercing yang dia miliki juga dia beli di
toko-toko aksesoris piercing dengan harga antara Rp 25.000 hingga Rp
50.000 per buah.
8. Agung Mempiercing Tubuhnya
Lima tahun lalu saat kali pertama Agung (nama samaran)
mempiercing telinga kanannya, dia melakukannya sendiri dengan
menggunakan alat-alat sederhana seperti jarum dan es batu. Setelah

merasakan dipiercing dan nyaman dengan aksesoris yang dipakainya,
secara berturut-turut Agung kembali membuat tindikan di sepanjang daun
telinga kanan maupun kirinya.
Saat ini Agung memiliki tujuh piercing yang masing-masing lima
piercing di telinga kiri dan dua piercing di telinga kiri. Namun sekarang
ini banyak aksesorisnya yang telah ia lepas. Hal ini ia lakukan karena
sudah mulai bosan dengan aksesoris yang telah lama ia pakai. Aksesoris
piercing yang saat ini dia pakai hanya di telinga kanannya sebanyak satu
buah dan telinga kirinya juga satu buah.
Dari semua piercing yang dia miliki, ada di antaranya yang dibuat
oleh dirinya sendiri, ada yang dibantu oleh temannya dan ada pula yang
dilakukan di studio piercing. Untuk piercing yang dibuat sendiri atau
dibantu temannya, Agung tidak mengeluarkan biaya. Namun untuk
piercing yang dibuat di studio piercing, Agung harus mengeluarkan biaya
antara Rp 25.000 hingga Rp 35.000 per sekali membuat tindikan.
Sedangkan aksesoris-aksesori piercing yang dimilikinya, dia peroleh dari
membeli di toko-toko aksesoris piercing dengan harga antara Rp 10.000
hingga Rp 50.000 per buah.

F. Analisis Praktek Body Piercing
Berdasarkan pernyataan para pelaku body piercing yang menjadi
responden dalam penelitian ini, umumnya mereka melakukan piercing secara
mandiri oleh diri sendiri dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti

jarum dan es batu (untuk untuk mendinginkan bagian tubuh yang akan
ditindik agar tidak terasa saat jarum menembus kulit).
Di antara mereka juga banyak yang melakukan piercing dengan
dibantu oleh teman-teman mereka yang juga menggunakan alat-alat sederhana
seperti jarum dan es batu. Mereka tidak memperhatikan kebersihan dan juga
sterilitas alat-alat yang digunakan untuk mempiercing. Bagi mereka, hal yang
paling penting hanyalah membuat piercing pada bagian tubuhnya. Sedangkan
urusan kebersihan dan sterilitas alat tak dipikirkan.
Hanya sedikit di antara mereka yang memperhatikan kebersihan dan
sterilitas alat dengan melakukan piercing di tempat-tempat khusus yakni di
studio piercing. Meskipun jika mempiercing di studio mereka mengeluarkan
biaya yang tidak sedikit, namun pertimbangan kebersihan dan juga kesehatan
tubuh dari infeksi alat-alat yang digunakan untuk mempiercing tetap
diperhatikan.
Untuk mendapatkan aksesoris-aksesoris piercing yang dikenakan di
tubuh mereka, ada di antara para pelaku body piercing yang membuatnya
sendiri dari alat-alat sederhana seperti tutup pulpen yang terbuat dari plastik,
sekrup atau paku. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan agar mereka tidak
mengeluarkan biaya. Disamping itu, menurut mereka, tak ada kesulitan dalam
membuat aksesoris piercing asalkan ada kemauan. Mereka tetap bisa bergaya
dengan aksesoris dan tidak mengeluarkan biaya.
Namun demikian, ada pula para pelaku body piercing yang membeli
aksesoris di toko-toko aksesoris piercing yang ada beberapa tempat di

Yogyakarta seperti di emperan toko Malioboro maupun juga di studio-studio
piercing.
Bagi mereka, aksesoris piercing merupakan hal penting yang harus
dikenakan untuk menunjang penampilan agar terlihat nyentrik dan berbeda
dari masyarakat pada umumnya. Mereka tak terlalu memikirkan dari mana
mereka mendapatkan aksesoris piercing tersebut. Entah itu membuat sendiri
atau membelinya, yang penting bagi mereka yakni kenyamanan selama
perhiasan itu dikenakan. Terkadang mereka juga memikirkan kemampuan
keuangan unttuk mendapatkan aksesoris piercing, namun hal itu bukan hal
terpenting yang mereka perhatikan.

G. Kebiasaan Komunikasi Pelaku Body Piercing
1. Kebiasaan Komunikasi Agus
Sampai saat ini Agus (nama samaran) hidup bersama orang tua dan
saudara-saudaranya. Hubungan yang terjadi di antara mereka dapat
dikatakan baik-baik saja. Protes atas penampilan Agus yang nyleneh dari
orang tua dan saudara ia terima saat pertama kali mempiercing tubuhnya
memang ada, namun saat ini keluarganya sudah menerima penampilan
Agus.
“Kalau dulu pas awal aku mempiercing telingaku, orang tua dan saudara
pada protes. Tapi aku cuek aja, yang penting aku nggak beda dengan aku
yang dulu. Kan cuma penampilanku aja yang beda, selebihnya aku masih
sama, kok. Jadi akhirnya keluarga juga nggak protes lagi”. (Wawancara
dengan Agus hari Kamis, 22 Juni 2006)

Sedangkan komunikasi yang ia terapkan dengan teman-teman atau
pun juga dengan orang-orang pada umumnya pun juga baik. Hubungannya
dengan teman-teman sesama pelaku body piercing juga baik-baik saja.
Jika saling kenal, mereka akan bertegur sapa. Namun, jika tidak saling
kenal, mereka cenderung tidak menyapa. Agus tidak disangkal tetap saja
ada orang yang memberi cap yang buruk atas penampilan mereka. Bagi
Agus, selama orang-orang baik padanya maka ia pun akan bersikap baik
pula pada orang-orang tersebut.
“Bagiku aku masih sama seperti orang-orang lainnya. Aku cuma
berpenampilan yang beda aja sama mereka. Selama mereka baik, maka
aku juga baik. Tapi kalau mereka nggak baik, sampai saat ini aku lebih
mending cuek aja. Buat apa mikirin orang yang nggak seneng sama kita,
iya kan mbak? Aku orangnya terbuka kok mbak sama siapa aja”.
(Wawancara dengan Agus hari Kamis, 22 Juni 2006)
Sementara, ayah dan ibu Agus yang bernama Sumardi dan Darsih
(nama samaran) menganggap penampilan anak mereka yang memakai
aksesoris anting-anting dan berpenampilan nyleneh dibandingkan dengan
orang-orang pada umumnya tersebut memang sempat membuat malu.
Sebab, penampilan yang ditunjukkan Agus dianggap orang-orang di
lingkungannya sebagai hal aneh, tidak wajar dan ditafsirkan negatif seperti
pelaku tindakan kriminal. Namun saat ini kedua orang tua Agus maupun
keluarga lainnya yang tinggal di daerah perbatasan Kabupaten Bantul
dengan Kota Yogyakarta tepatnya di Bugisan Bantul sudah menerima
penampilan Agus yang mengenakan piercing tersebut.
“Tapi ya gimana, orang si Agusnya ya maunya seperti itu. Awalnya risih
anak laki-laki kok pakai anting-anting seperti perempuan. Saya malu juga
kok anak saya penampilannya aneh begitu dan mirip orang nakal. Saya

sebagai orangtua sudah menegurnya agar penampilannya yang wajar-wajar
saja. Tapi ya gimana, dia maunya seperti itu. Ya sudah, saya sudah capek.
Yang penting dia nggak berbuat kriminal yang memalukan nama keluarga.
Dan selama ini dia baik-baik saja saat di rumah, nggak nakal. Pergaulan
dengan teman-temannya di kampung juga nggak aneh-aneh. Seperti suka
mabuk-mabukan itu juga nggak. Kalaupun ngeyel seperti anak-anak muda
yang suka bandel dikasih tahu orangtua, ya itu masih wajarlah”.
(Wawancara dengan Darsih (ibu Agus) hari Senin, 3 Juli 2006).
2. Kebiasaan Komunikasi Ipang
Saat ini Dani (nama samaran) tinggal di daerah Tungkak
Yogyakarta bersama dengan keluarganya. Setiap harinya Dani bekerja
sebagai pengamen di jalanan dan di dalam bus-bus kota. Hubungan dengan
keluarga dan juga dengan orang-orang di sekitar lingkungannya pun juga
baik.
“Soal protes-memprotes dari keluarga karena penampilanku ya pastinya
ada. Aku juga sadar kalau penampilanku ini beda dengan orang-orang
pada umumnya. Awalnya bapak, ibu, saudara, keluarga atau tetangga juga
menganggap aku ini aneh saja. Mungkin yang dalam pikiran mereka, aku
ini seperti anak nakal yang senang mencuri, mencopet atau tindakan jahat
lainnya. Tapi aku cuek saja karena yang penting aku nggak melakukan
tindakan seperti apa yang mereka sangka. Males mau kasih penjelasan
mereka, ya sudahlah. Lagian sekarang kan sudah terlanjur dipiercing, mau
diapain lagi? Yang penting aku kan bisa kasih bukti bahwa aku bukan
orang jahat dan masih tetap orang yang sama seperti saat belum memakai
piercing”. (Wawancara dengan Dani hari Jum’at, 14 Juli 2006).
Dani bertekad akan terus membuat piercing di tubuhnya hingga dia
merasa bosan. Dia takkan mememikirkan pendapat orang lain terhadap
dirinya yang mengenakan sejumlah aksesoris piercing di tubuhnya.
Baginya, hal terpenting adalah tidak membuat susah keluarga dengan
perilakunya itu. Oleh karena itu, dia tetap menjaga perilaku dalam batasbatas kewajaran seperti tidak melakukan tindak kejahatan.

Interaksi dengan sesama pelaku body piercing pun juga baik.
Komunikasi yang dia jalani kepada para pelaku body piercing sama
kepada orang-orang pada umumnya. Selama Dani merasa kenal dan
diperlakukan baik, dia juga akan menyapa dan berlaku baik. Namun jika
dia tidak diperlakukan baik, maka dia juga akan membalasnya. Dia tidak
menganggap orang yang bertindik seperti dirinya sebagai orang-orang
khusus yang harus diperlakukan khusus. Namun dia menganggap orangorang yang bertindik itu sama dengan orang-orang lainnya yang tidak
berpiercing.
Sementara, ayah dan ibu Dani yang bernama Kardi dan Sutinem
(nama samaran) mengaku tidak masalah dengan pilihan anak mereka yang
mempiercing tubuh. Meskipun mereka mengaku awalnya merasa
keberatan dengan pilihan itu. Sebab, mereka menganggap orag-orang yang
berpiercing adalah orang-orang yang identik dengan pelaku kejahatan atau
preman. Sehingga mereka tidak mau Ipang berlaku sebagai preman atau
dipandang orang-orang sebagai preman.
“Biasanya kan orang yang memakai tindik itu dianggap anak jahat. Lagi
pula laki-laki kok memakai anting-anting seperti perempuan. Kan itu
nggak wajar dan menyimpang dari budaya. Apalagi kami hidup di Jawa
yang tidak ada tradisi atau ajaran menindik kuping atau anggota badan.
Sebagai orangtua, awalnya saya juga malu dengan orang-orang. Punya
anak kok berkelakukan aneh seperti itu. Saya sudah bilang berkali-kali
sama dia. Tapi ya bagaimana, dianya tetap ngotot dan nggak mau
mendengarkan omongan saya. Ya sudah mau apa lagi. Saya sudah pasrah
saja, yang penting dia nggak nakal”. (Wawancara dengan Sutinem (ibu
Dani) hari Senin, 24 Juli 2006)
Menurut Sutinem, dia dan juga keluarganya yang lain sudah
berupaya menasehati Ipang agar tidak memakai piercing. Namun lantaran

Dani nekat, maka keluarga pun akhirnya hanya bisa diam dan tidak bisa
melarangnya lagi. Hal utama yang dipegang keluarga yakni Dani tidak
terjerumus melakukan tindakan kriminal yang bisa membuat malu nama
keluarga.
Sampai saat ini, Sutinem mengaku hubungan Dani dengan
keluarga baik-baik saja. Meskipun tidak dekat, namun hubungan atau
interaksi dengan keluarga baik-baik saja. Perilakunya saat di rumah sama
dengan anak-anak muda lainnya di kampungnya. Jika nakal seperti tidak
selalu mengindahkan perkataan keluarga, perilaku itu masih dalam batas
kewajaran yang bisa ditoleransi.

3. Kebiasaan Komunikasi Budi
Budi (nama samaran) mengangap seni piercing merupakan hal
menyenangkan untuk terus dilakukan. Meskipun pada awalnya saat kali
pertama mempiercing tubuh, dia mendapat protes dan keluarga dan juga
orang-orang dari lingkungan terdekatnya, namun Budi tetap tidak peduli.
Dia memilih untuk tidak banyak memberikan penjelasan tentang alasannya
mempiercing tubuhnya. Dia meyakini, seiring dengan berjalannya waktu,
keluarga dan juga orang-orang terdekatnya akan menerimanya.
“Dari awal, saya biasa saja dengan keluarga. Ibu, bapak dan keluarga
memang awalnya suka nanya kenapa saya pakai beginian. Tapi saya males
menjelaskan kepada mereka. Menurut saya, kalau sudah terbiasa, mereka
pasti menerima dan menganggap biasa dengan piercing yang saya
lakukan”. (Wawancara dengan Budi hari Jumat, 14 Juli 2006).

Budi berusaha selalu dekat dengan keluarganya untuk menjaga
keharmonisan. Hal itu dia buktikan saat ini di mana dia dan keluarganya
memiliki hubungan harmonis. Meskipun saat ini Budi hidup jauh dari
keluarganya yang tinggal di Bandung, namun dia tidak bermasalah dengan
keluarganya. Dia bertekad akan terus mengenakan aksesoris piercing agar
penampilannya terlihat berbeda dengan orang-orang pada umumnya.
Dalam berhubungan atau berintekasi dengan masyarakat, Budi
lebih memilih bersikap cuek. Hal utama yang dia lakukan yakni tidak
menganggu orang lain dengan tingkahnya. Selama orang lain berlaku baik
terhadap dirinya, Budi juga akan berlaku baik kepada mereka.
Sedangkan komunikasi dan interaksi yang dia bina dengan orangorang sesama pelaku body piercing lain seperti dirinya tak jauh beda
dengan

yang

dia

bina

dengan

masyarakat

umum.

Dia

tidak

mengistimewakan para pelaku body piercing dengan perlakuan tertentu.
Karakter dasar dari Budi adalah orang yang cuek. Sehingga ketika dia
bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang seperti dirinya pun juga
cuek. Jika dia memang ingin menyapa, maka dia akan menyapa. Namun
jika dia rasa tidak perlu menyapa, maka dia pun memilih untuk diam saja.
4. Kebiasaan Komunikasi Asep
Sejak

menginjak

SMP,

Asep

(nama

samaran)

memilih

mengasingkan diri dari orangtuanya. Hal itu dilakukan lantaran untuk
membuktikan bahwa dia bisa hidup mandiri dan tidak selalu tergantung

terhadap orangtuanya. Meskipun begitu, hubungannya dengan orangtua
maupun keluarga tetap berjalan baik dan tidak menemui permasalahan.
“Saya jarang ketemu dengan orangtua. Paling-paling kalau ketemu Cuma
sebentar. Selain itu, saya juga sering nggak di rumah. Biasa saja tuh nggak
ada efeknya. Saya dan orangtua juga nggak bermasalah meskipun kami
tidak dekat”. (Wawancara dengan Asep hari Sabtu, 15 Juli 2006).
Asep ingin berpenampilan beda dengan orang lain. Salah satunya
yakni dengan mengenakan sejumlah aksesoris piercing di tubuhnya. Dia
mengakui jika masyarakat umum sering memandangnya aneh lantaran
sejumlah aksesoris piercing yang dia kenakan.
“Orang-orang, terutama dari kampung suka terlihat aneh waktu ngelihat
saya begini. Mereka sering memandang saya seperti orang nakal yang suka
berbuat kejahatan. Tapi saya sih cuek saja. Padahal saya dan juga temanteman lainnya yang mempiercing tubuhnya nggak melakukan hal jahat.
Orang-orang akan tahu kalau mereka masuk ke dunia kami. Bagi saya,
daripada nyakitin orang lain kan mendingan nyakitin diri sendiri lewat
piercing. Pertamanya saya ya ditentang orangtua dan keluarga yang
lainnya. Tapi mau gimana, lha wong sudah terlanjur ditindik. Memang
mau ditambal, kan juga nggak bisa. Ya sudah, akhirnya mereka juga diam
saja dan cuek dengan piercing yang saya lakukan”. (Wawancara dengan
Asep hari Sabtu, 15 Juli 2006).
Seiring dengan berjalannya waktu, kini banyak orang melakukan
body piercing. Saking banyaknya orang yang berpiercing tersebut telah
membuat Asep menjadi bosan mengenakan aksesoris piercing. Sebab,
keinginannya berpenampilan beda dengan orang-orang pada umumnya
sudah mulai tergerus. Body piercing menjadi sesuatu hal yang tak lagi
nyentrik, namun sudah berubah menjadi umum.
“Piercing itu seni, jadi jangan lihat orang dari dandanan. Tapi lihat orang
dari kepribadiannya. Saya hanya minta masyarakat jangan menganggap
orang-orang yang mempiercing tubuh sebagai pelaku kriminal. Karena
piercing itu seni, saya akan mempiercing sampai bosan. Saya sama sekali
tidak ada masalah dalam berinteraksi dengan masyarakat. Yang penting

kan kita baik dan tidak mengganggu orang lain. Kalau saya ketemu
dengan orang yang dikenal, ya menyapa. Kalau ketemu dengan orang yang
belum dikenal, ya bersikap baik saja. Selama kita berbuat baik, pasti orang
lain juga akan berbuat baik terhadsap kita”. (Wawancara dengan Asep hari
Sabtu, 15 Juli 2006).
Dengan para pelaku body piercing lainnya, Asep tidak membuat
perbedaan perlakuan dengan orang-orang pada umumnya. Dia mengaku
menempatkan para pelaku body piercing sama dengan orang-orang umum.
Yang membuat beda antara para pelaku body piercing dengan orang-orang
umum lainnya hanya pada penampilan. Jika orang umum memilih untuk
tidak tampil dengan piercing, sedangkan para pelaku body piercing lebih
memilih berpenampilan beda dari orang umum layaknya dirinya.
5. Kebiasaan Komunikasi Soni
Soni (nama samaran) berprinsip akan terus mempiercing tubuhnya
sampai dia bosan. Dia tak peduli dengan pandangan maupun anggapan
orang lain terhadap penampilannya dengan sejumlah anting-anting dan
giwang di tubuhnya. Menurutnya, piercing merupakan pilihan seseorang
dalam berpenampilan. Jadi, hal itu bukan merupakan masalah dan tidak
perlu diperdebatkan.
“Orangtuaku mendukung pilihanku. Aku senang berpiercing seperti ini.
Dan selama ini, aku merasa orang lain juga tidak terganggu dengan
penampilanku. Mungkin mereka bertanya-tanya kenapa laki-laki kok
memakai anting-anting. Itu wajar karena mungkin mereka nggak tahu apa
itu piercing. Kalau mereka tahu apa itu piercing dan kenapa kita memakai
aksesoris seperti ini, mungkin mereka juga akan paham. Dan selama ini,
bahkan sejak awal, orangtuaku nggak berkomentar banyak. Paling-paling
dulu mereka Tanya kenapa aku memakai anting-anting seperti perempuan.
Padahal aku lak-laki. Tapi waktu aku bilang, piercing itu bikin aku
percaya diri dan keren, mereka diam saja. Kalau keluarga atau tetangga, ya
tak jawab sama. Ya sudah, mereka nggak komentar macam-macam”.
(Wawancara dengan Soni hari Sabtu, 15 Juli 2006).

Soni menyadari penampilannya dengan piercing di tubuhnya
mengundang perhatian banyak orang. Dia menyadari bahwa mengenakan
anting-anting atau giwang di telinga dilakukan perempuan. Dia menyadari
pula bahwa persepsi orang umum terhadap orang berpiercing sering
diidentikkan dengan orang jahat atau pelaku tindakan kriminal.
Namun, dia tetap berpegang pada prinsip yang dipegangnya yakni
akan selalu berlaku baik pada orang lain. Dia berharap, dengan selalu
ramah dan berbuat baik kepada orang lain maka orang lain juga akan
berlaku

ramah

dan

baik

terhadapnya.

Demikian

pula

halnya

komunikasinya dengan orang-orang pelaku body piercing seperti dirinya.
Selama mereka baik terhadap dirinya, maka Soni juga akan berlaku baik.
Namun apabila dia diperlakukan tidak baik, maka dia pun juga akan
berlaku tidak baik.
“Aku sering melihat orang memandang sinis terhadapku. Tapi aku cuek
saja. Aku kan tidak mengganggu mereka. Pas ngamen, aku juga sering
dimaki-maki orang. Nggak tahu mereka nggak suka sama aku atau yang
lainnya. Kalau aku mikirin kata-kata dan sikap orang sama kita, lama-lama
kitanya yang jadi stres. Jadi nyantai aja. Dan buktinya, kalau kita baik
sama orang, ternyata orang juga baik kok sama kita. Ya, meskipun nggak
semua orang sih”. (Wawancara dengan Soni hari Sabtu, 15 Juli 2006).
Di pihak lain, Sukirno selaku Ketua RW III Kelurahan Ngampilan
Kecamatan Yogyakarta mengatakan, tindakan melakukan body piercing
telah menyalahi kodrat. Sebab, jika melihat jumlah pelaku body piercing
yang kebanyakan merupakan kaum laki-laki, maka piercing jelas telah
menyalahi kodrat sebagai laki-laki. Sehingga dia menilai bahwa aksesoris
body piercing yang banyak dikenakan tersebut ditanggalkan saja.

Menurutnya, tindakan menindik telinga atau bagian tubuh lainnya dan
dipasang aksesoris piercing itu dinilai hanya merupakan upaya meniru
orang-orang luar negeri. Mereka meniru budaya barat yang kini banyak
dibawa melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
“Di lingkungan ini banyak anak-anak muda yang memakai anting-anting.
Kebanyakan mereka anak laki-laki. Menurut saya, hal itu nyleneh dari
tradisi dan juga kodrat. Sebab, kebanyakan para pelakunya kan laki-laki.
Lhs buat apa laki-laki memakai anting-anting begitu. Mereka kan meniruniru orang luar negeri saja yang melakukan hal itu. Ini kan di Indonesia,
apalagi di Jawa yang memiliki kebudayaan timur yang luhur. Mbok ya
sudah, hal-hal semacam itu ditinggalkan dan nggak dilakukan lagi.
Berlaku wajar-wajar saja. Kalau mau cari perhatian ya mbok dengan halhal positif. Jangan seperti itu. Kita sebagai orang tua pasti juga akan
mendengar masukan anak-anak muda kalau memang masukan itu
memiliki alasan jelas”. (Wawancara dengan Sukirno hari Sabtu, 29 Juli
2006)
Menurut Sukirno, meskipun para pelaku body piercing itu dinilai
menyimpang dari tradisi, namun mereka tidak pernah terlihat melakukan
tindakan-tindakan yang mengganggu lingkungan dan masyarakat di
kampung. Kenakalan yang mereka perbuat masih dalam taraf kenakalan
biasa khas anak muda yang kadang berlaku kurang sopan terhadap orangorang yang lebih tua. Kenakalan para pelaku body piercing itu tidak
sampai melakukan tindakan kriminal seperti mencuri atau berkelahi yang
menyebabkan suasana kampung tidak kondusif.
“Kadang-kadang mereka juga ada yang berkelahi. Tapi nggak sampai
masuk kampung dan membawa orang-oarng kampung. Paling-paling kalau
berkelahi, sebentar lagi juga sudah selesai urusannya. Jadi masih amanlah.
Tapi meskipun begitu, alangkah baiknya jika mereka berlaku wajar dan
nggak menindik badan seperti itu”. (Wawancara dengan Sukirno hari
Sabtu, 29 Juli 2006)

Sementara, Drs Kusmantoro selaku tokoh masyarakat dan juga
tokoh agama di Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Yogyakarta
juga mengaku risih dengan tindakan piercing yang dilakukan sejumlah
anak muda. Menurut dia, tindakan itu telah menyimpang dari ajaran agama
dan tidak seharusnya dilakukan. Sehingga jika sekarang ada anak-anak
muda berjenis kelamin laki-laki yang menindik badan dan memasanginya
dengan aksesoris sepeti giwang atau anting-anting layaknya yang dipakai
perempuan, maka hal itu harus segera ditinggalkan.
“Dalam ajaran agama Islam tidak ada itu ajaran memakai anting-anting
buat anak laki-laki. Adanya hanya untuk perempuan. Kalau sekarang ada
laki-laki memakai anting-anting, tentu itu menyimpang dari ajaran agama.
Kalau sekarang perempuan juga ada yang menindik tubuhnya selain di
telinga, ya itu juga termasuk menyimpang dari ajaran agama. Karena tak
ada dalam Islam, ajaran seperti itu. Dan saya pikir, ajaran agama lainnya
pun juga tak mengatakan tindakan itu menyimpang. Jadi, lebih baik
tindakan itu dihentikan dan berubah menjadi orang yang berlaku wajar
sesuai dengan norma agama, masyarakat, budaya maupun sosial”.
(Wawancara dengan Kusmantoro hari Sabtu, 29 Juli 2006)
Menurut Kusmantoro, selama ini anak-anak muda pelaku body
piercing memang tidak pernah mengganggu kehidupan masyarakat
kampung. Interaksi mereka dengan orang-oarng kampung juga berjalan
baik dan tidak ada masalah. Hubungan yang terjalin antara anak-anak
muda pelaku body piercing dengan masyarakat kampung juga berjalan
harmonis. Namun demikian, tindakan body piercing tetap dinilai tidak
selayaknya dilakukan lantaran menyimpang dari ajaran agama maupun
budaya.
6. Kebiasaan Komunikasi Aji

Aji (nama samaran) merupakan pemuda perantauan dari Surabaya.
Sejak menyadari ibu dan ayahnya bercerai, Aji merasa sedih sekaligus
kecewa terhadap keputusan kedua orangtuanya tersebut. Aji merasa ayah
dan ibunya telah membuat kesalahan dengan membuat keluarga mereka
saling terpisah.
Kekecewaan terdalamnya dia alamatkan kepada ayahnya. Sebab,
ayahnya menikah lagi dengan wanita lain tak lama setelah ayah dan ibunya
bercerai. Oleh karena itu, saat duduk di bangku SD, dia tak lagi mau
dibiayai oleh ayahnya dan memilih dibiayai oleh nenek dan kakeknya. Dia
ingin lepas dari ayahnya dan tidak ingin hidupnya ditanggung oleh
ayahnya. Oleh karena itu, selepas SD, Aji senang pergi dari rumah untuk
menghindar dari kedua orang tuanya. Dan sejak umur 15 tahun, dia
merantau ke Yogyarakarta mengadu nasib.
“Aku nggak suka sama bapakku. Nggak tahu kenapa, tapi aku marah
banget sama dia. Kalau sama ibu, aku nggak begitu marah. Mungkin
karena bapakku yang menikah lagi atau gimana. Tapi yang jelas aku nggak
suka dengan bapakku dan istri barunya. Bahkan, aku memanggil istri
barunya itu dengan sebutan mbak. Aku nggak mau memanggilnya dengan
sebutan ibu. Lha wong aku masih punya ibu kok. Hingga saat ini,
hubunganku dengan ibuku baik-baik saja. Kalau hubunganku dengan
bapak, wah jangan ditanya. Saya suka berantem sama dia. Makanya saya
males hidup di Surabaya. Mending hidup jauh dari keluarga dan nggak
menggantungkan hidup kepada mereka” (Wawancara dengan Aji hari
Sabtu, 15 Juli 2006).
Meskipun Aji telah lama hidup di Kota Yogyakarta, namun hal itu
tak membuatnya lupa pada kampung halamannya di Surabaya. Sesekali
dia menyempatkan pulang ke Surabaya untuk menemui ibu dan neneknya.
Aji mengaku sangat menyayangi neneknya tersebut. Sebab, sejak kedua

orangtuanya bercerai, Aji lebih memilih hidup bersama neneknya. Dan
dari neneknya pula, Aji mendapatkan kasih sayang yang dia inginkan.
“Aku sangat sayang sama nenekku. Meskipun aku sekarang hidup di
Yogyakarta, tapi aku nggak pernah lupa pulang ke rumah nenek. Kalau ke
Surabaya, aku juga pulang ke rumah ibuku. Bagaimanapun ibu adalah
orang yang melahirkan aku, jadi aku tetap sayang sama dia. Dan aku
bersyukur juga karena ibu, nenek dan keluargaku di Surabaya nggak
mempermasalahkan piercing yang aku lakukan. Mereka diam saja dan
tetap memperlakukanku seperti kepada saudara-saudaraku yang lain yang
nggak melakukan piercing. Hubunganku dengan keluargaku di Surabaya
juga baik-baik saja. Kecuali memang sama bapakku yang sampai sekarang
masih nggak aku sapa. Nggak tahu sampai kapan aku diem-dieman sama
bapak karena sampai sekarang aku masih marah sama dia”. (Wawancara
dengan Aji hari Sabtu, 15 Juli 2006)
Aji merasakan bahwa terkadang pandangan orang lain terhadap
dirinya dan orang-orang yang memakai aksesoris piercing di tubuh terlihat
antipati. Namun dia tak mempedulikan pandangan orang lain tersebut. Dia
tetap nyaman dengan piercing yang dia lakukan. Dia berprinsip bahwa
piercing yang dia lakukan tidak menyakiti atau mengganggu orang lain.
Hal yang kini membedakan dengan orang lain hanya pada aksesoris
piercing yang dia kenakan. Sedangkan hal-hal lain pada dirinya masih
tetap sama seperti dulu.
Aji juga mengaku akan berlaku natural seperti orang-orang pada
umumnya. Selama orang lain berlaku baik terhadap dirinya maka dia pun
juga akan berlaku baik pada orang lain. Jikapun orang lain berlaku kasar
terhadap dirinya, dia mencoba untuk bersabar. Sebab, dia menyadari hidup
di jalanan akan selalu bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan
dalam kerasnya dunia.
7. Kebiasaan Komunikasi Kiki

Kiki (nama samaran) merupakan pemuda perantauan dari Jakarta.
Sejak duduk di bangku SMA, dia memutuskan memakai aksesoris
piercing di tubuhnya. Awalnya dia mempiercing tubuhnya sebagai
pelarian atas perceraian yang terjadi pada kedua tuanya saat dia masih
kecil. Kemarahan dan kekecewaannya ingin dia tumpahkan dengan
berpiercing. Dengan piercing pula awalnya dia ingin semua orang
memperhatikan dia sebagai seseorang memberontak dan tidak bisa diatur.
“Awalnya piercing memang sebagai pelarian karena saat kecil kedua
orangtuaku bercerai. Dengan berpiercing aku ingin orang-orang termasuk
orangtua dan keluargaku melihatku yang seperti ini. Biar mereka tahu
bahwa aku bisa berbuat apa saja dan mereka nggak bisa ngatur aku. Biar
mereka ngerasa bahwa aku seperti ini karena kedua orangtuaku cerai. Tapi
lama kelamaan, aku capek sendiri dengan alasanku itu. Orangtuaku sudah
bercerai dan nggak mungkin bersatu lagi. Setelah itu aku baru menyadari
bahwa piercing itu indah, seni dan ekspresi diri. Makanya aku menikmati
banget piercingku ini. Aku sadar bahwa aku sayang ayah dan ibuku, tapi
apa yang aku lakukan dengan piercing nggak mengubah kehidupan
mereka. Dan sekarang bagiku piercing adalah sebuah pilihan dalam
kebebasan berpenampilan”. (Wawancara dengan Kiki hari Sabtu, 22 Juli
2006).
Saat ini, hubungan Kiki dengan ibu dan ayahnya berjalan baik. Tak
ada lagi kemarahan terluap untuk mereka. Meskipun sejak SMU, Kiki
lebih memilih menjauh dari ibu dan ayahnya, namun hal itu tidak
membuat rasa sayang terhadap orangtua dan keluarga semakin berkurang.
Sepulang sekolah, memilih sering hidup di jalanan lantaran ingin bebas
dan ingin membuktikan bahwa dia bisa hidup mandiri dari orangtuanya.
Setelah lulus SMU, kehidupan Kiki di jalanan semakin lebih bertambah.
Namun demikian, hubungannya dengan keluarga tetap terjaga baik. Dalam

beberapa hari atau sepekan sekali, Kiki pulang ke rumah untuk menemui
ibu, ayah maupun keluarganya.
Saat kali pertama Kiki berpiercing, ibu dan neneknya merupakan
orang yang paling menentang. Ibu dan nenek Kiki menganggap orang
yang berpiercing sebagai orang nakal yang cenderung berbuat kriminal.
Menanggapi itu, Kiki memilih tidak memberi jawaban dan memilih cuek
terhadap komentar. Dia bertekad ingin membuktikan bahwa dia tidak
berbuat kriminal seperti yang disangkakan kepada orang yang berpiercing.
Seiring berjalannya waktu, ibu, nenek dan juga keluarganya tidak
lagi berkomentar. Setelah melihat Kiki tidak melakukan tindakan kriminal
yang memalukan nama keluarga, mereka memilih diam saja. Bahkan saat
ini menambah lagi aksesoris piercing di tubuhnya, keluarga juga tidak
berkomentar.
Selepas SMU itu pula, Kiki mencoba bekerja serabutan bersama
sejumlah temannya dengan membuka bisnis sablon. Terkadang dia juga
mengamen di jalanan. Sebagian hasil jerih payahnya itu dia berikan
kepada ibunya. Dan sekarang Kiki hidup di Kota Yogyakarta bersama
sejumlah temannya dari Jakarta. Meskipun jauh dari keluarga, hubungan
komunikasi Kiki dengan mereka, terutama ibunya, tetap berjalan baik
meski harus melalui telepon atau short message service (SMS).
“Yang penting mereka tahu bahwa aku tidak melalukan tindakan yang
membuat malu nama keluarga. Kalau soal dipandang aneh karena aku
memakai anting-anting sama tetangga atau orang-orang pada umumnya sih
biasa. Yang penting aku nggak jahat. Aku cuma pengin berpenampilan
seperti ini. Ya sudah, lama-kelamaan mereka juga memandang aku biasa

saja dan sama dengan orang-orang umumnya”. (Wawancara dengan Kiki
hari Sabtu, 22 Juli 2006)
Sedangkan hubungan Kiki dengan masyarakat pada umumnya pun
berjalan baik. Meskipun pada awalnya para tetangganya memandang aneh
terhadap penampilannya tersebut, namun lama kelamaan mereka
menganggap penampilan Kiki dengan aksesoris piercing berupa antinganting itu merupakan hal biasa. Selain itu, banyak anak muda di Jakarta
yang berpenampilan nyentrik seperti Kiki. Sehingga apa yang dilakukan
atau dipakai Kiki dalam kesehariannya bukan hal aneh lagi bagi
masyarakat di sekitar tempat tinggal Kiki.
“Ketemu orang yang dikenal ya aku menyapa. Kalau nggak kenal ya
nggak disapa. Kan begitu kondisi di Jakarta. Orang-orang pada cuek dan
nggak memperhatikan orang lain. Mereka individualis. Jadi apa yang aku
lakukan atau penampilanku ini juga nggak begitu mereka perhatikan
karena di Jakarta sudah biasa. Jadi enak saja hubunganku dengan orang
lain”. (Wawancara dengan Kiki hari Sabtu, 22 Juli 2006)
8. Kebiasaan Komunikasi Agung
Status Agung (nama samaran) merupakan seorang suami dengan
satu anak perempuan berusia empat tahun. Hubungannya dengan isteri
maupun keluarga besarnya berjalan baik. Anaknya pun juga tidak aneh
melihat penampilan Agung dengan piercing yang ada di tubuhnya.
Dia mengisahkan, awalnya dia mendapatkan pertentangan dari
kedua orangtua dan juga keluarganya saat memutuskan mempiercing
tubuhnya ketika menginjak bangku kuliah. Saat itu, setiap kali
dikomentari, Agung memilih tidak banyak memberikan penjelasan. Dia
hanya memberikan pengertian ala kadarnya.

“Aku malas saja menjelaskan panjang lebar. Aku bilang, aku senang
dengan penampilanku pakai piercing. Soalnya orang yang memakai
piercing itu keren. Aku bilang itu adalah gaya anak muda masa kini. Yang
penting aku bilang sama mereka bahwa aku nggak akan berubah. Dalam
arti, aku bukan orang jahat yang suka melakukan tindakan kriminal. Aku
sadar sih, kekhawatiran atau protesnya mereka karena melihat para preman
dan orang jahat selalu terlihat berpenampilan memakai piercing. Tapi aku
bilang bahwa piercing bukan lambang kejahatan. Tapi piercing adalah
ekspresi seni dalam berpenampilan”. (Wawancara dengan Agung hari
Sabtu, 22 Juli 2006)
Seiring berjalannya waktu, tindakan Agung yang mempiercing
tubuhnya itu akhirnya tidak dikomentari atau diprotes oleh keluarganya.
Hal itu dia buktikan dengan sikapnya yang tidak aneh-aneh atau membuat
malu nama keluarga dengan melakukan tindakan kriminal.
Hingga saat dia bertemu dengan calon isterinya kala itu pun juga
tidak mendapatkan komentar. Dan sewaktu dia melamar isterinya,
mertuanya juga tidak mempermasalahkan aksesoris piercing yang dia
kenakan. Mertuanya hanya memintanya tetap berlaku sopan dan tidak
berbuat aneh-aneh. Ketika anaknya lahir dan melihatnya dengan aksesoris
piercing yang dia kenakan pun juga tidak ada masalah.
“Mertua, isteri dan anakku nggak masalah dengan piercingku. Aku juga
tahu diri dalam bersikap. Misalnya saja ada acara hajatan keluarga, ya
aksesoris piercingku tak lepas sebentar. Aku juga nggak mungkin
memakai baju rombeng atau celana panjang butut yang biasa aku pakai.
Aku menghormati keluarga dengan memakai baju sopan. Bahkan aku juga
pernah pakai baju batik”. (Wawancara dengan Agung hari Sabtu, 22 Juli
2006)
Menurut Agung, hingga saat ini hubungannya dengan keluarganya
baik-baik saja. Hubungannya dengan tetangga dan juga masyarakat juga
baik-baik saja. Orang-orang tidak pernah mempermasalahkan piercing
yang dia kenakan. Meskipun terkadang masih ada orang yang terlihat

berlaku sungkan padanya lantaran melihat piercing yang dia pakai. Namun
setelah orang-orang itu terlibat pembicaraan lebih lanjut dengannya, sikap
sungkan itu pelan-pelan hilang.
“Di Jakarta piercing itu sudah biasa. Jadi hampir nggak ada orang yang
memandang aneh para piercer. Setelah di Yogyakarta pun melihat orangorang di sini juga nggak jauh beda dengan di Jakarta. Ya meskipun ada sih
orang-orang yang masih agak aneh ngelihat para piercer. Tapi sampai saat
ini, menurutku masyarakat menerima keberadaan orang-orang berpiercing
seperti aku. Nyatanya saat aku menyapa, mereka juga balik menyapa.
Bahkan kadang ada orang yang lebih dulu menyapaku. Jadi prinsipnya ya
bersikap biasa dan wajar seperti orang-orang pada umumnya. Dan para
piercer pun juga selama ini selalu bersikap wajar”. (Wawancara dengan
Agung hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2006)
Dari segi usia, para pelaku body piercing berada pada usia yang
dapat dikatakan muda yaitu berkisar antara 16 tahun hingga 25 tahun.
Secara pendidikan, pada umumnya mereka mempunyai pendidikan
terakhir yang tidak tinggi. Hal itu dikarenakan mereka mempunyai
kecenderungan yang sama yaitu tidak menyukai pendidikan formal di
bangku sekolah yang mereka anggap mempunyai aturan yang kaku dan
mengekang. Mereka tidak menyukai adanya aturan-aturan yang membuat
mereka merasa tidak bisa bebas bergerak sesuai dengan keinginan mereka.
Mereka lebih menyukai pendidikan non formal yang mereka dapat
langsung dari lingkungan mereka baik melalui pengalaman langsung,
berdiskusi atau pun juga membaca.
Secara umum, penampilan mereka tampak nyentrik yang khas
dengan pasangan aksesoris piercing di muka atau bagian tubuh lainnya.
Rata-rata mereka mempunyai lebih dari satu piercing di tubuh mereka.
Bagi mereka, semakin terlihat mempunyai piercing, mereka akan semakin

merasa bangga. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika piercing
mereka benar-benar terlihat mencolok dengan aksesoris yang dikenakan di
beberapa bagian tubuh seperti di telinga dan lidah. Bahkan di bagian tubuh
yang tertutup seperti di puting susu. Mereka tak sungkan-sungkan lagi
untuk sebisa mungkin berusaha memperlihatkan aksesoris piercing mereka
dan juga menambah jumlah aksesoris agar terlihat keren dan beda dari
orang-orang pada umumnya.
Para pelaku body piercing tindakan piercing atau menindik bagianbagian tertentu dari tubuh merupakan sebuah bentuk ekspresi perasaan
untuk membuat penampilan menjadi berbeda dibandingkan dengan orangorang pada umumnya. Pemakaian berbagai aksesoris piercing seperti
anting-anting atau giwang yang lazimnya dipakai di telinga seorang
perempuan merupakan sebuah bentuk penyimpangan yang menyenangkan.
Sebab, dengan memakai aksesoris di bagian-bagian tubuh yang
menurut masyarakat tidak lazim, para piercer merasa mereka menjadi
obyek perhatian yang menarik untuk dilihat. Namun ada pula pelaku body
piercing yang menganggap tindakan tersebut merupakan ungkapan
kemarahan, kekecewaan dan perasaan negatif lain atas kondisi yang
menimpanya. Mereka mempiercing tubuh karena ingin melarikan diri dari
kenyataan pahit yang menimpanya. Dengan melakukan piercing, mereka
akan terhibur dan hati mereka menjadi senang. Kepenatan dalam hati pun
akan hilang sesaat.

Mereka tidak peduli dengan anggapan dan penilaian orang lain
terhadap piercing yang dilakukan. Yang terpenting bagi mereka yakni bisa
meluapkan perasaan dan berhasil melakukan hal sesuai dengan keinginan
mereka. Mereka juga merasa bebas bisa melakukan tindakan tanpa ada
batasan norma masyarakat yang mengatur. Menurut mereka, norma-norma
sosial yang berlaku di masyarakat dinilai kaku dan membatasi seseorang
mementukan sikap sesuai pilihan dan keinginan hidup. Mereka merasa
bebas bisa melakukan sesuatu hal dalam penampilan tanpa ada ikatan kaku
yang mengatur.
Sedangkan komunikasi yang mereka terapkan dengan teman-teman
atau pun juga dengan orang-orang pada umumnya pun juga baik.
Hubungan dengan teman-teman sesama pelaku body piercing juga baikbaik saja. Jika saling kenal, mereka akan bertegur sapa. Namun, jika tidak
saling kenal, mereka cenderung tidak menyapa. Mereka tidak disangkal
tetap saja ada orang yang memberi cap yang buruk atas penampilan
mereka. Bagi mereka, selama orang-orang baik maka mereka pun akan
bersikap baik pula pada orang-orang tersebut.
Sementara, pihak keluarga menganggap penampilan piercer yang
memakai

aksesoris

anting-anting

dan

berpenampilan

nyleneh

dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya tersebut memang
sempat membuat malu. Sebab, penampilan yang mereka tunjukkan
dianggap masyarakat umum sebagai hal aneh, tidak wajar dan ditafsirkan
negatif seperti pelaku tindakan kriminal. Namun, lama kelamaan karena

para piercer mengambil sikap masa bodoh atau tidak menggubris omongan
orag lain tentang penampilan mereka maka akhirnya keluarga menerima
mereka dengan segenap penampilan yang mengenakan piercing tersebut.
Di bagian lain, masyarakat menilai tindakan melakukan body
piercing telah menyalahi kodrat. Sebab, jika melihat jumlah pelaku body
piercing yang kebanyakan merupakan kaum laki-laki, maka piercing jelas
telah menyalahi kodrat sebagai laki-laki. Sehingga mereka menilai bahwa
aksesoris body piercing yang banyak dikenakan tersebut ditanggalkan saja.
Menurut mereka, tindakan menindik telinga atau bagian tubuh lainnya dan
dipasang aksesoris piercing itu dinilai hanya merupakan upaya meniru
orang-orang luar negeri atau meniru budaya barat yang kini banyak
dibawa melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
Meskipun demikian, masyarakat mengakui jika para pelaku body
piercing tidak terlihat melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu
lingkungan dan masyarakat di kampung. Kenakalan yang mereka perbuat
masih dalam taraf kenakalan biasa khas anak muda yang kadang berlaku
kurang sopan terhadap orang-orang yang lebih tua. Kenakalan para pelaku
body piercing itu tidak sampai melakukan tindakan kriminal seperti
mencuri atau berkelahi yang menyebabkan suasana kampung tidak
kondusif.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Kebiasaan komunikasi pelaku body piercing
Setelah menilik dan mencermati analisis tentang profil dan
penampilan para pelaku body piercing lengkap dengan alasan mereka
melakukan tindik pada tubuh, praktik mereka dengan body piercing,

anggapan mereka tentang body piercing maupun hubungan komunikasi
dengan para sesama pelaku body piercing, keluaraga maupun masyarakat
umum maka di sini dapat diketahui keberadaan pelaku body piercing
tersebut di tengah masyarakat maupun penerimaan masyarakat terhadap
mereka.
a. Praktek
Mereka melakukan praktik body piercing di tempat-tempat
yang bervariasi. Ada yang melakukanya di rumah mereka sendiri,
rumah teman atau studio piercing yang khusus untuk praktik body
piercing. Variasi lokasi praktik itu dipilih sesuai kebutuhan dan
keinginan mereka. Tak ada lokasi khusus yang membuat mereka
terpaku pada tempat tertentu.
Para pelaku body piercing memiliki fleksibilitas lokasi sesuai
dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Jika menurut mereka,
piercing cukup dilakukan di rumah maka mereka akan melakukannya.
Namun jika mereka merasa harus ada jaminan kesehatan dan juga
sterilisasi tempat dan selama proses piercing itu dilakukan, maka
mereka akan lebih memilih melakukannya di studio piercing yang
menggunakan

seperangkat

alat

tindik

lengkap

kebersihannya.
b. Struktur dominan yang dihadapi para informan yakni:
1. Generasi tua

dan

terjaga

Para pelaku body piercing selalu berhadapan dengan nilainilai yang dianut para orangtua mereka. Hal ini tidak mudah dilalui
para piercer karena posisi subordinat yang mereka miliki sebagai
anak dalam keluarga. Tindakan body piercing yang diidentikkan
nilai-nilai maupun perilaku pemberontakan anak muda dianggap
bertentangan oleh para orangtua informan. Para orangtua informan
tersebut menganggap body piercing sebagai tindakan untuk
mengubah penampilan menjadi layaknya para pelaku kejahatan
atau kriminal yang kerap diidentikkan dengan body piercing.
Sementara para informan menganggap body piercing
sebagai ekspresi rasa seni, eksapresi perasaan maupun pilihan yang
bebas dipilih dalam berpenampilan menganggap tindakan itu sahsah saja dilakukan. Mereka menolak tindakan mempiercing tubuh
diidentikkan dengan penampilan para pelaku kejahatan atau
kriminal. Mereka menolak anggapan atau pandangan bahwa
mereka juga tak beda dengan para pelaku kriminal.
Sehingga dengan demikian ada perbedaan pandangan
antara para informan dengan orangtua mereka. Langkah yang
kemudian diambil oleh para pelaku body piercing yakni tidak
banyak

berkomentar

saat

ditanya

mengenai

keputusan

mempiercing tubuh. Ada yang memberi jawaban kepada orangtua.
Ada pula yang memilih tidak menjawab lantaran argumentasi
mempiercing tubuh yang akan diberikan kepada orangtua tetap

tidak akan diterima dengan baik. Apapun komentar atau pertanyaan
yang mereka terima dari orangtua, mereka tidak meninggalkan
body piercing lantaran sudah telanjur menyukai.
Sementara, pihak keluarga menganggap penampilan piercer
yang memakai aksesoris anting-anting dan berpenampilan nyleneh
dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya tersebut
memang sempat membuat malu. Sebab, penampilan yang mereka
tunjukkan dianggap masyarakat umum sebagai hal aneh, tidak
wajar dan ditafsirkan negatif seperti pelaku tindakan kriminal.
Langkah yang diambil para orangtua yakni tetap berusaha
menanyakan alasan mempiercing tubuh kepada anak-anak mereka.
Entah mendapatkan jawaban memuaskan atau tidak, para orangtua
ini akhirnya tetap tidak bisa memaksa anak-anak mereka
meninggalkan piercing. Sehingga pada akhirnya para orangtua
menyerah dan menerima pilihan anak-anak mereka. Mereka
memegang prinsip, selama anak-anak tidak melakukan tindakan
kriminal

atau

kejahatan,

maka

mereka

tidak

akan

mempermasalahkan body piercing yang dilakukan anak-anak
mereka.
2. Tradisi atau budaya dan norma yang berlaku di masyarakat
Body piercing atau menindik anggota tubuh bukan
merupakan ajaran budaya dari Indonesia. Budaya atau tradisi
budaya Indonesia, terutama Jawa, yang santun tidak mengajarkan

budaya menindik bagian-bagian tubuh seperti hidung, telinga lidah,
puting susu dan bahkan organ kemaluan untuk kemudian dipasangi
aksesoris seperti giwang atau anting-anting. Terlebih lagi jika
tindikan itu dilakukan pada anggota tubuh kaum laki-laki.
Sehingga, tindakan menindik bagian-bagian tubuh itu
dianggap menyimpang dari ajaran tradisi atau budaya dan juga
norma yang berlaku di masyarakat. Masyarakat menganggap para
pelaku body piercing harus segera meninggalkan tindakan
menindik tubuh dan berlaku wajar sesuai dengan

budaya atau

tradisi yang berlaku di masyarakat umum.
Namun, karena para pelaku body piercing itu menganggap
tindakan menindik tubuh sebagai ekspresi seni atau ekspresi
perasaan untuk menunjukkan bahwa mereka ingin bebas dari
aturan atau tradisi yang dianggap kaku dan mengekang, maka
anggapan bahwa mereka menyimpang dari norma atau tradisi tetap
tidak dipedulikan. Mereka tidak meninggalkan body piercing dan
justru bertekad akan mempertahankannya sampai waktu tak
terhingga. Mereka berprinsip bahwa mereka tidak berbeda dari
masyarakat umum. Yang berbeda hanya pada penampilan.
Sedangkan mereka tidak melakukan tindakan kejahatan atau
mengganggu masyarakat seperti yang disangkakan orang-orang
terhadap para pelaku body piercing.
c. Komunikasi dengan masyarakat umum

Dalam menjalin komunikasi atau interaksi dengan masyarakat
umum, para pelaku body piercing tidak menunjukkan perlakuan
khusus. Hubungan komunikasi mereka dengan masyarakat umum
dijalankan sewajarnya. Artinya, jalinan komunikasi yang dilakukan
tetap dijalankan dua arah. Namun demikian, jika tidak mendapat
tanggapan positif dari masyarakat, mereka tidak akan berharap lebih.
Apabila sapaan mereka mendapat sambutan baik, maka mereka
akan terus berlaku baik dan berusaha menjaga iklim positif tersebut.
Namun, apabila tidak mendapatkan sambutan baik, maka mereka
memilih untuk tidak melanjutkan interaksi maupun komunikasi.
Di bagian lain, masyarakat menilai tindakan melakukan body
piercing telah menyalahi kodrat. Sebab, jika melihat jumlah pelaku
body piercing yang kebanyakan merupakan kaum laki-laki, maka
piercing jelas telah menyalahi kodrat sebagai laki-laki. Sehingga
mereka menilai bahwa aksesoris body piercing yang banyak dikenakan
tersebut ditanggalkan saja. Menurut mereka, tindakan menindik telinga
atau bagian tubuh lainnya dan dipasang aksesoris piercing itu dinilai
hanya merupakan upaya meniru orang-orang luar negeri atau meniru
budaya barat yang kini banyak dibawa melalui media massa baik cetak
maupun elektronik.
Meskipun demikian, masyarakat mengakui jika para pelaku
body piercing tidak terlihat melakukan tindakan-tindakan yang
mengganggu lingkungan dan masyarakat di kampung. Kenakalan yang

mereka perbuat masih dalam taraf kenakalan biasa khas anak muda
yang kadang berlaku kurang sopan terhadap orang-orang yang lebih
tua. Kenakalan para pelaku body piercing itu tidak sampai melakukan
tindakan kriminal seperti mencuri atau berkelahi yang menyebabkan
suasana kampung tidak kondusif.
Dalam berkomunikasi dengan sesama pelaku body piercing,
mereka tidak memperlakukan para pelaku body piercing secara khusus.
Perlakuan kepada sesama pelaku body piercing sama dengan yang
ditunjukkan kepada masyarakat umum. Jika saling kenal, mereka akan
bertegur sapa. Namun, jika tidak saling kenal, mereka cenderung tidak
menyapa. Mereka tidak disangkal tetap saja ada orang yang memberi
cap yang buruk atas penampilan mereka. Bagi mereka, jika dalam
berkomunikasi atau mendapat sambutan baik dari pelaku body piercing
lainnya, maka mereka juga akan berlaku baik dan berusaha tetap
menjaga iklim komunikasi tersebut. Namun jika tidak mendapatkan
penerimaan yang baik, maka mreka memilih tidak melanjutkan
interaksi maupun komunikasi.
Dalam berkomunikasi baik dengan masyarakat umum maupun
dengan sesama dengan pelaku body piercing, para piercer tidak
menggunakan bahasa tertentu yang khusus. Bahasa yang dipergunakan
dalam kehidupan sehari-hari sama dengan yang digunakan masyarakat
umum. Jika dalam masyarakat umum terdapat ragam bahasa prokem
atau bahasa gaul yang biasa dipakai masayarakat maka bahasa tersebut

juga digunakan para pelaku body piercing dengan tidak mengubah arti
bahasa prokem atau bahasa gaul itu. Sehingga tak ada perbedaan atau
eksklusifikas penggunaan bahasa antara pelaku body piercing dengan
masyarakat umum.
2. Karakteristik pelaku body piercing
Maraknya orang-orang yang mengikuti fenomena body piercing
atau menindik bagian tubuh untuk dipasangi berbagai aksesoris semakin
terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena yang kebanyakan diikuti
anak-anak muda itu karena penampilan mereka yang nyentrik dengan
aksesoris anting-anting atau giwang di sejumlah bagian tubuh dianggap
atau dipersepsi masyarakat sebagai hal negatif.
Dari semua data informan yang dipaparkan dalam penyajian dan
analisis data, mereka memiliki kebiasaan komunikasi yang hampir sama.
Hal ini berkaitan erat dengan latar belakang sosio kultural para informan.
Sejauh ini, kebiasaan itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka
seperti berhubungan dengan keluarga, teman, sahabat, saudara, maupun
masyarakat pada umumnya. Pada akhirnya, interaksi para informan
dengan lingkungan sekitarnya tersebut mempengaruhi atau menimbulkan
efek tentang bagaimana mereka menjalani aktivitas mereka sehari-hari
sebagai pelaku body piercing atau yang biasa disebut sebagai piercer.
Karakteristik para pelaku body piercing tersebut yakni:
a. Usia.

Para pelaku body piercing berada pada usia yang dapat
dikatakan muda yaitu berkisar antara 16 tahun hingga 25 tahun.
Meskipun demikian, ada sebagian kecil pelaku body piercing yang
sudah berusia lebih dari 25 tahun.
b. Pekerjaan
Profil mereka memiliki kemiripan sebagai anak muda atau
orang dalam usia muda yang belum memiliki pekerjaan tetap yang bisa
menghasilkan pendapatan. Meskipun demikian, ada juga para pelaku
body piercing yang bekerja. Umumnya pekerjaan yang mereka tekuni
dalam bidang bisnis seperti membuka toko pakaian, bengkel mobil
atau motor, membuka usaha sablon baju atau kaos, membuka usaha
rental komputer atau warung Internet (Warnet) hingga usaha
pembuatan stiker.
c. Pendidikan
Pada umumnya mereka mempunyai pendidikan terakhir yang
tidak tinggi. Hal itu dikarenakan mereka mempunyai kecenderungan
yang sama yaitu tidak menyukai pendidikan formal di bangku sekolah
yang mereka anggap mempunyai aturan yang kaku dan mengekang.
Mereka tidak menyukai adanya aturan-aturan yang membuat mereka
merasa tidak bisa bebas bergerak sesuai dengan keinginan mereka.
Mereka lebih menyukai pendidikan nonformal yang mereka dapat
langsung dari lingkungan mereka baik melalui pengalaman langsung,
berdiskusi atau pun juga membaca.

d. Latar belakang ekonomi keluarga
Umumnya, para pelaku body piercing berasal dari golongan
ekonomi menengah ke bawah. Ada yang berasal dari keluarga broken
home, namun

demikian ada juga para pelaku body piercing yang

berasal dari keluarga yang harmonis.
e. Motivasi melakukan body piercing
Motivasi mereka melakukan body piercing pun juga tak jauh
berbeda seperti sebagai sebuah keisengan belaka, keinginan meniru
perilaku orang lain, ajang pelarian dari realitas hidup agar bisa
mendapatkan kesenangan dan bisa melupakan kenyataan yang
sebenarnya.
Menurut penuturan para informan, body piercing merupakan
bentuk pelahiran perasaan atau keinginan terhadap kebebasan. Aturanaturan yang hidup di masyarakat, baik yang berasal dari orangtua
maupun masyarakat itu sendiri dinilai kaku dan mengekang rasa
kebebasan mereka dalam berekspresi. Sehingga mereka memilih
mengambil jalan tersendiri yang benar-benar berbeda dan justru
menyimpang dari norma yang berlaku.
Pilihan jalan yang oleh masyarakat dinilai ekstrim itu sengaja
dipilih para informan yang merupakan pelaku body piercing itu
sengaja dilakukan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak menyukai
aturan

yang

diberlakukan

dalam

masyarakat.

Mereka

ingin

menunjukkan kepada orangtua dan juga masyarakat pada umumnya

bahwa mereka tidak bisa diatur oleh norma. Mereka ingin
menunjukkan bahwa mereka bisa memilih hal-hal atau tindakan secara
bebas sesuai keinginan mereka tanpa ada batasan.
Mereka ingin membuktikan bahwa aturan yang ada di
masyarakat bisa dilanggar. Dengan melanggar aturan itu, mereka bisa
tetap hidup dengan

damai. Bahkan dengan melanggar atau

menyimpang dari aturan, mereka justru bebas melakukan hal-hal yang
menyenangkan namun tetap bertanggung jawab.
f. Penampilan pelaku body piercing (piercer)
Secara umum, penampilan mereka tampak nyentrik yang khas
dengan pasangan aksesoris piercing di muka atau bagian tubuh
lainnya. Rata-rata mereka mempunyai lebih dari satu piercing di tubuh
mereka. Bagi mereka, semakin terlihat mempunyai piercing, mereka
akan semakin merasa bangga. Oleh karena itu tidaklah mengherankan
jika piercing mereka benar-benar terlihat mencolok dengan aksesoris
yang dikenakan di beberapa bagian tubuh seperti di telinga dan lidah.
Bahkan di bagian tubuh yang tertutup seperti di puting susu. Mereka
tak

sungkan-sungkan

lagi

untuk

sebisa

mungkin

berusaha

memperlihatkan aksesoris piercing mereka dan juga menambah jumlah
aksesoris agar terlihat keren dan beda dari orang-orang pada
umumnya.
Para pelaku body piercing tindakan piercing atau menindik
bagian-bagian tertentu dari tubuh merupakan sebuah bentuk ekspresi

perasaan untuk membuat penampilan menjadi berbeda dibandingkan
dengan orang-orang pada umumnya. Pemakaian berbagai aksesoris
piercing seperti anting-anting atau giwang yang lazimnya dipakai di
telinga seorang perempuan merupakan sebuah bentuk penyimpangan
yang menyenangkan.
Sebab, dengan memakai aksesoris di bagian-bagian tubuh yang
menurut masyarakat tidak lazim, para piercer merasa mereka menjadi
obyek perhatian yang menarik untuk dilihat. Namun ada pula pelaku
body piercing yang menganggap tindakan tersebut merupakan
ungkapan kemarahan, kekecewaan dan perasaan negatif lain atas
kondisi yang menimpanya. Mereka mempiercing tubuh karena ingin
melarikan diri dari kenyataan pahit yang menimpanya. Dengan
melakukan piercing, mereka akan terhibur dan hati mereka menjadi
senang. Kepenatan dalam hati pun akan hilang sesaat.
Mereka tidak peduli dengan anggapan dan penilaian orang lain
terhadap piercing yang dilakukan. Yang terpenting bagi mereka yakni
bisa meluapkan perasaan dan berhasil melakukan hal sesuai dengan
keinginan mereka. Mereka juga merasa bebas bisa melakukan tindakan
tanpa ada batasan norma masyarakat yang mengatur. Menurut mereka,
norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat dinilai kaku dan
membatasi seseorang mementukan sikap sesuai pilihan dan keinginan
hidup. Mereka merasa bebas bisa melakukan sesuatu hal dalam
penampilan tanpa ada ikatan kaku yang mengatur.

B. Saran
1. Para pelaku body piercing harus tahu ada anggapan atau persepsi
masyarakat tentang body piercing sebagai hal nyentrik atau dipandang
aneh. Mereka juga harus sadar bahwa apa yang mereka lakukan bukan
merupakan ajaran budaya atu tradisi di masyarakat. Sangat wajar jika
kemudian

masyarakat

melihat

para pelaku

body piercing

telah

menyimpang dari budaya. Maka dalam membina hubungan

atau

berkomunikasi dengan masyarakat umum, hendaknya para pelaku body
piercing tetap berlaku wajar dan tidak eksklusif. Mereka juga harus
mengevaluasi perilaku mereka yang oleh masyarakat dinilai kurang sopan
terhadap unggah-ungguh. Boleh saja berbuat sesuatu tapi tetap ada
batasan. Ada tanggung jawab yang diemban setiap orang dalam setiap
tutur kata atau tingkah lakunya. Bukan berbuat sesuka hati tanpa
memperhatikan orang lain. Sebab, di sekitar kita ada masyarakat yang
menyertai kita. Tidak hanya meminta masyarakat memahami keberadaan
pelaku body piercing namun pelaku body piercing juga harus memahami
keberadaan budaya yang ada di masyarakat.
2. Masyarakat umum juga harus tahu bahwa ada body piercing sebagai
kebudayaan modern yang dianut sebagian orang. Penampilan pelaku body
piercing yang beda dari masyarakat umum harus ditanggapi dengan
bijaksana, bukan langsung persepsi negatif. Suasana komunikasi yang
dibangun tetaplah harus sewajar mungkin. Sebab, semakin para pelaku

body piercing tidak dipandang negatif dan diperlakukan sama maka
mereka akan tahu bahwa mereka diterima dan tidak diasingkan.
Masyarakat harus menghormati keinginan mereka dalam berpenampilan
yang berbeda dari masyarakat.
3. Hendaknya dilakukan lagi penelitian tentang jejaring komunikasi
antarpelaku body piercing atau antara pekau body piercing dengan
masyarakat umum yang akan memperlihatkan keberadaaan dan hubungan
komunikasi yang lebih mendalam. Dengan penelitian ini dapat dilihat
dengan menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana upaya membangun
interaksi maupun komunikasi antarpelaku body piercing maupun antara
pelaku body piercing dengan masyarakat.
4. Selain itu dilakukan juga penelitian tentang peran media massa dalam
menyebarkan body piercing. Penelitian ini berguna untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh terpaan media massa terhadap anak muda dalam
mempengaruhi pikiran dan tindakan mereka untuk mengikuti tindakan
menindik tubuh sebagai salah satu bentuk budaya modern atau budaya
populer.
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