
ABSTRAK 

 

Keberadaan komunitas dangdut di cafe monkasel (monumen kapal selam) 
Surabaya, merupakan suatu bentuk fenomena sosial yang menarik dengan gaya 
hidup yang khas. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, maka dapat 
dikemukakan fokus permasalahannya yaitu, bagaimanakah proses terbentuknya 
“komunitas dangdut” di cafe monkasel (monumen kapal selam)  Surabaya dan 
apakah terbentuknya komunitas dangdut tersebut sudah menjadi bagian dari gaya 
hidup. 

Untuk menjawab fokus permasalahan tersebut, peneliti menggunakan 
metode penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data, peneliti memakai metode 
kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi 
berupa foto. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dari informan dan 
data sekunder dari foto hasil penelitian. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa terbentuknya komunitas 
dangdut cafe monkasel awalnya tidak di rencanakan, terbentuk melalui proses 
yang mudah dan relatif singkat, semua itu karena sikap para anggotanya yang 
terbuka dan ramah terhadap orang lain. Pada awalnya masing-masing pengunjung 
yang datang ke cafe monkasel memiliki tujuan yang berbeda, namun tujuan 
dibalik semua itu adalah sama, yaitu sama-sama menggemari musik dangdut. 
Karena hal itulah yang kemudian mendasari dan mendorong mereka membentuk 
suatu komunitas dangdut cafe monkasel. Untuk lebih mempererat hubungan antar 
sesama anggota komunitas, diadakan berbagai macam kegiatan, misalnya: arisan, 
latihan dansa, dan kegiatan sosial lainnya.  

Gaya hidup dapat berkembang cepat dalam “komunitas dangdut”, karena 
didorong oleh keterbukaan, pluralisme tindakan, dan aneka ragam otroritas yang 
ada di dalamnya. Gaya hidup yang diperlihatkan komunitas dangdut cafe 
monkasel adalah gaya hidup fun (hura-hura), estetisasi (gaya dan desain menjadi 
lebih penting dari pada fungsi), lookism (bila tampilan Anda lebih baik, maka 
Anda akan lebih sukses dalam kehidupan). “Komunitas dangdut” ini tidak terlihat 
berorientasi ke depan, artinya dimana semua hal dilakukan dan dijalani pada masa 
sekarang dibiarkan mengalir apa adanya. Dalam kesemua hal yang terkait dengan 
gaya hidup dan pandangan hidup “komunitas dangdut” di cafe monkasel, banyak 
terjadi suatu paradoksitas, dimana kesemuanya dapat dipahami sebagai bagian 
dari era post-modernisme. 
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