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Penelitian ini berfokus pada analisis gambaran kultur hip hop dalam lagu komunitas 

Saints Row Soerapbaja yang berjudul “Saints Row Itu Hip Hop!!!” dan “Filosofi MIC”. 

Asumsi dasar peneliti bahwa dalam teks lirik lagu tersebut terdapat gambaran kultur hip hop 

yang ditampilkan oleh komunitas Saints Row Soerapbaja. Berpijak pada konsepsi kultur hip 

hop maka jawaban penelitian ini akan ditentukan dari bagaimana komunitas hip hop Saints 

Row Soerapbaja mewacanakan bentuk-bentuk kultur hip hop yang disampikan dan 

ditampilkan ke khalayak. Gambaran kultur yang direpresentasikan dalam teks ini tidak lepas 

dari formasi diskursif pelibat wacana dan konteks sosio-kultural. Dengan demikian, peneliti 

menggunakan metode Analisis Wacana Kritis dari Norman Fairclough. Hal tersebut 

dikarenakan asumsi awal peneliti yang menduga bahwa gambaran kultur hip hop yang 

direpresentasikan akan bersinggungan dengan kuatnya arus utama kultur dominan yang 

ditampilkan di dalam lagu-lagu Saints Row Soerapbaja. 

Dari hasil analisis data, didapatkan bahwa gambaran kultur hip hop komunitas Saints 

Row Soerapbaja mengandung tiga bentuk kultural. Pertama, kultur nilai yang mencerminkan 

perjuangan dan perlawanan. Kedua, kultur tindakan yang mencerminkan tindakan seperti 

gangsta rap. Ketiga, kultur simbolik yang ditampilkan dalam penggunaan simbol-simbol 

kultur hip hop. Ketiga bentuk kultural tersebut telah menjadi perekat sosial komunitas dan 

penegasan subkultur hip hop komunitas Saints Row Soerapbaja.  
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PENDAHULUAN 

 Penelitian ini merupakan analisis wacana kultur  hip hop yang direpresentasikan oleh 

komunitas hip hop Saint‟s Row Soerapbaja. Kultur hip hop dari komunitas hip hop Saint‟s 

Row Soerapbaja direpresentasikan melalui lirik lagu yang mereka sampaikan ke khalayak. 

Dalam penelitian ini, lirik lagu yang menjadi kajian peneliti adalah lirik lagu yang diciptakan 

dan dinyanyikan oleh rapper yang tergabung dalam komunitas Saint‟s Row Soerapbaja. Lirik 

lagu yang dikaji dalam penelitian ini merupakan lirik lagu yang memiliki nilai-nilai filosofis 

hip hop dan merepresentasikan nuansa kultur hip hop. Dengan demikian, peneliti berharap 

dapat mengambarkan pesan wacana kultur hip hop yang direpresentasikan dalam lirik lagu 

komunitas hip hop Saint‟s Row Soerapbaja tersebut. 

Peneliti memiliki asumsi dasar bahwa dalam lirik lagu yang diciptakan dan 

dinyanyikan oleh komunitas hip hop Saint‟s Row Soerapbaja menyampaikan pesan kultur hip 

hop tertentu dan berbeda dengan kultur hip hop Amerika maupun dengan kultur hip hop 
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komunitas lain yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi signifikan untuk diteliti karena pada 

dasarnya sebuah kultur, baik itu kultur hip hop dikonstruksikan melalui pelbagai macam 

proses dan konteks sosial yang memiliki keragaman situasi dari setiap komunitas hip hop. 

Proses dan konteks semacam ini lah yang juga telah membentuk kultur dari komunitas hip 

hop Saints Row Sorepabaja. 

. Terminologi hip hop setidaknya digunakan untuk merujuk pada tiga aspek. Pertama, 

hip hop merujuk pada kelompok kolektif yang berhubungan dengan seni pada bidang media 

yang berbeda (visual, suara, dan gerakan) yang dipraktikkan oleh kelompok Afro-Karibia, 

Afro-Amerika, dan lingkungan masyarakat Latina di New York pada tahun 1970-an. Kedua, 

terminologi hip hop mengacu pada bentuk musik populer yang berkembang atau 

dikembangkan dari kultur hip hop itu. Untuk hal ini, hip-hop kerap kali diidentikan dengan 

jenis musik tertentu yang telah menjadi bagian dari produk musik popular. Hal dikarenakan 

sering dilupakannya bahwa hip hop sebagai bentuk kultural sudah sebelum dikenal sebagai 

genre musik populer. Ketiga, terminologi hip hop digunakan untuk menyebut sekumpulan 

kaum muda Afrika-Amerika kontemporer, terlepas dari keterkaitan mereka dengan musik hip 

hop atau elemen kultural hip hop yang lain. Hip hop dalam konteks ini adalah definisi 

kultural yang digunakan untuk menyebut suatu “sikap hip hop” atau “generasi hip hop”. 

Dalam hal ini mengacu pada stereotip sosio-kultural suatu kelompok usia, kelas atau ras 

tertentu (Schloss, 2009: 4-6). 

Hip hop merupakan gerakan kultural yang terdiri dari beberapa elemen sebagai 

pembentuknya. Jika ditelisik secara mendalam, ada semacam pandangan umum yang 

disepakati oleh para sejarahwan bahwa kultur hip hop dikonstruksi atas empat elemen kultur 

yang mendasar, yakni, DJ-ing, Grafiti, B-Bying/B-Girl, dan MC-ing. Masing-masing elemen 

hip hop berfungsi sebagai metode ekspresi dan aktualisasi diri yang bersandar pada daya 

kreativitas setiap pelakunya. Setiap elemen memiliki akar pertumbuhan, yang secara 

kebetulan tumbuh di perkotaan dengan lingkungan sosial yang buruk, ekonomi yang kacau, 

dan dinamika politik yang tanpa harapan. Seiring berkembang dan bergeraknya dinamika 

kultural hip hop, inovasi terus bertambah dengan memasukkan elemen baru seperti halnya 

beat boxing, fashion, bahasa, dan banyak elemen kultur lainnya. Kesemuaan elemen tersebut 

saling membangun satu gerakan kultural dan dapat diidentifikasi sebagai kultur hip hop 

(Price, 2006: 21; 105). 

Sebagai sebuah gerakan kultural, hip hop tidak lepas dari serangakaian praktik 

kekerasan. Produk kultur yang lahir dari masyarakat urban Afro-Amerika ini telah mengalami 

beberapa rangkaian episode kelam yang mewarnai dinamika gerakan kulturalnya. Fakta ini 



telah terekam dengan baik dalam ingatan sejarah, terlebih bagi para penganut kultur hip hop 

itu sendiri. Fenomena konflik kekerasan dan kejahatan di perkotaan, melibatkan kelompok-

kelompok kekerasan terhimpun dalam bentuk gangs yang berkembang pada dekade 80-an. 

Bahkan kepolisian setempat yang tergabung dalam New York Police Departement (NYPD) 

telah mempublikasikan sejumlah daftar kelompok gangs yang tercatat sebagai kelompok 

kriminal. Hal ini dipublikasikan dalam laporan yang berjudul “The Bronx Youth Gang Task 

Force”. Ketika kekacauan sosial, pembunuhan antar anggota gangs, dan kejahatan semakin 

memuncak, timbul kesepakatan untuk menciptakan perdamain. Selain itu, para pemimpin 

dari masing-masing kelompok gangs bersepakat mencari jalan alternatif untuk menumpahkan 

ekspresi kekerasan dan frustasi sosial melalui aktifitas tarian di jalanan yang kemudian 

menjadi salah elemen dari kultur gerakan hip hop (Price, 2006: 10). Praktik-praktik inilah 

yang kemudian mengidentikan gerakan Hip-Hop dengan gerakan kulit hitam afro-amerika 

atau gerakan black culture (Price, 2006).  

Mengenai identiknya gerakan hip-hop dan balck culture, para pelaku kultur hip hop 

sendiri telah membantah keras anggapan pengetahuan umum semacam ini. Hip hop bukanlah 

dominasi dari black culture, melainkan, hip hop adalah gerakan kultural itu sendiri dan tidak 

tersegmentasi oleh arus kultural tertentu. Karakter yang melekat dalam gerakan kultural hip 

hop dibangun di atas keragaman ras, kelompok etnik, gaya dan kultur. Tidak cukup hanya itu, 

gerakan kultural hip hop juga tercipta dari keragaman usia, kebangsaan, dan keragaman dari 

para pelaku kultur hip hop. Pondasi demikian telah memberikan sumbangsih dalam 

membangun hip hop sebagai gerakan kultural yang telah banyak dikenal dewasa ini 

(NyceStylez dalam Bambaataa, 2005: 115). 

Fenomena kekerasan yang melekat dalam jagat musik rap memang cukup berasalan 

sering dengan munculnya fenomena gangsta rap . Dalam dimensi sosial politik, gangsta rap 

tidak hanya sebatas subgenre musik rap yang tengah populer, namun juga merupakan bagian 

dari ideologi yang tumbuh dalam ruang musik rap. Dengan tampil sebagai ideologi, gangsta 

rap merupakan hasil refleksi dari pencerminan nilai-nilai, realitas kekerasan, dan kejahatan di 

tengah-tengah kehidupan perkotaan. Nilai-nilai ideologi ini dapat dicermati melalui lirik-lirik 

rap yang digunakan sebagai medium pemberontakan melawan pelbagai macam aspek 

kehidupan sosial masyarakat, dan seringkali merujuk pada kekerasan dan kejahatan yang 

timbul sebagai bagian dari aspek tersebut. Dalam praktiknya, gangsta rap membangun 

identitas didasarkan pada ideologi perlawanan terhadap tirani kelompok mayoritas 

(http://www.hiphoparea.com/rap/hip-hops-ideologies-of-rebellion.html  diakses pada 28 

April 2016). 
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Mendunianya gerakan kultural hip hop disebabkan karena proses komodifikasi dari 

industri kultural musik populer Barat. Debut album perdana dari salah satu elemen kultur hip 

hop, yakni elemen rap/MC-ing, digawangi oleh album yang dikeluarkan oleh Sugar Hill dari 

Rapper Delight. Meskipun album ini bukan contoh terbaik dari bukti mendunianya kultur hip 

hop, tetap saja album perdana ini menjadi penghubung bagi elemen kultur lain untuk 

mendunia. Album ini telah menjadi album hip hop terbanyak terjual sepanjang masa (Price, 

2006: 81-83) 

Gerakan kultural hip hop telah memasuki babak baru untuk meramaikan keragaman 

kultural Barat yang berkembang di tanah air pada dekade 90-an. Pengarusutamaan kultural 

hip hop digawangi oleh rapper Iwa K. Selain itu, gerakan kultural hip hop di tanah air juga 

berkembang dengan sumbangsih dari kelompok rapper yang tergabung dalam Boyz Got No 

Brain dan NEO. Pada kisaran dekade 90-an ini lah, kultur hip hop mulai digemari, ditandai 

dengan ramainya genre musik rap yang berhasil merebut hati penggemar musik populer di 

tanah air. Album musik kompilasi Pesta Rap 1, Pesta Rap 2, dan Pesta Rap 3 menjadi salah 

satu indikator untuk mengukur perkembangan gerakan kultural hip hop Indonesia. Album 

kompilasi ini merupakan kolaborasi rapper yang diwadahi oleh GUEST MUSIC 

(http://magz.hiphopheroes.net/info/knowledge/history-of-indonesian-hiphop.html diakses 

pada 28 April 2016). 

Gerakan kultural hip hop di Indonesia mengalami dinamika pasang surut tidak hanya 

dilihat dari jumlah penggemar musik rap maupun pelaku kultur hip hop saja, kultur hip hop 

sempat mendapat perlakuan represif dari negara. Merujuk pada informasi yang berhasil 

dihimpun oleh Majalah Gatra menyebutkan bahwa pada kisaran tahun 1995, wakil presiden 

Indonesia, Baharudin Jusuf (B.J) Habibie melarang berkembangnya gerakan kultural hip hop 

di Indonesia. Melalui pernyataan pers di depan istana negara, B.J. Habibie mengatakan 

bahwa generasi muda tidak sepatutnya diperbudak oleh kultur dari bangsa asing. Karakter 

kultural yang berbeda sama sekali tidak mencerminkan identitas kultur bangsa. Pernyataan 

B.J. Habibie ini merupakan respon terhadap stasiun televisi swasta yang hendak 

menyelenggarakan perlombaan menyanyi musik rap (http://arsip.gatra.com/1995-01-

16/majalah/artikel.php?pil=23&id=54529 diakses pada 28 April 2016). Meskipun sempat 

„dicekal‟, pengakaran hip-hop tidak otomatis tercerabut. Hal ini ditunjukkan dengan tetap 

eksisnya gerakan-gerakan hip-hop dipelbagi daerah, salah satunya Jawa Timur.  

Dalam perkembangan di Jawa Timur, terlebih di kota Surabaya, gerakan kultural 

musik hip hop dapat ditinjau melalui album kompilasi Perang Rap yang berisikan artis-artis 

seperti X-Calibour, Twin Sista, Nukleus dan lain-lain. Dinamika gerakan kultur hip hop di 
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Surabaya pada mulanya di pelopori oleh Ivan The Flava yang notabene merupakan seorang 

penyiar radio. Gerakan kultural hip hop di Surabaya dimulai dengan acara radio yang 

mengusung musik rap yang di buat oleh Ivan The Flava 

(http://magz.hiphopheroes.net/info/knowledge/arief-sejarah-musik-indiependent-surabaya.html  

diakses pada 28 April 2016). Munculnya album kompilasi Perang Rap menjadikan Surabaya 

sebagai barometer musik rap underground Indonesia. Menurut Maviozo, salah seorang rapper 

Surabaya mengatakan bahwa abum personal maupun album kompilasi yang muncul di 

Indonesia, musik hip hopnya berkecenderungan untuk memenuhi kebutuhan pasar industri 

musik. Sehingga kemunculan album kompilasi Perang Rap di Surabaya dapat menjadi bukti 

bahwa gerakan kultural hip hop di Jawa Timur, khususnya Surabaya (Maviozo, 2016). 

Merespon surutnya gerakan kultural hip hop, pada tahun 2009 sejumlah pelaku kultur 

hip hop memutuskan untuk berkongsi dalam satu komunitas hip hop, yakni Saint‟s Row 

Soerapbaja. Dalam perjalanannya, komunitas hip hop Saint‟s row Soerapbaja mengalami 

perkembangan dengan semakin bertambahnya jumlah anggota pelaku kultur hip hop di dalam 

komunitas tersebut. Anggota yang tergabung dalam komunitas hip hop Saint‟s Row 

Soerapbaja tidak hanya terdiri dari rapper, tetapi juga pelaku kultur hip hop lainnya seperti 

DJ (Disk Jokey), Breakdance, B-Girl dan Graffiti. Hal tersebut membuat Saint‟s Row 

Soerapbaja menjadi komunitas hip hop terbesar di Surabaya seperti klaim mereka dalam akun 

online reverbnation (https://www.reverbnation.com/saintsrowsby diakses pada 28 April 

2016).  

Perihal yang mendasari keinginan peneliti untuk menggambarkan kultur hip hop 

Saint‟s row Soerapbaja direpresentasikan dalam lirik lagu rap yang berjudul “Saint‟s row itu 

hip hop!!!” dan “Filosofi Mic”. Berikut kutipan lirik lagu berjudul “Saint‟s Row itu hip 

hop!!!”: 

“bas bas, iya iya gimana liaten itu itu lho yang mana 

anak depan sebelahnya mobil sebelahnya taksi 

oh yang itu kenapa kenapa 

ih hip hop banget pek sumpah dari atas sampai bawah hip hop 

masa sih panggilen pangilen 

bro bro bro  

opo mas 

reneo reneo reneo 

enggeh enggeh 

eh bajumu kok hip hop banget yo  

hip hop yo hip hop yo 

enggak mas aku iki family pride 

aku guduk hip hop aku iki hardcore mas 

lho lholholho lha terus topinya snapback terus bajunya itu ya bas ombrong 

style hip hop hip hop semua ini sepatunya airmake 
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enggak mas iki tetep hardcore gak usah ngeyel aku  hardcore 

lho yaopo rek yaudah yaudah gini aja ya mas 

bas keluarin tu lagunya kita kasi’in buat ini anak 

yaudah yaudah ini deh dengerin buat kamu ya 

enggeh mas 

kasi tau sama temen temen mu ya” 

Sedangkan untuk lagu berjudul “Filosofi Mic”, berikut kutipan lirik lagu tersebut: 

“berawal dari perbedaan diri 

kini menjadi berarti tunjukan totalitas kini 

sebagai organisasi filosofi mic 

berperang tanpa terbukti tak berguna lagi 

terbuka tanpa senjata siapa dia siapa kita siapa mereka 

pembuktian karya tanpa omong kosong belaka inilah kita 

saints row dan sebutkan akan tetap berjaya 

menjual barang rongsokan bertema respect atas nama hiphop 

microphone ku no more drop 

hola we are saints row surabaya punya bukti bukan omong kosong belaka 

reality soulja in the doolly town 

031 tugu pahlawan kami siap berperang 

no money no gun no clan we are one man army 

laskar sakera wani berani mati 

buka mata flowmu rata oposisi bermain kini kami pukul rata 

arah berfikir jejak kalian kini terbaca 

satu nama saints row ini surabaya” 

Berdasarkan pada kutipan dua buah lirik lagu tersebut, peneliti mengasumsikan 

bahwa ada gambar kultur hip hop yang direpresentasikan oleh pelaku kultur hip hop Saint‟s 

row Soerapbaja. Gambaran kultur hip hop ini merupakan karakter kultur hip hop dari 

komunitas hip hop Saint‟s row Soerapbaja. Sehingga masalah penelitian ini adalah melihat 

bagaimana komunitas hip hop Saint’s Row Soerapbaja merepresentasikan kultur hip hop 

melalui lirik lagu mereka. Untuk mengurai dan membuktikan hal ini, peneliti akan memilih 

metode Critical Discourse Analysis (CDA) milik Norman Fairclough sebagai pisau analisa. 

Analisis ini terbagi dalam tiga dimensi yaitu analisis teks, analisis discourse practice, analisis 

sociocultural practice. Analisis dan interpretasi terhadap teks dilakukan berdasarkan teori 

dan referensi yang telah didapat dari berbagai sumber. 

 

PEMBAHASAN 

Peneliti menemukan pesan wacana kultur hip hop dari komunitas hip hop Saints Row 

Soerapbaja tengah dihadapkan pada persoalan kompleks. Di satu sisi, upaya mepresentasikan 

dan menyampaikan kultur hip hop dari komunitas Saint Row Soerapbaja dihadapkan dengan 

beragamnya kultur hip hop yang diusung oleh komunitas hip hop yang berseliweran dalam 

medan diskursus, dan komunitas hip hop Saints Row Soerapbaja ini justru menganggap 

bahwa kultur hip hop yang direpresentasikan oleh komunitas hip hop lain, yang ada di 



Indonesia, tidak (kurang) mencerminkan kultur hip hop yang berkembang di Amerika 

Serikat.  

Pengambaran konteks sosio-kutural yang dirasa tepat pada masa dikonstruksinya teks-

teks lirik lagu dari komunitas hip Saints Row Soerapbaja, yang merepresentasikan kultur hip 

hop adalah masa dimana secara historis, upaya menyampaikan pesan kultur hip hop dari 

komunitas ini, dihadapkan pada kuatnya arus industri kultural yang memproduksi segenap 

kultur-kultur populer di masyarakat. Fakta sejarah tersebut juga diperkuat oleh pernyataan 

Bongky, pelaku kultur komunitas Saints Row Soerapbaja. Berikut petikan wawancaranya: 

“Itu dari tahun ‟99 sampek tahun 2007. Bertahan hip-hop diatas banget. Komunitas 

sebesar Saint Row sudah ada, tapi manajemen, samaan kayak saint row itu pasukan 

record. Itu yang digawangi sama wisa. Itu yang membesarkan nama excalibur, saga, 

san lainnya di kala itu. Karna di Jakarta mengeluarkan Pesta Rap maka di Surabaya 

mengeluarkan Perang Rap. Kompilasi. Saint Row melanjutkan perjuangan sih 

sebenernya.” 

 Namun sebagai catatan, di Surabaya sendiri, kultur hip hop perlahan-lahan mulai 

tergeser dengan kultur populer yang lain. Fenomena ini direpresentasikan  dalam salah satu 

teks lirik lagu yang berjudul “Saints Row Itu Hip Hop”. Lagu yang diciptakan oleh para 

personel rap yang tergabung dalam komunitas hip hop Saints Row Soerapbaja ini sebagai 

respon atas menjamurnya produk kultur musik yang mengusung genre hardcore dan metal. 

Pada penggalan lirik lagu “menunda movement karena belum musimnya hip hop”, semakin 

mempertegas representasi kondisi bahwa kultur hip hop belum menjadi musim, yang 

diartikan sebagai rentang waktu tertentu (http://kbbi.web.id/musim diakses pada 20 

Desember 2016)  kultur populer di Surabaya. Selanjutnya, dalam penggalan lirik “ini kami 

kembali dari era yang semula; membawa bendera yang dulu pernah di angkat bersama; 

sembilan tahun ku berjuang terombang ambing”, merepresentasikan suatu kondisi dari 

komunitas hip hop Saints Row Seorapbaja yang merupakan generasi penerus yang 

melanjutkan dari pelaku kultur hip hop sebelumnya, dalam hal ini adalah X-Calibour, Twin 

Sista, dan Nukleus. 

Dari hasil pembacaan mendalam pada pokok bahasan ini, peneliti mengambil 

kesimpulan awal bahwa wacana kultur hip hop oleh komunitas hip hop Saints Row 

Soerapbaja tengah dihadapkan pada sejumlah tantangan kultural. Pada konteks 

situasionalnya, kultur hip hop telah mengalami masa redup yang cukup lama, yakni hampir 

satu dasawarsa. Kultur hip hop yang pada masa populernya, menempatkan Surabaya sebagai 

rumah bagi pertumbuhan dan perkembangan bagi kultur hip hop. Realitas ini mendapat 

tanggapan yang sinis dari para pelaku kultur hip hop yang tergabung dalam komunitas Saints 

Row Soerapbaja atas tergesernya kultur hip hop dengan produk kultur yang lebih populer, 
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yakni kultur musik hardcore dan metal. Yang juga tidak kalah mengecewakan, tidak ada rasa 

respect dari para remaja (ababil) terhadap simbol-simbol kultur hip hop. Mereka hanya 

menjadikan realitas simbolik kultur hip hop ini sebagai gaya hidup semata. Konteks 

situasional semacam ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku kultur yang tergabung 

dalam komunitas Saints Row Soerapbaja untuk mewacanakan pesan-pesan kultural melalui 

karya-karya bernuansa kultur hip hop. 

Sesungguhnya tidak ada satu demensi kultural pun yang dapat menghindari jerat 

kapitalisme dewasa ini. Simbol-simbol kultur hip hop ini telah menjadi komoditas yang 

bernilai jual tinggi. Fenomena komodifikasi simbol-simbol dari kultur hip hop dapat dibaca 

ketika dengan melihat konteks dinamika dari gerakan kultural hip hop itu sendiri. Yang 

paling menonjol dari pembacaan jalinan kultur hip hop dengan culture industry adalah 

elemen tambahan  fashion dan entrepreneurialism. 

Dinamika gerakan kultural hip hop tengah berupaya untuk membangun sebuah 

penegasan identitas kultural kolektif menjadi kesempatan bagi industri fashion yang 

memproduksi produk-produk kultur simbolik hip hop seperti sepatu-sepatu jenis olahraga 

Adidas, Nike, Reebok, dan produsen sepatu lainnya, termasuk Lugz dan Timberland. Selain 

itu, Peluang bisnis berupa label rekaman independen, studio rekaman, perusahaan produksi 

desain kaos, event organizer, agen-agen pemesanan, dan sejenisnya. Contoh pelaku hip hop 

yang sangat sukses dalam membangun bisnis adalah Karl Kani, Ice Cube, P. Diddy, Master 

P, Russell Simmons, dan Jay-Z. Mereka terlibat dalam pelbagai bentuk bisnis musik, 

perfilman, penerbitan, pakaian, dan pelbagai usaha lainnya (Price, 2006: 40). Hal ini pula 

yang terlihat dalam analisis peneliti pada lirik lagu “Saint’s row itu hip hop!!!”. 

Dalam analisis wacana lebih lanjut, ada pesan wacana yang ingin juga disampaikan 

oleh para pelaku kultur hip hop. Mereka mengajak para pelaku kultur musik hardcore dan 

tentu saja khalayak konsumen teks untuk mengetahui realitas simbolik dari kultur hip hop 

yang ada di di masyarakat. Representasi pesan ini dapat dilihat melalui penggalan lirik 

yaudah yaudah ini deh dengerin buat kamu ya; enggeh mas; kasi tau sama temen temen mu 

ya. Pesan wacana kebenaran tentang kultur hip hop tampak jelas. Para pelaku kultur hip hop 

dari komunitas Saints Row Soerapbaja tengah berupaya menyampaikan wacana bahwa 

simbol kultur hip hop yang selama ini dianggap simbol dari kultur lain, sesungguhnya 

merupakan bagian dari simbol-simbol kultur hip hop itu sendiri. 

Bongky sendiri mengatakan jika para penggemar dari kultur musik hardcore memang 

tidak mengetahui asal historis dari produk kultur hip hop yang selama ini mereka kenakan. 

Menurut Bongky, kultur hip hop memang, dalam situasi dewasa ini, telah menjadi bagian life 



style. Bongky seakan turut mengamini jika kultur hip hop memang telah menjadi life style 

masyarakat. Sehingga siapa pun bisa menggunakan simbol kultur dari hip hop, baik 

kelompok kultur punk. Fakta serupa terjadi di Surabaya, secara kontekstual situasional, 

komofikasi simbol-simbol kultur hip hop yang sedemikian rupa telah menciptakan kesadaran 

semua bagi para penggemar musik hardcore di Surabaya, yang dalam hal ini disebut oleh 

Bongky sebagai “grupis ababil”. Pelibat wacana telah membangun wacana jika simbol-

simbol kultur hip hop yang selama ini dipandang sebagai bagian dari kultur musik hardcore, 

sebetulnya merupakan simbol kultur hip hop. Dan pelaku kultur hip hop tengah berupaya 

untuk menyebarluaskan wacana kultur ini melalui lirik lagu mereka yang disampaikan ke 

khalayak. 

Pesan-pesan kultur yang disampaikan oleh suatu komunitas sosial tertentu merupakan 

ekspresi penggambaran perasaan oleh anggota dalam komunitas, baik keanggotaan yang 

bersifat formal maupun informal yang mengirimkan dan menanamkan pengetahuan, 

kepercayaan, nilai-nilai, sikap, tradisi, dan cara hidup (Jameson, 2007). Gambaran dari kultur 

hip hop Amerika ini yang tengah diaplikasikan oleh komunitas hip hop Saints Row 

Soerapbaja. Pesan-pesan kultur hip hop bergaya Amerika ini dapat dibaca melalui lagu yang 

berjudul Filosofi MIC. Melalui sebuah petikan wawancara, dengan L.T.K menuturkan jika 

kultur hip hop yang direpresentasikan oleh komunitas hip hop Saints Row Soerapbaja tidak 

mencampuradukkan dengan keragaman produk kultaral dari Indonesia. 

Hampir ga ada bedanya, kecuali bahasa. Terus untuk yang dengan kota lain, 

misalnya mau menganut sebagai sebuah kelebihan sebenernya perbedaannya Jogja 

dengan kita atau kota-kota lain, Surabaya itu dari dulu itu memang pure ini hip-hop. 

Tanpa mencampur dengan yang kayak di Jogja dicampur dengan etniknya, kalo kita 

memang pure Hip-hop di US kayak apa, disini ya emang seperti itu.  

 Jika berkaca dalam konteks situasional di Surabaya, gambaran kultur nilai yang 

disampaikan oleh komunitas Saints Row Soerapbaja juga mengangkat kultur nilai-nilai 

perlawanan dan perjuangan. Hal ini misalnya dapat diketahui melelui penggaalan lirik lagu: 

“We Are Saint's Row From Surabaya City; Unity Filosofy MIC; We Are Strugle MuthaFucka 

Can You See, No More C, No More Money, We Not D.I.E !!!” dan penggalan lirik sebagai 

organisasi filosofi mic; berperang tanpa terbukti tak berguna lagi; terbuka tanpa senjata 

siapa dia siapa kita siapa mereka; pembuktian karya tanpa omong kosong belaka inilah kita; 

Saints row dan sebutkan akan tetap berjaya. 

Lebih lanjut, ketika hal ini coba dikonfirmasi pada Bongky, ditemukan semacam 

paradoks kultur nilai yang digambarkan oleh komunitas Saints Row Soerapbaja. Kultur nilai 

perjuangan dan perlawanan diarahkan untuk melawan arus utama kultur musik yang 



berkembang, realitasnya juga merupakan kultur nilai yang dipraktikan untuk menguasai 

perdagangan arus musik utama di Surabaya. Peneliti membaca kultur nilai perlawanan pelaku 

hip hop Saints Row Soerapbaja dengan pelaku kultur hip hop senior  merupakan gejala 

perseturan generasi hip hop senior (kisaran tahun 1999) dengan generasi hip hop junior 

(kisaran tahun 2007) dalam dinamika kultural hip hop di Surabaya. 

Dalam konteks subjek diskurusus dan situasional di Surabaya, kultur tindakan pelaku 

hip hop komunitas Saints Row Soerapbaja dapat dilihat dalam penggalan lirik lagu berawal 

dari perbedaan diri; kini menjadi berarti tunjukan totalitas kini; sebagai organisasi filosofi 

mic; berperang tanpa terbukti tak berguna lagi; terbuka tanpa senjata siapa dia siapa kita 

siapa mereka; pembuktian karya tanpa omong kosong belaka inilah kita; saints row dan 

sebutkan akan tetap berjaya; menjual barang rongsokan bertema respect atas nama hiphop; 

microphone ku no more drop; hola we are saints row surabaya; punya bukti bukan omong 

kosong belaka; reality soulja in the doolly town; 031 tugu pahlawan kami siap berperang; no 

money no gun no clan we are one man army; laskar sakera wani berani mati”. 

Dalam analisis peneliti, penggalan lirik lagu tersebut di atas menggambarkan kultur 

tindakan pelaku kultur hip hop Saints Row Soerapbaja yang diekspresikan dalam bentuk 

tindakan perlawanan yang tanpa omong kosong belaka. Komunitas hip hop Saint Row 

Soerapbaja menekankan tindakan yang tidak suka banyak bicara tanpa pembuktian dari apa 

yang dikatakan. Bahkan secara tegas dalam penggalan lirik lagu tersebut, pelaku kultur hip 

hop Saints Row Soerapbaja siap berperang (pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan 

atau lebih tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya http://kbbi.web.id/perang diakses 

pada 21 Desember 2016) dan berani mati dalam memerjuangkan kultur nilai hip hop yang 

mereka yakini.  

Melalui pembacaan mendalam pada pokok bahasan ini, komunitas hip hop Saints 

Row Soerapbaja menggambarkan kultur tindakan hip hop, yang lazim disebut para seniman 

dengan hip hop generation atau hip hop attitudes dalam bentuk-bentuk tindakan perlawanan 

tanpa omong kosong belaka, siap berperang, dan berani mati dalam memerjuangkan kultur 

nilai hip hop yang mereka yakini. Namun ada semacam paradoks, menurut analisi peneliti, 

kultur tindakan yang ditampilkan oleh pelaku kultur hip hop Saints Row Soerapbaja memiliki 

kesesuaian dengan kultur tindakan gangsta rap. Fenomena gangsta rap sebetulnya memang 

lekat dengan praktik  kekerasan dalam meyakini kultur nilai hip hop mereka. Sedangkan 

dalam Gambaran kultur simbol yang ditampilkan oleh komunitas Saints Row Soerapbaja 

memiliki kemiripan dengan kultur simbol hip hop yang ditampilakan para pelaku kultur hip 

hop di Amerika, seperti kultur simbol pakaian gombrong, topi snapback, dan sepatu airmake. 

http://kbbi.web.id/perang


Namun ada simbol kultur yang menjadi ciri khas dari komunitas ini, yakni sebuah tato 

bertuliskan “Saints Row” yang hampir dimiliki oleh para pelaku kultur hip hop Saints Row 

Soerapbaja. Lihat Gambar 1, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, Subkultur hip hop juga telah menjadi pembentuk identitas komunitas hip 

hop Saints Row Soerapbaja, sekaligus subkultur ini juga sebagai medium perekat sosial para 

pelaku kultur hip hop. Sejatinya, para pelaku kultur hip hop ini berlatar belakang yang 

berbeda, sesuai dengan konteks lokalitas dan kultur masing-masing pelaku hip hop. Tetapi 

melalui subkultur hip hop telah merekatkan perbedaan ini yang digambarkan dengan 

semboyan Bhinneka Tunggal Hip Hop. 

Namun peneliti menemukan paradoks, melalui penggalan lirik lagu yan 

menggambarkan dialog dengan menggunakan bahasa Jawa Arekan. Penggunaan bahasa Jawa 

berpotensi menenggelamkan aspek lokalitas lain yang dimiliki oleh para pelaku kultur hip 

hop dalam komunitas Saints Row Soerapabaja.       

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan pembacaan kritis pada dua judul lagu komunitas hip hop Saints Row 

Soerapbaja dan setelah dipaparkan secara mendalam pada bab sebelumnya, berikut 

kesimpulan penelitian ini: 

 Pop Culture dalam lagu-lagu komunitas hip hop Saints Row Soerapbaja sebagai 

budaya yang telah menggeser keberadaan subkultur hip hop dalam arus utama kultur musik 

di Surabaya. Kultur hip hop telah mengalami masa redup yang cukup lama, yakni hampir satu 

dasawarsa. Kultur hip hop yang pada masa populernya, menempatkan Surabaya sebagai 

rumah bagi pertumbuhan dan perkembangan bagi kultur hip hop telah tergeser dengan arus 

utama musik Surabaya yang menonjolkan arus utama kultur musik hardcore dan metal. 

Selain itu pengarusutamaan kultur musik hardcore dan metal menimbulkan persoalan 

Gambar 1 Kultur Simbol Hip 

Hop Komunitas Saints Row 

Soerapabaja 



terhadap simbol-simbol kultur hip hop sebagai gaya hidup semata, terutama dari para 

penggemar kultur musik hardcore.  

 Kemudian terkait komodifikasi kultur simbol hip hop yang dilakukan oleh para 

pelaku culture industry, mengakibatkan simbol-simbol kultur hip hop dewasa ini telah 

menjadi komoditas yang bernilai jual tinggi. Mereduksi nilai-nilai ideologis yang tercermin 

dari simbol-simbol kultural tersebut. Komofikasi simbol-simbol kultur hip hop yang 

sedemikian rupa telah menciptakan kesadaran semua bagi para penggemar musik hardcore di 

Surabaya. Pelibat wacana telah membangun wacana jika simbol-simbol kultur hip hop yang 

selama ini dipandang sebagai bagian dari kultur musik hardcore, sebetulnya merupakan 

simbol kultur hip hop. Dan pelaku kultur hip hop tengah berupaya untuk menyebarluaskan 

wacana kultur ini melalui lirik lagu mereka yang disampaikan ke khalayak. Analisa ini dapat 

ditemukan pada lagu “Saints Row Itu Hip Hop”. 

 Sementara gambaran kultur hip hop yang disampaikan oleh komunitas Saints Row 

Soerapbaja setidaknya dapat dibaca dalam tiga bentuk, yakni kultur nilai hip hop, kultur 

tindakan hip hop, dan kultur simbolik hip hop. Komunitas hip hop Sainst Row Soerapbaja 

menggambarkan kultur nilai hip hop sebagai kultur nilai perlawanan dan perjuangan. 

Diarahkan pada upaya penguasaan perdagangan arus utama kultur musik di Surabaya. Kedua 

adalah konteks institusional atau kelembagaan, kultur nilai perlawanan dan perjuangan hip 

hop diarahkan para pola kultur nilai senioritas yang mewarnai dinamika kultural hip hop di 

Surabaya.  

Kultur tindakan hip hop yang digambarkan oleh komunitas Saints Row Soerapbaja 

sebagai bentuk hip hop generation atau hip hop attitude dalam bentuk-bentuk tindakan 

perlawanan tanpa omong kosong belaka, siap berperang, dan berani mati dalam 

memerjuangkan kultur nilai hip hop yang mereka yakini. Kultur simbol hip hop yang 

ditampilkan oleh komunitas Saints Row Soerapbaja memiliki kemiripan dengan kultur 

simbol hip hop yang ditampilakan para pelaku kultur hip hop di Amerika, seperti kultur 

simbol pakaian gombrong, topi snapback, dan sepatu airmake. Namun ada simbol kultur yang 

menjadi ciri khas dari komunitas ini, yakni sebuah tato bertuliskan “Saints Row” yang hampir 

dimiliki oleh para pelaku kultur hip hop Saints Row Soerapbaja.  

Namun, belakangan diketahui jika kultur nilai komunitas hip hop Saints Row 

Soerapbaja yang menentang arus utama kultur musik di Surabaya, tapi di sisi lain juga 

berupaya menguasai arus utama musik di Surabaya. Dan juga ada semacam paradoks, kultur 

tindakan yang ditampilkan oleh pelaku kultur hip hop Saints Row Soerapbaja memiliki 

kesesuaian dengan kultur tindakan gangsta rap. Fenomena gangsta rap sebetulnya memang 



lekat dengan praktik  kekerasan dalam meyakini kultur nilai hip hop mereka. Analisa ini 

dapat ditemui di lirik lagu “Saints Row Itu Hip Hop dan Filosofi MIC” 

Subkultur hip hop sebagai pembentuk sense of identity komunitas hip hop Saints Row 

Soerapbaja, sekaligus subkultur ini juga sebagai medium perekat sosial para pelaku kultur 

hip hop. Sejatinya, para pelaku kultur hip hop ini berlatar belakang yang berbeda, sesuai 

dengan konteks lokalitas dan kultur masing-masing pelaku hip hop. Tetapi melalui subkultur 

hip hop telah merekatkan perbedaan ini yang digambarkan dengan semboyan Bhinneka 

Tunggal Hip Hop. Namun peneliti menemukan paradoks, melalui penggalan lirik lagu yan 

menggambarkan dialog dengan menggunakan bahasa Jawa Arekan. Penggunaan bahasa Jawa 

berpotensi menenggelamkan aspek lokalitas lain yang dimiliki oleh para pelaku kultur hip 

hop dalam komunitas Saints Row Soerapabaja. 
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