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SARI 

Taufik Silvan Wijanarko. 2019. “Rambut Gondrong Di Semarang Pada 

Tahun 1970-an”. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. Dr. Putri Agus Wijayati, M. Hum, Drs. Abdul Muntholib, M. 

Hum. 

Kata Kunci: Kebijakan, Gaya Hidup, Rambut Gondrong 

Kebijakan pelarangan rambut gondrong pada masa Orde Baru terjadi pada 

tahun 1970-an. Saat itu, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro di layar TVRI 

mengatakan bahwa rambut gondrong yang sedang populer membuat anak muda 

bersikap „acuh tak acuh‟. Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa

permasalahan rambut gondrong sedemikian gawatnya. Selain itu, operasi 

penertiban rambut gondrong mulai gencar dilakukan oleh aparat negara. Isu 

rambut gondrong beserta operasinya mulai merambah ke berbagai daerah, 

termasuk Semarang. 

Permasalahan pokok yang dikaji dalam topik rambut gondrong adalah 

mengapa rambut gondrong dilarang oleh pemerintah Orde Baru? Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahap yaitu: 

heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data 

menggunakan studi arsip dan dokumen, studi pustaka dan studi wawancara.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintah Orde Baru, 

anak muda diidealkan menjadi anak yang penurut dan patuh terhadap orang tua 

seperti dalam konsep keluarga Jawa. Salah satu cara yang dilakukan oleh 

pemerintah adalah membatasi anak muda ikut dalam kegiatan politik. Di samping 

itu, Orde Baru menerapkan politik pintu terbuka yang membuka akses seluas-

luasnya pada Barat. Maka pada tahun 1970-an mulai banyak anak muda Indonesia 

yang berambut gondrong. Melihat realitas tersebut, pemerintah merasa khawatir 

dengan tren rambut gondrong yang melanda anak muda. Pemerintah menganggap 

bahwa baik-tidaknya tingkah laku anak muda dapat dilihat dari cara berpakaian 

dan gaya rambut. Pada dasarnya anak muda selalu mencari nilai-nilai baru. 

Alangkah lebih baik jika penertiban rambut gondrong digunakan sebagai titik 

tolak untuk menertibkan bidang-bidang lain dengan lebih konsekuen dan 

konsisten. Sehingga pemerintah dapat menciptakan iklim yang merangsang dan 

menyalurkan idealisme generasi muda.   
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ABSTRACT 

Taufik Silvan Wijanarko. 2019. “Long Hair Style in 1970‟s in 

Semarang”. Mini Thesis. Department of History. The Faculty Social Science. 

State University of Semarang. Dr. Putri Agus Wijayati, M. Hum, Drs. Abdul 

Muntholib, M. Hum. 

Keywords: Policy, Life Style, Long Hair 

The policy of the prohibition of long hair under New Order political 

regime was happened in 1970‟s. On television, at that time, Pangkopkamtib

General Soemitro said that popular long hair life style makes young generation 

indifferent. The statement signified that the problem of long hair was so 

dangerous. Since the releasing of General Soemitro statement, the operation of 

long hair control began to be intensified by state officials. The scope of this policy 

was not only applied in Jakarta, but also applied in Semarang.  

The subject matter of this research is the prohibitions of long hair style by 

New Order Political Regime. The research used historical method research that 

included four steps namely heuristic, source verification, interpretation, and 

historiography. The technic of collecting data used archive and document study, 

the study of literature and interviews.  

The results of this research showed that under New Order political regime 

young generation was idealized, like in Javanese family,  as obedient children. 

One of the way the regime did was limiting young generation involved into politic 

It was a contradiction because New Order political regime applied open door 

policy which allow young generation accessing Western cultures. It is not 

surprising that rock music under Sukarno which was regarded as ngak-ngik-ngok

music become popular music under New Order political regime. One of the 

popular music group at that time was The Beatles. The British Band was 

characterized with their long hair life style. It is natural if young generations

imitate their long hair and their fashion. So, in 1970‟s, there were many long

haired Indonesian young men. Addressing such phenomenon, the regime felt 

worried. The regime regarded that the good and the bad manner of the young men 

was seen from their fashion and their hair style. Long hair style was regarded by 

New Order as inappropriate wit national character. Since then, long hair style was 

constructed as something negative. For New Order political regime, TNI‟s short

hair style was the ideal hair style. Under such concerns, the regime began to 

instruct state officials to launch long hair operation.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang     

Sejarah awal pemerintahan Suharto banyak menarik minat sejarawan dan 

pengamat politik Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya buku, 

artikel, jurnal, yang menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa 

pemerintahan Suharto. Beberapa peristiwa telah terjadi pada masa itu. Pada akhir 

tahun 1960-an, Sukarno dilengserkan paksa dan Suharto naik ke tampuk 

kekuasaan melalui ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966 bersamaan dengan itu 

muncul istilah untuk menamakan pemerintahannya sebagai “Orde Baru”.
1
 Partai 

Komunis Indonesia (PKI)
2
 dibubarkan dan dilarang. Ribuan bahkan jutaan orang 

dibunuh karena dianggap sebagai simpatisan komunis.
3
 Konfrontasi dengan 

Malaysia yang selama masa pemerintahan Sukarno masif terjadi, namun pada 

                                                           
1
Nama “Orde Baru” sendiri ialah hasil klaim dari Suharto. Begitu juga

“Orde Lama”. Dalam penggunaan istilah yang sifatnya sepihak ini istilah “baru”

dikonotasikan sebagai sesuatu yang baik dan memberi harapan, sedangkan 

ungkapan “lama” dikaitkan dengan sifat-sifat negatif semisal kecenderungan 

manipulatif dan tidak kompeten dalam melaksanakan pemerintahan. Lihat: 

Baskara T. Wardaya, dkk, Soeharto Sehat (Yogyakarta: Galangpress, 2006), hlm. 

20. 

2
Partai Komunis Indonesia merupakan partai terbesar pada kisaran tahun 

1950-an hingga 1960-an. Menurut narasi sejarah Orde Baru, partai tersebut 

dituduh dalang dan berusaha melakukan kudeta pada pemerintahan Sukarno. 

Partai tersebut dibubarkan dan dilarang keberadaannya pada pemerintahan 

Suharto. Lihat: Baskara T. Wardaya, dkk, Soeharto Sehat (Yogyakarta: 

Galangpress, 2006), hlm. 22   

3
Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965, (Tangerang: Marjin 

Kiri, 2014), hlm. 2  
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masa pemerintahan Suharto diakhiri.
4
 Investasi modal asing mengalir deras dan 

masih banyak lagi peristiwa yang terjadi selama masa Orde Baru.   

Pada tahun 1973, Pangkopkamtib Jenderal Sumitro di TVRI mengatakan 

bahwa rambut gondrong membuat anak muda menjadi onverschillig alias acuh tak 

acuh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
5
 Selain itu, ia menganggap 

bahwa persoalan rambut gondrong yang sedang digandrungi anak muda perlu ada 

tindakan di samping menindak persoalan komunis.
6
 Hal tersebut didasarkan atas 

menjaga kewibawaan pemerintah dan mengamankan program Pembangunan 

Lima Tahun (Pelita). Pernyataan tersebut menarik karena persoalan rambut 

gondrong didudukkan sejajar dengan persoalan komunis. Banyak kita jumpai di 

buku, jurnal dan artikel sejarah bahwa Orde Baru sangat takut terhadap hal-hal 

yang berbau komunis. Ketakutan tersebut pada masa Orde Baru berhasil ditutup 

dengan melahirkan narasi tunggal sejarah yang dianggap PKI sebagai dalang 

dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Hal tersebut menandakan bahwa 

persoalan rambut gondrong dianggap begitu serius oleh pemerintah. 

Pernyataan tersebut seakan menjadi gong
7
 atau tanda bahwa pelarangan 

rambut gondrong di beberapa lembaga telah mendapat dukungan dari pemerintah. 

Militer dan kepolisian di berbagai daerah semakin gencar melakukan razia rambut 

                                                           
4
John B. Srijanto, Ganyang Malaysia: Politik Konfrontasi Bung Karno, 

(Yogyakarta: InterpreBook, 2010), hlm. 28  

5
“Semula Kita Senang Dengan Situasi Akhir-Akhir Ini”, Kompas, 2 Oktober 

1973, hlm. 1 

6
Ibid.,  

7
Gong yang dimaksud adalah tanda mulainya gerakan anti-rambut 

gondrong. 
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gondrong. Senjata yang mereka gunakan bukan lagi senjata laras panjang, 

melainkan gunting rambut.
8
 Terlihat menggelikan jika dibayangkan. Tentara yang 

begitu garang, menyusuri jalan-jalan dengan membawa gunting rambut hanya 

untuk mencari orang berambut gondrong. Aksi razia rambut gondrong masif 

terjadi hingga beberapa tahun. Pada tahun 1970-an persoalan rambut gondrong 

menjadi semakin ramai diperdebatkan diberbagai media massa, majalah, dan 

stasiun televisi pada waktu itu, yaitu TVRI. 

TVRI sebagai salah satu stasiun televisi milik pemerintah secara tidak 

langsung menyetujui isu pelarangan rambut gondrong. Sebagai contoh, artis dan 

seniman beramwbut gondrong dilarang tampil di layar kaca. Bahkan pemain 

kesebelasan sepakbola dilarang bermain jika kedapatan berambut gondrong.
9
 Di 

Sumatera Utara, Gubernur Marah Halim sampai membentuk badan koordinasi 

pelarangan rambut gondrong (Bakoperagon).
10

 Begitu menakutkannya rambut 

gondrong bagi pemerintah. 

Koran-koran dan majalah turut berperan dalam kampanye anti-rambut 

gondrong.
11

 Berita mengenai rambut gondrong selalu dikonotasikan pada hal 

                                                           
8
Aria Wiratma Yudhistira, Dilarang Gondrong: Praktik Kekuasaan Orde 

Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an, (Tangerang: Marjin Kiri, 2010), hlm. 

vii 

9
Widiarsi Agustina, Massa Misterius Malari, (Jakarta: Tempo Publishing, 

2014), hlm. 33. 

10
“Pemberantasan Rambut Gondrong Di Sumatera Utara”, Kompas, 24 

September 1973, hlm. 3. 

11
Surat kabar pada masa Orde Baru dikontrol sedemikian ketat. Suharto 

dengan Orde Baru yang ia proklamasikan menguasai hampir sepertiga dari 

seluruh surat kabar yang ada di Indonesia. Maka tidak heran jika surat kabar 

selalu memberitakan yang baik-baik tentang pemerintah pada waktu itu. Lihat: 
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negatif, seperti pemerkosaan, penjambretan, maling, pembunuhan dan lain-lain.
12

Namun terdapat beberapa majalah dan koran yang memprotes kebijakan operasi 

rambut gondrong. Hal tersebut yang mendorong penulis untuk mencari tahu sebab 

dan akibat pelarangan rambut gondrong pada masa Orde Baru. 

B. Rumusan Masalah 

 Berangkat dari latar belakang di atas, permasalahan utama yang dapat 

diidentifikasi dalam penelitian ini adalah, mengapa pemuda berambut gondrong 

dilarang pemerintah pada tahun 1970-an. Dari permasalahan utama tersebut 

memunculkan pertanyaan, antara lain: 

1. Bagaimana gaya hidup pemuda Semarang pada awal tahun 1970-an? 

2. Bagaimana dampak pelarangan rambut gondrong terhadap pemuda? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis adalah untuk mengetahui mengapa anak mjuda berambut 

gondrong dilarang pada masa Orde Baru. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana 

Orde Baru mengkonstruk wacana terhadap anak muda berambut gondrong. Kedua 

tujuan tersebut dirasa penting bagi penulis karena sampai sekarang banyak orang 

yang masih memandang anak muda berambut gondrong sebagai pribadi yang 

urakan. 

                                                                                                                                                               

David T. Hill, Pers Di Masa Orde Baru, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2011), hlm. 1. 

12
Konotasi negatif terhadap anak muda berambut gondrong banyak dijumpai 

di berbagai surat kabar tahun 1970-an seperti: Kompas, Pos Kota, Suara Merdeka 

dan lain-lain. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat dan kontribusi, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan wawasan kesejarahan khususnya mengenai pelarangan 

rambut gondrong pada tahun 1967-1973. Selain itu untuk melengkapi 

ataupun memberi koreksi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. 

Diharapkan pula dapat memberikan sumbangsih teoritis terhadap 

penelitian-penelitian setelahnya. 

2. Manfaat Praktis 

Secara Praktis, penelitian ini diharap dapat digunakan sebagai 

kritik maupun otokritik terhadap masyarakat bahwa mode rambut 

khususnya rambut gondrong pada kaum laki-laki bukanlah menjadi 

patokan dalam menentukan masa depan dan tingkah laku anak muda. 

Selain itu, wacana yang berkembang mengenai rambut gondrong sering 

dipandang sebagai tindak laku kriminal. Sesungguhnya, wacana 

pelarangan rambut gondrong memiliki muatan politis. 

E. Ruang Lingkup 

Agar penelitian fokus dan terarah, penulis membuat suatu batasan 

penelitian baik spasial maupun temporal. Hal ini sangat diperlukan karena dengan 

adanya batasan tersebut, penulis terhindar dari  perluasan pembahasan masalah. 

Jika hal ini tidak digunakan, akibatnya penulisan bersifat lemah dan 
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membingungkan. Maka dari itu, penulis merasa perlu menggunakan ruang 

lingkup tersebut. 

1. Lingkup Temporal 

Dalam hal ini, penulis mengambil batasan waktu pada tahun 1967-

1973. Alasan penulis mengambil batasan waktu tersebut ialah karena pada 

tahun 1967, budaya hippies melanda dunia termasuk Indonesia. Personel 

The Beatles
13

, John Lennon, dan istrinya, Yoko Ono, jadi salah satu 

pentolan fenomena tersebut. Maka anak-anak muda terutama laki-laki di 

banyak kota besar mulai muncul dengan rambut panjang dan celana jeans 

yang lebar di bagian bawahnya. Anak muda yang meniru budaya hippies

pada masa awal Orde Baru mendapat kebebasan yang lebih. Di sisi lain, 

pemerintah tidak memberi akses pada anak muda untuk melakukan 

kegiatan politik. Berakhirnya atau batas akhir penelitian ini adalah pada 

tahun 1973. Alasan penulis mengambil batas akhir tersebut karena pada 

tahun tersebut Pangkopkamtib Jenderal Sumitro mengakui bahwa 

persoalan rambut merupakan masalah selera. Ia juga mengakui bahwa 

masalah selera tidak dapat dicegah dan diperdebatkan. 

2. Lingkup Spasial 

Lingkup spasial dari penelitian ini adalah Kota Semarang. 

Dipilihnya Kota Semarang sebagai lingkup spasial penelitian, sebab 

                                                           
13

The Beatles ialah grup band rock asal Inggris. Band tersebut mulai populer 

di Indonesia pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970-an anak muda banyak 

mengikuti tren gaya rambut personil The Beatles. Lihat: A. Tjahjo Sasongko dan 

Nug katjasungkana, “Pasang Surut Musik Rock Di Indonesia”, Prisma, No. 10, 

Oktober 1991, hlm. 51. 
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penulis belum menemukan penelitian mengenai pelarangan rambut 

gondrong yang ada di Semarang. Penulis baru menemukan penelitian yang 

meneliti dengan ruang lingkup spasial Indonesia. Selain itu kota-kota yang 

sedikit disinggung dalam penelitian sebelumnya adalah kota-kota, seperti 

Bandung, Yogyakarta dan Jakarta. Penulis merasa, Semarang yang 

menjadi Ibukota Jawa Tengah dan merupakan salah satu kota besar, 

sekiranya perlu dilakukan penelitian untuk mengisi ruang yang belum 

ditulis. Melakukan penelitian dengan ruang lingkup suatu daerah, harapan 

penulis akan menghasilkan suatu penelitian yang lebih detail.  

F. Metode Penelitian 

Dalam setiap karya historiografi, unsur subyektifitas tidak mungkin dapat 

dihindari. Hal ini karena sejarawan dipengaruhi oleh prasangka, interpretasi, 

pandangan hidup. Meskipun syarat dalam penelitian sejarah menuntut untuk 

obyektif, akan tetapi secara kenyataan tuntutan itu sulit diwujudkan.  

Menurut Kuntowijoyo dalam kedudukannya sebagai ilmu, sejarah terikat 

pada prosedur penelitian ilmiah. Sejarah juga terikat pada penalaran yang 

berstandar pada fakta. Kebenaran sejarah terletak pada kesediaan sejarawan untuk 

meneliti sumber secara tuntas sehingga diharapkan ia akan mengungkap sejarah 

objektif.  

Langkah awal yang akan penulis lakukan adalah melakukan usaha 

pengumpulan sumber yang relevan dengan obyek studi penelitian. Fokus 

pencarian sumber yang dilakukan oleh penulis ialah sumber tertulis yang terbit 

sekitar tahun 1967-1973 dan menyinggung masalah rambut gondrong. Sumber-
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sumber itu diperoleh penulis dari koleksi Depo Arsip Suara Merdeka, Badan 

Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Litbang Kompas, Perpustakaan 

Jurusan Sejarah dan Perpustakaan Komunitas Kalamkopi. Penulis juga 

menggunakan beberapa buku, jurnal, maupun makalah atau penelitian sejarah 

yang terkait.   

Setelah itu, langkah selanjutnya ialah penulis memeriksa kembali apakah 

sumber-sumber yang telah didapatkan itu dapat dipertanggungjawabkan baik 

secara fisik maupun isi tulisannya. Sejauh ini yang sudah dilakukan penulis adalah 

melihat adanya relasi atau keterkaitan dari sumber satu dan yang lain, walaupun 

dalam prosesnya tidaklah mudah untuk membuktikan kebenarannya.  

Selanjutnya, penulis berusaha menafsirkan sumber-sumber. Dengan 

penafsiran, fakta-fakta sejarah tersebut dapat memberi keterangan yang memiliki 

relasi dengan penulisan nanti.  

Langkah akhir ialah penulis merangkai semua fakta sejarah dalam bentuk 

tulisan atau dengan kata lain penyampaian laporan hasil penelitian sejarah secara 

kronologis. 

G. Kerangka Berpikir 

Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. 

Sebagai perspektif teoretis, politik identitas berkembang sejak 1960-an dengan 

membangun konsep dari realitas gerakan kultural yang dilakukan oleh komunitas 

partikular berbasis gender, ras, agama, etnis, maupun bangsa dalam menghadapi 

kekuatan-kekuatan dominan dalam kehidupan mereka. Identitas menyangkut apa 

saja yang membuat sekelompok orang menjadi berbeda dengan yang lainnya, 



9 

maka konstruksi identitas berkaitan erat dengan konstruksi mengenai “perbedaan”

(difference).
14

  

Kristianus dalam tulisannya mengutip pendapat Jonathan Rutherford yang 

mengatakan bahwa identitas memberikan tanda kepada setiap individu atau 

kelompok mengenai status sosial mereka diantara berbagai kelompok masyarakat 

lainnya.
15

 Politik identitas lebih mengarah pada gerakan dari “kaum

terpinggirkan” dalam kondisi sosial, politik, dan kultural dalam masyarakat. 

 Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 

politik identitas ialah suatu aktivitas politik yang berupaya muncul dalam kondisi 

sosial, politik, kultural dalam masyarakat dengan menegaskan pentingnya 

mobilisasi simbol, nilai, kekuatan, dan praktik esensial (yang selama ini dianggap 

menyimpang dari kebudayaan dominan dan dimarjinalkan dalam sosial, politik, 

kultural, masyarakat) serta kesejarahan demi mewujudkan tujuan-tujuan ideal.  

 Dalam kasus pelarangan rambut gondrong pada masa pemerintahan 

Soeharto menjadi contoh yang sekiranya cocok ketika analisisnya menggunakan 

pendekatan politik identitas. Ketika anak muda pada tahun 1970-an menggunakan 

simbol dengan memanjangkan rambut sebagai upaya melakukan budaya 

tandingan terhadap pemerintahan yang melakukan tindakan koruptif, pemerintah 

                                                           
14

Fitri Ramdhani Harahap, “Politik Identitas Berbasis Agama”, Proceeding 

Konferensi Nasional Sosiologi III, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2014), 

hlm. 519. 

15
Kristianus, “Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di

Kalimantan Barat”, Politik Indonesia: Political Science Review, No. 1, 15 Januari 

2016, hlm. 88. 
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justru mencoba mewacanakan bahwa rambut gondrong membuat anak muda 

“acuh tak acuh” dan tidak mencerminkan kepribadian bangsa.
16

 

H. Tinjauan Pustaka  

Sejauh pembacaan dan pencarian penulis mengenai penulisan yang secara 

khusus membahas mengenai pelarangan rambut gondrong belum banyak. Jika ada 

penulisan tersebut membahas dalam lingkup spasial nasional. Sepanjang 

pengamatan penulis, tema-tema yang berkaitan dengan pelarangan rambut 

gondrong dengan lingkup spasial daerah barangkali jarang ditemukan.  

 Aria Wiratma Yudhistira dalam bukunya yang berjudul Dilarang 

Gondrong: Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an. 

Buku yang bermula dari skripsi mahasiswa sejarah Universitas Indonesia ini 

menjelaskan bahwa wacana pelarangan rambut gondrong adalah upaya 

pemerintah Orde Baru untuk melakukan stabilisasi politik. Pemerintah Orde Baru 

sangat takut terhadap anak muda. Mereka menginginkan anak muda harus patuh 

dan tunduk dengan apa yang dikatakan oleh orang tua (pemerintah). Suharto 

dengan Orde Barunya membuat konsep negara seperti layaknya sebuah 

keluarga.
17

 Dengan menempatkan Suharto sebagai bapak dan anak-anak muda 

sebagai anaknya. Aria Wiratma menjelaskan bahwa masuknya budaya hippies di 

Indonesia dan ditiru oleh anak muda bermula dari dibukanya akses terhadap 

budaya Barat oleh BKS Kostrad untuk mencapai tujuan show of force. Ketika 

                                                           
16

“Semula Kita Senang Dengan Situasi Akhir-Akhir Ini”, Kompas, 2 

Oktober 1973, hlm. 1. 

17
Aria Wiratma Yudhistira, Dilarang Gondrong: Praktik Kekuasaan Orde 

Baru terhadap Anak Muda Awal Tahun 1970-an, (Tangerang: Marjin Kiri, 2010), 

hlm. 10. 
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mulai banyak anak muda yang meniru penampilan budaya hippies, pemerintah 

khawatir dengan tingkah laku anak muda yang tampil dengan rambut panjang atau 

gondrong. Atas dasar kekhawatiran tersebut, pemerintah mengambil langkah 

untuk mengantisipasi sikap anak muda dengan cara mengadakan razia rambut 

gondrong. Pelarangan rambut gondrong beserta razianya semakin masif dilakukan 

setelah Pangkopkamtib Jenderal Soemitro menyampaikan pernyataannya di 

TVRI. Ia mengungkapkan bahwa rambut gondrong membuat anak muda bersikap 

„acuh tak acuh‟. Pernyataan tersebut menimbulkan sikap anti-rambut gondrong 

dikalangan orang tua (pemerintah). Wacana berkonotasi negatif tentang rambut 

gondrong banyak beredar di judul berita koran-koran. Hal tersebut menyebabkan 

konstruk wacana terhadap rambut gondrong berkembang di masyarakat.  

 Buku karya James T. Siegel yang berjudul Penjahat Gaya (Orde) Baru: 

Eksplorasi, Politik dan Kriminalitas. Buku ini menelaah hubungan konsep 

kriminalitas dan skandal, rumor, rasa takut dan negara. Buku tersebut mencoba 

menganalisa kehidupan sehari-hari di Jakarta melalui unsur-unsur yang tampak 

terpisah tetapi nyatanya berhubungan kuat dari kehidupan keluarga.
18

 Buku 

tersebut juga menelaah bagaimana dan mengapa pemerintah, karena 

kekhawatirannya terhadap revolusi dan dalam upaya mempertahankan kekuasaan 

telah membuat kriminalitas sebagai rasionalisasi yang mengganggu yang 

dilakukan oleh orang-orang yang ia sebut sebagai pelaku kriminal. James T. 

Siegel mencoba menganalisa wacana kriminalitas menjadi salah satu bagian dari 

mempertahankan kekuasaan.  

                                                           
18

 James T. Siegel, Penjahat Gaya (Orde) Baru: Eksplorasi, Politik, dan 

kriminalitas, (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 23. 



12 

Majalah Prisma: Peralihan Budaya Mencipta Makna yang terbit pada 

bulan Oktober 1991 dengan sub-topik Pasang Musik Rock di Indonesia yang 

ditulis oleh A. Tjahjo Sasongko dan Nug Katjasungkana menjelaskan bahwa 

akibat dari peristiwa oil boom atau bom minyak, maka timbullah generasi yang 

disbut sebagai remaja. Dari peristiwa tersebut pun timbul kelas baru yang 

dinamakan kelas menengah perkotaan. Anak-anak muda yang orang tuanya 

mendapat keuntungan besar dari bom minyak itu dapat mengakses barang-barang 

moderen seperti motor, radio, stereo set, alat-alat musik. Mereka juga melakukan 

kegiatan “hura-hura” (non-politis) dalam tingkat yang tak pernah terjadi 

sebelumnya.
19

 A. Tjahjo Sasongko dan Nug Katjasungkana menjelaskan bermula 

dari akibat politik pintu terbuka dan akses terhadap kebudayaan barat melalui 

musik menyebabkan anak muda “meniru” gaya hidup kaum muda Barat. Mereka

mulai membiarkan rambutnya panjang dengan celana jeans yang lebar di bagian 

bawah. Dalam tulisan tersebut, mencoba melakukan studi komparasi dengan 

membandingkan masa Soekarno dengan masa Soeharto. Namun tulisan tersebut 

belum menjelaskan bagaimana anak-anak muda berambut gondrong yang berasal 

dari orang tua pejabat diperlakukan? 

 Buku yang berjudul Massa Misterius malari terbitan Tempo yang ditulis 

oleh Widiarsi Agustina, mencoba menjelaskan sedikit mengenai babakan 

peristiwa pelarangan rambut gondrong sebelum pecahnya peristiwa malari. Buku 

tersebut merupakan hasil wawancara dengan Remy Sylado yang pada tahun 1970-

an memiliki rambut gondrong. Dijelaskan bahwa rambut pemerintah Orde Baru 

                                                           
19

A. Tjahyo Sasongko dan Nug Katjasungkana, “Pasang Surut Musik Rock

di Indonesia”, Prisma, No. 10, Oktober 1991, hlm. 52. 
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melarang warga berambut gondrong. Selain Remy, yang pernah kena getah adalah 

Sophan Sophian, Broery Marantika, Trio Bimbo, W.S. Rendra, Umar Kayam, 

juga irang Maulana dan Taufiq Ismail. Pencekalan rambut gondrong mulai masif 

ketika, pada 15 Januari 1972, Jenderal Soemitro memberlakukan larangan 

gondrong secara tertulis.
20

 Diperkuat instruksi presiden, Soemitro memerintahkan 

semua institusi di bawahnya juga membubarkan perkumpulan anak muda di 

lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tujuannya, mencegah 

timbulnya pengaruh yang merugikan ABRI di mata masyarakat. Dalam buku ini 

dijelaskan bahwa urusan yang bersifat privat dicampuradukkan dengan urusan 

publik. Hal ini dapat terlihat dalam kasus Yogyakarta, mayoritas sekolah tidak 

mengizinkan siwanya yang berambut gondrong mengikuti ujian. Di Wonosobo, 

penonton berambut gondrong dilarang menonton bioskop meskipun telah 

membeli karcis 

I. Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi yang berjudul “Rambut Gondrong Di Semarang Pada

Tahun 1967-1973” secara sistematis terdiri dari lima bab. Untuk memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka penulis akan memberikan 

gambaran singkat mengenai sistematika penulisan sebagai berikut: 

Dalam bab satu, yakni pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang 

penelitian, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran, 

tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. 

                                                           
20

Widiarsi Agustina, “Massa Misterius Malari”, (Jakarta: Tempo Publishing, 

2014), hlm. 34. 
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Selanjutnya dalam bab dua menjelaskan tentang masuknya budaya hippies 

di Indonesia dan gaya hidup anak muda Kota Semarang. Bab ini mendeskripsikan 

masuknya budaya hippies di Indonesia sebagai pengantar pelarangan rambut 

gondrong di Semarang. Hal ini perlu disajikan sebab untuk melihat lebih dalam 

mengenai persoalan rambut gondrong hingga akhirnya nanti pada pelarangan 

rambut gondrong. 

 Pada bab ketiga, menjelaskan tentang pelarangan rambut gondrong pada 

masa Orde Baru. Bab ini menjelaskan mulai dari Ideologi negara pada masa Orde 

Baru. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan idealisasi anak muda dalam 

kacamata pemerintah Orde Baru. Hal tersebut perlu dijalaskan, karena hal tersebut 

berkaitan dengan pelarangan rambut gondrong terhadap anak muda.  

 Bab empat menjelaskan mengenai dampak peraturan pelarangan rambut 

gondrong terhadap anak muda. Hal tersebut untuk menjawab bagaimana citra 

pemuda di kehidupan masyarakat. Selain itu, dampak pelarangan rambut 

gondrong memiliki dampak politik yang membuat Pangkopkamtib Jenderal 

Sumitro mengakui bahwa tren atau mode merupakan masalah selera dan tidak 

dapat dilarang. 

 Bab lima yakni bab terakhir berisi mengenai paparan singkat dari 

pembahasan bab-bab sebelumnya sekaligus menjawab rumusan masalah yang 

telah dikemukakan dalam bab pendahuluan. 
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BAB II 

GAYA HIDUP ANAK MUDA INDONESIA SEBELUM TAHUN 1970 

A. Anak Muda sebagai Agent of Mode 

Dalam satu pengertian, pemuda ditentukan oleh masyarakat tradisional 

sebagai tahap tersendiri dalam busur kehidupan antara masa kanak-kanak dan 

dewasa. Tetapi dalam pengertian yang lain maka arti pemuda melebihi busur 

kehidupan itu, dan dengan corak kebudayaannya yang otonom ia membedakan 

dirinya dari masyarakat tradisional melalui penentangan yang sistematis.
21

  

Secara historis, pemuda Indonesia memiliki peran dalam perubahan sosial. 

Peran yang dimiliki pemuda dalam setiap kurun waktu berbeda, sesuai dengan 

semangat zaman. Dalam setiap kurun waktu, lahir suatu kelompok baru yang 

memiliki sikap hidup sendiri, yang bisa jadi sesuai atau malah bertentangan 

dengan tata sosial yang sedang berlaku. Sikap hidup itu merupakan wujud adanya 

suatu bentuk kesadaran akan peran serta identitasnya dalam sejarah.
22

 Hal itu 

disebabkan oleh terdapatnya perbedaan pengalaman historis dari masing-masing 

kelompok tersebut.
23

 Posisi sosial dan proses sejarah yang membuat mereka 

memiliki cara berpikir dan bertindak yang khas. Kesadaran akan peran serta 

identitas dalam proses sejarah yang turut membentuk bingkai penglihatan mereka 

terhadap lingkungan disekitarnya.  

                                                           
21

Benedict R.O.G Anderson, Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan 

Perlawanan di Jawa 1944-1946, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hlm. 2. 

22
Taufik Abdullah, Pemuda dan Perubahan Sosial, (Jakarta: LP3ES, 1994), 

hlm. 5. 

23
Ibid., hlm. 3. 
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Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan “pemuda” biasanya

mencakupi mereka yang berusia 15-24 tahun. Pembatasan umur ini menjadi 

membingungkan karena bertumpang-tindih dengan definisi “anak” yang meliputi

usia 0-17 tahun. Berbeda dengan PBB, peraturan perundang-undangan Indonesia 

memperpanjang batas formal “pemuda” hingga usia yang mengherankan.

Undang-undang tentang kepemudaan mendefinisikan pemuda adalah mereka yang 

berusia 16-30 tahun. Akan tetapi, pemilahan atas dasar batas usia ini tidak 

menjadi patokan yang ketat untuk menjelaskan anak-anak muda secara umum, 

terutama mengenai sikap dan mentalitas mereka.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gaya hidup merupakan 

cara mengekspresikan diri melalui aktivitas, minat, dan opini, khususnya yang 

berkaitan dengan citra diri. Gaya hidup dapat berubah bergantung zaman atau 

keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Anak muda selalu lekat 

dengan gaya hidup seperti: pakaian, kehidupan sehari-hari dan gaya rambut. 

Mereka kerap dijuluki sebagai agent of mode.  

Gaya hidup tidak lepas dari politik suatu rezim yang menghendaki 

pembentukkan identitas nasional.
24

 Dalam mencapai suatu identitas nasional 

dalam penerapannya harus melakukan penyeragaman. Tidak selalu upaya 

penyeragaman berjalan dengan lancar dan tertib. Seringkali terjadi penentangan 

dari anak muda terhadap pemerintah sehingga membuat proses pembentukan 

identitas nasional tidak mudah dilakukan. 

                                                           
24

Ridha Al Qadri, “Teroka: Rambut & Politik”, Kompas, 27 November 

2017, hlm. 12.  
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Secara psikologis, perkembangan dari anak muda menjadi dewasa harus 

melewati proses pencarian identitas. Anak-anak muda dalam prosesnya selalu 

ingin mencari nilai-nilai baru.
25

 Mereka membutuhkan sosok figur yang dirasa 

mewakili dirinya. Tidak heran jika mereka dianggap sebagai golongan yang terus 

memperbaharui diri. Pada bab ini dijelaskan mengenai bagaimana gaya hidup 

anak muda tahun 1960 sampai dengan awal 1970. Namun terlebih dahulu akan 

dibahas perkembangan kebudayaan anak muda di negeri Barat sebagai pijakan. 

B. Hippies: Ideologi dan Simbol dalam Gerakan Anak Muda di Amerika 

Pada tahun 1960-an di Amerika dan Eropa berkembang suatu budaya dari 

kalangan anak muda yang dikenal dengan youth counter-culture. Budaya 

tandingan (counter-culture) di definisikan dalam dua pengertian. Pertama, dilihat 

sebagai ideologi yang berarti suatu kepercayaan dan nilai yang secara radikal 

menolak budaya dominan dalam masyarakat. Kedua, sebagai tingkah laku 

(behavioral) yang berarti counter-culture merupakan kelompok yang secara 

ideologi menerima kepercayaan dan nilai yang berbeda dari yang umum berlaku.
26

Kedua pengertian tersebut sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. keterkaitan 

tersebut menjadi penting untuk membedakan antara counter-culture sebagai 

“perorangan” dengan “kelompok penggagas”. Sebagai bentuk perlawanannya

mereka kemudian memilih membentuk suatu aliran (sekte) alternatif di luar nilai 

yang berlaku. 
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“Pengguntingan Rambut Gondrong „Emosionil‟”, Kompas, 5 Februari 

1971, hlm. 1.  

26
Aria Wiratma Yudhistira, Dilarang Gondrong: Praktik Kekuasaan Orde 

Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an, (Jakarta: Marjin Kiri, 2010), hlm. 39. 
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Salah satu kelompok yang melakukan counter-culture adalah hippies. 

Hippies pada dasarnya merupakan sebuah gagasan mengenai suatu cara pandang 

tentang kehidupan yang berbeda dengan budaya dominan yang berlaku saat itu. 

Para penganut hippies tidak memiliki kartu keanggotaan, dan tidak dibatasi umur, 

maupun batas negara
27

. 

Hippies dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, ketika perang 

antara Amerika Serikat dengan Vietnam yang panjang dan banyak memakan 

korban. Menurut mereka, masyarakat dan pemerintah saat itu sudah melupakan 

alam tempat mereka tinggal, dibutakan oleh ambisi untuk berperang, berkuasa, 

dan menguasai manusia lain. Maka dari itu, para penganut hippies mencoba untuk 

melakukan gerakan counter-culture. Mereka menyebarkan pemikiran yang 

menolak peperangan, mendukung perdamaian, dan menjunjung tinggi kebebasan 

setiap manusia. Dengan slogan “make love, not war” mereka turun ke jalan-jalan 

menentang Perang Vietnam. 

Penganut hippies menyebut diri mereka sebagai generasi bunga (flower 

generation). Bunga menjadi simbol bagi kaum hippies. Bagi mereka bunga itu 

indah dan bagian dari alam. Selain itu bunga melambangkan kedamaian dan tidak 

akan membuat orang lain terluka.
28

 Anak-anak bunga adalah orang muda yang 

termasuk generasi baru yang sangat idealis dan bijaksana. Mereka percaya akan 
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Ibid., hlm. 42. 

28
I Wayan Dirga Yasa, “The Counter Culture: A Potrait of American

Society in The 1960‟s”, Tesis, Pengkajian Amerika, Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta, 1997,  hlm. 69. 



19 

cinta, keindahan, kebebasan, kebersamaan, dan saling menolong. Anak-anak 

bunga mencoba untuk mengubah dunia dengan gagasan-gagasan itu.
29

 

Kaum hippies identik dengan penampilan yang eksentrik.
30

 Rambut 

gondrong, jenggot yang dibiarkan tidak dicukur, memakai pakaian longgar aneka 

warna (psikedelik), sandal, mengenakan manik-manik, serta kaum perempuannya 

tidak memakai bra. Penampilan mereka sebagai simbol dari kedekatannya pada 

alam.  

Selain dari gaya hidup yang bohemian, mereka juga melakukan kritik 

melalui musik. Musik yang dimaksud adalah jenis musik rock n’ roll. Pada 

pertengahan 1950-an jenis musik tersebut mulai berkembang dan diperkenalkan 

oleh Bill Haley and The Comets. Jenis musik rock n’ roll merupakan representasi 

dari gejala sosial adanya industrialisasi. Industrialisasi melahirkan generasi muda 

yang menghabiskan waktu dengan uang seperti: membeli pakaian di pusat 

perbelanjaan dan makan di restoran cepat saji (fast food). Akibat dari gejala sosial 

tersebut timbul pemberontakan anak muda yang disalurkan melalui musik.
31

  Di 

Amerika Serikat sendiri, musik tersebut mendapat sorotan keras dari para 

“pengawal budaya” karena dianggap mengancam nilai-nilai budaya dominan. The 

Beatles salah satu band asal Inggris dan menjadi figur dari kaum hippies 
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Ibid., hlm. 70. 
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mengutuk perang Vietnam yang dilakukan oleh Amerika.
32

 Dukungan moral dari 

kelompok musik tersebut menjadikan penyebaran budaya counter-culture dari 

kaum hippies lebih dinamis. Pada tahun 1960-an pengaruh kaum hippies

diperkuat dengan masuknya kelompok-kelompok musik Inggris seperti The 

Shadows dan The Beatles mulai masuk dan populer di Indonesia. 

C. Rambut Gondrong dan Politik 

Pada akhir tahun 1950-an dikenal dengan masa revolusi, saat itu Indonesia 

sedang giat-giatnya membangun suatu identitas nasional. Saat itu adalah masa 

dimana Indonesia sedang membangun suatu tatanan pemerintah. Wajar, bila pada 

masa ini oleh para pengamat digolongkan sebagai masa-masa untuk melihat ke 

dalam (inward looking).
33

 Jargon yang selalu dibawa oleh Sukarno adalah 

Berdikari (Berdiri di atas Kaki Sendiri) dalam hal ekonomi, termasuk budaya. 

Namun, pada masa ini budaya Barat mampu masuk di Indonesia.  

Derasnya arus budaya Barat masuk di Indonesia melalui beberapa media 

antara lain: radio, piringan hitam, dan majalah.
34

 Siaran radio yang sering 

menyiarkan lagu-lagu Barat adalah Radio Angkatan Udara milik AURI. Siaran 

radio luar negeri yang menyiarkan lagu-lagu Barat adalah ABC Australia, 
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Hilversum Belanda dan Voice of America (VOA).
35

 Sedangkan Radio Republik 

Indonesia (RRI) lebih banyak menyiarkan musik Indonesia.  

Piringan hitam juga berpengaruh dalam penyebaran musik Barat meskipun 

pada akhir masa 1950-an hanya kalangan tertentu yang mempunyai piringan 

hitam. Salah satu kalangan yang mempunyai piringan hitam adalah anggota 

AURI. Piringan hitam tersebut mereka beli ketika mereka bertugas ke luar 

negeri.
36

 

Mewabahnya budaya Barat yang memberi pengaruh terhadap gaya hidup 

anak muda membuat Sukarno geram. Pada tahun 1959, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan anti neo-kolonialisme dan imperialisme. Kebijakan tersebut dikeluarkan 

dalam rangka menyelesaikan revolusi Indonesia untuk mencapai sosialisme 

Indonesia. Menurut pemerintah pada waktu itu, segala bentuk kesenian seperti, 

musik, sastra, musik dan lain-lain haruslah beraliran sosialis yang dianggap cocok 

dengan kepribadian nasional dan merakyat serta membawa semangat revolusi.
37

 

Pernyataan mengenai kebudayaan imperialisme tersebut disampaikan oleh 

Sukarno dalam pidato “Manipol Usdek” pada tanggal 17 Agustus 1959, yang

kemudian diputuskan oleh Dewan Pertimbangan Agung sebagai Garis Besar 

Haluan Negara (GBHN).
38

 keseriusan pemerintah sebagai pamong budaya benar-
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benar dilakukan. Tidak heran jika pelarangan pementasan dan penyiaran musik 

jenis rock n’ roll dan gaya hidup ke barat-baratan dilakukan. Pada masa inilah 

muncul istilah populer yang menganggap musik rock sebagai musik ngak ngik 

ngok.
39

 

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya sekedar membatasi 

peredaran lagu-lagu Barat dan melarang pekerja seni khususnya dalam bidang 

musik untuk memainkan musik berjenis populer Barat saja. Pemerintah memiliki 

strategi lain yaitu memberi tempat pada musisi Indonesia untuk mengembangkan 

lagu daerah yang dianggap sesuai dengan tujuan revolusi Indonesia.  

Salah satu musisi pada era demokrasi terpimpin yang menyanyikan lagu 

daerah adalah S. Effendi. Karyanya banyak mendapat pujian karena mampu 

meracik langgam melayu dan mengemasnya menjadi modern.
40

 Selain S. Effendi 

terdapat beberapa penyanyi dan musisi yang terkenal pada waktu itu, antara lain: 

Muchtar, Sjaiful Nawas, Syafei Embut, dan Muhammad Arief pencipta lagu 

Genjer-Genjer.   

Pada tahun 1960-an, terdapat kelompok band yang tetap memainkan 

musik berjenis populer Barat. Mereka tertarik dengan lagu-lagu Barat jenis musik 

rock yang mereka dengar melalui piringan hitam. Los Suita Rama, Eka Djaja 

Combo, dan Koes Bersaudara adalah kelompok band yang tertarik dengan jenis 
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musik rock.
41

 Selain dari musik, pakaian dan model rambut menjadi sesuatu yang 

ditiru oleh anak muda pada waktu itu. Kelompok band yang terakhir tersebut pada 

masa pemerintahan Sukarno pernah dipenjara selama satu tahun karena tetap 

memainkan lagu-lagu Barat. 

Majalah juga turut menyumbang gencarnya arus musik Barat di Indonesia 

seperti majalah Varia, Selecta, Musika dan di awal tahun 1960-an yaitu Aktuil. 

Majalah memiliki peran dalam menyebarkan profil musisi, gaya hidup musisi, 

gaya berpakaian, serta aksi panggung.
42

 Dampak dari saluran musik melalui radio 

dan majalah menyebabkan musisi-musisi Indonesia mengadopsi gaya hidup 

budaya Barat.       

Pada masa sebelum Demokrasi Terpimpin anak muda di Semarang 

kebanyakan menggunakan celana kain yang longgar dan pakaian yang tertutup 

bagi perempuan misalnya, kebaya dan untuk laki-laki adalah sarung. Pada waktu 

itu oleh Sukarno, sarung dan kebaya mendapatkan status sebagai pakaian 

nasional.
43

 Selain itu, masyarakat Semarang masih banyak yang bertelanjang kaki. 

Hanya kalangan tertentu yang memakai sepatu.   

Memasuki tahun 1960-an majalah-majalah hiburan Indonesia banyak 

sekali yang memuat tulisan tentang gaya hidup pemuda negeri Eropa atau 

Amerika, salah satunya kaum hippies. Biasanya yang ditonjolkan dalam liputan 
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tentang hippies adalah gaya berpakaian mereka yang eksentrik seperti: baju 

bermotif bunga dengan banyak warna (psikedelik), rambut gondrong, celana yang 

ketat, rok mini dan tidak menggunakan bra bagi perempuan. Selain itu, gaya 

hidup mereka seperti: seks bebas dan menghisap narkotika, serta pesta orgi 

menjadi kekhawatiran pemerintah Sukarno karena berseberangan dengan program 

revolusi pada waktu itu.   

Sampai pada masa menjelang Gerakan 30 September (G30S), panggung 

hiburan populer Indonesia didominasi pertunjukkan yang diorganisir oleh 

pemerintah maupun organisasi rakyat. Lagu-lagu yang lazim dimainkan adalah 

lagu nasional, keroncong, lagu daerah maupun lagu propaganda politik. 

Segera setelah peristiwa G30S, keadaan mulai berubah. Kekuasaan 

Sukarno mulai melemah setelah pendukung utamanya, PKI menjadi kelompok 

yang tertuduh melakukan pemberontakan. Praktis, misi Sukarno untuk 

menjalankan politik revolusinya terhambat setelah terjadi peristiwa tersebut. 

Peristiwa tersebut memberi pengaruh terhadap permusikan Indonesia. Terdapat 

sedikit celah yang dimanfaatkan oleh para musisi dan penikmat musik Barat untuk 

memainkan dan memutar kembali lagu-lagu Barat. Meskipun, pada waktu itu 

pihak berwenang dari RRI, Polisi dan ABRI masih memegang teguh amanat 

revolusi dari Sukarno. 

Tidak lama setelah peristiwa tersebut, angkatan darat melalui Badan 

Kerjasama Seniman (BKS) Kostrad mengadakan serangkaian pertunjukkan musik 

rock. BKS-Kostrad didirikan pada tanggal 2 November 1965. Badan tersebut 

memiliki fungsi sebagai penyalur, penampung, dan penyelenggara hiburan seni 
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untuk ABRI. BKS-Kostrad mengajak kepada kelompok seni, organisasi seni, 

maupun perorangan untuk mendaftarkan diri sebagai anggotanya.
44

 

Penyanyi terkenal saat itu seperti Lilis Suryani, Ony Suryono, dan lainnya 

menjadi pendukung BKS Kostrad. Tentu, Angkatan Darat sendiri memiliki 

maksud dan tujuan dalam mengadakan pertunjukkan tersebut. Pertama, keluar 

untuk  menunjukkan kekuatan (show of force) terhadap kekuatan politik lawan 

mereka. Kedua, untuk menarik hati rakyat serta menunjukkan kesan bahwa 

Indonesia tidak anti kebudayaan Barat.
45

 Maksud dan tujuan tersebut dapat 

dikatakan berhasil karena banyak anak muda yang merasa bahwa pada masa Orde 

Lama, mereka tidak merasakan kebebasan.
46

 Tahun-tahun antara akhir 1960-an 

sampai dengan awal 1970-an dianggap sebagai masa-masa penuh kebebasan 

berekspresi.
47

 

Pergantian rezim, melahirkan semangat euforia kebebasan di kalangan 

anak muda. Pada masa Orde Baru, kebijakan impor piringan hitam lagu-lagu 

Barat mulai digalakkan kembali. Rekaman musik rock Barat membanjiri pasar. 

Piringan-piringan hitam lagu-lagu Barat menjadi mudah diperoleh. Selain itu, 

mulai bermunculan radio-radio amatir di Jakarta dan beberapa kota besar, seperti 

PT. Radio Prambors di Jakarta yang mulai beroperasi pada tahun 1967. Pemancar 
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radio tersebut dioperasikan oleh anak-anak muda yang menjadikannya sebagai 

penyalur hobby. Mereka menyiarkan lagu-lagu yang mereka gemari saat itu, yakni 

lagu Barat. Musik aliran rock n’roll dari kelompok musik The Beatles dan The 

Rolling Stone mendominasi siaran musik pada masa itu. 

Dominannya jenis musik rock, menimbulkan pengaruh terhadap 

kelompok-kelompok musik yang baru berdiri. Misalnya, kelompok musik Dara 

Puspita, kelompok dari Surabaya yang mulanya bernama Irama Puspita. Mereka 

memulai dengan lagu-lagu yang tengah populer saat itu, yang didominasi oleh 

lagu-lagu The Beatles. Selain dari jenis musik, gaya hidup juga mempengaruhi 

kelompok-kelompok musik Indonesia. Sejak di Surabaya, mereka telah meniru 

The Beatles meski terbatas pada gaya rambut.
48

   

Kota Semarang pada tahun 1970-an merupakan masa hingar-bingarnya 

musik rock di Jawa Tengah. Memasuki tahun 1970-an musik di Semarang dilanda 

tren musik rock ala Deep Purple, Led Zeppelin, dan lain sebagainya. Kelompok 

musik tersebut juga memiliki ciri khas berambut gondrong dan termasuk jenis 

musik yang keras. Hal ini sedikit berbeda dengan jenis musik rock yang 

dibawakan oleh The Beatles. 

Terdapat tiga nama kelompok musik dari Semarang yang cukup disegani 

keberadaannya, yaitu Mama Clan‟s, Dragon, dan Fanny‟s. Namun dari ketiga

kelompok tersebut, Mama Clan‟s yang kepopulerannya jauh lebih tinggi dari

kedua kelompok lainnya. Mama Clan‟s tidak hanya berkiprah di kota asalnya,

tetapi juga mampu menaklukkan penonton di Kota Bandung yang dikenal sebagai 
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gudangnya grup-grup musik rock awal 1970-an.
49

 Tidak sebatas itu, Mama Clan‟s

bahkan juga mampu menawan hati publik Jakarta dengan manggung di Taman 

Ria Monas pada tanggal 20 Oktober 1973. 

Munculnya kelompok musik rock di Semarang merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi gaya hidup anak muda Semarang. Gaya hidup hippies

menjadi tren anak muda pada saat itu. Mereka hanya sebatas meniru tanpa 

mengetahui nilai dari budaya hippies itu sendiri.
50

 Gaya hidup anak muda di 

Semarang sama halnya dengan anak muda di berbagai kota besar lainnya. Gaya 

hidup yang bebas seolah-olah menjadi pilihan agar mereka tidak disebut 

ketinggalan zaman.  
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BAB V 

SIMPULAN 

Setiap anak muda pasti memiliki hasrat untuk meniru sang idola. Peniruan 

tersebut dianggap wajar terjadi pada diri anak muda. Usaha mencari jatidiri anak 

muda seringkali melewati tahapan proses peniruan. Tak heran jika anak muda 

meniru gaya berpakaian termasuk gaya rambut band rock yang sedang populer, 

The Beatles.  

The Beatles merupakan band asal Inggris yang identik dengan gaya 

berpakaian unik dan berambut gondrong. Mereka salah satu band yang menganut 

golongan hippies. Mereka mengecam perang yang terjadi antara Amerika dan 

Vietnam. Salah satu ciri yang identik pada kaum hippies ialah gaya rambutnya 

yang gondrong dan pakaian yang beraneka warna (psikedelik) disertai motif 

bunga-bunga.  

Kepopuleran The Beatles di Indonesia mampu mempengaruhi gaya hidup 

anak muda. Tidak sedikit anak muda yang meniru gaya berpakaian dan gaya 

rambut seperti sang idola. Di beberapa kota banyak anak muda yang mulai 

muncul dengan membentuk band dan menyanyikan lagu The Beatles. Salah satu 

band yang meniru gaya The Beatles adalah Koes Bersaudara. Namun Koes 

Bersaudara pada masa Sukarno dipenjara selama satu tahun karena Sukarno 

sedang menggalakan program revolusi serta melawan bentuk imperialisme dan 

neokolonialisme. Salah satu program tersebut termasuk dalam hal budaya. Hal 

tersebut berbeda pada masa Orde Baru.    
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Pada masa awal Orde Baru keberadaan band rock dan anak muda 

berambut gondrong tidak dilarang. Bahkan Orde Baru memberikan ruang kepada 

band rock untuk menampilkan karyannya. Hal tersebut dikarenakan Orde Baru 

sedang mencari simpati rakyat sekaligus menegaskan bahwa pemerintahan baru 

tersebut tidak anti terhadap budaya asing. Maka dari itu anak muda perkotaan 

mulai merasakan kebebasan dan mulai banyak muncul anak muda berambut 

gondrong. 

Akan tetapi, sikap pemerintah Orde Baru perlahan berubah. Anak muda 

berambut gondrong dianggap telah bersikap acuh tak acuh. Maka dari itu perlu 

adanya upaya penyelamatan terhadap anak muda. Salah satu upaya penyelamatan 

anak muda adalah dengan cara melakukan operasi gunting rambut gondrong. 

Operasi tersebut diakukan oleh aparat negara. Cukup menggelikan jika melihat 

bahwa senjata aparat bukan lagi pistol atau senapan laras panjang melainkan 

gunting rambut. 

Munculnya anak muda berambut gondrong membuat pemerintah merasa 

khawatir. Mereka dianggap telah menjadi anak muda yang liar, kriminil, dan tidak 

bermoral. Padahal pemerintah Orde Baru memiliki harapan terhadap anak muda 

untuk melanjutkan cita-cita orang tuanya (pemerintah). Cita-cita yang dimaksud 

oleh pemerintah adalah melanjutkan pembangunan. Namun anak muda merasa 

bahwa mereka tidak pernah diajak untuk membahas cita-cita tersebut. Maka dari 

itu untuk mengembalikan moral anak muda, pemerintah menginstruksikan operasi 

rambut gondrong. Pemerintah memiliki keyakinan bahwa rambut gondrong 

merupakan penyebab anak muda berperilaku kriminil.  
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Kebijakan tersebut mendapat protes dari kalangan anak muda. Anak muda 

menganggap bahwa sikap yang dilakukan oleh orang tua (pemerintah) adalah 

munafik. Kasus-kasus besar seperti perjudian, korupsi dan lain-lain adalah kasus 

yang seharusnya mendapat perhatian lebih ketimbang soal rambut gondrong. 

Menurut anak muda, persoalan rambut adalah persoalan selera dan tidak dapat 

diperdebatkan.  

Berita-berita di surat kabar terhadap rambut gondrong selalu berkonotasi 

negatif. Citra anak muda berambut gondrong mendapatkan dampak sosial akibat 

wacana yang dibangun melalui media massa.  Anak muda berambut gondrong di 

lingkungan masyarakat mendapat stigma negatif sebagai individu yang urakan. 

Maka dari itu salah satu cara untuk melawan adalah dengan membuat wacana 

tandingan.  

Protes yang dilakukan oleh anak muda berhasil membuat pemerintah 

merasa khawatir. Pemerintah Orde Baru berkaca pada masa pemerintahan 

Sukarno dan menganggap bahwa Sukarno lengser akibat bentrokan ideologi. 

Maka dari itu pemerintah mengambil kebijakan untuk mendinginkan suasana. 

Kopkamtib Jenderal Sumitro mengadakan pertemuan dengan mahasiswa dari 

berbagai universitas di Jawa. Dihadapan mahasiswa, Sumitro mengaku bahwa ia 

sebenarnya tidak melarang rambut gondrong. Namun ia menganjurkan bahwa 

anak muda akan terlihat rapi jika berambut cepak layaknya ABRI. Selain itu, ia 

juga mengungkapkan bahwa anaknya sendiri juga berambut gondrong. 

Pengakuan Sumitro tersebut dapat menurunkan protes mahasiswa 

mengenai persoalan rambut gondrong. Berangsur-angsur berita mengenai rambut 
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gondrong tidak lagi menjadi perdebatan. Namun gelombang protes anak muda 

tetap terus dilakukan. Anak muda mulai menyasar mengenai isu ketimpangan 

akibat pembangunan. Maka pada pemilu selanjutnya mulai gencar gerakan 

golongan putih yang salah satunya diinisiasi oleh Arif Budiman. 
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