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ABSTRAK

Hacker  menjadi  suatu  kultur  yang  selalu  dianggap  menyimpang  dalam
masyarakat.   Acapkali  orang-orang  menilai  bahwa  telah  terjadi  sesuatu
kejahatan yang telah dilakukan oleh para peretas tersebut.  Namun, di sisi lain
ternyata terdapat aktivitas-aktivitas hacker yang mencerminkan bahwa perbuatan
itu  merupakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada  pembentukan  subkultur  anak
muda. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku para hacker yang
terjadi, memamahi subkultur yang dikembangkan dalam komunitas hacker, dan
untuk  mengetahui  tipologi  hacker  dalam  membentuk  subkultur. Peneliti
menggunakan  kerangka  teori  yang  menekankan  pada  hegemoni  dari  Antonio
Gramsci.  Metode prosedur penelitian  ini  adalah kualitatif  dengan pendekatan
etnografi. Penentuan informan menggunakan cara purposive dan pengumpulan
data dilakukan dengan cara pengamatan langsung, serta melakukan wawancara
secara mendalam.  Dari hasil penelitian ini, didapatkan beberapa alasan hacker
melakukan  kegiatan  hacking  yaitu  tantangan,  rasa  penasaran,  menaikkan
identitas, jahil, dan ingin membantu teman. Selanjutnya subkultur yang dibangun
oleh  para  hacker dalam  komunitas  Surabaya  Hacker  Link  adalah  untuk
membangun  interaksi serta  relasi antar para hacker, tidak adanya kesempatan
belajar hacking di lingkungan sekolah. Interaksi disini berbentuk hubungan antar
anggota dalam komunitas  yang berbentuk positif  maupun negatif.  Selanjutnya
dari 2 temuan tersebut, terdapat perbedaan pada tipologi dari unsur sub ordinat,
intelektual organik, konformitas, integrasi budaya dan tingkatan hegemoni.

Kata kunci : Hacker, subkultur, hegemoni

ABSTRACT

Hacker  become a culture  that  has  always been considered deviant  in  society.
Often people perceive that there has been anything that has been done by the
hackers. However, on the other hand there is apparently a hacker activities that
reflect  that  the  action  was  an  activity  that  leads  to  the  formation  of  youth
subculture.  The focus of this research is to study the behavior of hackers that
happened, 'understanding the subculture developed within the hacker community,
and to know typologies of hackers in forming a subculture. Researchers used a
theoretical  framework  that  emphasizes  the  hegemony  of  Antonio  Gramsci.
Procedure  method  of  this  study  is  a  qualitative  ethnographic  approach.
Determination of informants using purposive and data collection was done by
direct observation, and conduct in-depth interviews. From these results, obtained
some reason hackers hacking activities that challenge, curiosity, raise identity,



ignorant, and want to help a friend. Furthermore, subculture that was built by the
hacker community Surabaya Hacker Link is to build interaction and relationships
between the hackers, no opportunity to learn hacking in the school environment.
Interaction here shaped relationships between members of the community in the
form of positive and negative. Furthermore, from 2 findings, there are differences
in the typology of sub-ordinate elements, organic intellectual, conformity, cultural
integration and the level of hegemony.
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PENDAHULUAN

Hacker menjadi  suatu  kultur
yang  dianggap  menyimpang  dalam
masyarakat.  Penilaian  ini  dapat
terjadi  berawal  dari  semangat
memberontak  dan  anti  kemapanan.
Kemapanan adalah hal yang menjadi
tujuan  hidup  dalam  masyarakat
industri.  Pemberontakan  ini
mengakibatkan  adanya  anggapan
dari  masyarakat  modern  yang
biasanya hidup dikawasan perkotaan
dan  tidak  lepas  dari  kehidupan
industrialisasi  bahwa  budaya
hacking adalah  budaya  yang
menyimpang.  Dari  sini  akan timbul
suatu  bentuk  delinquent  subculture
yang muncul di masyarakat. 

Namun,  di  sisi  lain  ternyata
terdapat  aktivitas-aktivitas  hacker
yang mencerminkan bahwa aktivitas
itu  merupakan  kegiatan  yang
mengarah  kepada  pembentukan
subkultur anak muda. Seiring dengan
kemunculan  peran  orang  dewasa
dalam  masyarakat  kapitalis  yang
terspesialisasi, universal dan rasional
menurut  pekerjaan  masing-masing,
ada  satu  diskontinuitas  antara
keluarga  dengan  masyarakat  yang
lebih luas yang perlu diisi oleh suatu
masa  transisi  dan  pelatihan  bagi
orang-orang  berusia  muda.  Hal  ini
bukan hanya menandai kategori anak

muda, namun juga suatu moratorium
dari ‘ketakbertanggungjawaban yang
terstruktur’  antara  kanak-kanak
dengan  orang  dewasa  yang
memungkinkan  budaya  anak  muda
muncul  dan  fungsi  dasarnya  adalah
untuk  bersosialisasi.  Karena
subkultur,  maka  hacker merupakan
kelompok  anak  muda  yang
mengembangkan  aktivitas-aktivitas
bersosialisasi  di  dunia  maya.
Sehingga  subkultur  yang  terbentuk
adalah  subkultur  komunitas  virtual.
Studi  ini  bukan  mengkaji  tentang
kriminalitas. Studi ini akan mengkaji
lebih dalam mengenai subkultur anak
muda pada komunitas  hacker untuk
melawan  hegemoni  yang  terjadi
dikalangan masayarakat.

Salah  satu  pembentukan
sebuah kelompok dalam dunia maya
yang biasa disebut komunitas virtual.
1 Salah satu komunitas  virtual yang
muncul  di  era  internet  ini  adalah
hacker. Keberadaan  hacker ini tidak
lain  dipengaruhi  oleh  pemerintah
yang ingin mengembangkan internet
di  Indonesia.  Adanya  internet
memicu  perkembangan  hacker.
Cukup  mengejutkan  ketika
Kementerian  Komunikasi  dan

1 Rahma Suhihartati. 2014. Perkembangan 
Masyarakat Informasi & Teori Sosial 
Kontemporer. Jakarta : Kencana. Hlm 72



Informatika  (Kemenkominfo)
mematok  jumlah pengguna Internet
di  Indonesia.  Menurut  Direktur
Jenderal  Aplikasi  dan  Teknologi
Informatika  Kemenkominfo
Bambang Heru Tjahjono, berharap di
akhir  tahun  2015  jumlah  pengguna
Internet di Indonesia mencapai angka
150 juta orang, atau sekitar 61% dari
total  penduduk  Indonesia.
Kemenkominfo  mengklaim  bahwa
saat ini jumlah pengguna Internet di
Indonesia  sudah  mencapai  57%
penduduk,  atau  kasarnya  mencapai
hampir  137  juta  pengguna.  Angka
yang cukup fantastis mengingat awal
tahun  ini  APJII  (Asosiasi
Penyelenggara  Jasa  Internet)
mencatat  jumlah  pengguna  Internet
di tanah air baru berkisar di angka 71
juta  dan  perkiraan  banyak  pihak
akhir  tahun  ini  jumlahnya  baru
mencapai  kisaran  80-an  juta
pengguna. 2

Kemajuan  teknologi
mengakibatkan  timbulnya  berbagai
kelompok-kelompok  anak-anak
muda  di  dunia  maya,  salah  satunya
adalah  hacker.  Hacker sering  dicap
banyak  orang  sebagai  penjahat,
beridentitas nakal, suka mencuri, dan
membobol  jaringan.3 Setiap  ada

2 Amir Karimuddin. 2014. Kemenkominfo 
Targetkan Pengguna Internet di Indonesia 
Tahun 2015 Capai 150 Juta Orang. (Tersedia
di 
https://dailysocial.net/post/kemenkominfo-
targetkan-pengguna-internet-di-indonesia-
tahun-2015-capai-150-juta-orang/. Diakses 
pada hari jum’at tanggal 3 april 2015, pukul 
08.00)

3 Farid Aulia Tanjung. 2015. Mengintip 
Fenomena Dunia Hacker Di Indonesia.  
(Tersedia di 

pemberitaan isu-isu pembobolan dan
pengrusakan  terhadap  situs,  selalu
dikaitkan  dengan  hacker.  Pada
kenyataannya,  tidak  semua  hacker
adalah pelaku kejahatan. 

Meskipun  perilaku  tindak
kejahan  didunia  cyber tersebut
tergolong dalam tindak pidana yang
melanggar sebuah ketentuan hukum,
peneliti  tidak  melakukan  penelitian
dalam  perspektif  hukum.  Peneliti
mengadakan  riset  dari  sudut
perspektif  subkultur  anak  muda
dalam hal ini yaitu kegiatan yang ada
kaitannya  dengan  perilaku  hacking.
Penelitian ini akan menjadi hal yang
sangat menarik, dikarenakan peneliti
akan  menguak  seluruh  fenomena
tentang  komunitas  hacker didunia
cyber tersebut secara mendalam.

METODE PENELITIAN

. Jenis  metode  penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah  etnografi  yang  berupaya
mengungkapkan  kebudayaan
subkultur anak muda hacker di dunia
maya.   Etnografi  merupakan  salah
satu  istilah  yang  merujuk  pada
penelitian  kualitatif.  Etnografi
diartikan  sebagai  usaha
mendeskripsikan  kebudayaan  dan
aspek-aspeknya  dengan
mempertimbangkan  latar  belakang
permasalahan  secara  menyeluruh
(Spradley, 2007) 4.

https://www.maxmanroe.com/mengintip-
fenomena-dunia-hacker-di-indonesia.html. 
Diakses pada hari kamis 3 september 2015, 
pukul 16.00)

4 James P Spradley. 2007. Metode 
Etnografi.. Yogyakarta : Tiara Wacana 
Yogya, Hlm 35

https://dailysocial.net/post/kemenkominfo-targetkan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2015-capai-150-juta-orang/
https://dailysocial.net/post/kemenkominfo-targetkan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2015-capai-150-juta-orang/
https://dailysocial.net/post/kemenkominfo-targetkan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2015-capai-150-juta-orang/


Penelitian  ini  menggunakan
metode  etnografi  untuk
mengungkapkan  fakta   subkultur
hacker  anak  muda  di  dunia  maya.
Kebudayaan  yang  dimaksud  dalam
penelitian  ini  adalah  suatu  momen
kebudayaan yaitu tradisi hacker anak
muda yang  akan  dikaji  secara
mendalam.

Etnografer  membuat
kesimpulan budaya dari tiga sumber :
(1)  dari  yang  dikatakan  orang,  (2)
dari  cara  orang  bertindak;  dan  (3)
dari berbagai artefak yang digunakan
orang5.  Mulanya,  masing-masing
kesimpulan  budaya  hanya
merupakan suatu hipotesis mengenai
hal  yang  diketahui  orang.  Hipotesis
ini harus diuji secara berulang-ulang
sampai  etnografer  itu  merasa  relatif
pasti  bahwa  orang-orang  itu  sama-
sama memiliki sistem makna budaya
yang khusus. 

Adapun  fakta  dalam
penelitian  ini  adalah  satuan  lingual
yang  terkandung  dalam  tradisi
hacking yang  dilaksanakan  oleh
anak-anak  muda.  Metode  etnografi
yang digunakan dalam penelitian ini
merujuk pada metode etnografi yang
dikemukan  oleh  Spradley  (2007)
yang  disebut  analisis  maju bertahap
terdiri  atas  lima  prinsip, yaitu
peneliti  dianjurkan  hanya
menggunakan  satu  teknik
pengumpulan  data;  mengenali
langkah-langkah pokok dalam teknik
tersebut., misalnya 12 langkah pokok
dalam  wawancara  etnografi  dari
Spardley;  setiap  langkah  pokok
dijalankan  secra  berurutan;  praktik
dan  latihan  harus  selalu  dilakukan;
memberikan problem solving sebagai
tanggung jawab sosialnya. Langkah-
5  Ibid., hlm. 40

langkah  tersebut  yaitu,  (1)
menetapkan  seorang  informan,  (2).
mewawancarai  seorang  informan,
(3). membuat catatan etnografis,  (4)
mengajukan  pertanyaan  deskriptif,
(5)  melakukan  analisis  wawancara
etnografis,  (6)  membuat  analisis
domain,  (7)  mengajukan pertanyaan
struktural,  (8)  membuat  analisis
taksonomik,  (9)  mengajukan
pertayaan  kontras,  (10)  membuat
analisis komponen, (11) menemukan
tema-tema  budaya,  (12)  menulis
sebuah etnografi

Dimana  analisis  data
dilakukan  sejak  tahap  pengumpulan
data  dan   secara  bertahap  terus
dilakukan  hingga  akhir  peneltian.
Akhir  penelitian  ditentukan
sepenuhnya  oleh  peneliti,  hal  ini
karena  dalam  penelitian  etnografi
tidak dapat diperoleh hasil penelitian
yang  sempurna  yang  dapat
melaporkan  kebudayaan  di  wilayah
penelitiannya  secara  utuh  dan
menyeluruh.  

KAJIAN TEORITIS

Perlawanan Hegemoni dikalangan 
Hacker dari Sudut 
Pandang Antonio 
Gramsci

Menurut  Gramsci,
keberhasilan  rezim  fasis
menyebarkan  kekuasaan  pengaruh
yang  hegemonik  karena  didukung
oleh  organisasi-organisasi
infrastruktur  terkait,  yang  di
dalamnya  diandaikan  terjadi
kepatuhan  para  intelektual  karena
faktor  kultural  atau  sesuatu  yang
dominan.

Sederhananya,  terjadi
perlawanan intelektual atas sikap dan



visi  filosofis  yang  selalu  dijunjung
tinggi  yaitu  kebebasan. Dalam
konteks  ini  dapat  dikatakan  bahwa
seseorang  hacker ingin  mengikuti
visi  dan  misi  sesuai  etika  hacker.
Etika  hacker  disini  yang  dimaksud
adalah  melawan  sikap  pemimpin
cenderung  untuk  mengambil
kebijakan  dapat  merugikan
rakyatnya.  Menghadapi  fenomena
demikian,  gramsci  menawarkan
adanya  blok  solidaritas  untuk
melawan rezim fasis. Mekanismenya
adalah  menggalang  seluas  mungkin
munculnya kekuatan intelektual yang
memiliki  visi  dan  sikap  dalam
mendukung  kebebasan.
Penggalangan  tersebut  yaitu
membentuk  sebanyak  mungkin
komunitas  hacker untuk mendukung
sesuatu  kebebasan. Di  sini  Antonio
Gramsci  membedakan  dua  corak
intelektual yaitu  tradisional  dan
organik.  Dalam  konteks  penelitian
ini,  hacker dikaitkan  dengan
kalangan  intelektual  organik.  Kaum
intelektual  organik  ini  mempunyai
sifat  perlawanan  karena  selalu
melawan sistem yang ada. Salah satu
komunitas yang selalu memunculkan
perlawanan  yaitu  hacker karena
berani melawan sistem

Menurut  Gramsci  ketika
intelektual  organik  ini
mengembangkan  kegiatan  yang
produktif  dan  dalam  pengertian  ini
aktivitas  mereka  tetap  dalam  dunia
kebutuhan pada  klas  kapitalis,  Ciri-
ciri  dari  kelompok kaum intelektual
organik adalah yang pertama, mereka
menjadi  suatu  kategori  pada  waktu
sejarah yang sama sebagai suatu klas
baru  yang  menciptakan  dan
mengembangkan  dirinya.  Dalam
konteks  ini  muncul  sejarah  hacker
yang muncul pada saat jaringan dan

komputer sekitar tahun 1960. Kedua,
intelektual organik memberikan klas
ini homogenitas dan suatu kesadaran
akan  fungsinya  sendiri  bukan  pada
ekonomi  saja,  namun  juga  pada
lapangan sosial  dan politik.  Saat ini
dan untuk kedepannya peran  hacker
di kalangan masyarakat  akan sangat
dibutuhkan,

Tipe  intelektual  organik  ini,
mengakui  hubungan mereka  dengan
kelompok  sosial  tertentu  dan
memberikannya  homogenitas  serta
kesadaran tentang fungsinya,  seperti
di bidang hacker. Intelektual organik
adalah  intelektual  yang  berasal  dari
klas tertentu yang bersifat melawan.
Kelompok ini berpenetrasi sampai ke
kelompok  masyarakat.  Mereka
menghegomoni  sebuah  pandangan
dunia yang baru terhadap masyarakat
dan  menciptakan  kesatuan  yang
melawan ideologi pada umumnya. 

Fungsi  profetis  kaum
intelektual  organik  adalah
membentuk  budaya  perlawanan
masyarakat  dengan  membangkitkan
kesadaran  kritisnya  agar  sanggup
merebut  posisi-posisi  vital  tanpa
harus  terjebak  pada  perlawanan
terbuka  dengan  hubungan  di  luar
dunia  hacker.  Selain tidak  strategis,
hacker nantinya  juga  akan  segera
ditumpas  keberadaannya  dengan
jalan hukum.

Tatanan  hegemonis  menurut
Gramsci, tidak perlu masuk ke dalam
institusi  (lembaga)  ataupun  praktik
liberal  sebab  hegemoni  pada
dasarnya  merupakan  suatu
totalitarianism  dalam  arti  ketat.
Contohnya  komunitas  hacker yang
tidak  memiliki  kaitannya  dengan
institusi.



Gramsci  menangkap  3
kategori  penyesuaian  yang  berbeda
yaitu rasa takut, karena terbiasa, dan
karena kesadaran atau persutujuan6. 

1. Anak  muda
menyesuaikan diri karena
takut  akan  konsekuensi-
konsekuensi  bila  ia  tidak
menyesuaikannya, Di sini
konformitas  ditempuh
melalui  penekanan  dan
sanksi-sanksi  yang
menakutkan.

2. Anak  muda
menyesuaikan  diri
mungkin  karena  terbiasa
mengikuti  cara-cara
tertentu.  Konformitas
dalam hal  ini  merupakan
soal partisipasi yang tidak
terefleksikan  dalam  hal
bentuk  aktivitas  yang
tetap,  sebab  orang
menganut  pola-pola
tingkah laku tertentu  dan
jarang  dimungkinkan
untuk menolak.

3. Konformitas yang muncul
dari  tingkah  laku
mempunyai  tingkat-
tingkat  kesadaran  dan
persetujuan dengan unsur
tertentu  dalam
masyarakat  anggota
komunitas.

Bagi  Gramsci,  hegemoni
melalui  konensus  muncul  melalui
komitmen aktif atas klas sosial yang
secara historis lahir dalam hubungan
produksi.  Untuk  itu,  Gramsci

6 Nezar Patria dan Andi Arief. 2015. Antonio 
Gramsci : Negara & Hegemoni.Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar. Hlm 60.

mengatakan  secara  tak  langsung
konsensus sebagai “komitmen aktif”
yang  didasarkan  pada  adanya
pandangan bahwa posisi tinggi yang
ada  sah.  Hacker ini  muncul  karena
adanya  prestasi  yang  berkembang
dalam  produksi  teknologi.
Pandangan  ini  sependapat  oleh
Gramsci yang mengatakan, konensus
ini secara historis “lahir” (disebabkan
oleh)  karena  prestasi  yang
berkembang dalam dunia produksi. 

Gramsci  Menekankan bahwa
pertentangan  klas  itu  secara  efektif
dinetralisasikan  dalam  masyarakat
kapitalis  lanjut.  Sebab  dengan
pengawasan  yang  ketat  dari  kaum
Borjuis,  pertentangan  itu  melemah
dan menjadi keinginan akan gaji atau
upah  yang  lebih  baik.  Pertentangan
tinggallah  sebuah ilusi.  Ini  menurut
gramsci  merupakan  “konsensus”
terselubung  dan  hanya  memperkuat
hegemoni  Borjuis  dengan
mengaburkan  sifat-sifat  yang
sesungguhnya. Inilah kemudian yang
menurut  Gramsci  disebut  gejala
integrasi budaya.

Ada  hal  mendasar  menurut
Gramsci  menjadi  biang  keladi
integrasi  budaya  ini.  Pendidikan  di
satu  pihak  dan  mekanisme
kelembagaan di lain pihak. Gramsci
mengatakan  bahwa  pendidikan
sekarang  tidak  pernah  menyediakan
kemungkinan  membangkitkan
kemampuan  untuk  berfikir  secara
kritis  dan  sistematis  bagi  kaum
buruh.  Di  lain  pihak,  mekanisme
kelembagaan  seperti  komunitas
hacker menjadi  tangan-tangan
kelompok  yang  berkuasa  untuk
menentukan  ideologi  yang
mendominir.  Bahasa menjadi sarana
penting  untuk  melayani  fungsi



hegemonis  itu. Konflik  sosial  yang
ada dibatasi  baik  intensitas  maupun
ruang  lingkupnya,  karena  ideologi
yang  ada  membentuk  keinginan-
keinginan,  nilai-nilai  dan  harapan
menurut  sistem  yang  telah
ditentutkan. 

Ada tiga tingkatan hegemoni
yang  dikemukakan  Gramsci,  yaitu
hegemoni  total  (integral),  hegemoni
yang  merosot  (decadent)  dan
hegemoni yang minimum 7. Pertama,
hegemoni  integral.  Hegemoni
integral ditandai  dengan  afiliasi
massa  yang  mendekati  totalitas.
Kedua,  hegemoni  yang  merosot
(decadent  hegemony).  Dalam
masyarakat  kapitalis  modern,
dominasi  eknomis  borjuis
menghadapi tantangan berat.  Hacker
menunjukkan  adanya  potensi
disintegrasi  di  dalam  sebuah
komunitas.   Ketiga,  Hegemoni
minimum  (minimal  hegemony).
Bentuk ketiga ini merupakan bentuk
hegemoni  yang  paling  rendah
dibanding  dua  bentuk  di  atas.
Hegemoni  bersandar  pada  kesatuan
ideologis  antara  elit  intelektual
hacker yang berlangsung bersamaan
dengan  keengganan  terhadap  setiap
campur  tangan  massa  dalam  hidup
berkelompok atau berkomunitas. 

Subkultur Anak Muda 

Menurut  Fitrah  Hamdani
dalam  Zaelani  Tammaka  (2007)
“Subkultur  adalah  gejala  budaya
dalam masyarakat industri maju yang
umumnya terbentuk berdasarkan usia
dan  kelas.  Secara  simbolis
diekspresikan  dalam  bentuk

7 Nezar Patria dan Andi Arief. 2015. Antonio 
Gramsci : Negara & Hegemoni.Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar. Hlm 33.

penciptaan  gaya  (style)  dan  bukan
hanya  merupakan  penentangan
terhadap hegemoni atau jalan keluar
dari  suatu  ketegangan  sosial”.
Subkultur lebih jauh menjadi bagian
dari  ruang  bagi  penganutnya  untuk
membentuk  identitas  yang
memberikan  otonomi  dalam  suatu
tatanan  sosial  masyarakat  industri
yang  semakin  kaku  dan  kabur.
Secara  sosiologis,  sebuah  subkultur
adalah  sekelompok  orang  yang
memiliki  perilaku  dan  kepercayaan
yang  berbeda  dengan  kebudayaan
induk  mereka.  Subkultur  dapat
terjadi  karena  perbedaan  usia
anggotanya,  ras,  etnisitas,  kelas
sosial,  atau  gender,  dan  dapat  pula
terjadi  karena  perbedaan  aesthetik,
religi,  politik,  dan  seksual;  atau
kombinasi dari faktor-faktor tersebut.
Anggota  dari  suatu  subkultur
biasanya  menunjukan  keanggotaan
mereka  dengan  gaya  hidup  atau
simbol-simbol  tertentu.  Karenanya,
studi  subkultur  seringkali
memasukan studi tentang simbolisme
dan  bagaimana  simbol  tersebut
diinterpretasikan  oleh  kebudayaan
induknya dalam pembelajarannya.

Chicago  School
mengidentifikasi  bahwa  reaksi
subkultur  lahir  bukan  sebagai
fenomena  reaksi  individual,
melainkan reaksi kelompok / kolektif
terhadap  problem  kelas,  the  baves
and the haves not. Anak muda yang
mengikuti  kegiatan  hacker muncul
karena  adanya  dorongan  dari  suatu
fenomena  yang  sedang  terjadi
disekitarnya.  Dorongan ini  biasanya
terjadi  berasal  dari  kelompok  kelas
menengah.  Dalam  bahasa  kategori
Charles  Wright,  kelas  dalam  sautu
stuktur  masyarakat  dibagi  ke  dalam
tiga bagian yaitu elit  yang berkuasa



(orang  tua),  Kerah  putih  (guru  /
pengajar)  dan  kerah  biru  (teman
sebaya).8 Dalam  model  pembagian
ini, keadaan kesejahteraan sosial dan
ekonomi yang tercipta dinilai sebagai
sangat  tidak  adil.  Kelompok  yang
merasa  dirugikan,  karena  stuktur
ciptaan  sangat  berperan
menyebabkan  kondisi  ini,  berusaha
dengan keterbatasan  yang  ada  tetap
ingin dapat menikmati hidup dengan
cara  melakukan  redefinisi  terhadap
budaya  atau  menjadi  subkultur,
sehingga merasa nyaman dengannya.
Subkultur ini  mempunyai  sifat  yang
menyimpang dari para anak muda di
Amerika.  Dulu, di  Amerika  banyak
kaum  urban  yang  tidak  memiliki
pekerjaan  dan  selalu  membuat
kejahatan  di  negara  tesebut.  Dalam
konteks ini dapat dilihat hacker yang
mempunyai sifat menyimpang.

Dalam  konteks  ini,  berbagai
skenario  diajukan  terkait  dengan
karakter  “penyimpangan”  yang
diantaranya adalah9 :

1. Suatu  penolakan  dari  inversi
nilai-nilai  kerja,  kesuksesan  dan
uang pada kelas menengah yang
ditetapkan oleh orang-orang usia
muda  dari  kelas  pekerja  untuk
mengatasi  berbagai  kecacatan
dalam konteks tersebut (Cohen :
1955)

2. Penetapan  dan  penekanan  pada
nilai-nilai bawah tanah dari kelas
pekerja,  khususnya  nilai-nilai
waktu  luang,  hanyalah
penyimpangan  dari  perspektif

8 Ibid., hlm 41

9 Barker Chris. 2005. Cultural Studies : Teori 
dan praktik. Yogyakarta : PT. Bintang 
Pustaka, hlm 40

pengendali  kelas  sosial  kelas
menengah  (Matza  dan  Sykes,
1961; Miller, 1958)

3. Usaha  orang-orang  muda  kelas
pekerja  untuk menetapkan  nilai-
nilai  kesuksesan,  kekayaan  dan
kekuasaan  (Merton,  1938)  dan
atau  nilai-nilai  hiburan  dan
hedonisme  (Cloward  dan  Olin,
1960)  melalui  jalur  alternatif
yang  disepakati  secara  sosial,
namun  terhalangi  oleh  struktur
kelas.

Teori  subkultur  sebenarnya
dipengaruhi  kondisi  intelektual
(intelectual heritage) aliran Chicago,
konsep  Anomie  Robert  K.  Merton
dan  Solomon  Kobrin  yang
melakukan  pengujian  terhadap
hubungan  antara  gang  jalanan
dengan  laki-laki  yang  berasal  dari
komunitas kelas bawah (lower class).

Hasil pengujiannya menunjukkan
bahwa  ada  ikatan  antara  hierarki
politis  dan  kejahatan  teroganisir.
Karena  ikatan  tersebut  begitu  kuat
sehingga  Kobrin  mengacu  kepada
“Kelompok  Pengontrol  Tunggal”
(single  controlling  group)  yang
melahirkan  konsep  komunitas
integrasi  yaitu  hacker.  Dalam
kepustakaan kriminologi dikenal dua
teori sub-culture, yaitu:

1. Teori delinquent sub-culture

Kondisi demikian mendorong
adanya konflik budaya yang oleh
Albert K. Cohen disebut sebagai
“Status  Frustration”.  Akibatnya,
timbul  keterlibatan  lebih  lanjut
anak-anak muda dan berperilaku
menyimpang  yang  bersifat
“nonutilitarian,  malicious  and
negativistic (tidak  berfaedah,



dengki dan jahat)”.  Konsekuensi
logis dari konteks diatas,  karena
tidak  adanya  kesempatan  yang
sama dalam mencari status sosial
pada  struktur  sosial  maka  para
remaja  kelas  bawah  akan
mengalami  problem  status  di
kalangan remaja. 

2. Teori differential opportunity

Teori  perbedaan  kesempatan
(differential  opportunity)
dikemukakan  Richard  A.
Cloward  dan  Leyod  E.  Ohlin
dalam bukunya Delinquency and
Opportunity:  a  Theory  of
Delinquent  Gang (1960)  yang
membahas  perilaku  deLinkuen
kalangan  remaja  (gang)  di
Amerika dengan perspektif  Shaw
dan  McKay serta  Sutherland.
Pada dasarnya,  teori  Differential
Opportunity berorientasi  dan
membahas  penyimpangan  di
wilayah  perkotaan  diamana
hacker banyak bermunculan pada
pemukiman  ini.  Penyimpangan
tersebut  merupakan  fungsi
perbedaan  kesempatan  yang
dimiliki  anak-anak  untuk
mencapai  tujuan  legal maupun
illegal.  Untuk  itu,  Cloward  dan
Ohlin  mengemukakan  3  (tiga)
tipe kenakalan Subkultur, yaitu :

(a)  Criminal  Sub-culture,
bilamana  masyarakat  secara
penuh  berintegrasi.  Hal  tersebut
akan berlaku jika kelompok para
remaja  yang  belajar  dari  orang
dewasa.  Aspek  itu  berkorelasi
dengan  organisasi  kriminal.
Kriminal  subkultur  menekankan
aktivitas  yang  menghasilkan
keuntungan  materi,  uang  atau
harta  benda  dan  berusaha

menghindari  penggunaan
kekerasan.

(b)  Retreatist  Sub-culture,
dimana  remaja  yang  melakukan
hacking tidak  memiliki  struktur
kesempatan  dan  lebih  banyak
melakukan  perilaku
menyimpang.

(c)  Conflict Sub-culture, terdapat
dalam  suatu  masyarakat  yang
tidak terintegrasi, sehingga suatu
organisasi menjadi lemah. 

Bersamaan  dengan
perkembangan penelitian, ada tradisi
dari  inggris  yaitu  mazhab
Birmingham.  Menurut  mazhab dari
Inggris  tersebut,  subkultur  tidak
selalu  menyimpang  dan  berbuat
jahat,  melainkan  menunjukkan
identitas  yang berbeda dengan yang
lain.  Hacker yang  mengerti  akan
etika  berinternet  dan  menggunakan
teknologi  secara  baik  dan  benar
termasuk  Mazhab  Birmingham.
Kajian mengenai  subkultur ini telah
dipelopori  oleh  Centre  for
Contemporary  Cultural  Studies
(CCCG)  di Universitas  Birmingham
pada  tahun  1970-an,  yang
memandang  subkultur  sebagai
budaya perlawanan yang harus diberi
tempat

Menurut  Dick  Hebdige  dari
Birmingham school  British Cultural
dapat  dikatakan  bahwa  hacker
merupakan subkultur pemuda berasal
dari kelas pekerja sebegai tanggapan
atas  kehadiran  jaringan  yang
awalnnya  dikembangkan  dalam
konteks  phreaking  selama  tahun
1960. Barker  bahkan
mengidentifikasi  adanya lima fungsi



di mana subkultur mengambil bagian
tugas penyelamatan yaitu10 ;

1. Memberikan  solusi  magis
(mujarab)  terhadap problematika
struktur sosial. 

2. Menawarkan  bentuk  identitas
kolektif  berbeda  dari  yang
tercipta  di  sekolah  dan  tempat
kerja. 

3. Memenangkan  ruang  bagi
pengalaman dan naskah alternatif
terhadap realitas sosial. 

4. Memberikan  sejumlah  aktivitas
waktu  luang bermakna,  bertolak
belakang  dari  yang  terdapat  di
sekolah dan tempat kerja..

5. Melengkapi  solusi  terhadap
dilema eksistensial identitas. 

10 Chris, Barker. 2005. Cultural Studies : 
Teori dan praktik. Yogyakarta : PT. Bintang 
Pustaka, hlm 40



HASIL

Ibarat sebuah magnet,  hacker
mempunyai daya tarik tersendiri bagi
remaja  kota  Surabaya.  Sehingga,
aktivitas  hacking menjadi kebutuhan
tersendiri  bagai  para remaja  pecinta
hacker.  Tidak  heran,  jika  waktu-
waktu senggang yang mereka miliki
di  sela-sela  kegiatan  sekolah,
ekstrakulikuler  dan kegiatan lainnya
mereka  gunakan  untuk  melakukan
kegiatan  hacking.  Kegiatan  rutin
pergi  ke  warung  kopi,  menghadiri
acara  gathering,  mencari  jaringan
internet  menjadi  hal  yang  rutin
dilakukan oleh remaja kota Surabaya
pecinta  aktivitas  hacking di  setiap
bulannya,  setiap  minggunya,  atau
bahkan setiap harinya. Bagi mereka,
hari-hari selalu di isi dengan aktivitas
hacking.

Perilaku  Para  Hacker yang
Terjadi Di Kalangan Remaja Kota
Surabaya

Seorang  hacker dapat
beritndak  atau  berperilaku  menjadi
hacker jahat  atau  bisa  menjadi
hacker yang  baik.  Blumer
menyatakan  bahwa  terbentuknya
karakter  dan  perilaku  manusia  tak
lepas  dari  interaksi  lingkungan
didalamnya,  begitu  sebaliknya
dengan  seorang  hacker.11 Melalui
media  dunia  maya  seperti  internet,
seseorang dapat mempelajari bahkan
menganalisa  sebuah  jaringan
komputer  dengan  sangat  mudah.
Tetapi kehebatan itu tak begitu saja
datang  ke  dalam  tubuh  hacker.
Proses  eksternalisasi  pada  seorang
hacker menjadi  poin  penting
nantinya  bagi  terbentuknya
seseorang  menjadi  hacker.  Dalam

11 Nezar Patria dan Andi Arief. , Op.Cit hal 55

sub bab ini peneliti akan menganalisa
tentang  “bagaimana  proses
terbentuknya  subyek  menjadi
seorang hacker.”

Dari  semua  informan
tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa
mereka  sangat  menyukai  hal-hal
baru  entah  dari  kegiatan  apa  saja
yang  mengawali  aktivitas  tersebut,
seperti  menyukai  game,  komputer
rusak, uang, tertarik dengan dengan
internet.  Rasa  senang  seketika
muncul  oleh  para  hacker  saat
melakukan  aktivitas  hacking
pertama  kali.  Menurut  Menurut
Wexley  dan  Yukl  (1977),
keterangan  informan  tersebut
berkaitan  dengan  teori
Perbandingan  Intrapersonal
(Discrepancy  Theory).  12Hal  ini
sesuai  dengan  teori  kepuasan  atau
ketidakpuasan  yang  dirasakan  oleh
individu  merupakan  hasil  dari
perbandingan  atau  kesenjangan
yang  dilakukan  oleh  diri  sendiri
terhadap berbagai macam hal yang
sudah  diperolehnya  dari  pekerjaan
dan  yang  menjadi  harapannya.
Kepuasan  akan  dirasakan  oleh
individu  tersebut  bila  perbedaan
atau  kesenjangan  antara  standar
pribadi  individu  dengan  apa  yang
diperoleh  dari  pekerjaan  kecil,
sebaliknya  ketidakpuasan  akan
dirasakan  oleh  individu  bila
perbedaan  atau  kesenjangan  antara
standar pribadi individu dengan apa
yang diperoleh dari pekerjaan besar.

Salah satu bukti  kegemaran
mereka  melakukan  kegiatan
hacking ini  dibuktikan  dengan
mereka  yang  selalu  mengisi
kegiatan  kesehariannya  untuk

12 Mudji Sutrisno Op.cit, hal 65



mengikuti  aktivitas  tersebut.
Mereka  memprioritaskan  hacking
tidak  kalah  pentingnya  dengan
aktivitas  lainnya  seperti  belajar,
bermain, dan lain sebagainya. Studi
ini  menemukan  bahwa  aktivitas
hacking telah dimasukkan ke dalam
daftar  utama  setiap  harinya
merupakan  hal  yang  wajib
dilakukan  dan  tidak  kalah  penting
dengan kegiatan informan yang lain
seperti  belajar,  bermain,  dan  lain
sebagainya. Hal ini disebabkan oleh
aktivitas  hacking-lah  satu-satunya
media  hiburan  bagi  beberapa
informan  atas  segala  aktivitas
harian  mereka  yang  kebanyakan
menimbulkan rasa jenuh.

Fase  perkembangan  remaja
tidak  lepas  dari  peran  orang  tua
sebagai  pengawas  aktivitas  anak
muda.  Namun,  berdasarkan
fenomena  yang  terjadi  di
masyarakat  tidak  semua  orangtua
atau  keluarga  dapat  memenuhi
kebutuhan  psikis  tersebut  karena
adanya  berbagai  macam  susunan
atau karakter dalam sebuah keluarga
tersebut. Adapun mengenai susunan
keluarga tersebut, menurut Probbins
(dalam Ahmadi 1991) membagikan
menjadi tiga macam yaitu :13

A. Keluarga yang bersifat otoriter :

Disini  perkembangan
anak itu semata-mata ditentukan
oleh  orangtuanya.  Sifat  pribadi
anak  yang  otoriter  suka
menyendiri,  mengalami
kemunduran  kematangannya,
ragu-ragu  didalam  semua
tindakan  serta  lambat
berinisiatif.

13 Abu Ahmadi. 1991. Psikologi Sosial. 
Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 22

B. Keluarga Demokrasi

Disini sikap pribadi anak
lebih  dapat  menyesuaikan  diri,
sifatnya  fleksibel,  dapat
menguasai  diri,  mau
menghargai  pekerjaan  orang
lain,  menerima  kritik  dengan
terbuka,  aktif  di  dalam
hidupnya,  emosi  lebih  stabil,
serta mempunyai rasa tanggung
jawab.

C. Keluarga liberal

Disini  anak-anak  bebas
bertindak  dan  berbuat.  Sifat-sifat
dari  keluarga  ini  biasanya  bersifat
agresif,  tak  dapat  bekerjasama
dengan  orang  lain,  sukar
menyesuaikan  diri,  emosi  kurang
stabil  serta  mempunyai  sifat  selalu
curiga.

Tidak hanya tertutup dengan
keluarga,  banyak  para  informan
yang  menyembunyikan  identitas
aslinya  di  dunia  nyata  sehingga
masyarakat awam tidak mengetahui
bahwa  dia  adalah  seorang  hacker.
Sebenarnya   para  hacker
mempunyai  tujuan  kenapa  mereka
ingin  merahasiakan  identitas  diri.
Pertama  yaitu,  sebagai  sarana
komunikasi,  karena merupakan inti
dari  personal  space.  Dimana  para
hacker mampu  berkomunikasi
dengan  anggota  hacker lainnya
menggunakan  personal  space.
Kedua,   mengembangkan  identitas
pribadi, yaitu mengenal diri sendiri
dan menilai diri sendiri.

Antonio  Gramsci
membangun  suatu  teori  yang
menekankan bagaimana penerimaan
kelompok yang didominasi terhadap
kehadiran  kelompok  dominan



berlangsung  dalam  suatu  proses
yang  damai,  tanpa  tindakan
kekerasan.  Media  dapat  menjadi
sarana  di  mana  satu  kelompok
mengukuhkan  posisinya  dan
merendahkan  kelompok  lain  yaitu
hacker..  Proses  bagaimana  wacana
mengenai  gambaran  masyarakat
bawah  bisa  buruk  di  media
berlangsung  dalam  suatu  proses
yang kompleks. Proses marjinalisasi
wacana  itu  berlangsung  secara
wajar,  apa  adanya,  dan  dikhayati
bersama.  Khalayak  tidak  merasa
dibodohi  atau  dimanipulasi  oleh
media. 

Media  di  sini  dianggap
secara tidak sengaja dapat menjadi
alat  bagaimana  nilai-nilai  atau
wacana  yang  dipandang  dominan
itu  disebarkan  dan  meresap  dalam
benak  khalayak  sehingga  menjadi
konsesus  bersama.  Sementara  nilai
atau wacana lain dipandang sebagai
menyimpang.  Misalnya,
pemberitaan  mengenai  hacker,
wacana  yang  dikembangkan
seringkali  sistem  dirusak  oleh
hacker.  Namun  saat  ada
pembangunan  sistem  yang  sangat
berguna  bagi  masyarakat  secara
umum,  media  tidak  menyebut
bahwa  itu  perbuatan  para  hacker
dan  media  menyebutnya  sebagai
tim IT. Dominasi wacana semacam
ini menyebabkan jika  hacker selalu
dipandang buruk.

Hacker dan  cracker
merupakan  istilah  yang  berbeda
dalam ilmu teknologi. Fenomena ini
mengakibatkan pembentukan motif.
Adanya  blok  solidaritas  untuk
melawan  rezim  fasis  ini  akhirnya
disalahgunakan  oleh  para  hacker.
Mekanismenya  adalah  menggalang

seluas  mungkin  munculnya
kekuatan intelektual  yang memiliki
visi  dan  sikap  dalam  mendukung
kebebasan.  Penggalangan  tersebut
yaitu  membentuk  sebanyak
mungkin  komunitas  hacker untuk
mendukung  sesuatu  kebebasan.
Kebebasan yang dianut oleh  hacker
akhirnya  disalahgunakan  dan
akhirnya banyak dimanfaatkan oleh
cracker.

Seorang  hacker adalah
orang  yang  menikmati  tantangan
intelektual  kreatif  mengatasi  dan
menghindari  keterbatasan  sistem
pemrograman  dan  berusaha
mencoba  secara  terus  menerus
untuk  memperkaya  kemampuan
mereka  dalam  bidang  hacking.
Meskipun  ada  perbedaan  prinsip
antara kaum intelektual organik dan
tradisional,  kedua  hal  tersebut
masih  mempunyai  kaitan  yang
sama.  Seperti  contohnya  jika
dikaitkan  dengan  penelitian  ini,
bahwa  komunitas  hacker yang
merupakan  kelas  melawan
dominasi,  dapat  membangun  atau
merubah  pemikiran  para  kaum
tradisional  bahwa  intelektual
organik  tidak  seperti  yang  mereka
pikirkan. Maka dari itu banyak cara
hacker untuk  mensosialisasikan
kegiatan  hackingnya  kepada
masyarakat.

Masalah  harga  masih
menjadi restriksi sebagian pengguna
perangkat elektronik seperti desktop
atau notebook karena perangkat asli
seperti  Microsoft  Office  masih
cukup  mahal.  Hal  inilah  yang
dimanfaatkan  oleh  hacker  dalam
kasus  ini  yait  untuk  membantu
masyarakat  yang  mempunyai
penghasilan  rendah  untuk  dapat



menggunakan  aplikasi  yang  mahal
secara murah bahkan gratis.

Subkultur  dalam  Kalangan
Anggota Komunitas Hacker

Dunia  hacker memang  selalu
di cap sebagai penjahat oleh sebagian
orang. Aktivitas yang merusak suatu
sistem acapkali disebut penjahat oleh
semua  orang.  Semua  ini  di  doktrin
oleh media, pemerintah, teman, guru,
orangtua,  atau  yang  lainnya  bahwa
hacker itu  merupakan  orang  benar-
benar melawan untuk merusak suatu
sistem. Kata ‘kultur’ dalam subkultur
menunjuk  pada  keseluruhan  cara
hidup yang bisa dimengerti oleh para
anggotanya.  Kata  ‘sub’  mempunyai
arti  konotasi  yang  khusus  dan
perbedaan dari kebudayaan dominan
atau mainstream. Subkultur bisa juga
diartikan  sebagai  kebudayaan  yang
menyimpang  dari  nilai-nilai
kebudayaan dominan.

Teknologi akan masuk dalam
kegiatan  apapun  didunia  ini  akan
berkaitan secara langsung atau tidak.
Pandangan  tersebut  ditanggapi
positif  oleh  hacker  dengan
membentuk  komunitas  hacker di
Surabaya  yaitu  Surabaya  Hacker
Link (SHL)  pada  tahunn 2004.  Hal
ini  berkaitan  dengan  teori  yang
dikemukakan oleh Antonio Gramsci
yaitu  hegemoni.  Hegemoni  dalam
bahasa  yunani  kuno  disebut
‘eugemonia’.14 Menurut  gramsci,
keberhasilan  rezim  fasis
menyebarkan  kekuasaan  pengaruh
yang  hegemonik  karena  didukung
oleh  organisasi-organisasi
infrastruktur  terkait,  yang  di

14 Nezar Patria dan Andi Arief Op. Cit, hal 22

dalamnya  diandaikan  terjadi
kepatuhan  para  intelektual  karena
faktor  kultural  atau  sesuatu  yang
dominan. Tatanan  hegemonis
menurut Gramsci, tidak perlu masuk
ke dalam institusi (lembaga) ataupun
praktik liberal sebab hegemoni pada
dasarnya  merupakan  suatu
totalitarianism  dalam  arti  ketat.
Contohnya  komunitas  hacker yang
tidak  memiliki  kaitannya  dengan
institusi.   Komunitas  inilah  yang
menjadi  wadah  untuk  sosialisasi
antar  hacker baik  di  dunia  maya
ataupun  dunia  nyata.  Tujuan
pembentukan  komunitas  dalam
wadah adalah untuk belajar, berbagi
dan  mengembangkan  kemampuan
bersama.  terbuka  bagi  siapapun.
Komunitas  Surabaya  Hacker  Link
disini  mengembalikan  definisi
hacker kepada  masing-masing
individu.  Pada  intinya  SHL  ini
menjunjung tinggi  Hacking  Ethical.
Meskipun terdiri atas para white hat,
black hat ataupun grey hat, tim SHL
wajib saling berbagi dan membantu.  

Menurut  Suheimi  interaksi
adalah  pengaruh  timbal  balik  atau
saling mempengaruhi satu sama lain,
yang  terjadi  antara  dua  pihak  atau
lebih15.  Pihak  yang  terlibat  dalam
sebuah  interaksi  berarti  melakukan
sebuah  komunikasi.  Komunikasi
yang terjadi dapat berupa lisan atau
tertulis. Melalui komunikasi manusia
akan  memberikan  pandangan  dan
pola pikir yang dimiliki. Kepribadian
dan  pola  pikir  terbentuk  dari
pengaruhi yang diberikan orang lain.
Hubungan timbal balik antarmanusia
akan  saling  memberikan  pengaruh
satu sama lain.

15 Suheimi, 1991. Kejahatan Komputer. 
Yogyakarta : Andi Offset. Hlm 76



Dapat  disimpulkan  bahwa
interaksi teman di dalam komunitas
merupakan  hubungan  timbal  balik
beberapa  manusia  dengan  fase
perkembangan yang relatif sama.  Di
komunitas  Surabaya  Hacker  Link
para  hacker memiliki  kesamaan
dalam  hobi.  Kesamaan  dalam  hobi
tersebut menjadi faktor terbentuknya
interaksi  antar  para  hacker di
komunitasnya.  Untuk  meningkatnya
interaksi  antar  anggota  hacker di
komunitasnya,  maka  Surabaya
Hacker  Link  sering  mengadakan
mini gathering dan chatting melalui
forum  surabayahackerlink.org
ataupun melalui facebook.

Dalam  melakukan  interaksi
komunitas  virtual maupun  dunia
nyata  menggunakan  kata-kata  atau
gambar untuk saling bersenda gurau
dan berdebat,  terlibat dalam wacana
intelektual, saling tukar pengetahuan,
saling  memberikan  dorongan
emosional,  membuat  rencana,
brainstorming,  gosip,  pertengkaran,
dan  lain-lain.  Melalui  aplikasi
chatting,  pengguna  internet  dapat
menuliskan pesan-pesan, mengkritik,
membahas  tujuan lainnya  Pengguna
internet  dapat  menggunakan  bahasa
tertentu  dalam  chatting  tersebut.
komunitas  hacker biasanya
merupakan  sebuah  forum  untuk
saling berbagi pengalaman dan ilmu
atau  dapat  juga  hal-hal  ringan
lainnya.  Saat  seorang  hacker dalam
keadaan  buntu  terhadap  suatu
masalah,  komunitasnya  akan  siap
membantu

Winn  Schawartau  dalam
bukunya  Information  Warfare
(Thunder's  Mouth  Press,  1996)
menegaskan  bahwa  hacker
merupakan salah satu jenis individu

yang  menggunakan  Internet  sebagai
media  komunikasi  dan  media
interaksi sosial  antar  sesama  hacker
lainnya16.  Ditambahkan  pula  oleh
Schawartau bahwa kelompok  hacker
merupakan  sebuah  subkultur  dari
masyarakat  yang  memiliki
ketertarikan  yang  sama  dalam  hal
elektronis  (jaringan  komputer  di
Internet) dan antar anggotanya saling
terlibat  secara  mental  (emosional).
Menurut  Howard  Rheingold  dalam
bukunya  The  Virtual Community
(The  MIT  Press,  2000),  Internet
merupakan  sebuah  peluang  untuk
menghadirkan  kembali  hubungan
antar  pribadi  yang  pada  saat  ini
intensitasnya semakin berkurang.17

Ada  hal  mendasar  menurut
gramsci  menjadi  biang  keladi
integrasi  budaya  hacker ini.18

Pendidikan  di  satu  pihak  dan
mekanisme  kelembagaan  di  lain
pihak.  Gramsci  mengatakan  bahwa
pendidikan  sekarang  tidak  pernah
menyediakan  kemungkinan
membakitkan  kemampuan  untuk
berfikir  secara  kritis  dan  sistematis
bagi  kaum buruh. Peran  pendidikan
tidak  terlalu  berpengaruh  ke  dalam
kehidupan  hacker.  Kultur  yang
tercipta  dari  kegiatan  mereka  tidak
dapat  dibendung  oleh  adanya
pendidikan  yang  maju  sekalipun.
Untuk  meningkatkan  kreativitas
anak-anak  muda  Kota  Surabaya
maka  berdirilah  sebuah  komunitas
yang dapat menampung wadah bagi
mereka  semua. Di  suatu  komunitas

16 Winn Schwartau. 1996. Information 
Warfare: Thunder’s Mouth Press. Hlm 42

17 Nezar Patria dan Andi Arief, Op. Cit. Hlm 
44

18 Ibid. hlm 22



banyak pola pikir yang berbeda antar
anggota.  Mulai  dari  pola  pikir  cara
meng-hack yang baik dan menghack
yang  tidak  sesuai  dengan  etika.
Meskipun  di  Komunitas  sudah
diajarkan berbagai nilai.  Sayangnya,
pola  pikir  seperti  inilah  yang  tidak
dipaksa  oleh  para  admin  di
komunitas  SHL  untuk  mewajibkan
para  anggota  hacker mempunyai
target-target  tertentu.  Tiap-tiap
anggota mempunyai tanggung jawab
sendiri-sendiri,  komunitas  tidak
memaksa  kehendak  masing-masing
individu.



Analisis Biased  Hacker
Culture

Transparency
Hacker Culture

Neutral  Hacker
Culture

Experienced  Hacker
Culture

Kekuatan
Sub Ordinat

-  Cenderung
melakukan
kegiatan  hacking
dengan
menunjukkan
identitas
hackernya dengan
melakukan
aktivitas  carding,
phising,  dan  lain
sebagainya  lalu
menunjukkan
sesuatu yang tidak
dilakukan  orang
lain.

-  Cenderung
terbuka  dengan
kehidupan
masyarakat,
sehingga  orang-
orang
memberikan
ruang  gerak
kepada  para
hacker untuk
menunjukkan
identitasnya
yang  berbeda
dari  kelas
subordinat  pada
umumnya. 
-  Seperti
memberikan
bantuan  kepada
guru-guru  di
sekolahnya

-  Cenderung
melakukan  dua
kegiatan  yang
hampir
bersamaan  yaitu
kegiatan
menyimpang
dan  aktivitas
yang
menunjukkan
kegiatan  positif
kepada
masyarakat.
-  Seperti
memeberikan
informasi
kepada  teman-
temannya  agar
terhindar  dari
serangan hacker

-  Cenderung
mempunyai
pengalaman  kegiatan
menyimpang  pada
masa  lampau,  dan
merubah  prinsip
hidupnya  untuk
berbuat  tidak
menyimpang  lagi
untuk  saat  ini  serta
selanjutnya. 
-  Merasa  ilmunya
tidak  dapat
berkembang  jika
bermain  di  dunia
black

Intelektual
Organik

-  Cenderung
mengembangkan
kegiatan  yang
yang menyimpang
dan  mengambil
keuntungan  dari
aktivitas  hacking
tersebut. 
-  Misalnya
melakukan money
laundering

-Cenderung
mengembangkan
kegiatan  yang
produktif  dan
dalam
pengertian  ini
aktivitas  mereka
tetap  dalam
dunia  kebutuhan
masyarakat.
-  Seperti
membantu
teman-temannya
jika
membutuhkan
bantuan  yang
berkaitan
dengan
teknologi.

-Cenderung
mengembangkan
kegiatan  yang
produktif  dalam
artian  sedikit
menyimpang.  -
Seperti
membantu
membuat
software  crack
untuk  teman-
temannya  yang
tidak
mempunyai
uang  untuk
membeli  lisensi
asli.

-Cenderung
mengembangkan
kegaiatan  yang
produktif  setelah
masa  lampaunya
selalu  melakukan
aktivitas
menyimpang.
-  Membantu  untuk
menemukan  celah
dari suatu sistem

Konformitas -  Anak  muda
cenderung

-  Anak  muda
menyesuaikan

-  Para  remaja
cenderung  baru

-  Anak  muda
menyesuaikan  diri



menyesuaikan diri
karena takut  akan
konsekuensi-
konsekuensi  bila
ia  tidak
menyesuaikannya,
Di  sini
konformitas
ditempuh  melalui
penekanan  dan
sanksi-sanksi
yang  menakutkan
seperti  adanya
tugas dari sekolah
yang menekankan
kepada
pelajaranya  untuk
masuk  ke
komunitas hacker.
-  Misalnya,  rajin
mengikuti
kegiatan
komunitas.

diri  mungkin
karena  terbiasa
mengikuti  cara-
cara  tertentu.
Konformitas
dalam  hal  ini
merupakan  soal
partisipasi  yang
tidak
terefleksikan
dalam  hal
bentuk  aktivitas
yang  tetap,
sebab  orang
menganut  pola-
pola  tingkah
laku tertentu dan
jarang
dimungkinkan
untuk menolak. 
-  Misalnya
sudah
mempunyai
teman
komunitas
sebelum  masuk
dalam organisasi
tersebut.

bisa
menyesuaikan
diri  dengan
lingkungannya
saat  anak  muda
tersebut  mampu
menunjukkan
kemampuannya
kepada  para
pemimpin
kekuasaan
tersebut.
-  Seperti  anak
muda  harus
mempunyai
kemampuan
teknik  hacking
sebelum  masuk
komunitas
hacker.

karena  terbiasa
mengikuti  cara-cara
tertentu.  Konformitas
dalam  hal  ini
merupakan  soal
partisipasi yang tidak
terefleksikan  dalam
hal  bentuk  aktivitas
yang  tetap,  sebab
orang  menganut
pola-pola  tingkah
laku  tertentu  dan
jarang  dimungkinkan
untuk menolak.
-  Seperti  sudah
mempunyai  teman
sehobi  dan  saling
berdiskusi  untuk
membangun  sebuah
kekuatan  subordinat
yaitu  komunitas
hacker

Integrasi
Budaya

- Pendidikan tidak
mampu  melihat
kemampuan  para
remaja  dalam
bidang  Informasi
dan Teknologi. 
-  Para  pelajar
tersebung
cenderung  ingin
melakukan
kegiatan  hacking
yang  bersifat
melawan  di  luar
lingkungan
sekolahnya. .

-  Pendidikan
mampu
menyediakan
dan
membangkitkan
kemampuan
remaja  untuk
melakukan
kegiatan
hacking yang
sesuai  dengan
etika. 

-  Pendidikan
tidak  mampu
memenuhi
ekspektasi  para
pelajar, sehingga
para  remaja
cenderung  ingin
keluar  dari
sekolah  tersebut
dan  belajar
teknik  hacking
sendiri  atau
dengan  teman-
temannya.

-  Tidak  adanya
pendidikan  yang
mampu  memenuhi
ekspektasi  para
pelajar, sehingga para
remaja  cenderung
belajar  teknik
hacking di  luar
institusi tersebut. 
-  Hal  ini  berlaku
karena,  pendidikan
dulunya  belum
menerapkan
pembelajaran
teknologi informasi.

Tingkatan
Hegemoni

- Tidak  adanya
sikap
kekompakan antar

-  Cenderung
ditandai  dengan
afiliasi  massa

-  Cenderung
mampu
memberikan

-  Cenderung
mempunyai
hubungan sosial yang



kelomok  karena
ingin
menunjukkan
identitas  yang
kuat  terhadap
teman-temannya. 
-  Seperti  hacker
yang  ingin
kemampuannya
disanjung  dan
dipuji oleh teman-
temannya  dan
tidak
menghiraukan
saran  yang
diberikan  oleh
anggota yang lain.

yang  mendekati
totalitas.  Hacker
menunjukkan
tingkat  keastuan
moral  dan
intelektual  yang
kokoh.
Hubungan
tersebut  tidak
diliputi  dengan
kotradiksi  dan
antagonism baik
secara  sosial
maupun etis.
-  Misalnya
berhubungan
baik  dengan
komunitas
serupa  di  luar
daerah.

solusi  yang
magis  terhadap
perpecahan
konflik  yang
ada.
-  Misalnya
menjadi  mediasi
antar  kelompok
yang  saling
berkonflik

buruk  dengan
beberapa  orang  di
masa  lampau  sampai
saat  ini,  namun
mempunyai  rekan-
rekan  yang  sangat
erat  dalam  satu
aktivitas favoritnya. 
-  Hacker mempunyai
konflik dengan orang
lain  di  masa  lampau
dan  tidak  mau
berhubungan  damai
kembali,  serta
cenderung  lebih
memilih  teman
lainnya  untuk
menunjang
aktivitasnya 



PENUTUP

Berdasarkan  hasil  penelitian
menemukan  perbedaan  yang  ada
pada subkultur anak muda hacker di
dunia  maya  yaitu  biased  hacker
culture, transparency hacker culture,
neutral  hacker  culture,  experienced
hacker  culture. Pada  biased  hacker
culture  Cenderung  melakukan
kegiatan  hacking dengan
menunjukkan  identitas  hackernya
dengan melakukan aktivitas carding,
phising,  dan  lain  sebagainya  lalu
menunjukkan  sesuatu  yang  tidak
dilakukan  orang  lain.  Pada
transparency  hacker  culture
cenderung terbuka dengan kehidupan

masyarakat,  sehingga  orang-orang
memberikan ruang gerak kepada para
hacker untuk  menunjukkan
identitasnya yang berbeda dari kelas
subordinat  pada  umumnya.  Pada  ,
neutral  hacker  culture cenderung
melakukan dua kegiatan yang hampir
bersamaan  yaitu  kegiatan
menyimpang  dan  aktivitas  yang
menunjukkan kegiatan positif kepada
masyarakat.  Sedangkan  untuk  tipe
yang  terakhir  yaitu  experienced
hacker  culture,  hacker cenderung
mempunyai  pengalaman  kegiatan
menyimpang pada masa lampau, dan
merubah  prinsip  hidupnya  untuk
berbuat tidak menyimpang lagi untuk
saat ini serta selanjutnya. 
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