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Racun. Dia juga merupakan pencipta lagu 

“Amerika”. 

2.  Rachmad Riyanto Pemain drum Armada Racun. 

3. Danar Fuad Pemain bass Armada Racun. 

4. Yudistira Pemain keybord Armada Racun. 

5.  Gentur Suria Pihak GuntingBatu dan konseptor video klip 

“Amerika”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 Pedoman Pertanyaan 

PEDOMAN PERTANYAAN 
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1. Bagaimana proses pembuatan video klip “Amerika” dari awal hingga 

akhirnya jadi seperti ini? 

2. Ide apa yang ingin dimunculkan dalam video klip tersebut? 

3. Apakah media partner (Hide project n Gunting Batu) juga memberikan ide 

tertentu dalam video klip ini? 

4. Sebenarnya ideologi dalam Armada Racun itu apa? 

5. Bagaimana konsep video klip itu sendiri? 

6. Apa makna escalator dalam video klip tersebut? 

7. Apa makna kardus berwarna coklat dalam video klip tersebut? 

8. Apa makna ikon alat musik(drum, piano,bass, terompet dan mic) dalam 

video tersebut? 

9. Apa makna ikon dolar? 

10. Apakah ada makna tersendiri dari penyusunan urutan ikon Amerika? 

11. Mengapa memilih “Amerika”? 

12. Mengapa 14 ikon produk tersebut yang dipilih dalam video klip “Amerika”? 

13. Bagaimana pandangan anda tentang ikon yang ada dalam video klip 

tersebut? 

14. Apakah Armada Racun juga menggunakan produk Amerika? 

15. Bagaimana anda melihat ttg budaya pop yg ada di Indonesia saat ini, 

khususnya di Jogja? 

16. Bagaimana anda melihat hubungan antara video klip ini dengan budaya pop 

yang ada? 

17. Apakah menurut anda Amerika memiliki peranan dalam pembentukan 

budaya pop di Indonesia? 

18. Pesan apa yang ingin disampaikan dalam video ini? 

19. Mengapa hanya dishare di You Tube? 

20. Apakah media tersebut menurut anda mampu menyampaikan pesan kepada 

masyarakat? 

21. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap video klip Amerika? 

Lampiran 3 Hasil Wawancara 
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HASIL WAWANCARA I 

(ARMADA RACUN) 

 

Waktu  : 1 Februari 2012 

Tempat : Café Lekerje, Jogjakarta 

Informan : Somed, Dhani dan Yudis 

 

B: Bagaimana pembuatan video tersebut dari awal hingga jadi? 

A:  Ini merupakan proyek yg dikerjakan bersama antara Armada Racun, Hide 

Project dan Gunting Batu. Tapi, waktu eksekusi anak-anak Armada 

Racun tidak ada yang ikut proses pembuatan karena ada tour di Bali dan 

itu bersamaan dgn jadwal produksi video ini, tapi ada manager yg ikut 

proses pembuatan/produk. 

B: Kalo idenya? 

A: Idenya sih bareng-bareng, pertama ketemu Gentur,dia tertarik mau buat 

video Amerika dan dia menghubungi Armada Racun, konsep kardus itu 

awalnya dari AR sendiri, awalnya pernah buat acara lypsing pake kardus, 

dan itu sukses, kemudian dari AR mengusulkan untuk video klip ini 

memakai kardus lagi aja dan yang dipilih adalah kardus barang. Kardus 

itu melambangkan sebuah tempat untuk suatu produk massal dan idenya 

berawal dari situ.  

B: Ada gak hubungannya kardus tadi dengan ikon yg dipilih? 
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A: Ikon yg dipilih adalah produk Amerika dan itu semua adalah produk 

massal yang disesuaikan dengan lagu. 

B: Makna escalator dan kardus tu apa sih? 

A: Escalator dan kardus itu merupakan simbol produk massal, hedonisme 

dan konsumenisme. 

B: Ceritain dong tentang ideologi dalam lagu tersebut? 

A: Kita merdeka, tetapi kadang orang berpikir bahwa AR mempunyai 

ideologi anti kapitalis atau anti Amerika. Sebenarnya ini merupakan 

sebuah sindiran bagi masyarakat Indonesia, termasuk bagi Armada Racun 

sendiri. Kenapa sih harus mempertanyakan tentang Amerika,Eropa,knp 

tidak pake buatan dalam negeri,kami ngakuin jg kalo kami jg korbang 

dari Amerika, dari lahira saja kita sudah terserang yg namaya produk-

produk Amerika. Akhirnya knp harus Amerika terus, padhal produk lokal 

jg banyak. Intinya nyeritain apa yg ada. Kita netral. G’anti amerika ttg 

sindirian atau pengingat kpada masyarakat. Kita ngeband jg pake produk 

Amerika. Yang buat kita g’suka adalah kapitalismenya. 

B: Bagaimana ttg makna alat musik? 

A: Melambangkan alat yg Armada Racun pake 

B: Makna keempat belas ikonnya apa? 

A: Karena itu yg paling dikenal orang dan yg paling digunakan, 

mentransformasikan keadaan sekarang, simbol yang masive 

 

B: Makna dolar apa? 
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A: Dolar adalah mata uang Amerika, simbol uang Amerika, hasil dari 

produk massal adalah uang itu sendiri. 

B: Apakah merasa mengiklankan produk itu juga? 

A: Ya itu awalnya jd masalah, itu knp video ini tdk dtayangkan di TV 

nasional, mau mengiklankan tdk juga, krn niat awal tidak untuk 

mengiklankan mereka, simbol yg paling ngena ya cuma itu, disekeliling 

kita dan disesuaikan dengan tema lagu kita,seperti kardus trus escalator, 

tidak jd masalah 

B: Ada niatan untuk ditayangin di televisi nasional tdk? 

A: Tidak ada sih, bagi kami video itu sebagai sarana promosi dan 

dokumentatif, kita lebih melihat ini adalah video art. Kalo kita 

ngomongin video klip kan itu sudah beda lagi, video klip itu untuk 

mempromosikan band mereka biar band mereka laku jadi kita berekspresi 

lewat video art ini dan tidak untk mempromosikan diri. Kalo ada TV 

nasional yg mau menayangkan sih g’masalah, tp resikonya akan bnyak 

sekali simbol2. 

B: Tanggapan masyarakat 

A: Banyak juga sih, dan kmrn video ini juga diputar dalam 

okevideofestival,tanggapan mereka bagus, klo org awam melihat kok 

bnyak bngt sih simbol2 kyk gt g’spt video biasa,krna kan kita dari awal 

buat video ini juga g’spt band2 lain yg untuk promosi gt,ya mskpun ada 

unsur promosinya,ya menurut kami cari ini adalah cara konvensional dan 
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lebih oke untuk promosi, lebih kpd sarana seni, tanggapannya bnyak yg 

suka dan sejauh ini belum ada yg kritik. 

B: Hubungan ma budaya pop apa? 

A: Ini menggambarkan pop art yg ada di Indonesia, lebih2 negara dunia 

ketiga, dan produk tersebut ada dimana2. 

B:  Ceritain dong tentang album La Peste 

A: Album ini terlambat 2 tahun, jadi keluar tahun 2010. Sebenarnya 

momentumnya udah hilang sih, tp ya sudahlah.terdiri dari 11 lagu. terdiri 

dari berbagai macam tema yg terdiri dari isu-isu sosial masyarakat. Dan 

lbih banyak tentang kritik2 sosial. 

B: Pesannya nyampe g? 

A:  Ya mereka menganggap AR tu anti Amerika, tp secara keseluruhan 

nyampe, tp g’ secara langsung. 

 

Keterangan : 

B: Peneliti 

A: Armada Racun 
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HASIL WAWANCARA II 

( ARMADA RACUN ) 

 

Waktu   : 22 Februari 2012 

Tempat : Pengerat Studio, Jogjakarta 

Informan : Freddy Armada Racun 

 

B: Ceritakan tentang konsep video klip ini 

A: Ya kita pengen personelnya tidak kelihatan, lebih enak gt, jadi gak harus 

kelihatan orgnya, bisa diganti gambar atau patung. Dalam pengaplikasian 

juga lebih gampang dan aku menemukan kardus2. Jadi ide awalnya dari 

acara outbox yang pernah aku adakan. 

B: Makna escalator tu apa? 

A: Escalator ada ditoko-toko dimana tempat kita berbelanja,dimana produk2 

terssbut dapat ditemukan, kan beda makna kalo kardus-kardus itu 

diletakkan dijalan trus kamera yang muter tu kan kesannya gimna. Kalau 

kita pake escalator, trus begitu masuk kita melihat escalator, seolah-olah 

kita masuk dalam pusat perbelanjaan modern itu dan ekonomi saat ini. 

B: Bagimana dengan ideologi Armada Racun? 

A: Seringnya memang dari apa yg kami lihat dan kami tidak akan menulis 

lagu ttg cinta. Jadi kita sudah punya batasan dan kita juga tidak vulgar. 

Kami bukan anti kapitalis, kami cuma menggambarkan apa yang terjadi. 

Saya juga terlibat didalamnya, ni buktinya saja juga membeli Marlboro, 
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trus dulu saja juga diwawancarai oleh majalah Rolling Stone. Saya tidak 

anti Amerika, tetapi inilah yang telah terjadi. Kalau saya Anti Amerika 

pastilah saya tidak mau diwawancarai oleh majalah dari Amerika 

tersebut. Inilah gaya kami dalam bertutur, jadi tidak harus vulgar. 

B: Ceritain tentang terbentuknya band ini dong mas 

A: Awalnya aku sama Dhani, tu karena bosen dengan musik yg ada saat ini. 

Kemudian ketemu Nadya dan memikirkan musik yang beda.  

B: Ceritain soal album La Peste! 

A: Terdiri dari 11 lagu, ada Amerika, I’m Small, Train Song, Lalat 

Betina,Tuan Rumah Tanpa Tanah, dll. Berawal dari buku dari Perancis 

dan kita melihat dari tikus. Tikus itu hanyalah suatu masalah yang kecil 

tetapi kalau sudah menjadi banyak tikus dapat mematikan. Nah kita 

berangkat dari hal itu, bahwa sebenarnya banyak masalah-masalah kecil 

yang ada disekitar kita yang harus kita selesaikan. Misalnya masalah 

tentang gay dengan lagu “Boys Kissing Boy”, trus “Lalat Betina” tentang 

masalah poligami. Hal-hal itu harus diseleasikan Karena masalah itu 

kebanyakan itu adalah basic dari negara ini untuk dapat berkembang. Apa 

yang kami ceritakan lewat lagu ini kalo tidak segara diselesaikan maka 

akan menjadi bomerang bagi kita sendiri. Semua itu adalah orientasi.  

B: Kalo lagu Amerika tu tentang apa? 

A: Ini terinspirasi ketika saya mengantar anak saya ulang tahun. Kalau dulu 

kan ulang tahun pake nasi kuning, trus mengundang anak tetangga, trus 

dirayain dirumah. Lha sekarang tu harus ke Mc.Donald dan orang tua 
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yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Kemudian saya berpikir 

kalau sistem sekarang ini sudah demikian, kita juga sering 

membandingkan produk ini buatan mana, China atau Amerika. Dan 

semuanya kearah Amerika, kalau tidak Amerika lebih bak tidak. 

Kemudian saya mengubah konsep Sumpah Pemuda yang sangat tegas 

menanamkan konsep bahwa ini adalah Indonesia menjadi Amerika. 

Karena kita sudah sangat kayak Amerika saat ini. Seperti sebuah film 

amerika tidak akan menjadi sebuah box ofice ketika tidak dinikmasi. 

Penikmat film terbanyak Indonesia. Kalo saya bilang anti Amerika itu 

bohong, karena saya masih mengidolakan Ben Stiller yang lucu dan film-

film yang lain. Jadi saya sendiri pun juga membikin mereka semakin box 

office. Coba saya suruh menonton film Indonesia pasti saya akan merasa 

gmn gt. Jadis secara tidak langsung membuat semakin Amerika bgt. Jadi 

sitem yang kita lakukan juga seperti itu, cara kita berpikir pun juga 

skearah sepert itu dan pilihan kita juga sepertio itu dan ini bukan hnya, 

ttp semua org. meskipun org bilang anti-Amerika ttp semua yang dia 

pakaipun adalh hasil dari pabrik dan itu bukan produk kita.  

Negara kita pun juga tidak memelihara kekayaan alamnya. Sebagai 

contoh sekarang airpun juga sampai dikuasai oleh pabrik. Sampai-sampai 

ada penulis yang menyebutkan bahwa sekarang ini yg terjadi adalah 

water war, bukan lagi oil war. Tidak ada sekarang org minum air bersih, 

sekarng orang harus beli. Negara ini tidak memelihara air untuk 

masyarakatnya. Dan air2 sekarng ini diberi label semua, bahwa air yang 
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bersih dan keluarga sehat itu adalah aqua gitu. Kita semua diarahkan 

untuk seperti itu. Beda dgn jaman dulu yang merebus air sendiri. 

Amerika yang saya ambil merupakan konsep sebuah bangsa yang nomor 

1, sebagai symbol semua kapitalis yang nempel di negara ini. 

B: Dalam pemilihan ikon, apakah ikut memilih? 

A: Tidak, itu yang memilih Gunting Batu 

B: Pendapat anda tentang Facebook 

A: Aku tidak bgt tahu, tp setahu aku pengguna terbanyak salah satunya 

Indonesia, Saya pikir bahwa Facebook itu akan membawa perubahan. 

Karena setahu aku facebook diciptakan kan untuk keperntingan intern 

kampus supaya terjadi interaksi bersama yang kemudian disebarluaskan 

dan sampai di Indonesia juga. Penemu facebook pasti tahu tentang 

kebutuhan dia, makanya dia buat sesuatu. Tetapi Indoneisa kan hanya 

mengadopsi sesuatu tersebut tanpa butuh. Kadang orang yang tidak butuh 

seakan menjadi butuh. Pola berpikir dalam menulis status tu kan org 

Amerika seklai dan ini juga berlaku pada social networking yang lainnya. 

Belum lagi kalo pada jualan, itu kan Amerika sekali. 

Saya punya pemikiran bahwa orang Indonesiana merupakan orang yang 

punya penyakit yang namanya tidak PD sehingga membutuhkan obat dari 

Amerikana dan Britania. Dan itu mempengaruhi pola pikir untuk menjadi 

PD.; tetapi efek dari obat itu mucul penyakit Koreania, saya berpikir 

bahwa hal itu tidak masalah. Karena masyarakat kita sudah menjadi 

masyarakat yang mudah terinfeksi penyakit selalu seperti itu. Padahal 
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sebenarnya kita pun mampu untuk menginfeksi penyakit semacam itu, 

tetapi kita sering dibatasi. Sebagi contoh adalah dangdut yang itu 

merupakan produk asli Indonesia. Tetapi dangdut malah menjadi masalah 

di negeri sendiri dengan goyangannya yang eksotis, padahal itu 

sebenarnya mampu untuk menginfeksi dunia. Mungkin kalo tidak 

dibatasi atau malah dikembangkan gitu, orang Jepang pun akan goyang 

ngebor. 

Kita tidak mampu mempengaruhi orang lain dengan budaya kita dan 

bangga dengan budaya lain. Budaya Indonesia ini sangat kabur dan tidak 

jelas. Kita tidak mampu mengatasi keberagaman juga. 

B:  Pendapat anda tentang Harley dan Jeep apa? 

A: Stiker yang sering ditempel2 gitu, kayak Apple juga kayak symbol aku 

punya barang itu. Ingin menunjukkan produk itu.  

 Amerika sebagai wakil kapitalis, jepang juga ada. Karena ini nomor satu 

di Dunia meskpun miskin juga. 

B: Produknya tidak semua Amerika ya? 

A: Itu Amerika semua, bener gak sih? 

B: Kalo Dove itu? 

A: Ouw iya itu, Amerika, setelah kita cari–cari ternyata itu semua Amerika. 

Waktu itu juga lewat diskusi kok dan ada fakta yang jelas tentang produk 

ini ya okelah kita pakai gitu. 
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B: Ada ijin gak ketika memakai produk2 itu? 

A: Tidak, makanya kita tidak menampilkan di TV2 karena brand, sempat 

ditawari di salah satu TV di Bali ttpi kami tidak mau karena itu 

merupakan brand. Dan kita tau resikonya seperti itu. Itu kan seperti iklan. 

Kita juga tidak perlu masuk layar kaca. 

B: Ada gak ekspresi tertentu dalam wajah tersebut? 

A: itu foto lama kami aja, trus tim juga tidak punya foto kami ya dipilihlah 

foto tersebut. 

B: Kalo ikon alat musik maksudnya apa? 

A: ya itu hanya symbol kalo kita hanya menggunakan dua bass, drum, 

keybord. Itu alat music yg dipakai. 

B: Kalo kata2 diganti produk diganti produk? 

A: iya itu untuk memperjelas dan menekankan, kita tidak bisa lepas dari 

semua produk apapun itu, baik Amerika, jepang dll,. Lebih baek juga 

menggunakan produk dari pada Cuma tulisan Amerika doing. Lebih 

artistic 

B: Ceritain tentang ikon dolar 

A: itu dollar Amerika, mata uang lah gitu. Pola masyarakat kita juga lebih 

suka dengan mata uang dollar. Kan banyak juga tu yg beli dolaar trus 

dijual lagi, padhl itu sebenarnya judi juga.  

B: Pesan video klip tersebut apa mas? 

A: Harapan saya dari video dan lagu ya ini hidup kita, ya apa yang saya 

sampaikan itu sampai. Jadi kayak, janganlah kita yang anti-kapitalis, 
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karena kita sudah seperti tu. Dan kalupun kita berubah harus ada 

transformasi yang jelas, jgn asal mengadopsi budaya orang lain. Kita tu 

dikenal berubah tanpa transformasi yang jelas gitu lho. 

 Contohnya: kalo ada petani yang menjual sawahnya untuk menjadi sopir 

transportasi. Lah itu kan sudah turun kan, masayarakat kemudian menjadi 

tergantung kan. Sekarang kalo angkutannya sepi dia pasti tidak akan 

kerja dan tidak dpt uang. Beda dgn sawah, gak ada penumpang pasti akan 

dikerjakan sawh tersebut. Perubahan drastic yang tanpa transformasi, 

pasti akan merugikan kita. 

 Misalkan kalo sekarang ulang tahun harus ke Mc. Donalds, banyaknya 

kalo ada orang tua yang tidak mampu ke Mc. Donald. Makanya pas ulang 

tahun anak saya yang berikutnya saya undang teman2nya kerumah dgn 

nasi kuning. 

 Maka ayolah kita sadari semua ini, kita sekarang ini lagi krisis jgnlah 

ikuti mereka. Saya juga kalo berli rokok diwarung yang kecil tau bensin 

juga milih eceran. Bagi saya pengusaha2 itu sudah kaya, tapi coba lihat 

warung2 itu. 

Semua ini sudah terjadi, semua ini tidak dapat diprotes, ttp akan semakin 

parah jika tidak diikuti dgn transformasi yg jelas. 
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B: Knp memilih nama Armada Racun? 

A: Awalnya saya tidak ingin menggunakan bahasa inggris, akhirnya saya 

inget ada genk di Bali bernama Armda Racun. Tu genk pada jaman dulu. 

Kemudian saya pikir kenapa tidak diapaki aja, kok kliatannya lucu, nah 

jadilah nama Armada Racun. Tu merupakan genk yang sangat menguasai 

Bali dalam hal narkoba, trus deskotek2 pada jaman era Soeharto tahun 

1970an dan sekarang orang-orangnya sudah tua2. 

 

 

Keterangan : 

B: Peneliti 

A: Armada Racun 
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HASIL WAWANCARA III 

GUNTING&BATU (Email) 

 

1. Mengapa tertarik membuat video klip Armada Racun “Amerika”? 

  

Keputusan bersama, antara RMDRCN (armada_racun) dan saya.  

Dan, saya pribadi; suka dengan lagu tersebut; amerika. Nyata, dan 

cenderung nakal. 

 

 

2. Bagaimana proses pembuatan video klip “Amerika” dari awal hingga jadi? 

 

Menyenangkan.  

Produksi video musik tersebut, adalah kolaburasi saya dan RMDRCN, yang 

melibatkan banyak pihak, baik dari tim video dan manajemen RMDRCN. 

Cukup menguras tenaga&pikiran, tapi tetap menyenangkan.  

... 

Ada 3 tahapan produksi, dan 1 sesi pemutaran. 

Tahap pra-produksi; menyatukan konsep dan konten secara bersamasama, 

antara saya dan RMDRCN, yang lalu dilanjutkan dengan mewujudkan dan 

mengadakan semua kebutuhan properti dan artistik, halhal lainnya. Seperti; 

materi kardus, aplikasi ikon, lokas&waktui produksi, spesifikasi alat audio 

visual, budgeting, dan lainnya. Kirakira, 1 bulanan. Sori. Saya lupa.. 
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Tahap produksi, dilakukan di salah satu pusat perbelanjaan di Jogjakarta. 1 

hari penuh, dan dibantu oleh komunitas audio_video; HIDE PROJECT ID. 

Tahap paska produksi (editing), sekitar 1minggu. Yang di prosesnya, 

mengalami beberapa kali revisi. Dan, akhirnya selesai. Yeah. 

... 

Khusus sesi pemutaran, saya dan RMDRCN, bersama HIDE PROJECT ID, 

bekerjasama lagi dengan pihak lain. Yaitu; COTTON CREW dan FFD ..(satu 

lagi; komunitas audio. Saya lupa) 

... 

Untuk sesi pemutaran, selainnya ada juga sesi live performance dari 

RMDRCN secara akustik.  

Yang dengan sengaja dan direncanakan, direkam secara khusus dan lengkap, 

berikut dengan tata artistik, panggung dan dukungan alatalat audio visual 

yang tepat. Sedikit serius, hahaha... 

... 

RMDRCN sendiri pun, melakukan sesi live perfomance tersebut dengan 

sangat bagus. Total. 

Dan, saya pribadi, cukup terpuaskan.  

 

3. Ide/pemikiran apa yang dituangkan dalam video klip tersebut? 

 

Pada dasarnya, hasil dari ramumeramu&eksplorasi antara karakter 

RMDRCN yang sudah terbentuk, dan lagu amerika tersebut. Keduanya, 
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samasama memiliki karakter yang jelas. Nyata dan cenderung nakal. Bentuk 

video musik-nya pun, haruslah syarat dengan halhal tersebut.  

... 

Disisi lain, RMDRCN adalah band cutting_edge. Jadi, perlakuan&kemasan 

yang diberikan kepada mereka haruslah berbeda. Kalau perlu, agakagak 

video_art. Saya percaya, akan percuma jika treatment-nya, disamakan 

dengan bandband yang „umum‟ dan kebanyakan. 

... 

Sedangkan lagu amerika pun, mempunyai karakter tersendiri. Baik secara 

musikalitas, lirik, dan juga pesan&pernyataan „rahasia‟ yang tersirat dan 

yang tersurat. Sedikit ambigu, tapi tetap nyata. Bisa dalam, bisa juga 

dangkal. Bisa panjang, bisa juga pendek.  

... 

Saya pribadi lebih memilih yang dangkal dan pendek. Fokus kepada kedua 

hal tersebut. 

... 

Yang akhirnya berujung kepada konsep&konten, ikonikon amerika tersebut, 

sebagai usaha men-visual-kan kata amerika,  yang lalu di aplikasikan secara 

stensil (semprot) di atas permukaan kardus, berikut rangkaian katakata (lirik) 

lainnya, yang nantinya akan di rekam secara one-take-shot (rekam sekali 

jadi, tanpa pemotongan gambar) di atas satu eskalator yang sedang berjalan. 

Iya. Satu konsep&konten video musik yang dangkal dan pendek :) 

... 
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Dan, aplikasi ikon&lirik amerika tersebut, dirancang sedemikian rupa, ke 

dalam bentuk grafis. Sehinga bisa dikembangkan, guna kepentingan lain. 

Merchandising RMDRCN, salah satunya. 

 

4. Apakah tujuan dari pembuatan video klip tersebut? 

 

Secara umum; adalah daya&upaya guna mendapatkan dampak positif 

terhadap perkembangan RMDRCN di ranah dunia musik Indonesia dan 

internasional (cutting_edge, khususnya), baik secara materi maupun 

apresiasi. Apapun alasannya, video musik tidak beda dengan iklan (TVC). 

Secara khusus, saya pribadi; arena bermain dan bersenangsenang. Tapi, 

saya juga percaya, bahwa RMDRCN pun sama. Sebagai arena bermain, dan 

bersenangsenang. 

 

5. Mengapa memilih menggunakan kardus dan escalator? 

 

Atas alasan layout dan bentuk visual. Setidaknya, sudah ada gambaran 

visual-nya di otak saya, jauhjauh hari. Hal lainnya, saya menyukai apaapa 

yang bergerak sendiri. &eskalator-lah, salah satunya. Khusus untuk kardus, 

hal lainnya, ada kepentingan dampak „keren‟ (karakter) untuk RMDRCN, 

sekarang dan ke depannya.  

... 
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Setahu saya, RMDRCN adalah band yang punya jam terbang tinggi untuk 

live performance.  

Saya berharap, karduskardus tersebut tidak berhenti di proses produksi video 

amerika saja, melainkan juga untuk mendukung setiap aksi panggung 

mereka.  

Yang akhirnya, RMDRCN menjadi band yang bebarbenar solid; baik secara 

musikalitas, karakter personelnya, karakter utuh sebagai band, dan juga tata 

artistik di setiap aksi panggungnya. 

 

6. Berbicara soal ikon (Produk) yg ada,mengapa yg ditampilkan 14 ikon 

tersebut,pdhl ada bnyak sekali produk2 Amerika yg ada di Indonesia? Apakah 

ada makna tertentu dibalik ikon2 tersebut? 

 

Tentang makna; tidak ada.  

Tentang 14 ikon (amerika) tersebut; samasekali random&asal ambil. Untuk 

saya, lebih karena; mana yang saya tahu&ingat. Hitungan menit, mungkin. 

Tidak ada usaha khusus, seperti melakukan riset sebelumnya. Intinya; 

tahu&ingat, ambil dan pakai. 
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7. Mengenai urutan ikon dari awal sampai akhir apakah ada unsur kesengajaan ? 

misalnya: setelah lirik “Kami bangsa Indonesia mengaku berbangsa satu 

Amerika” kata Amerika diganti Coca Cola< trus yg berikutnya diganti dgn 

ikon Facebook. 

 

Tidak ada, &tidak perduli. Semuanya mengalir, selama proses produksi 

video. Bebas, dan tanpa batas. Iya, saya lebih mengedepankan ekspresi, 

&bersenangsenangnya.  

Mungkin, khusus untuk ikon dollar amerika. Iya. Ikon tersebut ditaruh paling 

terakhir, sebagai penutup, dan juga dikarekan terlanjur dicetak (di-stensil-

kan) terlalu banyak. Hahahaha... 

 

8. Pesan apa yg ingin disampaikan dalam video klip tersebut? 

 

Secara umum; menggarisbawahi sikap&karakter yang dipunyai RMDRCN.  

: Realistis menikmati hidup. Kritis yang tidak berujung sinis. Iya, nyata dan 

cenderung nakal. 

... 

 

Saya pribadi; untuk memicu siapasiapa yang suka video, untuk semakin 

produktif. Apapun. Percayalah, saya&anda&semua hidup di jaman yang 

menyenangkan.Dukungan teknologi, jaringan, ruangruang distribusi dan 

pemutaran, dan halhal pendukung lainnya, sangatlah terbuka lebar. 
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Mari; bermain dan belajar bersama. Terus bersenangsenang, dan 

mengekspresikan diri. Apa saja. 

 

 

 

 

 

Semoga sesuai, dan berguna. trmksh. 

gentursuria. 

BATU&GUNTING. 

  

 


