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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Media massa (media cetak, media elektronik dan media bentuk baru) 

sangat berperan penting dalam terjadinya proses komunikasi massa dalam 

masyarakat. Menurut Littlejohn (2002), dalam komunikasi massa terjadi proses 

dimana organisasi media massa memproduksi dan menyampaikan pesan kepada 

masyarakat dan proses dimana pesan tersebut dicari, digunakan, dipahami dan 

dipengaruhi oleh masyarakat. Melalui media massa, segala bentuk informasi 

akan sangat dengan mudah diterima oleh masyarakat tanpa ada batasan ruang 

dan waktu. Hal ini tidak dapat lepas dari fungsi dasar media massa itu sendiri, 

yaitu (McQuail, 1987:3) : 

2. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan 

lapangan kerja, barang, dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang 

terkait. 

3. Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen dan 

inovasi lain dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai pengganti 

kekuatan atas sumber daya lainnya. 

4. Media merupakan lokasi (forum), yang semakin berperan, untuk 

menampilkan peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional 

maupun internasional. 
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5. Media sering kali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, 

bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi 

juga dalam pengertian pengembangan tata cara, metode, gaya hidup dan 

norma- norma. 

6. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk 

memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat 

dan kelompok secara kolektif.  

Video sebagai media komunikasi massa memiliki peranan yang sangat 

besar dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Video merupakan salah 

satu bagian dari media elektronik dan memiliki karakteristik seperti film. Secara 

etimologis, video berasal dari bahasa Inggris vi (visual) yang berarti gambar dan 

deo (audio) yang berarti suara. Dengan kelebihan gambar dan suara, video dapat 

menyampaikan pesan dengan baik kepada komunikan. Video berperan sebagai 

sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi 

kebiasaan, serta menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak dan sajian 

lainnya kepada masyarakat umum (McQuail, 1987: 13). 

Sejalan dengan pendapat McQuail (1987), video juga dapat digunakan 

dalam dunia musik, salah satunya digunakan sebagai video klip. Perkembangan 

video klip tak bisa dipisahkan dari perkembangan industri musik. Penyanyi 

Michael Jackson dan Madonna adalah yang memelopori video klip sebagai 

bentuk rekaman promosi yang tak sekadar memperlihatkan artis yang berputar-

putar di atas panggung, tetapi memiliki skenario dan storyboard dengan adegan 

sinematik yang mengagumkan. Di Indonesia sendiri video klip berkembang 
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dengan sangat pesat mulai tahun 2005 dan hampir bersamaan dengan munculnya 

televisi swasta. Perkembangan video klip juga sangat dipengaruhi oleh media 

massa (televisi dan internet) sebagai media yang mampu menampilkan video 

klip. Menurut Ibrahim (2007) media massa (televisi dan internet) dianggap 

sebagai suatu agen atau produsen kebudayaan yang mampu memberikan 

berbagai macam informasi dan dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. 

Hal ini juga menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara video klip sebagai 

bagian dalam media massa. 

Video klip sebagai sebuah kesenian memang memiliki bentuk yang unik. 

Tujuan awal pembuatan sebuah video klip adalah sebagai alat promosi, tetapi 

setelah promosi selesai, dia menjelma menjadi salah satu bentuk pop art. Seni 

dalam arti umum dalam era kapitalisme global saat dewasa ini mempunyai peran 

yang sangat penting dalam menciptakan sistem diferensiasi sosial melalui tanda 

dan simbol yang dimilikinya (Piliang, 2003:117). Sehingga tujuan sebagai alat 

promosi menjadi lebih berkurang dan menjadi sebuah media pencitraan. Video 

klip dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai video art yang dapat menambah 

unsur seni dan kebebasan dalam bermusik. Terdapat dua hal penting dalam suatu 

video klip, yaitu simbol dan verbal. Simbol merupakan keselarasan antara lirik 

dan gambar dalam video klip, sedangkan verbal merupakan gaya penggambaran 

lirik dan gambar sehingga menimbulkan suatu kesatuan yang berhubungan.  

Penggunaan simbol-simbol dalam video klip tidak dapat lepas dari 

ideologi musisi dalam video klip tersebut. Simbol-simbol tersebut merupakan 

ekspresi yang untuk menyatakan pikiran dan perasaan. Ideologi sangat 
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berpengaruh terhadap pemilihan simbol-simbol yang ada dalam video klip 

tersebut. Sehingga simbol-simbol tersebut dapat menggambarkan pemikiran 

yang dikomunikasikan oleh musisi kepada khalayak. Praktek komunikasi 

merupakan proses penyampaian pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai 

lambang panduan pemikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, 

harapan, himbauan dan sebagainya yang dilakukan seseorang kepada yang lain, 

baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media, dengan tujuan 

mengubah sikap, pandangan atau perilaku (Effendy,1989:60). 

Kreatifitas dalam pembuatan video klip juga akan sangat berpengaruh 

terhadap pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Terutama jika musisi 

tersebut adalah musisi independent yang membutuhkan kemandirian dalam 

berkarya. Salah satu cara yang dilakukan adalah membuat video klip sendiri dan 

peredarannya juga secara mandiri. Internet kemudian menjadi jalan yang paling 

mudah untuk menampilkan karya para musisi independent. Para musisi ini juga 

bebas menggunakan ideologinya dalam berkarya, sehingga tak jarang banyak 

hasil karyanya tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Seperti 

dijelaskan di atas tadi bahwa sebagai video art, pembuatan video klip lebih 

memiliki kebebasan berekspresi tanpa ada pihak yang mengatur. Biasanya dalam 

membuat video klip, para musisi independent lebih mengarah pada kritik sosial 

dan gejala-gejala sosial yang  terjadi dalam masyarakat. Mereka melihat fakta 

yang terjadi kemudian membuat lagu dan divisualisasikan dalam video klip. 

Mengkutip pernyataan Ibrahim (2007), bahwa: “film sebuah bangsa 

mencerminkan mentalitas bangsa itu lebih dari apa yang tercermin lewat media 
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artistik”. Hal ini dapat terjadi karena visualisasi film/video klip mengambil dari 

segi budaya dan antropologi masyarakat lokal untuk mewakili perspektif 

kejadian, setting waktu dan tempat. 

Salah satu gejala sosial yang terjadi di Indonesia dan diangkat oleh para 

musisi sebagai suatu hasil karya seni adalah masalah budaya pop yang menjamur 

di negeri ini. Suatu budaya pop yang bersentuhan dengan globalisasi dan 

kapitalisme budaya barat. Mengutip pernyataan Ibrahim, bahwa:  

Masyarakat Indonesia mutakhir tampaknya tumbuh beriringan dengan sejarah 

globalisasi ekonomi dan transformasi kapitalisme konsumsi yang ditandai dengan 

menjamurnya pusat perbelanjaan bergaya semacam shopping mall, industri waktu 

luang, industri mode atau fesyen, industri kecantikan, industri kuliner, industri 

nasihat, industri gosip, kawasan hunian mewah, apartemen, real estate, gencarnya 

iklan barang-barang supermewah dan liburan ke luar negeri, berdirinya sekolah 

mahal, kegandrungan merek asing, makanan serba instan, HP, dan tentu saja 

serbuan gaya hidup lewat industri iklan dan televisi yang sudah sampai ke ruang-

ruang kita yang paling dalam (Ibrahim, 2007:133). 

Hal ini berarti bahwa masyarakat kita telah banyak menerima budaya 

konsumtif dan lebih mengarah pada budaya pop asing. Suatu budaya yang 

mengarahkan masyarakat Indonesia ke arah Westernisasi/Amerikanisasi. Budaya 

populer menjadi suatu kebudayaan indrustri yang memiliki dampak yang sangat 

besar bagi negara-negara berkembang, yang kebanyakan masih belum memiliki 

dasar industri yang kuat dan kokoh. Lahirnya media massa maupun semakin 

meningkatnya komersialisasi budaya dan hiburan juga telah menimbulkan 

berbagai permasalahan dan kepentingan, sekaligus menjadi perdebatan  sampai 

saat ini. Wujud budaya massa sekarang ini sangat berkaitan erat dengan budaya 



6 
 

Amerikanisasi. Alasannya adalah budaya populer Amerika telah membungkus 

semua kesalahan dalam kaitannya dengan budaya massa (Strinati,2007:24). 

Selanjutnya menurut Dominic Strinati (ibid,p.24) mengatakan bahwa: 

Budaya massa dianggap telah muncul dari produksi massal dan konsumsi 

komoditas kultural, maka relatif mudah untuk mengidentifikasi Amerika sebagai 

pusat budaya  massa. Karena, masyarakat kapitalis yang sangat erat kaitannya 

dengan proses-proses tersebut. 

Budaya Amerika dianggap sebagai suatu ancaman bukan hanya terhadap standar 

estetis dan nilai kultural, tetapi juga terhadap budaya nasional. Amerika juga 

dianggap diidentifikasi sebagai sumber pemberontakan massa terhadap selera 

sastra, di mana intinya adalah jika hal itu terjadi di sana maka hal itu juga terjadi 

di sini jika sentimen demokratik dibiarkan menyebar. Menurut Johnson (1979), 

kondisi Amerika merupakan prasyarat peradaban modern, bahkan andaikata 

penyimpangan itu semakin jauh pada satu sisi belahan Atlantik dibandingkan 

belahan yang ini. Semuanya nantinya akan bersentuhan dengan konsekuensi 

kesenian dan budaya nasional. 

Para musisi independent tersebut menampilkan gejala-gejala ini dalam 

berbagai bentuk cara, salah satunya adalah dengan menampilkan ikon produk 

budaya pop tersebut. Seperti yang dilakukan oleh band independent Armada 

Racun yang menampilkan ikon produk budaya pop Amerika yang ada di 

Indonesia. Kemudian pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengapa 

masyarakat kita lebih menyukai produk budaya Amerika. 

Penelitian ini akan memfokuskan pada video klip grup band Armada 

Racun yang berjudul “Amerika” versi 1. Video klip “Amerika” memiliki dua 
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versi, yaitu versi 1 dan versi 2. Video klip “Amerika “versi 1 menggunakan 

escalator untuk meletakkan ikon-ikon negara Amerika, sedangkan versi 2 

menggunakan orang yang membawa ikon-ikon tersebut. Tetapi secara garis 

besar pesan yang disampaikan dalam video klip tersebut sama, yaitu tentang 

produk budaya pop Amerika di Indonesia. Video ini dapat dikatakan sebagai 

suatu video yang sangat fenomenal dan di Indonesia sendiri hanya Armada 

Racun yang memiliki konsep video klip seperti itu. Terlebih yang menampilkan 

ikon produk budaya pop Amerika secara bebas dan tanpa sensor. Keunikan 

inilah yang membuat video klip ini ikut dalam festival video klip yang 

diselenggarakan oleh OkeVideo Festival yang bertempat di Jakarta (Sumber: 

OkeVideoFestival.org).  

Eksploitasi simbol dan makna semiotika seakan menjadi inti dalam 

penyampaian pesan. Sifatnya lebih personal dan khalayak bebas memaknai 

simbol sesuai perspektif subjektif. Sehingga setiap ikon dapat diartikan berbeda 

oleh masing-masing orang dalam sudut pandang yang berbeda. Peneliti akan 

memaknai ikon tersebut dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk budaya massa 

yang ada saat ini. Penggunaan ikon-ikon  budaya pop Amerika merupakan suatu 

keunikan yang ada dalam video klip tersebut. Dalam video klip tersebut terdapat 

14 ikon produk budaya pop Amerika, yaitu: Coca-Cola, Facebook, Mc.Donalds, 

MTV, Apple, Durex, Dove, Jeep, Harley Davidson, Marlboro, Shell,  Disney, 

Levi‟s dan majalah Playboy. Menurut Nicodemus Freddy vokalis Armada 

Racun, lagu dan video klip “Amerika” merupakan suatu refleksi suatu kenyataan 

yang terjadi di Indonesia saat ini. Banyak masyarakat yang benci terhadap 
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Amerika, tetapi kenyataannya masyarakat menyukai produk Amerika (Suara 

Merdeka, 16 Februari 2011). 

Video klip ini merupakan proyek kerja sama antara Armada Racun, 

GuntingBatu dan Hide Project. Armada Racun sebagai band yang menyanyikan 

lagu dan konseptor lagu “Amerika”. Batu&Gunting  adalah pihak yang menjadi 

konseptor dalam video klip ini dan memiliki peranan dalam pemilihan ikon-ikon 

video klip tersebut. Sedangkan Hide Project adalah sebuah rumah produksi film 

yang menjadi eksekutor dalam produksi video klip “Amerika”. 

Ikon-ikon produk budaya pop Amerika dalam video klip “Amerika” telah 

mampu merepresentasikan budaya pop Amerika dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia. Dapat dikatakan bahwa ikon tersebut telah dapat mewakili budaya 

Amerika yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.  Dalam hal 

ini, peneliti akan melihat bagaimana ideologi Armada Racun  dan Batu&Gunting 

dalam video klip Amerika versi 1 dan relevansinya dengan budaya pop yang ada 

dalam masyarakat. Selain itu peneliti juga akan melihat makna ikon yang 

terdapat dalam video tersebut dalam budaya Indonesia. Ikon-ikon yang ada 

dalam video klip tersebut akan dikaji menggunakan teori semiotika Charles 

Peirce tentang triadik (interpretan, hubungan tanda dan objek) untuk mengetahui 

makna ikon yang digunakan oleh Armada Racun. Kemudian peneliti akan 

mengkaitkannya dengan bentuk-bentuk budaya Amerika yang saat ini telah 

menjadi budaya populer.  
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1.2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana ideologi Armada Racun dalam video klip “Amerika”  

versi 1? 

b. Bagaimana makna ikon dalam video klip “Amerika” versi 1 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

a. Menggambarkan ideologi Armada Racun dalam video klip “Amerika” 

versi 1. 

b. Menggambarkan makna ikon yang terdapat dalam video klip 

“Amerika” versi 1. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk membuka 

wawasan pembaca tentang peran video klip sebagai media komunikasi 

dan budaya pop. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini akan menggambarkan realitas yang terjadi 

mengenai budaya pop Amerika yang ada dalam seluruh aspek 

kehidupan masyarakat saat ini. 

 

 

 


