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BAB V 

IDEOLOGI ARMADA RACUN 

 

5.1.  Ideologi Armada Racun 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan grup band Armada Racun 

pada tanggal 1 Februari 2012 di Jogjakarta, penulis menemukan suatu ideologi 

yang dimiliki oleh Armada racun dalam kaitannya dengan karya yang dibuatnya. 

Menurut Sobur (2006) ideologi merupakan pikiran yang terdiri atas nilai, 

orientasi, dan kecenderungan yang saling melengkapi sehingga membentuk 

perspektif-perpektif  ide yang diungkapkan melalui komunikasi dengan media 
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teknologi dan komunikasi antarpribadi. Dalam pengertian sebagai 

gagasan/pemikiran, ideologi yang dimiliki oleh Armada Racun adalah:  

1. Refleksi  

Lagu-lagu Armada Racun merupakan suatu pemikiran tentang refleksi 

terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan realitas yang ada. Armada Racun 

dalam karya-karyanya melihat realitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan 

dibuat menjadi sebuah karya. Refleksi tersebut berkaitan dengan budaya massa, 

feminisme, realita tentang kehidupan komunitas gay dan kondisi sosial 

masyarakat Indonesia saat ini.  

Lagu Amerika merupakan salah satu refleksi tentang kehidupan 

masyarakat Indonesia yang telah lama bersinggungan dengan produk-produk 

budaya massa Amerika. Suatu refleksi terhadap kehidupan masyarakat yang 

lebih menyukai produk Amerika daripada produk dalam negeri. Gagasan ini 

tidak hanya bagi masyarakat saja, tetapi bagi Armada Racun sendiri. Armada 

Racun mengakui bahwa lagu-lagu mereka juga merupakan refleksi bagi personel 

Armada Racun. Mereka bukanlah band yang anti Amerika, tetapi mereka 

menggambarkan realitas yang ada melalui sebuah karya seni. 

2. Kebebasan 

Dalam berkarya, Armada Racun selalu merasa bebas untuk berekspresi dan 

bebas mengkomunikasikan pikiran-pikiran mereka kepada orang lain. Kebebasan 

berkarya inilah yang membuat Armada Racun bebas memilih media yang 

digunakan dalam video klip Amerika. Dalam kajian ideologi, suatu ide tentang 

kebebasan hanya terjadi dalam hubungan antara yang intelektual, sebagai 
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penyebab, dengan penampakan, sebagai akibat. Pemikiran kebebasan Armada 

Racun dalam video klip tersebut adalah sebagi akibat dari realita yang menerpa 

setiap personel Armada Racun. Ikon-ikon produk budaya pop tersebut telah 

mengena dan selalu menerpa mereka, sehingga digunakan dalam video klip 

tersebut. Suatu hal yang umum juga menyebabkan grup band ini dapat berpikir 

bebas dan keluar dari jalur yang telah ada dalam dunia musik. 

 

5.2.  Prinsip Utama Ideologi Armada Racun 

Seperti yang telah diungkapkan oleh Magnis-Suseno (1992), terdapat tiga 

prinsip utama ideologi, yaitu ideologi sebagai kesadaran palsu, ideologi dalam 

arti netral, ideologi keyakinan yang tidak ilmiah. Uraian pembahasan ideologi 

Armada Racun menurut tiga prinsip utama ideologi adalah sebagi berikut: 

 

5.2.1. Ideologi Sebagai Kesadaran Palsu 

Sebagai sebuah kesadaran palsu, ideologi menjadi suatu pemikiran yang 

tidak berorientasi pada kebenaran dan cenderung berkonotasi negatif. Ideologi 

menjadi pemikiran yang sudah terkena distorsi dan digunakan untuk 

menjelaskan suatu cita-cita tertentu.  

Kesadaran palsu yang timbul terlihat dalam penggunaan lirik dalam lagu 

ini. Lirik yang digunakan seakan menciptakan kesadaran palsu bagi 

pendengarnya. Kata-kata Sumpah Pemuda yang dipilih seakan membuat 

pendengar diingatkan akan pentingnya arti berbangsa dan bernegara. Tetapi, itu 

adalah kesadaran palsu yang dibuat oleh Armada Racun. Mereka sebenarnya 
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berpikir bahwa masyarakat ini sudah tidak peduli lagi tentang arti Sumpah 

Pemuda. Masyarakat sekarang ini tidak mencintai kebudayaan bangsa dan seolah 

menjadi bangsa yang identitasnya tidak jelas. 

Dalam artian ideologi sebagai kesadaran palsu, terdapat juga pemikiran 

kritis untuk menolak ideologi yang mendominasi. Hal ini merupakan suatu 

pemikiran yang murni dari diri seseorang karena beberapa faktor yang membuat 

dirinya tidak puas dengan ideologi yang telah ada sebelumnya. Armada Racun 

menyadari bahwa kapitalisme telah menyerang masyarakat Indonesia, termasuk 

Armada Racun sendiri. Sistem berpikir mereka dalam video klip ini adalah 

merefleksikan dan menggambarkan fenomena yang ada. Mereka seakan tidak 

suka dengan sistem kapitalis yang telah ada di Indonesia, tetapi sebenarnya 

mereka mau tidak mau dan secara disadari sistem tersebut juga dirasakan oleh 

mereka. Video klip ini menjadi suatu sarana bagi Armada Racun untuk 

mengeksperikan kekecewaan mereka terhadap sistem kapitalis di Indonesia. 

Armada Racun memiliki pemikiran tentang kebebasan yang sebenarnya 

itu juga merupakan suatu kesadaran yang palsu. Mereka seakan-akan bebas 

berekspresi, tetapi mereka juga tidak dapat lepas dari produk-produk yang ada 

dalam video klip tersebut. Dalam pengamatan yang telah dilakukan, peneliti 

melihat bahwa personel Armada Racun juga mengkonsumsi rokok Marlboro dan 

produk tersebut juga terdapat dalam video klip “Amerika”. Hal ini membuktikan 

bahwa pemikiran Armada Racun adalah suatu sistem berpikir yang 

mengingingkan kebebasan, tetapi tidak dapat seutuhnya bebas. Secara 

keseluruhan sistem berpikir Armada Racun dalam video klip tersebut lebih 
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mengarah pada gagalnya realisasi terhadap kesadaran Armada Racun sebagai 

warga negara Indonesia yang sudah tidak jelas identitasnya. 

 

5.2.2. Ideologi Dalam Arti Netral   

Sebagai ideologi dalam arti yang netral, pemikiran Armada Racun 

tentang refleksi dan kebebasan merupakan bagian dari sistem berpikir yang 

dimiliki oleh Armada Racun. Pemikiran untuk menggambarkan realitas yang ada 

tanpa ada keterpihakan, sehingga dapat dikatakan bersifat netral.  

Menurut Magnis-Suseno (1992) ideologi dalam arti netral merupakan 

suatu keseluruhan berpikir, nilai-nilai atau kebudayaan. Ideologi juga tergantung 

pada isinya. Refleksi merupakan sistem berpikir yang positif supaya masyarakat 

yang  mendengarkan lagu-lagu Armada Racun itu sadar akan masalah-masalah 

sosial yang ada di sekitar mereka. Hal ini tentunya sangat terkait dalam lagu 

“Amerika” yang sangat menggambarkan budaya Indonesia kontemporer yang 

telah menjadi permasalahan bagi identitas bangsa ini. 

 Melalui video tersebut, Armada Racun menuangkan segala bentuk 

pemikirannya dalam sebuah lagu yang menggambarkan permasalahan yang tidak 

dibuat-buat. Mereka juga merasa bahwa mereka juga dalam posisi menjadi 

masyarakat Indonesia yang diterpa budaya dari Amerika. Hal ini tentunya juga 

berpengaruh pada ikon-ikon produk yang digunakan dalam video klip tersebut. 

Sebagai warga negara Indonesia, personel Armada Racun juga menggunakan 

produk-produk tersebut dan itulah yang menerpa mereka. Dalam video klip 
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tersebut juga tidak ada unsur mempromosikan produk-produk asing kepada 

khalayak. 

 Sedangkan kebebasan menjadi sebuah pemikiran yang berasal dari 

pribadi setiap personel, tetapi kebebasan tersebut dalam grup band ini juga ada 

aturan mainnya. Kebebasan ini  menjadi suatu sistem yang mengatur mereka 

dalam berkarya melalui lagu, gaya bermusik, termasuk aliran musik Armada 

Racun. 

 

5.2.3 Ideologi Keyakinan Tidak Ilmiah 

 Sesuatu hal dapat dikatakan ilmiah jika dapat memenuhi empat syarat, 

yaitu: objektif, metodis, sistematis dan universal. Seluruh pemikiran Armada 

Racun ini dapat dikatakan sebagai suatu pemikiran yang ilmiah dan terlihat 

dalam pemilihan tanda yang ada dalam video klip tersebut.  

 Tanda yang dipilih sangatlah objektif dan dapat mewakili seluruh aspek 

kehidupan masyarakat. Suatu ilmu yang objektif harus memiliki objek kajian 

yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya. Tanda 

tersebut juga telah sesuai dengan tema lagu “Amerika” dalam kaitannya dengan 

budaya pop di Indonesia. Semua khalayak yang melihat pasti akan sepakat 

bahwa seluruh tanda yang ada dalam video klip tersebut merupakan produk 

budaya Amerika.  

Pemilihan tanda juga sangat metodis, artinya bahwa tanda-tanda tersebut 

dipilih sebagai upaya untuk memperjelas maksud dan tujuan lagu “Amerika”, 

sehingga tidak ada penyimpangan dalam mencari kebenaran yang ada. Video 
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klip tersebut merupakan suatu pemikiran yang tersirat tentang kebenaran yang 

terjadi. Selanjutnya bahwa urutan dalam video klip tersebut sudah sistematis dari 

awal hingga akhir dan berhubungan antara audio visualnya. Pemikiran ini 

terlihat mulai dari awal video klip terdengar musik dan terlihat ikon musik, 

kemudian lirik lagu yang sesuai dengan visual dalam video klip, dan dan 

pemiliham ikon yang ditempatkakn sesuai dengan vokal. Pemikiran yang 

tertuang dalam video klip tersebut juga merupakan sesuatu yang universal dalam 

masyarakat, sehingga dapat dengan mudah dipahami. Fenomena budaya populer 

merupakan fenomena yang tidak asing dan ada di sekitar kita. Setiap hari kita 

bahkan menghadapi realita tersebut. Fenomena yang umum inilah yang 

digambarkan dalam video klip ini. 

Melalui uraian tersebut dapat dikatakan bahwa ideologi juga merupakan 

suatu ilmu yang dapat dikatakan ilmiah. Ideologi yang dimiliki Armada Racun 

dapat diuraikan dan sesuai dengan kaidah ilmu yang ilmiah. Hal tersebut juga 

sesuai dengan pendapat Magnis-Suseno (1992) dalam penjelasan selanjutnya 

bahwa ideologi merupakan keyakinan yang tidak ilmiah tersebut sangat 

meragukan. Ideologi yang dimiliki oleh Armada Racun dalam video klip 

“Amerika” merupakan pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

objektif, metodis, sistematis dan universal. 

 

 

 

 


