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Triangulasi data merupakan cara untuk menganalisis data yang ada 

dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber lain) yang tersedia. 

Denzin (1978), membedakan empat macam triangulasi data sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan 

teori. Seperti dalam penjelasan di atas, triangulasi data yang digunakan adalah 

penggunaan sumber.  Peneliti membandingkan data-data yang diperoleh  dari 

sumber yang telah ditentukan, yaitu grup band Armada Racun, Batu&Gunting, 

dan analisis peneliti terhadap video klip “Amerika” versi 1. Selanjutnya peneliti 

juga melakukan diskusi-diskusi dengan teman sejawat untuk menguji objektifitas 

pemaknaan dalam video klip “Amerika” versi 1. 

 

BAB IV 

ARMADA RACUN DAN VIDEO KLIP “AMERIKA” VERSI 1 

 

4.5. Biografi Armada Racun 

Armada Racun adalah band beraliran rock/red/poison yang berasal dari 

kota Jogjakarta.  Aliran tersebut memiliki makna tersendiri bagi Armada Racun 

dan menjadikan hal itu sebagai frame tersendiri bagi grup band tersebut. Armada 

Racun memiliki lirik yang merah, rock musiknya dan poison karena Armada 

Racun memiliki “racun”. Merah mengandung makna sebagai suatu keberanian 

dan semangat dalam berkarya. Rock  merupakan jiwa dan aturan main yang 

dimiliki oleh para personelnya. Sedangkan poison memiliki makna bahwa lagu-

lagu Armada Racun dapat meracuni siapa saja yang mendengarkannya dan dapat 
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membunuhnya. Hal tersebut merupakan pendefinisian atas apa yang telah dibuat 

oleh Armada Racun dalam bermusik. Armada Racun merupakan band yang 

sangat bebas, sehingga tidak ada aliran khusus yang mengaturnya. Mereka bebas 

berkreasi dalam berkarya tanpa mengkotak-kotakkan aliran musik tertentu. 

Grup band ini terbentuk karena rasa bosan yang dirasakan oleh personel 

Armada Racun dengan musik yang ada saat itu. Kemudian ketiga personel 

Armada Racun, yaitu: Nicodemus Freddy, Dani dan Nadya Hatta sepakat untuk 

membuat suatu band dengan format musik yang berbeda. Dalam perjalanannya 

grup band ini sempat bergonta-ganti pemain. Pemain drum sempat berganti 

sebanyak tiga kali dan akhirnya posisinya saat ini diisi oleh Somed. Sedangkan 

pada posisi keybord juga sempat mengalami pergantian personel dan saat ini 

posisi tersebut diisi oleh Yudist. 

Armada Racun memainkan musik rock yang kasar, dengan sentuhan 

electro-clash  dan  lirik-lirik yang bisa dibilang cukup kritis. Penampilan mereka 

cukup unik, karena menggunakan dua pemain bass, dan keyboard 

(http://deathrockstar.info/armada-racun/). Menurut Felix Dass (Manager of 

Ballads of The Cliche), Armada Racun memiliki daya tarik tersendiri dan 

membuat musik mereka sangat komplit meskipun mereka hanya menggunakan 

alat musik yang sederhana. “Although you can see them as nihilists, their music 

speaks softly. Vred wrote witty lyrics, while other members Dani and Nadia 

churn out perfectly layered music to make Armada Racun‟s music completely 

interesting” (Dass,2011). 

http://deathrockstar.info/armada-racun/
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Grup band ini terbentuk pada 26 Desember 2006, dengan formasi awal 

tiga orang, yaitu: Nicodemus Freddy, Fuad Danar S dan Nadya Hatta. Nama 

Armada Racun diambil dari sebuah geng yang berasal dari daerah Jawa Timur 

dan Bali. 

1. Vokal/Bass : Nicodemus Freddy Hadiyanto - vokal/bass,  

2. Rhytm bass : Fuad Danar Sucipto   

3. Keybord  :   

- Nadya Hatta  (2006-2010) 

- Yudhistira Pramana (2010-sekarang) 

4. Drum  :  

- Dimek 

- Ican Sani  

- Warman 

- Riyanto Rachmat  (sekarang) 

4.6. Discography Armada Racun 

Berikut ini adalah discography dari grup band Armada Racun: 

1. April 2007, lagu Kupu-Kupu termasuk dalam album kompilasi “Music 

Beyond No Borders Vol. 1” yang dirilis oleh netlabel YesNoWave Music. 

2. Lagu Amerika termasuk dalam album kompilasi “Jogja Local Heroes” yang 

dirilis di Jakarta. 

3. Juni 2007,  EP Europe Version  “La  Peste” (tanpa launching) –yang dirilis 

di Perancis. 

4. 2009, lagu Kupu-kupu termasuk dalam album kompilasi “House of Natural 

Fiber” yang dirilis di Perancis, Norwegia dan Belanda. 

5. Oktober 2009, lagu Amerika dirilis untuk free download di situs 

Deathrockstar  info (http://deathrockstar.info/armada-racun/). 

http://deathrockstar.info/armada-racun/
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6. November 2009, lagu Amerika termasuk dalam album kompilasi “Sounds of 

Jogja” yang dirilis oleh Locstock Forum. 

7. Mei 2010, LP “La Peste” dirilis oleh Lil‟Fish Records. 

8. Oktober 2010, lagu “Song Finish” termasuk dalam album kompilasi “Jogja 

Istimewa” yang dirilis oleh Anarkisari Records, Kongsi Jahat Syndicate, dan 

Yesnowave Music. 

 

4.7. Sekilas Tentang Album La Peste 

Butuh empat tahun bagi Armada Racun untuk merilis full album yang 

berjudul La Peste yang penuh dengan kritik sosial dan kekesalan terhadap 

kondisi negeri ini. La Peste  diambil dari nama wabah penyakit pes di Perancis 

pada tahun 588 Masehi. Wabah yang disebarkan oleh tikus ini menyebar luas 

sampai ke dataran-dataran di Eropa dan mengakibatkan hampir 25 juta warga 

Eropa meninggal dunia. Bencana yang menjadi salah satu bencana terbesar 

sepanjang sejarah umat manusia inilah yang menginspirasi grup band tersebut. 

Armada Racun menganalogikan musik mereka sebagai tikus-tikus yang siap 

menyebarkan wabahnya ke telinga pendengar. Dapat dikatakan bahwa debut 

album dari Armada Racun ini merupakan gambaran dari Armada Racun itu 

sendiri. Felix  Dass (2011), mengatakan bahwa “La Peste is a good ilustration of 

Armada Racun‟s character”. 

Album yang bertajuk La Peste dibuat di Perancis sekitar tahun 2007, 

mereka berpindah-pindah studio untuk merekam beberapa materi, saat itu 

akhirnya mereka mempunyai empat lagu. Lagu-lagu tersebut kemudian dibuat 
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sendiri beberapa keping dalam format CD-R dan diselundupkan ke Perancis 

untuk dipasarkan di sana. Tanpa diduga kepingan-kepingan CD sold out di 

Perancis dan hasil yang mereka dapatkan digunakan untuk rekaman dua materi 

lagu yang lainnya, sehingga pada saat itu Armada Racun memiliki EP La Peste 

yang berisikan enam lagu. Album tersebut dirilis di Perancis pada bulan Juni 

2007 dan tidak dipasarkan di Indonesia.   

Album La Peste sendiri sebenarnya sempat mengalami beberapa kendala 

dalam pembuatannya, sehingga peluncuran full album La Peste menjadi molor 

dari jadwal yang telah ditentukan. Barulah pada bulan Mei 2010 Armada Racun 

merilis La Peste versi full album dan dirilis di Indonesia. La Peste versi full 

album berisikan sebelas lagu dengan mayoritas lagu berisi kritikan terhadap 

negara dan masyarakat kontemporer saat ini. Berikut adalah lagu-lagu yang 

terdapat dalam album La Peste full version: 

1. Sad People Dance 

Bercerita tentang orang-orang yang sedang berdansa untuk setiap kesedihan 

yang dia alami. 

2. Mati Gaya 

Lagu ini bercerita tentang banyaknya mal praktek yang dilakukan oleh 

dokter-dokter di Indonesia. 

3. Tuan Rumah Tanpa Tanah 

Lagu ini merupakan suatu kritik tentang realita bahwa tanah air ini telah 

dikuasai oleh penguasa asing. Masyarakat Indonesia sendiri bahkan tidak 

dapat menikmati hasil bumi di negeri sendiri. 
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4. Beautiful Dream 

Merupakan lagu yang sedikit menggunakan bahasa Perancis dan bercerita 

tentang mimpi-mimpi indah.  

5. Drakula 

Lagu ini juga merupakan kritik terhadap orang-orang Indonesia yang tidak 

lagi mengenal Pancasila. 

6. Good News For Everybody 

Lagu ini bercerita tentang informasi-informasi baik yang berhak diterima 

oleh setiap orang. 

 

 

7. Boys Kissing Boys 

Lagu ini bercerita tentang problematika homophobia yang ada di sekitar 

kita. 

8. Amerika 

Lagu ini merupakan “plesetan” dari Sumpah Pemuda yang diganti dengan 

Amerika. Krisis identitas bangsa merupakan gejolak yang diangkat dalam 

lagu ini. Suatu realitas bahwa masyarakat Indonesia lebih senang dengan 

produk asing dari pada produk dalam negeri.  

9. Lalat Betina 

Lagu ini bercerita tentang realita poligami yang semakin marak di 

Indonesia. 

10. I‟m Small 
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Lagu ini adalah sindiran bagi generasi muda yang dunianya semakin sempit 

dengan adanya situs jejaring sosial yang ada di internet. Dalam lagu ini 

Armada Racun juga membuka pandangan anak muda bahwa mereka sangat 

kecil di alam semesta yang sangat luas ini. 

11. Train‟s Song 

Lagu ini bercerita tentang melepaskan  segala macam duka cita yang 

menyelimuti diri kita. Kebahagiaan akan selalu datang dalam wujud cinta 

Armada Racun mengatakan bahwa lagu-lagu dalam album La Peste ini 

merupakan refleksi tentang diri sendiri, baik dari Armada Racun maupun 

masyarakat yang mendengarkan lagu-lagu mereka. 

 

4.8. Video Klip “Amerika” Versi 1 

Video klip "Amerika" versi 1 yang telah dirilis Mei tahun 2010 itu 

memang menjadi ciri khas band Armada Racun. Video klip tersebut memiliki 

durasi 2 menit 31 detik. Proses produksi dan pengerjaan video klip itu sendiri 

diserahkan pada Hide Project Indonesia dan Batu&Gunting. Konsep video klip 

yang dikerjakan dengan dua versi ini memang cukup sederhana yakni 

mengeksplorasi ikon kardus. Sesuai dengan tema "Amerika" versi 1, kardus-

kardus ini menggambarkan ikon-ikon produk yang berbau Amerika. 

Dalam pengerjaannya, video klip ini dikerjakan bersama-sama oleh 

Armada Racun, Hide Project Indonesia sebagai production house video serta 

Gunting&Batu sebagai creative idea video clip. Mereka memanfaatkan media 
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kardus serta escalator sebagai simbol tema dan wacana dari lirik lagu “Amerika” 

versi 1 yang bermakna sarkatik, lugas dan jelas. 

Video klip tersebut menampilkan 14 ikon produk budaya pop Amerika, 

yaitu: Coca-Cola, Facebook, Mc.Donalds, MTV, Apples, Durex, Dove, Jeep, 

Harley Davidson, Marlboro, Shell,  Disney, Levi‟s dan majalah Playboy. Berikut 

ini adalah urutan cerita dalam video klip “Amerika” versi 1
(1)

.  

1. Pada awal video klip tersebut hanyalah white screen selama empat detik, 

kemudian nampak escalator yang berjalan naik. Kardus yang pertama kali 

muncul adalah kardus yang bertuliskan Armada Racun dan Amerika. 

 

 

 

(1) Secara audio visual dapat dilihat dalam CD yang terlampir
 

Setelah itu muncul ikon drum, ikon piano yang berdampingan dengan ikon 

bass, ikon terompet dan mic secara urut. Ikon-ikon tersebut menggambarkan 

intro awal lagu “Amerika”. 

2. Urutan kedua muncul dua kardus yang bertuliskan “Kami Bangsa Indonesia” 

dan “Mengaku” disusul dengan satu kardus bertulis “Berbangsa Satu” dan 

kardus yang bergambar ikon Coca Cola. 

3. Urutan ketiga video tersebut nampak dua kardus berdampingan yang 

bertuliskan “Kami Bangsa Indonesia” dan “Mengaku”. Kemudian disusul 

dengan kardus yang bertuliskan “Berbahasa Satu” dan kardus bergambar ikon 

Facebook. 
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4. Urutan keempat video klip tersebut terlihat dua kardus yang berdampingan 

yang bertuliskan “Kami Bangsa Indonesia” dan “Mengaku”. Kemudian 

disusul kardus yang bertuliskan “Bertanah Air Satu” dan kardus bergambar 

ikon Marlboro. 

5. Urutan kelima video klip tersebut adalah dua kardus yang berdampingan yang 

bertuliskan “Kami Bangsa Indonesia” dan “Mengaku”. Kemudian disusul 

kardus yang  bertuliskan “Semuanya” dan kardus yang bergambar ikon 

Mc.Donald.Urutan keenam video klip tersebut adalah dua kardus yang 

berdampingan bergambar ikon piano dan drum, satu kardus bergambar ikon 

bass, satu kardus bergambar drum, satu kardus bergambar drum, satu kardus 

bergambar piano, dan satu kardus bergambar bass yang semuanya muncul 

secara berurutan. Pada urutan ini menggambarkan intro pada tengah lagu, 

sehingga tidak ada lirik dan hanya ada alat musik yang mewakili instrumen 

musik yang dimainkan. 

6. Urutan ketujuh video klip tersebut adalah dua kardus berdampingan yang 

bertuliskan “Kami Murid Indonesia” dan “Mengaku”. Kemudian disusul satu 

kardus bertuliskan “Berbangsa Satu” dan satu kardus bergambar ikon MTV. 

7. Urutan Kedelapan video klip tersebut adalah dua kardus berdampingan yang 

bertuliskan “Kami Guru Indonesia” dan “Mengaku”. Kemudian disusul satu 

kardus bertuliskan “Berbahasa Satu” dan satu kardus bergambar ikon Apple. 

8. Urutan kesembilan video klip tersebut adalah dua kardus berdampingan yang 

bertuliskan “Kami Bangsa Indonesia” dan “Mengaku”. Kemudian disusul satu 

kardus bertuliskan “Bertanah Air Satu” dan satu kardus bergambar ikon Shell. 



45 
 

9. Urutan kesepuluh video klip tersebut adalah dua kardus berdampingan yang 

bertuliskan “Kami Bangsa Indonesia” dan “Mengaku”. Kemudian disusul satu 

kardus bertuliskan “Semuanya”, satu kardus bergambar ikon Playboy, satu 

kardus bergambar ikon Durex, dua kardus berdampingan bergambar drum 

dan sound, satu kardus bergambar bass, satu kardus bergambar ikon Dove dan 

satu kardus bergambar drum secara berurutan. 

10. Urutan kesebelas video klip tersebut adalah dua kardus berdampingan yang 

bergambar dua personel Armada Racun. Kemudian disusul satu kardus 

bergambar ikon Levi‟s di atas dan satu kardus bergambar ikon Jeeps di 

bawahnya. 

11. Urutan kedua belas video klip tersebut adalah dua kardus berdampingan yang 

bergambar dua personel Armada Racun. Kemudian disusul satu kardus 

bergambar bass, satu kardus bergambar mic, satu kardus bergambar terompet, 

satu kardus bergambar sound dan satu kardus bergambar ikon Harley 

Davidson, satu kardus bergambar dollar dan satu kardus bergambar ikon 

Disney secara berurutan. 

12. Pada urutan terakhir secara berurutan muncul kardus bergambar dollar, satu 

kardus bertuliskan “Hide Project” dan diakhiri dengan white screen. 

 

 

 

 

 


