
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Komunikasi  merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap individu, 

relasi, kelompok, organisasi bahkan masyarakat. Komunikasi merupakan suatu 

sarana yang menghubungkan manusia dengan dunia, komunikasi juga sebagai 

sarana manusia mengekspresikan diri dan mempengaruhi orang lain, sehingga 

tanpa komunikasi seorang individu tidak dapat menjalin hubungan dengan individu 

lainnya. Proses komunikasi meliputi  respon terhadap  pesan yang di terima  dan 

kemudian menciptakan pesan baru, karena setiap orang berkomunikasi  dengan 

sesama nya dengan menciptakan dan menginterpretasi  pesan – pesan yang di 

kemas dalam simbol yang bermakna serta berguna ( Liliweri, 2012 : 35 ). 

 Dalam suatu proses komunikasi, setiap pelaku komunikasi baik 

komunikator sebagai pengirim pesan dan komunikan sebagai penerima pesan, 

berusaha untuk memahami makna dari pesan yang di sampaikan dan makna itu 

terkandung dalam setiap tanda, dimana tanda – tanda tersebut merupakan pusat dari 

sebuah proses komunikasi.  Seperti yang di ungkapkan oleh Little Jhon bahwa 

tanda- tanda ( sings )  merupakan basis dari seluruh proses komunikasi ( Sobur, 

2004 : 15 ).   

Ada begitu banyak hal didunia ini yang dapat kita sampaikan memalui 

proses komunikasi, termasuk melalui sebuah karya seni. Sebuah karya seni 

membutuhkan media untuk menyampaikan pesannya, termasuk melalui lagu. 
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Sebuah lagu  tidak pernah terlepas dari industri musik, seperti musik pop. Musik 

pop yang dimaksudkan disini adalah musik yang popular, bukan genere musik pop. 

Musik  sendiri memiliki arti yang sangat luas. Dalam kamus bahasa Indonesia,  

musik adalah ilmu atau seni menyusun kombinasi nada serta hubungan temporal 

untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai keseimbangan dan 

kesatuan nada yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama dan 

keharmonisan. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa  musik memiliki 

makna sebagai bunyi – bunyian yang ditata dengan rapi. Musik dapat 

dikembangkan menjadi sebuah lagu. Lagu yang dinyanyikan biasanya terdiri dari 

komponen yang saling melengkapi dan saling bergantung satu dengan yang 

lainnya. Kompenen – kompenen itu terdiri dari perpaduan alat – alat  musik yang 

menjadi satu ( instrument ) , suara vocal dan lirik lagu. 

Isi dari musik inilah yang menjadi pesan yang kemudian dibangkitkan 

dalam diri pendengar. Para ahli musik juga berpendapat bahwa musik merupakan 

ekspresi perasaan berbentuk simbolik dituangkan dalam bentuk bunyi- bunyian 

atau suara ( Harry Sulastiano, et. al, 2006 : 26 ). Musik  juga merupakan salah satu 

hasil kebudayaan manusia yang menarik diantara sekian banyak hasil budaya yang 

ada. Menurut Racmawati (2005:26). Manusia menciptakan musik karena didorong 

oleh keinginan dirinya sendiri untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, ide, 

gagasan, khayalan, imajinasi, kepercayaan, keyakinan, kepribadian, ataupun 

sekedar kepuasan jiwa. Namun, perlu diingat bahwa faktor ekspresi diri ini tidak 

bisa terlepas dari pengaruh latar belakang orang tersebut. Musik juga diciptakan 
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bukan hanya proses internal individual tetapi juga melalui proses eksternal, 

misalnya, lingkungan, pengalaman, dan sosial budaya. 

Dalam perspektif  kebudayaan, musik sebagai bagian unsur kesenian dari 

kebudayaan  tidak  bisa lepas dari realitas kehidupan sosial yang berkembang di 

masyarakat. Sebagai seni, musik tidak lepas dari kehidupan. Nilai yang terkandung 

dari sebuah karya musik ( lagu) merupakan pencerminan yang mengambaran 

kondisi sosio - kultural yang terkait dengan bidang-bidang kehidupan lainnya, 

termasuk ketahanan budaya suatu bangsa, ( Harry Sulastiano, et. al, 2006 : 27). 

 Dalam  perkembangan saat ini, musik bukan hanya sebuah sarana untuk 

menyalurkan bakat, minat dan hoby. Musik merupakan suatu lahan untuk mencari 

keuntungan oleh berbagai industri musik walaupun menyampingkan nilai dari 

musik itu sendiri. Perusahaan yang bergerak dalam indusri musik atau label 

rekaman selalu mengedepankan sisi bisnisnya. Sebuah industri musik  menentukan  

nilai guna dari produk – produk  yang dihasilkan, terlebih lagi dizaman yang serba 

modern  ini didukung dengan  perlengkapan serba digital sehingga memudahkan 

sebuah industri musik untuk meningkatkan kualitas dari hasil yang akan 

dipublikasikan. Demikian pula yang di ungkapkan oleh  JhonVivian ( 2008 : 146 ) 

bahwa alat rekaman dan perlengkapan mixing yang canggih dapat membuat 

penanyi serta  garage band  dapat mengontrol karya seni yang mereka buat.  

Kunci utama dari sebuah musik adalah pengarang lagu dan lirik lagunya.  

Lirik lagu dalam sebuah musik  merupakan sebuah media komunikasi untuk 

mencerminkan realita sosial yang beredar ditengah – tengah masyarakat. Lirik lagu 

dapat pula menjadi suatu media sosialisasi dalam pelestarian suatu sikap atau nilai. 
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Oleh karena itu ketika sebuah lirik ditulis dan dinyanyikan menjadi sebuah lagu 

dan diperdengarkan kepada khalayak luas maka lagu tersebut memiliki suatu 

tanggung jawab atas tersebar luasnya sebuah keyakinan, nilai dan prasangka 

tertentu ( Harry Sulastiano, et. al, 2006 : 29 ). 

 Dalam penelitian terdahulu  terhadap lirik lagu yang  dilakukan oleh Daelaz 

Tohar Ksatria Cakti juga menjelaskan bahwa  musisi sebagai pencipta lagu, dalam 

menciptakan lagunya dituntut oleh  pihak  industri musik  untuk menciptakan  

sebuah lagu yang sesuai dengan telinga pasar atau dengan kata lain sesuai dengan 

apa yang menjadi minat khalayak luas, sehingga pengarang dari lagu sangat 

bertanggung jawab apabila ternadinya perubahan sikap bahkan nilai - nilai didalam 

masyarakat dikarenakan lagu yang menyebar luas dan dikonsumsi oleh khalayak. 

Dengan adanya tuntutan insdustri musik terhadap pengarang lagu untuk 

tetap menciptakan sebuah lagu dan musik yang sesuai dengan telinga pasar, 

tentunya  memberi batas terhadap kreatifitas serta seni yang seharusnya keluar dari 

dalam hati yang kemudian dituangkan menjadi sebuah lagu baik dari segi lirik 

maupun aransemen nya. Tuntutan seperti inilah yang kemudian membuat banyak 

musisi menciptakan lagu tanpa memerlukan campur tangan dari pihak industry  

rekaman.  Hal ini dilakukan dengan maksud agar dalam menciptakan lagunya, 

musisi tidak terikat oleh tuntutan yang diberikan oleh pihak insdusrti rekaman yang 

latar belakangnya hanya mencari keuntungan dari lagu – lagu yang diciptakan dan 

dikomsumsi oleh khalayak. Selain bebas dari tuntutan tersebut,  musisi dapat 

dengan bebas menciptakan sebuah lagu sesuai dengan perasaan atau 

mengekspresikan apa yang ada didalam perasaannya melalui lagu. Dari persoalan 
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inilah yang kemudian melahirkan banyak musisi independent bahkan musisi lokal 

daerah yang bebas berkarya tanpa harus terikat dengan kontrak oleh industri musik 

yang bersifat komersil. Independent sendiri memiliki makna bebas atau berdiri 

sendiri. Bebas dalam hatuntutan yang mengikat para musisi untuk menghasilkan 

karya yang seuai dengan hati nurani tanpa tuntutan tekanan dari pihak industri 

musik. 

Terlepas dari musik independent atau maupun musik yang terikat dengan 

kontrak suatu industri rekaman, musik sendiri berkaitan dengan kehidupan sosial,.  

musik berkaitan  erat  dengan setting  sosial kemasyarakatan  dan gejala khas akibat 

interaksi sosial dimana lirik lagu menjadi penunjang dalam musik tersebut dalam 

menjembatani isu-isu sosial yang terjadi. Salah satu hal terpenting dalam sebuah  

musik adalah keberadaan lirik lagunya, karena melalui lirik lagu, pencipta lagu 

ingin menyampaikan pesan yang merupakan ekspresi  dirinya terhadap fenomena - 

fenomena yang terjadi lingkungan  sekitar, dimana dia berinteraksi didalamnya. 

Lirik lagu dalam musik atau bahasa yang digunakan, dapat menjadi sarana 

atau media komunikasi untuk mencerminkan  realitas sosial yang ada dalam 

masyarakat,  Selain itu lirik lagu juga dapat menjadi sarana sosialisasi terhadap 

suatu nilai maupun sikap dalam masayarakat hal inilah yang dimaksudkan oleh 

Liliweri ( 2008 : 341 ) bahwa bahasa merupakan suatu alat komunikasi untuk 

menanamkan nilai dan norma kedalam masyarakat. Oleh karena itu ketika sebuah 

lirik ditulis dan dinyanyikan menjadi sebuah lagu dan diperdengarkan kepada 

khalayak luas maka lagu tersebut memiliki suatu tanggung jawab atas tersebar 

luasnya sebuah keyakinan, nilai dan prasangka tertentu ( Setianingsih, 2003 : 8 ). 
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Berdasarkan  pemahaman  tersebut, lirik lagu dapat berkaitan erat dengan situasi 

sosial serta isu – isu sosial yang berkembang dalam masyarakat luas.   

Sehubungan dengan  isu – isu sosial yang beredar ditengah masyarakat luas, 

banyak masalah – masalah yang terjadi di Indonesia yang sering digambarkan 

melalui lagi – lagu karnya musisi atau penyanyi di Indonesia, seperti masalah – 

masalah yang menggambarkan merosotnya nilai patriotisme yang ada di Indonesia 

dewasa ini. Secara umum patriotisme selalu identik dengan perasaan yang ada 

dalam setiap diri warga negara untuk mengorbankan dirinya demi demi 

mempertahankan bangsa dan negara atas ancaman yang datang dari pihak luar, 

sedangkan pada saat ini patriotisme diartikan sebagai suatu perasaan cinta terhadap 

bangsa dan negara ( Kurniawan, 2011:239 ).  Bangsa dan negara  dalam hal ini 

bukan hanya letak secara geografis tetapi meliputi seluruh yang ada dalam 

kehidupan masyarakat, terutama mencintai dan menjaga kebudayaan warisan 

bangsa, serta menciptakan suatu kondisi yang aman dan nyaman dalam 

menjalankan kehidupan bermasyarakat.  Sisi positif yang dapat kita petik dari 

patriotisme ialah mengikat setiap perbedaan yang ada dalam suatu masyarakat 

menjadi suatu kesatuan yang utuh.  

Semakin memburuknya patriotisme di Indonesia dewasa ini, baik yang ada 

diwilayah pusat sampai dengan wilayah daerah, dapat kita jumpai dalam beberapa 

kasus yang telah terjadi seperti tindakan korupsi, kekerasan dan pertikaian, serta 

pergaulan bebas dan ketrlibatan pemuda – pemudi dalam penggunaan obat – obat 

terlarang, serta masih banyak contoh kasus lainnya di Indonesia yang semakin 

memperburuk nilai patriotisme saat ini. Beberapa masalah diatas dikatakan 



7 

 

memperburuk nilai patriotisme di Indonesia karena bertentangan dengan nilai – 

nilai yang terkadung dalam konsep patriotisme,  yaitu kecintaan, kesetiaan, 

perasaan kagum dan bangga, persatuan serta pengabdian. Semisalnya korupsi yang 

merugikan masyarakat serta menjadi salah satu faktor kemiskinan di Indonesia.  

Kekerasan dan pertikaian yang sering terjadi antar kelompok masyarakat 

menunjukan merosotnya patriotisme, dimana kecintaan dan saling menghargai 

perbedaan antar sesama masyarakat telah luntur, ataupun keterlibatan pemuda – 

pemudi dalam penggunaan obat – obat terlarang  dan pergaulan bebas akibat 

kuatnya pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini menunjukan 

bahwa kecintaan kaum muda di Indonesia tehadap budaya sendiri mulai lemah 

sehingga mudah dipengaruhi oleh budaya asing yang membawa dampak negatif.   

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan sebelumnya bahwa musik 

merupakan bagian dari produk suatu kebudayaan. Demikian pula yang terjadi di 

daerah Maluku, seperti yang di ungkapkan oleh Hadip Abdul Kadir dalam 

penelitiannya  ( 2007 : 40 ) bahwa : 

bernyanyi dan menari telah dianggap sebagai bagian dari tradisi adat dan agama 

yang masih berlaku disebagian besar wilayah kepulauan Maluku. Didaerah 

kepulauan Maluku, sebagian besar musik digunakan untuk mengiringi tarian – 

tarian adat Maluku seperti tarian perang  Cakalele. Selain  menjadi bagian dari 

budaya, musik juga menggaambarkan dan mencerminkan realitas sosial yang ada 

dalam masyarakat.   

 

Salah satu lagu yang begitu kuat melekat dalam kehidupan masyarakat 

Maluku adalah lagu yang berjudul “ Gandong “ yang diciptkan oleh almarhum 

Heins Onisimus Sapury, atau yang akrab dipanggil om Buce oleh masyarakat 

Maluku. Lagu ini menggambarkan kehidupan masyarakat Maluku yang dibangun 
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atas dasar persaudaraan  yang kuat,  sehingga lagu  gandong ini dikenal oleh 

masyarakat Maluku secara turun temurun. Kekuatan  syair lagu ini mempunyai 

daya perekat yang kuat bagi masyarakat Maluku. Selain itu, popularitas lagu 

gandong tak hanya sebatas menjadi ingatan semata semenjak ditinggal oleh 

penciptanya, lagu gandong terus dipopulerkan pula dari masa ke masa oleh 

penyanyi – penyanyi asal Maluku seperti Yopi Latul, dan penyanyi muda asal 

Maluku lainnya. Dalam beberapa acara besar masyarakat Maluku seperti acara “ 

jumpa basudara, salam – sarane, upacara makan patita ” serta acara lainnya, lagu 

gandong ini selalu dinyanyikan pada akhir dari acara – acara tersebut untuk 

mempererat rasa persaudaraan masyarakat Maluku ( Rumaruson. 2012 ). 

Seiring dengan terjadinya konflik yang terjadi di Ambon – Maluku pada 19 

-01 -1999 yang dipicu oleh pertikaian antar kelompok pemuda dengan isu – isu 

bernuansa agama yang mengakibatkan korban jiwa dengan jumlah kurang lebih 

6000 orang serta bangunan yang rusak sejumlah 25. 378 bangunan diantaranya 91 

masjid dan 138 gereja dan sisanya merupakan rumah penduduk, pertokoan serta 

fasilitas umum lainnya, serta 330.000 orang pengungsi di berbagai lokasi pada saat 

itu, menjadikan makna kehidupan persaudaran masyarakat Maluku yang dikenal 

dengan kehidupan “Pela Gandong” yang tertuang dalam lagu gandong menjadi 

hampa dan sirna (Awaludin 2009 : xvii). Dalam  jurnal kepolisian 3 ( 2001: 7 ) 

menjelaskan bahwa konflik  juga berdampak pada pengelompokan tempat tinggal 

masyarakat yang ada berdasarkan agama. Pada daerah sekitar pesisir dan pelabuhan 

dihuni oleh masyarakat yang secara garis besar memeluk agama islam seperti di 
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Batu Merah, sedangkan daerah dataran tinggi seperti Kuda Mati dihuni oleh 

kelompok masyarakat yang sebagain besar memeluk agama Kristen dan Katolik.  

Pengelompokan dalam masyarakat juga nampak pada aktifitas sosial sehari 

– hari. Saoumokil ( 2011 : 214 ) menjelaskan bahwa dalam aktifitas jual beli 

dipasar juga terjadi pengelompokan terhadap pedagang. Para pedagang cenderung 

duduk berkelompok pada saat berjualan. Sepertihalnya pada bangsal ikan. Tidak 

ada satupun pedagang dari kelompok kristen yang berjualan ikan, karena tempat 

untuk menjual ikan dikuasai oleh  pedagang asal Buton dan Makasar yang latar 

belakangnya dari kelompok non kristen.  

Dampak dari konflik ini tak tak terbatas pada lunturnya kehidupan 

persaudaraan masyarakat Maluku ( Pela Gandong ) yang tercermin lewat lagu " 

Gandong ", serta pengelompokan masyarakat berdasarkan kepercayaan atau agama. 

Dampak dari konflik ini menimbulkan kekecewan serta melunturkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah yang seharusnya berperan sebagai sarana yang 

mampu menciptakan kehidupan yang aman dan tentram bagi masyarakat. 

Kekecewaan ini disebabkan karena adanya keterlibatan pemerintah " militer " 

sebagai kekuatan bersenjata kedalam kedua kelompok yang bertikai, serta 

masuknya laskar jihad dari jawa yang membantu kelompok muslim pada konflik 

tersebut ( Basri, 2012) 

Pasca konflik berdarah di Ambon – Maluku, banyak upaya yang telah 

dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk 

meciptakan kembali keadaan yang kondusif di Ambon – Maluku, seperti gong 

perdamaian yang diletakan di pusat kota Ambon, Musabaqiah Tilawatil Quaran ( 
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MTQ ), serta berbagai seminar tingkat nasional yang bertajuk kerukunan umat 

beragama yang diselenggarakan dikota Ambon. Kegiatan – kegiatan seperti ini 

merupakan suatu upaya untuk membangkitkan kembali suatu interaksi positif serta 

membina kerukunan antar umat beragama yang ada di Ambon – Maluku. 

Upaya untuk menjaga hubungan yang baik antar kelompok masyarakat di 

Ambon dapat dikatan berhasil, bahkan kondisi kota Ambon pada saat ini sudah 

dikatakan aman, karena kondisinya tidak lagi mencekam seperti yang sudah berlalu 

dan segala aktifitas di Ambon berjalan dengan lancar. Perjanjian akan perdamaian 

yang disetujui oleh tokoh Muslim dan Kristen yang diselenggarakan di Milano 

kabupaten Gowa telah mencapai kata sepakat (Awaludin 2009 : xix).   

Meskipun situasi sudah dapat dikatakan aman, namun dibalik kesepakatan 

perdamaian yang dilakukan serta kata aman tersebut belum ditemukannya titik 

ketenangan dan kenyamanan, karena ditengah situasi seperti ini masih sering 

timbul konflik diantara kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya, terutama 

dari kalangan pemuda – pemudi dikarenakan hal sepeleh namun sering dibesar 

besarkan dengan isu – isu keagamaan yang ditakutkan membuka kembali luka lama 

yang pernah terjadi di Ambon. Sepertihalnya kericuhan yang terjadi pada pawai 

obor dalam memperingati hari pahlawan nasional Pattimura ke 193 pada Selasa, 15 

april 2012 yang lalu. Peristiwa munculnya konflik antar kelompok masyarakat di 

tengah situasi Ambon pasca kerusuhan juga menjadi perhatian para pemusik asal 

kota ambon baik lokal kota Ambon maupun nasional.  
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Seiring dengan perkembangan moderenitas yang terjadi diwilayah 

Indonesia, memberikan  pengaruh  pula terhadap  perubahan pola aransement 

musik di Indonesia yang sebelumnya bernuansa melayu,  kini berubah mendaji 

aransemen ala barat. Hal demikian juga memberikan pergeseran terhadap pola 

aransement musik yang bertumbuh dalam musik lokal Maluku, khususnya di 

Ambon.  Sebagai contoh nyata adalah realitas kisah percintaan dengan  aransemen 

pop bahkan dengan tampilan berpakaian ala Rap Dan R&B pada pertengahan  

tahun 1991 – 1998 yang dipelopori  oleh Iwa K dan Denada Pada saat Itu ( Hasan, 

2003 :19). Dengan adanya perkembangan ini banyak musisi – musisi lokal Ambon 

menciptakan lagu dengan pola aransemen yang demikian dan kebanyakan  lagu – 

lagu  tersebut bertemakan keromantisan serta kerinduan terhadap kampung 

halaman karna hidup ditanah rantau. Tak heran muncul beberapa penyanyi  ternama  

asal  Ambon  seberti Yopi Latul, Glen Fredly, Melly Dan Melky Goeslow dan yang 

lainnya yang mengawali karier mereka sebagai penyanyi lokal.  

Tema mengenai keromantisan serta kerinduan terhadap kampung halaman 

yang selalu disampaikan melalui lagu karya musisi lokal asal Ambon mulai 

bergeser menjadi tema yang mengusung persaudaraan orang Ambon yang kuat 

pasca kerusuhan diAmbon pada tahun 1999 – 2003. Pasca kerusuhan ini, pada 

tahun 2004 kembali bermunculan penyanyi – penyanyi lokal Ambon yang selalu 

mengusung tema -  tema persaudaraan dan menggambarkan  realita yang terjadi di 

Ambon ( Kadir, 2007 : 43 ), salah satunya adalah Doddy Latuharhary. Pada tahun 

2004 muncul sebuah grup dengan nama “Nanaku” dimana Doddy  Juga menjadi 

bagian dari Nanaku. Pada  tahun 2005 lahir  sebuah grup bernama “Mainoro”. 
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Dipenghujung 2006 terjadi perpecahan yang ada pada grup “ Nanaku” dan pada 

saat itu Doddy keluar dan memulai kariernya sebagai penyanyi lokal  kota Ambon 

dengan nama  Doddy Eindhoven pada tahun 2007 dan menjadi yang paling top 

pada saat itu. 

Didalam perjalanan kariernya Doddy menuai banyak kesuksesan. Doddy 

Kembali mengusung lagu – lagu yang bertemakan keromantisan, percintaan serta 

kerinduan akan kampung halaman bagi para perantau asal Ambon. Tak jarang juga 

Doddy membuat lagu yang bertemakan realita sosial kehidupan masyarakat yang 

ada di Ambon dan juga lagu – lagu religius bagi pemeluk agama Kristen. 

Perjalanan karier Doddy sebagai grup independent di bayangi oleh grop lokal asal 

Ambon yang lain. Pada tahun 2010 Doddy mengeluarkan album barunya yang 

bertema Romantik X namun salah satu lagu didalam album tersebut berjudul 

“Lalah“ yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia mengandung arti “lelah 

atau capek”. Dalam lagu ini Doddy dan teman – temannya menyampaikan pesan 

kepada sesama musisi lokal asal Maluku khususnya Ambon untuk bersaing secara 

sehat dalam berkarya, karena sebelumnya Doddy merasa adanya persaingan tidak 

sehat diantara sesama musisi lokal yang merugikan pihaknya. 

Lagu karya Doddy terus mulai memboming di daerah Maluku khususnya 

kota Ambon. Berbagai album terus dikeluarkan oleh Doddy bersama rekan – 

rekannya. Sebelum  album Romantik X  yang telah disebutkan tadi, telah dahulu 

muncul album seperti 9 Mutiara, dan Romantik 9. Tema besar dari setiap album 

yang Doddy keluarkan bertemakan keromantisan, serta kisah percintaan. Namun 

dari sekian banyak  lagu dari album yang dikeluarkan, Doddy Selalu menyisihkan 
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minimal satu lagu yang bertemakan  realitas kehidupan sosial yang ada di Maluku 

serta membentuk kembali persatuan. Sebagai contoh, pada album 9 mutiara lagu 

berjudul “Pulang“ dan pada album Romantik 9 “Maluku Voor Maluku”. 

Giner Maslebu  Anggota  HIPMMA (Himpunan Mahasiswa Asal Maluku) 

menceritakan bahwa lagu karya Doddy dan rekan – rekannya sering dipakai acara – 

acara besar daerah Maluku. Himpunan Mahasiswa Asal Maluku ( HIPMA) salatiga 

seringkali menyanyikan  lagu – lagu karya Doddy untuk memperingati hari besar 

Maluku seperti  merayakan Pattimura,  hari ulang tahun kota Ambon, serta kegiatan 

pentas seni budaya mahasiswa yang diadakan di Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga setiap tahunnya. 

Nama Doddy Latuharhary  yang dikenal sebagai sosok penyanyi yang 

penuh dengan  aroma romantisme dalam setiap lagunya, pada saat ini tidak hanya 

familiar di daerah Ambon, lagu – lagu bertema keromantisan  dan percintaan 

mengantarkan nama Doddy kini dikenali di beberapa daerah timur Indonesia seperti 

Papua dan NTT, bahkan Doddy  bersama rekan – rekannya diundang oleh 

pemerintah daerah Flores – NTT untuk mengadakan Talk Show  serta  konser untuk 

menghibur para penggemarnya yang berada didaerah tersebut pada 23 juli 2009 dan 

juga pada 16 april 2012 lalu di Kupang NTT ( Ininmaumere, 2009). 

Beberapa peristiwa diAmbon yang menimbulkan konflik antar  kelompok 

masyarakat juga seringkali menjadi perhatian dan hal tersebut dimunculkan oleh 

Doddy didalam lagu yang dinyanyikan. Seperti halnya yang terjadi pada 11 

september 2012 lalu, dimana munculnya kabar serta isu yang simpang siur tentang 

meninggalnya seorang tukang ojek yang tewas dikeroyok oleh sekelompok pemuda 
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dan berkelanjutan menjadi aksi saling serang antara dua kelompok pemuda 

masyarakat di Ambon ( VOA Islam, 2011). 

Ambon Maluku merupakan salah satu daerah konflik sosial terbesar yang 

ada di Indonesia. Kejadian – kejadian seperti ini tentunya dapat membuka kembali 

luka lama yang pernah terjadi pada tahun 1999 – 2003 yang nantinya dapat 

mengakibatkan konflik yang berkepanjangan apabila masyarakat  nantinya diadu 

dengan isu – isu yang berhubungan  dengan SARA. Selain itu, pengalaman akan 

konflik yang pernah terjadi sebelumnya melunturkan  kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah dalam menaggulangi masalah yang timbul ditengah 

masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga kekerasan 

seringkali menjadi jalan pintas bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan 

yang terjadi.  

Pemerintah dan aparat yang seharusnya berkewajiban mewujudkan 

kemakmuran warganya serta melindungi segenap jiwa dan raga serta tumpah darah 

mereka, seringkali terlambat, bahkan mengabaikan permasalahan yang timbul 

ditengah masyarakat sehingga masyarakat dengan sendirinya mencari jalan keluar 

untuk menyelesaikan masalah, sekalipun dengan tindak kekerasan. 

Banyak gejolak di masyarakat yang berunjung pada pertikaian antar warga 

terjadi ketika aparat negara, tidak mampu mendeteksi potensi konflik sehingga 

tindakan preventif tidak pernah ditempuh. Selain itu Konflik juga terjadi akibat 

Pemerintah Daerah (pemda) tidak memenuhi kewajibannya untuk memajukan 

pembangunan serta meningkatkan taraf kesejahtraan hidup warganya. Tak dapat 

dipungkiri bahwa lebih dari 20 persen masyarakat Maluku masih terjebak dalam 
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lingkaran kemiskinan, dan kebanyakan kantong - kantong kemiskinan itu tardapat 

di pedesaaan, tempat dimana kekerasan di Maluku itu sering bermula. kemiskinan 

menjadi bagian dari hidup itu sendiri. hal seperti inilah yang sering membuat emosi 

menjadi tidak stabil dan mudah terpicuh meski oleh hal-hal dianggap sepeleh           

( Siwalimanews, 2013 ). 

Keadaan  di Ambon - Maluku  boleh dikatakan sudah aman tapi belum bisa 

dikatakan  nyaman,  karena disaat – saat tertentu persoalan yang kecil ditengah 

masyarakat bisa menjadi besar dan membuka kembali luka lama yang belum 

sembuh sengingga kapan saja bisa terjadi perang dalam masyarakat khususnya bagi 

pemeluk agama Kristen dan Islam. Pasca kejadian pada September 2012 lalu,  

Doddy mengeluarkan sebuah lagu baru yang berjudul “Maluku” yang dinyanyikan 

oleh Doddy dan beberapa artis lokal Ambon yang menjadi rekan – rekannya, 

namun sebelum lagu ini, terlebih dahulu telah dikeluarkan lagu yang berjudul 

“Pattimura Muda” yang dinyanyikan oleh Doddy dan The belgica yang juga 

sesama mpenyanyi lokal asal Ambon – Maluku. 

Dengan adanya fenomena ini maka penulis  merasa tertarik untuk memilih 

Doddy  Latuharhary dari sekian penyanyi lokal ambon yang ada, serta  lagu yang  

ia nyanyikan. Penulis tertarik pada lirik lagu yang  berjudul  “Maluku”  Dan 

“Pattimura Muda” untuk diteliti, dengan perhatian terhadap patriotisme pada lirik 

lagu tersebut.  

1.2. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam peneltian 

ini adalah :  
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 Bagaimanakah patriotisme digambarkan dalam analisis wacana 

kritis pada lirik lagu “Maluku” dan “Pattimura Muda” ? 

 Apa makna patriotisme pada lirik lagu “Maluku” dan “Pattimura 

Muda” ? 

1.3. Tujuan. 

Tujuan dari penelitian ini ialah : 

 Menggambarkan patriotisme dalam analisis wacana kritis pada lirik 

lagu  “Maluku” dan “Pattimura Muda”. 

 Mengetahui makna patriotisme dalam analisis wacana kritis pada  

lirik lagu  “Maluku” dan “Pattimura Muda”. 

1.4. Manfaat 

a. Manfaat Teoritis 

 Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

serta referensi kepustakaan tentang analisis wacana kritis terhadap 

karya seni musik, khususnya pada lirik lagu. 

b. Manfaat Praktis 

 Hasil dari penelitian ini dapat membantu pembaca, khususnya 

masyarakat Ambon - Maluku untuk memahami makna dari 

patriotisme yang tersaji dalam  lirik lagu “Maluku” dan “Pattimura 

Muda”. 

 

 


