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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) tidak dapat terlepas 

dari segala aktivitas politik di lingkungannya. Oleh karena itulah, mereka 

tidak dapat terlepas dari kegiatan berkomunikasi, baik itu sebagai penunjang 

eksistensi diri maupun untuk mencapai suatu tujuan. Termasuk dalam ranah 

politik. 

Menurut Kantraprawira, komunikasi politik berguna untuk 

menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran 

intragolongan, institut, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat 

dengan sektor pemerintahan. Komunikasi politik adalah pertukaran informasi 

antara elite politik bangsa media dengan warga negara
1
. 

Komunikasi yang sehat terjadi dalam alam demokrasi, ketika 

pemerintahan dibentuk dan diberi wewenang melalui kedaulatan rakyat 

melalui suasana kebebasan dalam menyalurkan aspirasi, pendapat, serta 

menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyatnya. Termasuk dalam menyampaikan 

kritik politik. John Lazarus (1999) menyebutnya partisipasi politik, Juergen 

Habernas (1981) menyebutnya “Collorization of life world”, yaitu saat 

kehidupan privat individu telah menjadi objek bagi kontrol negara dan 

modal. Dalam hal ini rakyat dimasukkan ke dalam ruang publik (public 

sphere) yang tercipta dari perjuangan dalam menetapkan masyarakat 

                                                           
1
  Bajari, Dr. Atwar dan Drs. S.Sahala Tua Saragih. Komunikasi Kontekstual : Teori dan Praktik 
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(society) sejajar dengan negara dan ekonomi. Ruang publik yang baik 

merupakan sarana yang baik bagi individu dan kelompok yang menegaskan 

otonomi dan kebebasannya dalam mempresentasikan dirinya dalam 

berhadapan dengan negara dan pasar
2
. 

Adanya public sphere berkaitan erat dengan aktivitas komunikasi 

massa. Dalam hal ini media massa (baik visual, audio, maupun audio visual) 

menjadi media bagi masyarakat dalam menyampaikan pesan maupun 

memperoleh informasi. Selain kebutuhan akan memperoleh informasi, 

khalayak juga memiliki kebutuhan untuk menginformasikan apa saja baik 

fakta maupun opininya. Namun kebutuhan ini juga masih belum dapat 

terpenuhi oleh media umum. Oleh karena itulah, masyarakat pun mencari 

alternatif media lain dalam menyalurkan berbagai ekspresi mereka
3
. 

Ketika seseorang mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang ada 

dalam pikiran ataupun perasaannya, ia (sumber) harus merubah perasaan 

ataupun pikiran tersebut ke dalam seperangkat simbol verbal maupun non-

verbal. Simbol-simbol tersebut idealnya harus dipahami oleh penerima pesan. 

Pesan-pesan tersebut juga akan disalurkan melalui media atau saluran 

penyampaian. Dalam hal ini, saluran juga merujuk kepada cara penyajian 

pesan : apakah secara langsung (tatap muka), ataupun tidak langsung 

(melalui media cetak ataupun media elektronik). Pengirim pesan 

(komunikan) akan memilih saluran bergantung pada situasi, tujuan yang 

                                                           
2
  Bajari, Dr. Atwar dan Drs. S.Sahala Tua Saragih. Ibid. p. 415. 
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ingin dicapai dan jumlah sasaran penerima pesan (komunikator)
4
. Dan lagu 

menjadi salah satu media penyampai pesan. 

Lagu merupakan sekumpulan nada dan lirik yang bersifat persuasif. 

Lagu dapat membawa atau mempengaruhi suasana hati seseorang dengan 

irama dan hentakan  nadanya. John Storey dalam Cultural Studies dan Kajian 

Budaya Pop, Pengantar Komprehensif Teori dan Metode memaparkan 

bahwa “tatkala kita mengatakan musik populer, sering kali yang ada di benak 

kita adalah lagu. Dan jika kita mengajukan pertanyaan „apa maksud lagu 

ini?‟ begitu sering kita menjawab dengan mengacu pada muatan liriknya”
5. 

Lagu merupakan media yang universal dan efektif untuk dapat 

menuangkan gagasan, pesan dan ekspresi penciptanya kepada khalayak luas 

melalui lirik, komposisi dan pemilihan instrumen musik tertentu, serta cara 

membawakan lagu tersebut. Lagu dapat berisikan ungkapan cinta, kritik 

terhadap suatu hal tertentu, kemarahan, dan ragam emosi lainnya. 

Kesemuanya itu diungkapkan melalui kata-kata yang puitis dan cenderung 

tidak lugas. Hal inilah yang dilakukan oleh Efek Rumah Kaca. 

Efek Rumah Kaca adalah sebuah band indie yang berasal dari Jakarta. 

Terbentuk pada tahun 2001, lagu-lagu yang mereka bawakan merupakan 

karya-karya ciptaan sendiri yang berisikan cara mereka memandang dan 

menilai fenomena-fenomena sosial di sekitar mereka. Lagu-lagu tersebut 

telah terangkum dalam dua album yang telah mereka luncurkan, yaitu album 

                                                           
4
 Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), p. 
69-70 

5
  Storey, John. Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop, Pengantar Komprehensif Teori dan 

Metode (Yogyakarta : Jalasutra, 1996), p. 133. 
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“Efek Rumah Kaca” (2007) dan “Kamar Gelap” (2008). Dalam album 

“Kamar Gelap” misalnya, salah satu lagu mereka yang bertajuk “Kenakalan 

Remaja di Era Informatika”,band yang digawangi oleh Cholil Mahmud 

(vocalist), Adrian Yunan Faisal (guitarist), dan Akbar Bagus Sudibyo 

(drummer) ini mengkritisi banyaknya foto-foto dan video tidak senonoh yang 

harusnya menjadi dokumen pribadi tiap individu namun pada kenyataannya 

diunggah atau dipublikasikan melalui jejaring sosial. 

Konsistensi Efek Rumah Kaca dalam mengangkat isu-isu sosial 

menempati ruang tersendiri di hati masyarakat. Hal ini terbukti dengan 

munculnya penggemar-penggemar band tersebut di berbagai tempat. Mereka 

menamai komunitas tersebut dengan “ERK Estrada” atau “ERK Eleniak”. 

Anggotanya pun beragam mulai dari remaja hingga mahasiswa. Ataupun jika 

diukur dengan range usia, mayoritas penggemanya berusia 17-25 tahun. Bagi 

para penggemarnya, band Efek Rumah Kaca seakan telah menyuarakan 

aspirasi-aspirasi mereka mengenai isu-isu sosial yang ada. Termasuk dalam 

ranah politik. 

Pemikiran-pemikiran ataupun kritik politik Efek Rumah Kaca 

dituangkan dalam beberapa lagu. Bahasa yang digunakan pun termasuk 

lugas, serta instrumen yang membuat lagu-lagu karyanya mudah didengarkan 

(easy listening). Pesan-pesan yang mereka sampaikan dapat dengan mudah 

diterima oleh para pendengarnya. Misalnya saja lagu “Banyak Asap Di Sana” 

yang menceritakan tentang banyaknya urbanisasi masyarakat ke Ibu Kota 

Indonesia. Hal ini masih dapat kita rasakan hingga sekarang. 
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Seperti yang dilansir oleh www.okezone.com, berdasarkan data Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, jumlah pendatang baru pada 

tahun 2007 mencapai 109.617 orang, menurun 11,9 persen atau sebanyak 

14.810 orang dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2008, jumlah 

pendatang baru mencapai 88.473 orang, menurun 19,29 persen atau sebanyak 

21.144 orang. Di tahun 2009, jumlah pendatang baru mencapai 69.554 orang, 

menurun 21,38 persen atau sebanyak 18.919 orang. Tahun 2010, pendatang 

baru menurun menjadi sekitar 60 ribu orang
6
. Walaupun terjadi penurunan, 

kepadatan penduduk di Jakarta masih menjadi salah satu masalah yang masih 

belum terselesaikan di Jakarta. 

Memang tidak semua kejadian politik diangkat dalam lagu-lagu Efek 

Rumah Kaca, namun tema-tema yang mereka pilih masih bisa kita rasakan 

hingga sekarang ataupun belum basi. Selain itu pesan ataupun kritik politik 

yang terkandung pun berbeda-beda, dengan menggunakan bahasa yang lugas 

maupun sarkasme. Oleh karena itulah, peneliti merasa tertarik unutk 

mengetahui pesan kritik politik yang terkandung dalam lirik lagu karya Efek 

Rumah Kaca. 

 

 

 

 

 
                                                           
6
 Anonim a. Urbanisasi ke Jakarta Menurun Setiap Tahun. 2011. 
http://news.okezone.com/read/2011/07/21/338/482487/urbanisasi-ke-jakarta-menurun-tiap-
tahun diakses pada 11 Juli 2012 pukul 20.00 WIB 

http://www.okezone.com/
http://news.okezone.com/read/2011/07/21/338/482487/urbanisasi-ke-jakarta-menurun-tiap-tahun
http://news.okezone.com/read/2011/07/21/338/482487/urbanisasi-ke-jakarta-menurun-tiap-tahun
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B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu 

perumusan masalah yaitu bagaimana makna kritik politik dalam lirik lagu 

karya Efek Rumah Kaca dalam album “Efek Rumah Kaca” dan “Kamar 

Gelap” ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah ingin mengetahui 

makna kritik politik yang terkandung dalam lirik lagu karya band Efek 

Rumah Kaca dalam album “Efek Rumah Kaca” dan “Kamar Gelap”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

Menambah wacana bagi mahasiswa dalam bidang semiotika, dimana lirik 

lagu merupakan salah satu media massa bagi masyarakat untuk 

berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi. 

b. Kegunaan Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para musisi sebagai 

refrensi dalam membuat lirik lagu, maupun bagi para penikmat musik 

untuk memaknai sebuah isi pesan dalam lirik lagu. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Lirik Lagu Sebagai Media Komunikasi Massa 

Musik merupakan sarana budaya yang hadir dalam masyarakat 

sebagai kostruksi dari realitas sosial yang dituangkan dalam bentuk lirik 

lagu. Musik tak sekedar memberikan efek hiburan, namun juga mampu 

memberikan makna untuk membangkitkan semangat hidup serta 

mengandung pesan-pesan yang tertuang di dalamnya. Hal ini sejalan 

dengan anggapan Plato, yang menyatakan bahwa musik memiliki peran 

penting dalam kehidupan manusia. Menurut Roland Barthes, terdapat 

dua jenis musik yaitu musik yang didengar dan musik yang dimainkan 

oleh seseorang. Keduanya memiliki pengaruh sosiologis, estetika, dan 

erotikanya masing-masing
7
. Menurut Aristoteles, musik merupakan 

sarana budaya yang hadir dalam masyarakat sebagai konstruksi dari 

realitas sosial yang dituangkan dalam lirik lagu. 

Lirik lagu merupakan serangkaian kata-kata yang membentuk 

kalimat demi kalimat, dimana dalam penciptaannya seorang musisi 

menuangkan ide atau ekspresi yang dapat bersumber dari pengalaman, 

budaya, maupun nilai-nilai yang berkembang di sekitarnya. Lirik lagu 

adalah wujud kreatifitas seorang penyair atau pengarang untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaan secara imajinatif, dan disusun 

                                                           
7
 Barthes, Roland. Imaji, Musik dan Teks: Analisis Semiologi atas Fotografi, Iklan, Film, Musik, Al-
Kitab, Penulisan dan Pembacaan serta Kritik Sastra (Yogyakarta : Jalasutra, 2010). p.153 
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dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan 

pengkonsentrasian struktur fisik dan batinnya
8
. 

Komunikasi Massa berasal dari pengembangan kata media of 

mass communication (media komunikasi massa). Pada dasarnya 

komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media 

cetak dan elektronik)
9
. Menurut Josep A. Devito, komunikasi massa 

dapat dideskripsikan menjadi dua hal. Pertama komunikasi massa 

adalah komunikasi yang ditujukan  kepada massa (khalayak luas). 

Kedua komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh 

pemancar-pemancar yang audio dan atau visual. Komunikasi massa 

barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut 

bentuknya (televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku)
10

. 

Ketika seorang penyanyi atau grup band membawakan lagu-lagu 

mereka di depan khalayak, maka sejatinya mereka sedang melakukan 

aktivitas komunikasi massa. Melalui lirik lagu yang dibawakan, mereka 

bertindak sebagai komunikator yang mengantarkan pesan kepada para 

pendengar (komunikan). Dalam sebuah lagu, terdapat dua hal yang 

menonjol yaitu lirik dan instrumennya atau komposisi musik. 

Dalam aktivitas komunikasi massa, kebutuhan khalayak tidak 

sebatas memperoleh informasi namun juga menginformasikan fakta 

maupun opini mereka. Namun media umum masih belum dapat 

memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itulah muncul citizen 
                                                           
8
  Waluyo J., Herman. Teori dan Apresiasi Puisi. (Jakarta : Erlangga. 1991). p. 25 

9
  Nurudin. Pengantar Komunikasi Massa. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007). p.3 

10
 Nurudin. Ibid .p.11-12. 
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journalisme (jurnalisme warga). Selain itu mereka juga mencari sarana 

atau media lain dalam menuangkan pemikiran-pemikiran mengenai apa 

yang mereka alami ataupun rasakan. 

Apa yang dilakukan band Efek Rumah Kaca adalah salah satu 

cerminan akan kebutuhan untuk berekspresi. Mereka menuangkan 

ekspresi berupa opini mengenai keadaan politik  melalui lirik-lirik lagu 

yang mereka ciptakan. Setelah itu mereka mendistribusikannya melalui 

media elektronik sehingga dapat diperdengarkan dan diinterpretasikan 

oleh khalayak luas.  

Menurut Lacy, musik adalah salah satu media dalam komunikasi 

massa karena memiliki pengetahuan yang disampaikan. Karakteristik 

musik sebagai media massa mempunyai pengaruh atau peranan yang 

besar terhadap kehidupan manusia. Lirik lagu menjadi bentuk ungkapan 

atau pengiriman pesan dari pemikiran atau gagasan manusia
11

. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa band Efek Rumah Kaca telah 

melakukan proses komunikasi massa melalui lirik lagu mereka. 

E.2. Gambaran Umum Politik Indonesia 

Istilah politik berasal dari kata Yunani, “polis” yang berarti 

“Negara”  dan “tania” yang berarti urusan. Secara harafiah, politik 

dapat diartikan sebagai “urusan Negara” atau politikos yang berarti 

“kewarganegaraan”. Pada umumnya, politik merupakan bermacam-

                                                           
11

 Anonim b. 
http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?.submit.x=18&submit.y=16&submit=prev&page=7&equal
=high&submitval=prev&frame=/ijunkpe/s1/ikom/2009/jiunkpe-ns-s1-2009-51404001-11714-
buaya_darat-chapter1.pdf diakses pada 11 Juli 2012 pukul 20.25 WIB. 

http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?.submit.x=18&submit.y=16&submit=prev&page=7&equal=high&submitval=prev&frame=/ijunkpe/s1/ikom/2009/jiunkpe-ns-s1-2009-51404001-11714-buaya_darat-chapter1.pdf
http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?.submit.x=18&submit.y=16&submit=prev&page=7&equal=high&submitval=prev&frame=/ijunkpe/s1/ikom/2009/jiunkpe-ns-s1-2009-51404001-11714-buaya_darat-chapter1.pdf
http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?.submit.x=18&submit.y=16&submit=prev&page=7&equal=high&submitval=prev&frame=/ijunkpe/s1/ikom/2009/jiunkpe-ns-s1-2009-51404001-11714-buaya_darat-chapter1.pdf
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macam kegiatan yang dilakukan dalam suatu sistem politik yang 

menyangkut proses pembentukan keputusan (decision making) untuk 

mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan. Politik merupakan 

aktivitas dimana seseorang memperoleh, mempertahankan, maupun 

merebut kekuasaan. Unsur-unsur yang dikaji dalam ilmu politik di 

antaranya adalah negara (state), kekuasaan (power), pengambilan 

keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy / beleid), dan 

pembagian kekuasaan (distribution). 

Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem 

demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila. Dipandang dari sudut 

perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 4 

(empat) masa
12

, yaitu : 

a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) 

Dalam masa ini, Indonesia menerapkan sistem 

Demokrasi Parlementer, dimana badan eksekutif yang terdiri 

atas presiden sebagai kepala negara konstitusional 

(constitusional head) dan jajaran menteri yang memiliki 

tanggung jawab politik. 

Dalam perjalanannya sistem ini menimbulkan 

perpecahan. Lemahnya benih-benih Demokrasi Parlementer 

memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Partai-partai politik hanya 

                                                           
12

  Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 
2008). p. 127 
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didominasi satu atau dua partai besar yang berkoalisi dengan 

partai kecil. Namun, hubungan koalisi dalam partai yang 

tidak kuat mengakibatkan seringnya terjadi kejatuhan 

kabinet. Di lain pihak partai-partai dalam barisan oposisi 

tidak mampu berperan sebagai oposisi yang kosntruktif yang 

menyusun program-program alternatif, mereka hanya 

menonjolkan sisi negatif partai oposisi. Akibatnya, 

pemerintah kesulitan untuk menjalankan program-

programnya serta menghambat perkembangan ekonomi dan 

politik. Demokrasi Parlementer di Indonesia berakhir ketika 

Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang 

menentukan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 

1945.
13

. 

b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) 

Dalam masa ini, Indonesia memberlakukan sistem 

Demokrasi Terpimpin, dimana ciri-ciri dari periode ini 

adalah adanya dominasi dari presiden, terbatasnya peranan 

partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan 

meluasnya ABRI sebagai unsur sosial-politik. 

TAP MPRS No III/1963 yang dikeluarkan 

menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 

Hal ini tidak sejalan dengan UUD 1945 yang membatasi 

                                                           
13

  Budiardjo, Miriam. Ibid. p.128-129 
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masa jabatan presiden hanya selama 5 tahun. Selain itu, pada 

tahun 1960 presiden Soekarno membubarkan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) hasil PEMILU dan menggantinya 

dengan DPR Gotong Royong yang bertindak sebagai 

pembantu presiden tanpa ada fungsi kontrol. Padahal dalam 

UUD 1945 secara eksplisit dijelaskan bahwa presiden tidak 

mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Hal ini 

menandakan telah ditinggalkannya Trias Politika
14

. 

Penyelewengan di bidang perundang-undangan pun 

terjadi, dimana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan 

melalui Penetapan Presiden (Penpres) yang memakai Dekrit 

5 Juli sebagai sumber hukum. Tambahan pula didirikan 

badan-badan ekstra kosntitusional seperti Fornt Nasional 

yang ternyata dipergunakan oleh para komunis sebagai arena 

kegiatan. Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang 

rel akan ditutup. G 30 S/PKI menjadi akhir dari periode ini. 

c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) 

Masa ini merupakan masa diberlakukannya 

Demokrasi Pancasila, dimana landasan formal dari periode 

ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan Ketetapan MPRS. 

Dalam usaha untuk meluruskan Undang-Undang Dasar yang 

                                                           
14

 Budiardjo, Miriam. Ibid. p.129 
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telah menyeleweng, maka diadakan sejumlah tindakan 

korektif. 

Masa yang juga dikenal dengan Orde Baru ini 

menunjukkan peranan presiden yang semakin besar. Secara 

lambat laun tercipta pemusatan kekuasaan di tangan 

presiden Soeharto. Ia menjadi tokoh yang paling dominan 

dalam sistem politik karena keberhasilannya dalam 

penumpasan G 30 S/PKI dengan menggunakan Surat 

Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR)
15

. 

Perlunya menjaga stabilitas politik, pembangunan 

nasional, dan intergrasi nasional telah digunakan sebagai 

alat pembenaran bagi pemerintah untuk melakukan 

tindakan-tindakan politik, termasuk yang bertentangan 

dengan demokrasi. Tidak lagi ada kebebasan dalam memilih 

maupun mengeluarkan aspirasi serta adanya dominasi satu 

partai politik (saat itu partai Golongan Karya (GOLKAR)) 

membuat praktek KKN bertumbuh subur di kalangan 

pemerintahan. Walaupun dalam masa Orde Baru berhasil 

menjadikan Indonesia swasembada beras, namun ketidak 

puasan masyarakat akan kehidupan politik menyebabkan 

terjadinya pemberontakan di sejumlah daerah. Hingga pada 

puncaknya tahun 1998, dimana mahasiswa Indonesia 
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  Budiardjo, Miriam. Ibid. p.131 
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berkumpul dan menduduki gedung MPR/DPR di Senayan 

yang berhasil memaksa Soeharto untuk mundur dari 

kepemimpinannya pada 20 Mei 1988. 

d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang)  

Masa ini merupakan masa Reformasi politik dan 

demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru telah 

mengajarkan kepada Bangsa Indonesia bahwa 

pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran 

dan penderitaan bagi rakyat. Oleh karena itu, masyarakat 

sepakat untuk memberlakukan kembali sistem 

demokratisasi sistem politik Indonesia sehingga 

kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat 

ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif 

dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
16

. 

Terobosan demi memperbaiki keadaan politik 

dilakukan dalam masa ini, di antaranya melakukan 

amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil 

PEMILU 1999 dalam empat tahap selama empat tahun 

(1999 – 2002), merubah sistem PEMILU, pengesahan 

UU yang mengatur tentang Partai Politik, PEMILU, serta 

Susunan dan Kependudukan, serta pemilihan Pimpinan 

Daerah secara langsung melalui PILKADA. 

                                                           
16

  Budiardjo, Miriam. Ibid. p.134 
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Pelaksanaan PEMILU Legislatif tahun 2004 

merupakan tonggak sejarah politik Indonesia, dimana 

terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang didahului 

oleh terpilihnya anggota-anggota DPR, DPD (Dewan 

Perwakilan Daerah), dan DPRD telah menuntaskan 

demokratisasi di bidang lembaga-lembaga politik di 

Indonesia. Dapat dikatakan bahwa demokratisasi telah 

berhasil membentuk Pemerintahan Indonesia yang 

demokratis karena nilai-nilai demokrasi yang penting 

telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan mulai dari UUD 1945
17

. 

E.3. Kritik Politik 

Kritik merupakan aktivitas analisa dan evaluasi sesuatu dengan 

tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau 

membantu memperbaiki pekerjaan. Kritik politik adalah kritik yang 

ditujukan pada bidang politik. Dalam aktivitas politik kita tahu adanya 

proses pembentukan satu kebijakan, dimana di dalamnya memiliki 

pendukung maupun penentang. Adanya pertentangan inilah yang 

menimbulkan istilah kritik politik yang mengarah pada kebijakan-

kebijakan yang ditetapkan tersebut. Kritik politik dapat berbentuk 

sanggahan dengan bahasa yang lugas dan langsung mengarah pada 

sasaran, dan berupa sindiran secara halus atau sarkasme. 

                                                           
17

  Budiardjo, Miriam. Ibid. p. 135 
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Sebuah lagu dapat menjadi media dalam penyampaian kritik 

politik, entah dengan menggunakan bahasa yang lugas maupun 

sarkasme melalui liriknya. Media massa memiliki peranan penting 

dalam bidang politik. Dengan media massa, seorang politikus dapat 

menyampaikan persuasi-persuasinya terhadap masyarakat luas. Melalui 

media massa pula, masyarakat dapat bertindak sebagai pengontrol sosial 

dimana awak media memberikan informasi mengenai aktivitas politik 

yang terjadi secara aktual dan faktual. Melalui media massa pula, 

masyarakat dapat menyalurkan aspirasi maupun kritik terhadap proses 

politik yang berlangsung saat itu. 

Lagu dapat bertindak sebagai media dalam menyampaikan kritik 

politik. Pada tahun 70-an, Harry Roesly memperkenalkan lagu-lagu 

yang menyindir pemerintahan ataupun kehidupan sosial yang ada di 

sekitarnya. Langkahnya kemudian diikuti oleh musisi-musisi lain. 

Namun sayangnya, musik-musik yang mengandung kritik sosial maupun 

kritik politik tidak mendapatkan tempat yang luas di pasaran musik 

Indonesia. Kapitalisme media yang lebih mengutamakan keuntungan 

mengakibatkan banyak dari major label yang tidak melirik musik-musik 

seperti ini. Mereka lebih melihat pangsa pasar yang dipenuhi dengan 

permintaan musik-musik cinta. Oleh karena itulah, dengan adanya label 

indie musik-musik dengan nuansa kritik sosial atupun politik dapat 

ditampung dan beredar di masyarakat. 
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E.4. Lirik Lagu dalam Kajian Semiotika 

Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda dalm 

kehidupan manusia. Artinya semua yang hadir dalam kehidupan kita di 

lihat sebagai tanda, yakni sesuatu yang harus kita beri makna
18

. Konsep 

dasar dari tradisi ini adalah “tanda” yang merupakan stimulus 

menandakan atau menunjukkan beberapa kondisi lain – misalnya 

adanya asap menandakan adanya api
19

. Kata “semiotika” berasal dari 

bahasa Yunani “semeion” yang memiliki arti “tanda” atau “seme” yang 

berarti “penafsir tanda. 

Menurut Ferdinand de Saussure, semiologi merupakan ilmu 

yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di tengah masyarakat, untuk 

kemudian menunjukkan proses pembentukan tanda serta kaidah yang 

mengaturnya. Tanda merupakan objek fisik dengan sebuah makna yang 

melingkupinya. Dalam pemikiran Saussure, sebuah tanda terdiri dari 

dua hal yaitu penanda (signifier) dan petanda (signified). Signifier 

adalah citra bunyi atau aspek material dari sebuah tanda atau bahasa 

(apa yang didengar, dibaca, atau dikatakan), sedangkan signified 

merupakan konsep atau gambaran mental dari tanda 
20

. 

Charles Sanders Pierce membagi tanda atas ikon (icon), indeks 

(index) dan simbol (symbol). Ikon adalah sebuah tanda yang hubungan 

antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan bentuk alamiah atau 

                                                           
18. Hoed, Benny H., Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya (Jakarta : Komunitas Bambu, 2011). p.3 
19

 Littlejohn W., Stephen. Teori Komunikasi : Theories of Human Communication. (Bandung : PT. 
Remaja Rosdakarya, 2009). p.53-54 

20
 Budiman, Kris. Semiotika Visual (Yogyakarta : Buku Baik, 2004) p.46 
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berdasar pada acuan kemiripan (misal : potret dan peta). Indeks adalah 

tanda yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara petanda dengan 

penanda (misalnya : adanya asap pasti karena ada api). Sebuah simbol 

dijelaskan oleh Pierce sebagai hubungan alamiah antara penanda dan 

petanda yang bersifat arbiter atau semena dan hubungan di antara 

keduanya berdasarkan konvensi (kesepakatan/perjanjian) masyarakat 

(misal : merah dalam konteks tertentu artinya berhenti)
21

. 

Roland Barthes adalah seoranga pemikir pascakulturalis yang 

aktif mempraktekkan model linguistik Saussure. Dalam semiologinya ia 

berusaha membuat model makna yang sistematis dan memperhatikan 

faktor di luar tanda. Baginya, semiologi hendak mempelajari bagaimana 

kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to 

sinify) berarti bahwa suatu objek tidak hanya membawa informasi 

dalam berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari 

tanda. Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan 

makna (meaning) ialah hubungan antara suatu objek atau ide dan suatu 

tanda
22

. 

Semiotika jika diterapkan dalam tanda bahasa, maka huruf, kata, 

kalimat, tidak memiliki arti sendiri, mereka mengemban arti 

(significant) dalam kaitannya dengan pembaca. Pembaca itulah yang 

mengkaitkan tanda dengan apa yang ditandakan (signified) sesuai 

dengan konvensi dalam sistem bahasa yang bersangkutan. Sebuah teks 
                                                           
21

 Sobur, Alex. Semiotika Komunikasi  (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009) p.41-42 
22

 Littlejohn W., Stephen. Teori Komunikasi : Theories of Human Communication. (Bandung : PT. 
Remaja Rosdakarya, 2009). p.15-16. 
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apakah itu puisi, surat, makalah, iklan, cerpen, komik, pidato, dan 

semua hal yang mungkin menjadi “tanda” dapat dilihat dalam aktivitas 

penanda. Aktivitas tersebut yakni suatu proses signifikasi yang 

menggunakan tanda, yang menghubungkan objek dan interpretasi
23

. 

Apa yang dikomunikasikan oleh Efek Rumah Kaca melalui lagu-

lagu yang dibawakan dapat kita kategorikan sebagai teks. Teks tersebut 

berupa lirik lagu yang telah mereka ciptakan, dimana mereka 

dipengaruhi oleh lingkungan ataupun pengalaman yang ada. Band ini 

juga menggunakan kata-kata yang lugas serta familiar di kalangan 

masyarakat. Namun dalam beberapa bagian, band indie ini 

menggunakan kalimat kiasan yang memperhalus makna. Seperti pada 

penggalan lirik dalam lagu berjudul “Jalang” berikut ini : 

“Siapa yang berani bernyanyi 

Nanti akan dikebiri 

Siapa yang berani menari 

Nanti kan dieksekusi” 

Lagu ini sebenarnya menggambarkan tentang ketidaksetujuan 

beberapa kalangan masyarakat terhadap pembentukan Undang-undang 

Antipornografi. Alih-alih menggunakan kalimat lugas ataupun memiliki 

arti yang mendekati maksud sebenarnya, mereka menggunakan kata-

kata yang halus dengan makna berbeda. 
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Dalam kajian semiotika, arti sebuah kata dalam pergaulan sosial 

ditentukan oleh hasil tawar-menawar yang tiada henti. Sebuah kata juga 

merupakan sebuah simbol, sebab keduanya sama-sama menghadirkan 

sesuatu yang lain. Setiap kata pada dasarnya bersifat konvensional dan 

tidak membawa maknanya sendiri secara langsung bagi para pembaca 

maupun pendengarnya (kecuali kata-kata anomatopoik, misalnya kata-

kata yang menggambarkan suara kucing, senapan, dsb). Seseorang yang 

berbicara pada hakikatnya telah merangkai pola-pola makna secara tak 

sadar melalui kata-kata. Pola ini terbentuk atas dasar konteks hidup dan 

sejarah pembicara. Di sinilah kajian semiotik pada teks berjalan. 

Pada proses pemaknaan, sebuah kata memiliki makna denotatif 

dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang biasa kita 

temukan dalam kamus (definisi objektif). Denotasi adalah hubungan 

yang digunakan di dalam tingkat pertama pada sebuah kata yang secara 

bebas memegang peranan penting di dalam ujaran. Makna denotasi 

bersifat langsung, yaitu makna khusus yang terdapat dalam sebuah 

tanda, dan pada intinya disebut sebagai gambaran sebuah petanda. 

Makna konotatif adalah makna yang ditimbulkan dengan segala 

gambaran, ingatan dan perasaan yang ditimbulkan oleh kata (makna 

subjektif/emosional). Menurut Harimurti Kridalaksana, makna konotasi 

(connotation, evertone, evocatory) adalah aspek makna sebuah atau 

sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang 
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timbul atau ditimbulkan pada pembicara (penulis) dan pendengar 

(pembaca)
24

. 

Roland Barthes, menggunakan konsep connotation Hjemslev 

untuk menyingkap makna-makna yang tersembunyi. Konsep ini 

menetapkan dua cara pemunculan makna yang bersifat promotif, yaitu 

denotatif dan konotatif. Pada tingkat denotatif, tanda-tanda itu mencuat 

terutama sebagai makna primer yang “alamiah”. Namun pada tingkatan 

konotatif, di tahap sekunder, muncullah makna yang ideologis. Dalam 

kajian semiotik Barthes pula, untuk memaknai sebuah tulisan seorang 

peneliti menganggap bahwa sang pengarang sudah mati (author was 

die). Mallarne (Perancis) adalah orang pertama yang memahami dan 

memikirkan pentingnya menyingkirkan pribadi ini. Bagi Mallarne, 

termasuk bagi Roland Barthes, bahasalah yang berbicara bukan 

pengarang
25

. 

Sebelumnya, analisis semiotik dalam memaknai lirik lagu telah 

dilakukan oleh Fahmi R. Hidayat (02220168) pada tahun 2008 lalu. 

Dalam penelitiannya, ia memaknai lirik lagu “Satu Sisi” milik Dewa 19 

dalam album “Pandawa Lima”. Lagu ini menceritakan tentang 

perjalanan seseorang dari keterpurukan menuju kehidupan yang lebih 

baik. Fahmi memenggal lirik lagu menjadi beberapa leksia lalu 

memaknainya. Untuk menyeimbangkan objektivitas dan subjektivitas 

peneliti, ia melakukan komparasi dengan sejarah dari Dewa 19 yang 
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dulu para personilnya pernah terjerat dalam obat-obatan terlarang atau 

narkoba
26

. Dalam semiotika sebuah lirik yang diperdengarkan melalui 

lagu, ditafsirkan oleh para pendengar mengacu pada suatu kenyataan. 

 

F. Fokus Penelitian 

Peneliti memfokuskan diri untuk meneliti tanda-tanda semiotika yang 

berupa kalimat-kalimat dalam lirik lagu, yang nantinya akan menunjukkan 

bagaimana makna kritik politik dalam lirik lagu karya band indie Efek 

Rumah Kaca. 

 

G. Metode Penelitian 

G.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe kualitatif-

interpretatif dengan pendekatan analisis semiotika. Mengacu pada teori 

Roland Barthes, diharapkan dapat digali lebih dalam beberapa kajian 

tanda yang mewakili tujuan penelitian. Berbekal struktur dikotomi 

denotasi dan konotasi, akan didapatkan beberapa tanda dan akan ada 

beberapa pemaknaan dari tanda tersebut yang sama halnya merujuk 

kembali pada tujuan penelitian ini. 

G.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah lirik-lirik lagu yang ada 

dalam album “Efek Rumah Kaca” yang diproduksi pada tahun 2007 dan 
                                                           
26

  Hidayat R., Fahmi. 2008. Skripsi : Makna Perjalanan Manusia Dari Keterpurukan Menuju 
Kehidupan Yang Lebih Baik (Analisis Semiotik Lirik Lagu “Satu Sisi” Dewa 19 dalam Album 
Pandawa Lima). Universitas Muhammadiyah Malang. 
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“Kamar Gelap” yang diproduksi pada tahun 2008 karya band indie 

Efek Rumah Kaca. Dalam penelitian ini tidak semua lirik akan diteliti 

ataupun diinterpretasikan. Peneliti akan memilih potongan-potongan 

lirik tertentu yang dianggap memunculkan tanda-tanda yang dapat 

dimaknai. Penentuan potongan-potongan lirik tersebut berdasarkan pada 

interpretasi peneliti yang didasari oleh kemampuan peneliti dalam 

interpretasi makna yang menggambarkan politik Indonesia. 

Dari 24 lagu yang terdapat di kedua album tersebut (masing-

masing album memuat 12 lagu), peneliti memilihi 4 (empat) lagu yang 

mewakili batasan dari penelitian ini sendiri. Peneliti beralasan 4 (empat) 

lagu mencakup tema yang sama yaitu mengenai situasi politik di 

Indonesia. Lagu-lagu tersebut adalah : 

1. Jalang (dalam album “Efek Rumah Kaca”) 

2. Hilang (dalam album “Efek Rumah Kaca”) 

3. Di Udara (dalam album “Efek Rumah Kaca”) 

4. Mosi Tidak Percaya (dalam album “Kamar Gelap”) 

G.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti meliputi 2 

(dua) cara, yaitu : 

G.3.1. Data Primer 

Data primer diperoleh dari album “Efek Rumah Kaca” 

dan “Kamar Gelap”, yaitu berupa lirik lagu yang telah dipilih 

oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian ini sendiri. 
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G.3.2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari kepustakaan yang ada, baik 

berupa buku, jurnal, internet, maupun artikel yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian. 

G.4. Teknik Analisis Data 

Dalam teorinya, Roland Barthes menggunakan metode writely 

teks untuk menilai suatu teks dari segi produksi makna oleh pembaca, 

yaitu apa yang telah ditulis oleh pengarang. Menurut Barthes, seorang 

pembaca bukan hanya bertindak sebagai konsumen namun juga 

produsen teks. Sehingga teks kemudian menjadi terbuka dengan segala 

kemungkinan. Pembaca dapat melakukan interpretasi terhadap suatu 

karya. Peta teori Barthes digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 1. Peta Teori Roland Barthes 
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Awalnya, teks dipisah-pisah menjadi beberapa leksia (satuan 

bacaan) tertentu sehingga pengarang tidak lagi menjadi pusat perhatian 

(author was die). Sehingga kita tidak lagi terpusat pada pencarian 

makna yang (mungkin) disembunyikan, tetapi bagaimana pembaca 

memproduksi makna tersebut
27

. Setelah pemaknaan per-kalimat selesai, 

peneliti memberi makna secara keseluruhan bait lalu seluruh lagu. Dan 

sebagai bentuk validitas kualitatif, peneliti akan menyajikan data 

tambahan yang mendukung pemaknaan oleh peneliti. Data ini berupa 

buku maupun potongan artikel, dimana artikel yang dipilih merupakan 

artikel yang dimuat oleh sumber yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya (misalnya : e-newspaper, jurnal, dll). 
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