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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

Pesan Kritik Sosial Dalam Video Clip Lagu “NEGRI NGERI” karya 

Marjinal 

4.1. Label Drims Studio’s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Label Drims Studio’s 

Sumber: Olahan dari Internet 

Drims Studio’s didirikan pada tahun 2014 di Bekasi, Jawa Barat yang 

menawarkan berbagai macam produk untuk pasar modern baru. Pelopor industri 

musik yang berlabel Drims Studio’s Records ini telah melahirkan musik beraliran 

rock dan punk modern yang menginspirasi dan kental akan penyampaian pesan-

pesan baik religi dan perdamaian.  

Berdirinya Drims Studio's yang telah banyak memunculkan artis bertalenta 

ini menjadikan aliran punk rock di dunia dapat saling berkomunikasi 

menyampaikan kembali pesan-pesan dengan cara memainkan karya-karya 
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musiknya melewati berbagai media seperti youtube maupun televisi yang selama 

ini telah direspon dan diterima dengan baik oleh dunia. Studio yang dipimpin oleh 

Allan Soebakir, salah satu pelopor band indie di Bekasi, Jawa Barat yang telah 

memasarkan karyanya ke tingkat Nasional. 

Drims Studio’s terdiri dari beberapa ruangan, mulai dari ruangan untuk 

studio latihan, ruangan untuk operator rekaman, ruangan khusus rekaman drum dan 

vokal, ruang tunggu, beberapa ruangan kantor, dan juga ruang Mixing serta 

premastering yang sedang dalam proses pembangunan. Pasar terbesar yang ada 

adalah mayoritas dari kalangan musisi amatir dan semi-pro dari berbagai kalangan, 

walaupun ada beberapa beberapa band ternama yang telah menjadi konsumen, 

contohnya Tipe-X, Souljah, Marjinal, Efek Rumah Kaca dan Gangsta Rasta. 

Kalangan musisi amatir dan semi-pro yang di maksud adalah musisi yang berasal 

mulai dari para siswa-siswi sekolah dari berbagai tingkatan, para mahasiswa-

mahasiswi, dan juga masyarakat umum. 

Drims Studio's telah melahirkan dan mempopulerkan beberapa artis baru 

beserta band punk dan rock alternative. Pengemasan  dan  produksi  yang  dilakukan  

oleh  Drims Studio's ini  memiliki  standar  internasional,  sehingga  dapat  

mengangkat kembali keberadaan punk rock alternative yang sebelumnya mulai tak 

digemari terutama oleh kancah muda karena terkesan keras, kaku dan jadul, 

memiliki lingkup yang kecil serta membosankan. 

Kini dengan keberadaan Drims Studio's yang mengkhususkan diri dalam 

promosi produksi, manufaktur, distribusi, dan rekaman ini menjadikan tujuan 

utama dari musik punk rock alternative di Indonesia dapat dikatakan sangat 
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berhasil, yaitu menyiarkan pesan-pesan sosial dan kebudayaan, kedamaian antar 

bangsa dan umat manusia baik di Indonesia maupun skala seluruh dunia. Strategi 

Drims Studio's dalam mengenalkan artisnya kepada dunia adalah dengan cara 

memberikan karakter yang berbeda-beda. Mulai dari karakter vocal, fisik, 

penampilan, bentuk musik, syair, visualisasi melalui video clip, sampai pesan yang 

disampaikan. 

Namun Drims Studio’s bukan satu-satunya studio yang berada di Bekasi. 

Studio musik ini harus bersaing dengan beberapa studio lain yang juga memiliki 

kekuatan dan strateginya masing-masing. Selama beberapa tahun studio ini telah 

banyak melakukan perubahan-perubahan di berbagai sector mulai dari ruangan-

ruangan, alat-alat yang di gunakan, hingga menejemen Drims Studio itu sendiri. 

Hal tersebut dilakukan untuk tetap menjaga mutu serta kenyamanan konsumen 

ketika berlatih ataupun rekaman di studio ini, karena proses penjagaan mutu serta 

kenyaman pelayanan merupakan hal terpenting sekaligus tersulit bagi sebuah 

studio.  

Pengawasan terhadap mutu di bagi menjadi dua bagian, yaitu studio latihan 

dan studio rekaman. Mutu yang dijaga di dalam ruangan studio latihan mulai dari 

kondisi amplifier (speaker untuk gitar, bass, dan keyboard) yang harus selalu prima, 

cymbal-cymbal serta kulit drum tidak ada yang pecah atau pun sobek, serta gitar 

dan bass yang selalu di rawat dengan mengganti senarnya tiap enam bulan sekali. 

Konsep yang ditawarkan kepada konsumen adalah studio musik yang Homie. 

Sehingga para konsumen yang datang tidak merasa seperti ketika mereka berlatih 

atau rekaman di studio lain, melainkan layaknya sedang bertamu di rumah kerabat 

mereka sendiri. Konsep itu diawali dengan pelayanan yang ramah dan selalu 
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mencoba berkomunikasi ke setiap pelanggan layaknya teman. Desain interior yang 

diset se-homie mungkin agar para konsumen benar-benar merasa nyaman dan tidak 

merasa canggung. 

Untuk harga di Studio musik ini menerapkan sistem harga yang murah (untuk 

kualitas yang di tawarkan), Rp.40.000,00/jam untuk studio latihan, Rp. 

550.000,00/shift (6 jam) untuk studio rekaman, dan Rp. 500.000,00 untuk mixing 

dan pra-mastering. Selain alat-alat pendukung bermusik di dalam studio latihan 

ataupun rekaman, fasilitas-fasilitas pendukung lainnya juga di sediakan untuk 

menjadi sarana yang menambah kenyamanan konsumen. Mulai dari ruang tunggu 

yang nyaman, hotspot untuk wifi, televisi, hingga warung makanan dan minuman 

yang tersedia di depan rumah. Sehingga kenyamanan konsumen tidak hanya ketika 

saat berlatih ataupun rekaman saja, tetapi ketika menunggu atau pun bersantai-

santai setelah selesai pun bisa mereka rasakan.  

Sesuatu yang berbeda dari yang lain pastinya lebih menarik dan memiliki 

nilai plus tersendiri. Drims Studio Records salah satunya, dengan memunculkan  

penyanyi-penyanyi serta band lokal modern standar nasional yang sudah keliling 

Indonesia dalam membawakan lagu serta video klipnya sudah ada di berbagai jenis 

sosial media memberikan semangat baru ke dalam musik rock dan punk alternative, 

sehingga kini digemari oleh kancah muda serta band Indie seluruh Indonesia. 
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4.2. Biografi Director Allan Soebakir 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2. Allan Soebakir, director Drims Studio 

Sumber: Olahan dari Internet 

Allan Soebakir, lahir 15 Agustus tahun 1988 di Jakarta adalah seorang 

director dari Drims Studio dan juga seorang Sutradara film indie. Allan Soebakir 

yang juga lebih dikenal sebagai sosok di balik lahirnya video musik sejumlah band-

band "indie". Hal ini ditekuni oleh Allan Soebakir karena bisnis studio musik akan 

terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan trend yang ada. 

Pelanggan akan bingung untuk memilih studio musik yang diinginkan. Hal ini akan 

membuat setiap studio musik akan terus menjaga kualitas produknya dan berinovasi 

untuk menciptakan kesan positif dari konsumen sehingga dapat mendatangkan 

konsumen baru melalui proses word of mouth. 

Word of mouth seringkali menjadi peran penting yang paling depan dalam 

pemasaran. Ketika seorang pelanggan berbicara dengan yang lainnya tentang 

beberapa aspek dari produk yang dibeli ataupun layanan yang diberikan, maka 

informasi ini akan berpengaruh baik pada perilaku mereka ataupun juga pada 

kepuasan mereka terhadap layanan itu Allan Soebakir yang juga dikenal sebagai 
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sosok Sutradara di balik lahirnya video musik sejumlah band-band "indie" kini telah 

merilis film dokumenter. 

Allan menggarap film dokumenter Jason Ranti, musisi asal Pamulang yang 

kini cukup tenar namanya di industri musik. Film berjudul Sesudah Pergaulan Blues 

itu berdurasi 45 menit, mengangkat hal-hal yang cukup personal dari kehidupan 

seorang musisi. Tentu bukan proses instan mampu menangkap kehidupan seorang 

seniman dalam format video. Hal itu terjadi tidak lain karena kedekatan Allan 

dengan Jason Ranti. Sesudah Pergaulan Blues diputar dalam rangkaian di sejumlah 

kota, yaitu Semarang, Tangerang, Jakarta, Kuningan, Cirebon, Jatiwangi dan 

Sukabumi. Kemudian akan ditayangkan juga di Ambarawa, Salatiga, Festival Film 

Dokumenter 2019 dan Synchronize Festival 2019. 

Allan Soebakir sebelumnya telah menggarap dokumenter dalam rangka 10 

tahun grup Efek Rumah Kaca. Dokumenter itu diberi judul Tiba-Tiba Suddenly, 

merujuk pada judul seri konser yang kerap dibuat Efek Rumah Kaca. Sejauh ini 

Allan sudah menggarap lebih dari 50 video musik, mayoritas dia kerjakan bersama 

kolektif Sinema Pinggiran. Video musik yang pernah dia garap antara lain berasal 

dari band Marjinal, Morfem, The Upstairs dan White Shoes & The Couples 

Company. 

Kini perkembangan musik tak lepas dari teknologi yang kian canggih dan 

inovatif. Terutama dalam hal dunia audio visual, entah itu film maupun video yang 

telah menghiasi warna-warni dalam kancah musik itu sendiri. Penggerak motor dari 

semuanya itu kini beragam, mau tua atau muda yang merujuk pada ide-ide 
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cemerlang. Salah satunya yang memiliki kurasi seperti lahir dari komunitas yang 

menamakan diri Sinema Pinggiran yang juga diprakarsai oleh Allan. 

Rumah produksi ini telah menghasilkan karya-karya klip band-band 

independen dengan kualitas mumpuni. Sebut saja Morfem, Siksakubur, Superglad, 

Adrian Adieotomo dan nama-nama ciamik lainnya yang setidaknya telah menjadi 

'korban' tangan dingin seorang Allan. Belum lama ini Allan Soebakir juga 

menggarap sebuah film documenter yang berjudul Greyplot Person, bekerjasama 

dengan production house Sinema Pinggiran yang diunggah di youtube pada 16 

Februari 2018, kemudian The Cat Police bersama Nabi Urban pada 9 April 2019 

serta karya utama yang menjadi penelitian di karya ilmiah ini yakni MARJINAL 

dengan video musiknya “Negeri Ngeri” yang pertama kali diunggah di Youtube 

pada 14 Mei 2014. 

4.3. Gambaran Umum Video Klip “Negri Ngeri” karya Marjinal 

Marjinal merupakan salah satu band indie punk yang berasal dari kota 

depok. Band ini berdiri sejak tahun 1997 dengan formasi Romli Jahat (vocal), Mike 

(gitar), Bob (bass), Steven (drum), terbentuk atas latar belakang kesamaan dalam 

menyikapi blantika hidup satu sama lainnya. Mereka berusaha menyampaikan 

suatu pesan  akan suatu penolakan maupun permainan dan harapan setelah apa yang 

dirasakan, dilihat, di raba, dan di dengarkan dalam kehidupan sehari – hari, Marjinal 

bukanlah nama awal dari mereka awal karir mereka pada 1997 ketika itu 

menggunakan nama AA (Anti Bakteri), lalu berubahnya menjadi AM (Anti 

Military) dalam komunikasi underground, dan pada awal 2001 mereka 

menanggalkan mana itu dan resmi menggunakan nama baru Marjinal. 
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Usaha mereka dalam berkarya dan menyampaikan pesan social terwujud 

dengan meliriis 3 album dari 1997 hingga 2004 . pada tahun 2005 Marjinal kembali 

menolorkan album ke-4 dengan tema sang “Predator” yang terdiri kaset 1 & 2. 

Proses penggarapan album ke-4 ini sudah mengalami kemajuan. Selama kiprahnya 

di industry music indie, Marjinal sudah mengalami beberapa kali gonta-gannti atau 

bongkar pasangan personil. Dalam hal politik dan punk, “bahwa politik bisa 

berjalan seimbang dengan punk, karna punk itu sendiri adalah politik dan politik 

yang melahirkan punk. Tanpa politik takan melahirkan punk, dan bila hanya punk 

haya itu hanya sebuah kata tidak melahirkan tindakan, karna politik (POLI dan TIK 

= banyak cara pandang dalam kontradiksi di dalam punk adalah sesuatu yang waar 

dan melihatnya sebagai proses pendewasaan, kontradiksi melahirkan dialematika). 

Marjinal berusaha menyampaikan pesan sebuah amanat penderitaan rakyat 

yang dituankan dalam bentuk media musik. Terlihat dari awal  Marjinal selalu 

mengekspresikan bentuk musik mereka dan lirik yang di ilhami dari berbagai 

fenomena social. Bahkan nama Marjinal pun tercipta karena terinsirasi oleh nama 

pejuang buruh perempuan Marsinah asal Surabaya yang sangat berani dalam 

memperjuangkan bahkan sebagi kaum buruh. Namun saying sebelum sampai pada 

saatnya, Marsinah wafat dalam tugas suvi yang mulia akibat penyiksaan yang 

dilakukan seseorang. Oleh sebab itu Marsinah pun mengingspirasikan Marjinal 

dalam membuat musik. 

Dalam lirik ini banyak sekali pesan yang sifatnya mengkritik kehidupan 

sosial di Indonesia dan ini adalah hal menarik untuk diteliti. Karena tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui penyampaian makna yang dibentuk melalui 

lirik lagu Negri Negri serta kritik sosial yang ada dari lirik lagu “Negri-Negri” karya 
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band Marjinal yang berdurasi 4 menit 41 detik ini memiliki makna pada setiap bait 

lirik lagunya. Lirik lagu disini sangat bermanfaat untuk mencari makna apa yang 

terkandung dalam setiap bait lirik lagunya itu sendiri. Dengan kata-kata yang indah 

dan unik dalam setiap baitnya. Lirik lagu “Negri-Negri” inipun mempunyai aspek 

realitas eksternal ini adalah pencerminan dari lirik lagu tersebut. Karena pencipta 

lirik lagu ini menciptakan atau membuatnya berdasarkan realitas dan keadaan 

kehidupan masyarakat jaman sekarang. Dengan adanya realitas eksternal ini dapat 

memperjelas dan memberikan contoh terhadap makna – makna yang sudah 

didapatkan dari lirik yang ada. Lirik lagu “Negri-Negri” terdapat nilai-nilai moral 

dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya nilai-nilai moral ini menjelaskan 

beberapa dimensi yang terdapat pada lirik lagu tersebut seperti nilai moral dalam 

masyarakat dan nilai moral dengan Tuhan. 

Berikut ini adalah Cuplikan didalam Video Klip "Negri Ngeri" Beserta Lyric yang 

terkandung didalamnya 

Lihatlah negeri kita 

Yang subur dan kaya raya 

Sawah ladang terhampar luas 

Samudera biru 

Tapi rataplah negeri kita 

 Yang tinggal hanyalah cerita 
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Cerita dan cerita, terus 

cerita?(cerita terus) 

Pengangguran merebak luas 

Kemiskinan merajalela 

Pedagang kaki lima tergusur 

teraniaya 

Bocah-bocah kecil merintih 

melangsungkan mimpi di 

jalanan 

Buruh kerap dihadapi 

penderitaan 

Inilah negeri kita 

Alamnya kelam tiada 

berbintang 

Dari derita dan derita 

menderita?(derita terus) 

Sampai kapankah derita ini 

(au-ah) 

Yang kaya darah dan air mata 

Yang senantiasa mewarnai 

bumi pertiwi 

Pengangguran merebak luas 

Kemiskinan merajalela 

Pedagang kaki lima tergusur 

teraniaya 

Bocah-bocah kecil merintih 

melangsungken mimpi 

dijalanan 

Buruh kerap dihadapi penderitaan 

Dinodai Dikangkangi… 

 


