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BAB II 

GAMBARAN UMUM CAPTAIN JACK DAN MUSIK INDIE 

A. Profil Captain Jack 

Gambar 2.1 Logo Band Captain Jack 

 

Sumber: Facebook Official Band Captain Jack
59

 

Captain Jack merupakan ikon atau identitas mereka dalam bermusik. Tidak 

ada filosofi atas terciptanya nama “Captain Jack”. Karena pada dasarnya 

mereka tidak ingin memberikan sebuah nama dengan embel-embel filosofi. 

Mereka ingin lebih berfilosofi di karya, dari pada berfilosofi di sebuah nama 

band mereka.
60

 Alasan mereka menggunakan nama Captain Jack, karena 

simple, dan mudah untuk diingat. 
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https://web.facebook.com/captainjackband/photos/a.10150178386347201.300297.6840815220

0/10153966181887201/?type=3&theater, diakses pada tanggal 14 Februari 2018 
60

 Sumber: Video Captain Jack saat berada di NET TV, dalam acara Break Out, diakses pada 

tanggal 30 November 2017 

https://web.facebook.com/captainjackband/photos/a.10150178386347201.300297.68408152200/10153966181887201/?type=3&theater
https://web.facebook.com/captainjackband/photos/a.10150178386347201.300297.68408152200/10153966181887201/?type=3&theater
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Grup musik Captain Jack terbentuk pada tanggal 4 Desember 1999.
61

 

Sebagian besar personil berasal dari Pontianak, dan datang ke Yogyakarta 

untuk meneruskan study. Namun diluar akademiknya dengan memiliki hobi 

yang sama antara satu sama lainnya mereka membentuk sebuah komitmen, 

dan terbentuklah grup band Captain Jack.  

Gambar 2.2 Personil Band Captain Jack  

 

Sumber: Facebook Official Band Captain Jack
62

 

Beranggotakan lima personil antara lain, Momo umur 36 tahun (vokal dan 

gitar), Andi Babon umur 35 tahun(drummer), Isymeth umur 36 

tahun(keyboardis), Sancho umur 35 tahun (gitaris), dan Novan umut 35 tahun 

(bassis).  Personil Captain Jack sebagian besar berlatar belakang sebagai 

mahasiswa. Momo sebagai front man dari Captain Jack, dimana latarbelakang 

pendidikannya dengan program studi Ekonomi. Setiap personil Captain Jack 
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 Sumber: Video Dokumenter Captain Jack, diakses pada tanggal 30 November 2017 
62

 https://web.facebook.com/pg/captainjackband/photos/?ref=page_internal, diakses pada 

tanggal 6 Maret 2018 

https://web.facebook.com/pg/captainjackband/photos/?ref=page_internal
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memiliki profesi lain dari kegiatan bermusiknya. Salah satunya Sancho 

(gitaris) profesi lainnya yakni sebagai progammer. Momo (vokalis), memiliki 

profesi lain dari bandnya yakni sebagai sound engineering, produser, dan  

scorer atau orang yang berprofesi menata audio.
63

 

Captain Jack berada pada jalur bermusik kategori indie. Berada pada jalur 

indie karena ingin membuat karya yang lebih menekankan pada kualitas 

karyanya. Tanpa ada batasan-batasan dari sebuah major label, yang 

menentukan hasil dari karyanya. Pada awal band terbentuk, mereka mulai 

serius berkarir pada tahun 2003. Captain Jack memberanikan diri 

mengeluarkan karyanya dalam musik independent. 

Pada saat itu, grup musik atau band di Yogyakarta harus ber-label. Yang 

beranggapan bahwa pada saat itu semua band harus pada genre yang sama, 

dan beranggapan pula bahwa ”nge-Top” itu masuk TV (televisi). Namun 

dengan hasil penjualan seribu “copy”, mereka dapat membungkam yang 

beranggapan bahwa band  harus ber-label, dan “nge-Top”  harus masuk 

televisi. Dan pada saat itu juga Captain Jack merubah “iklim” musik di 

Yogyakarta. Sehingga banyak yang sadar bahwa bergerak secara independent 

itu tidak ada ruginya.
64
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 https://www.youtube.com/watch?v=M77FbgwKtzw&t=277s, diakses pada tanggal 3 

Desember 2017 
64

 Sumber: Video Captain Jack saat berada di NET TV, dalam acara Break Out, diakses pada 

tanggal 3 Desember 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=M77FbgwKtzw&t=277s
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B. Karya Captain Jack 

Album-album atau karya musik Captain Jack tertuang di album-album 

berikut:
65

 

1. UNDMINDLESS (EP) – Hell Angel Records, 2004 

(Track List: Berubah, Sempurna, Siapa Aku, Munafik, Pahlawan, dan 

Unkown.) 

2. SOMETHINK ABOUT (LP), Universal Musik Indonesia, 2005 

(Track List: Buat Yang Percaya, Hanya Karena, Sempurna, Sebagian 

Kami, Mereka atau Kita, Siapa Aku, Berubah, Entah Sampai Kapan, 

Munafik, Dari Anakmu, dan Pahlawan) 

3. THE FALL OF CONCEPT (EP), Hell Angel Records, 2008 

(Track List: Hati Hitam, Pengkhianat, Monolog Tak Terdengar, 

Monster, Tv Sampah, dan Postcard Untuk Tuhan) 

4. MUSUHKU DALAM CERMIN, (SINGLE) High End 

Compilation 2010 

5. CAPTAIN JACK (LP), 2012 

(Track List: Tidak Ada Klaim Atas Aku, Berbeda Adalah Pilihan, Tak 

Ada Yang Datang, Membatu, Atas Nama Trauma, Monster Part II, 

Sekarat Menunggu Pagi, Foto Kusam, Kupu-kupu Baja, Sadar Lebih 

Baik, Galau, Monoton). 

6. BRADER JACKERS, (SINGLE) 2017 
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 http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/iknews/captain-jack/4/ di akses pada tanggal 3 Desember 

2017 

http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/iknews/captain-jack/4/
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C. Komunitas 

Kebesaran band Captain Jack tidak terlepas dari penggemarnya, yang satu 

pemikiran sama. Gagasan atau ide yang diusung Captain Jack sesuai dengan 

apa  yang dirasakan oleh penggemarnya. Penggemar atau fans Captain Jack 

bernama Monster Jackers. Pada awal band ini terbentuk penggemar mereka 

menyebut namanya “Jackers” setelah album ketiga keluar, ada track yang 

berjudul Monster. Penggemarnya menggabungkan hal tersebut, menjadi 

“Monster Jackers”.
66

 

Gambar 2.3 Komunitas Monster Jackers 

 

Sumber: Facebook Official Band Captain Jack
67

 

Penggemar Captain Jack yang begitu loyal dan fanatik, bahkan sampai 

membawa bendera dan atribut lainnya.
68

 Perjalanan berkarir Captain Jack 
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 Sumber Video Dokumenter Captain Jack, diakses pada tanggal 3 Desember 2017 
67

 https://web.facebook.com/pg/captainjackband/photos/?ref=page_internal, diakses pada 

tanggal 1 Maret 2018 
68

 Ungkapan Wendi Putranto, Editor Rolling Stone Indonesia. Di Video Dokumenter Captain 

Jack, diakses pada tanggal 3 Desember 2017 

https://web.facebook.com/pg/captainjackband/photos/?ref=page_internal
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penggemar mereka semakin berkembang, komunitas Monster Jackers lebih 

besar dari generasi sebelumnya.
69

 Hal ini mencerminkan bahwa banyak 

pendengar karya Captain Jack yang sesuai dengan apa yang dirasakan, dan 

menjadikan suatu inspirasi. Pengikut dalam akun media sosial Twitter Captain 

Jack mencapai 27.833, seperti yang tertera pada gambar berikut: 

Gambar 2.4 Followers Band Captain Jack 

 

Sumber: Official Twitter Band Captain Jack
70

 

 

Jumlah followers akun Twitter Captain Jack lebih banyak, apabila 

dibandingkan dengan akun Twitter dari band Festivalist. Namun apabila 

dibandingkan dengan jumlah followers dari band Endank Soekamti, followers 

Twitter akun Captain Jack lebih sedikit dari pada followers band Endank 

Soekamti. Perbedaan jumlah followers dapat dilihat sebagai berikut : 
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 Ungkapan Momo, di Video Dokumenter Captain Jack. Diakses pada tanggal 5 Desember 

2017 
70

 https://twitter.com/captainjackband, diakses pada tanggal 1 Maret 2018 

https://twitter.com/captainjackband
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Gambar 2.5 Followers Band Endank Soekamti dan Festivalist 

 

Sumber : Official Twitter band Endank Soekamti
71

 dan Festivalist
72

 

Komunitas Monster Jackers terdapat diberbagai daerah, antara lain :
73

 

1. Wilayah Bantul 

a. Monster Jackers South Of Jogja 

b. Monster Jackers Jogsel Blood 

c. MonsterKill 

d. MonsterKin 

2. Wilayah Kulon Progo 

a. Jogja Barat Monster Jackers 

b. Monster Jackers Immortals 

3. Wilayah Sleman 

a. Monster Jackers Freedom 

                                                           
71

  https://twitter.com/endanksoekamti, diakses pada tanggal 6 Maret 2018 
72

  https://twitter.com/FSTVLST, diakses pada tanggal 6 Maret 2018 
73

 https://m.facebook.com/notes/monster-jackers-pusat/daftar-komunitas-monster-

jackers/716345198396096/, diakses pada tanggal 5 Desember 2017 

https://twitter.com/endanksoekamti
https://twitter.com/FSTVLST
https://m.facebook.com/notes/monster-jackers-pusat/daftar-komunitas-monster-jackers/716345198396096/
https://m.facebook.com/notes/monster-jackers-pusat/daftar-komunitas-monster-jackers/716345198396096/
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b. Monster Jackers 1999 

c. Monster Jackers Devision 

d. Monster Jackers Hooligan 

 

4. Wilayah Kota Yogyakarta 

a. Monsterland 

b. Monster Jackers  Foolish 

c. Monster Jackers Troopers 

d. Monster Rible 

5. Wilayah Wonosari 

a. Monster Jackers Garis Tengah 

b. Monster Jackers Ribbons 

6. Wilayah Klaten 

a. Monster Jackers Syndicate 

b. Monster Jackers Flower 

c. Monster Hacker 

7. Wilayah Muntilan 

a. Monster Jackers Prince 

b. Monster Jackers Strict 

c. Monster Jackers Sick 

8. Wilayah Wonosobo 

a. Monster Abstrack 
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9. Wilayah Bandung 

a. Monster Jackers Claw 

10. Wilayah Jakarta 

a. Monster Jackers Jakarta 

11. Wilayah lampung 

a. Monster Partness Of Ribellious 

12. Wilayah Sulawesi 

a. Monster Jackers South Borneo 

13. Wilayah Banjarmasin 

a. Monster Jackers Banjarmasin 

D. Perkembangan Musik Indie 

Secara garis besar dalam dunia industri musik memiliki dua aspek yang 

mengatur atau mengkoordinir proses produksi dan pemasaran karya musisi. 

Dua aspek tersebut yaitu major label dan indie label. Major Label dalam hal 

ini menaungi dan memproduksi album yang dapat menarik di pasaran, dan 

biasanya mereka memproduksi musik dari band yang menempuh jalur 

mainstream. 

Band yang menempuh jalur mainstream,dibalik kegiatan bermusik mereka 

ada peran label rekaman yang mengurus semua aspek musikalisasi. Seperti 

yang  kita kenal nama-nama besar label rekaman atau major label seperti, 
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Universal, Sony BMG, EMI, dan Warner, nama tersebut adalah major label 

yang menguasai industri musik di dunia.
74

 

Disisi lain terdapat band yang menempuh diluar jalur mainstream, tidak 

berada dalam naungan major label. Jalur anti mainstream yang di ambil, 

sering disebut jalur indie atau indiependent. Dalam kegiatan bermusik, band 

yang mengambil jalur indie mereka bebas untuk berkarya dan tidak berada 

dalam aturan yang “mengkotak-kotakkan” karya mereka oleh pihak major 

label. Bahkan dengan “kebebasannya” band yang menempuh jalur indie 

terlihat pintar melalui trik yang membuat mereka survive.
75

 Semangat 

indiependent atau indie dalam berkarya, kebebasan musikalitas dan artistik, 

mencerminkan band indie dalam jalur perlawanan, bagian subkultur yang 

menentang arus budaya industri musik yang dominan.  

Istilah indie diambil dari kata independent yang bermula dari identifikasi 

terhadap subkultur pop-underground di Inggris yang berevolusi antara punk 

hingga post-punk selama periode 19771986 ditandai dengan rilisnya album 

„Nevermind The Bollocks‟ milik Sex Pistols dan rilisnya kaset kompilasi C86. 

Dalam hal ini Indie atau Independent berarti bebas atau mandiri. Indie bukan 

sebuah genre musik, seperti halnya rock, jazz, pop, reggae, dan lainnya. 

Namun indie merupakan sebuah gerakan musik yang bebas dan mandiri yang 

tidak bergantung pada naungan sebuah label musik.
76

 Pada era tahun 1980an, 

tangga lagu untuk musik indie mulai diperkenalkan. Band-band mulai 

                                                           
74

  Idhar Rez, Music Records Indie Label: Cara Membuat Album Independent, (Bandung, PT 

Mizan Bunaya Kreativa 2008), hlm. 15 
75

 ibid, hlm 25 
76

  Idhar Rez, Music Records Indie Label. (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2008), hlm 

25 
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bermunculan seperti The Smith dan Joy Division, kemudian ke era 90an, band 

Nirvana dan Radiohead yang merupakan dengan label indie.
77

 

Di Indonesia terdapat band indie pertama  yakni Pure Saturday, disusul 

oleh band indie  Mocca. Dalam lingkup lokal terdapat beberapa band indie 

yang mampu bersaing dengan band di jalur mainstream. Contohnya, Peterpan 

dengan promosi lingkup yang luas, band yang bernaung di label Musica 

(sebuah major label) sanggup mencapai satu juta kopi. Namun dalam jalur 

indie memiliki band Mocca yang meraih penghargaan MTV pada tahun 2003. 

Dengan promosi yang terbatas tak sebesar Peterpan, band indie tersebut 

sanggup meraih 75.000 kopi kaset, dan 400 kopi keping CD, jumlah ini cukup 

besar dan signifikan untuk band yang promosinya sangat terbatas.
78

 

Perkembangan belantika musik di Indonesia yang menciptakan musisi-

musisi indie baru. Namun dengan pergerakan indie yang menjadikan problem 

mereka, yakni dalam menembus industri rekaman sendiri. Bermodalkan 

idealisme bermusik yang berbeda, musisi indie memberikan warna tersendiri. 

Dalam keterbatasan dana untuk memproduksi dan mendistribusikan rekaman, 

dan tidak berorientasi pada popularitas dan segi komersil.  

Musisi indie memberikan suatu pilihan  kepada masyarakat. Walaupun 

penikmat musik indie tidak se-dominan musisi mainstream.
79

 Bahkan sampai 

saat ini musik indie tetap bisa eksis. Hal ini dikarekanakan tujuan bermusik 

                                                           
77

 Denny Sakrie, 100 Tahun Musik Indonesia. (Jakarta: GagasMedia, 2015), hlm 153 
78

 Idhar Rez, Music Records Indie Label. (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2008), hlm 28 
79

 Abdul Fikri Angga Reksa yang berjudul “ Kritik Terhadap Modernitas”. Jurnal kajian 

wilayah, Vol. 6 No. 1, Tahun 2015 
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mereka tidak didasarkan pada materi melainkan idealisme masing-masing 

musisi.  

Komunitas indie juga mengikuti arus pergerakan zaman. Dimana mereka 

telah keluar dari perspektif orang-orang pada umumnya. Dengan mulai 

membebaskan pikiran industri budaya dan membuat sudut pandangnya 

sendiri. karena pada dasarnya indie atau indiependent dapat dikatakan sebagai 

jalur musik yang “merdeka”. 

Musisi indie yang idealis, dan dikelolai dengan jujur, maka karya-karya 

yang idealis tercipta pula.
80

 Problematika musisi indie salah satunya mengenai 

distribusinya. Dilakukan dengan sendiri, termasuk modal pribadi. Berbeda 

dengan musisi mainstream, segala macam  urusan rekaman, pendistribusian, 

sudah ada yang mengelola. Namun idealnya musisi indie, jalur indie pada 

dasarnya tidak menjanjikan keuntungan seperti musisi non-indie. Namun 

disisi lain musisi indie lebih menekankan proses berpikir kreatif dan 

kebebasan berekspresi.
81

 

E. Penghargaan Captain Jack 

1. Yogyakarta Indie of The Year 2005 - (Radio Swaragama Yogyakarta) 

2. 10 Album Terbaik 2006 (album Somethink About) - (Dapurletter.com) 

3. Raja-Raja myspace.com – (HAI Magazine, 2007) 
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  ibid 
81

 Abdul Fikri Angga Reksa yang berjudul “ Kritik Terhadap Modernitas”. Jurnal kajian 

wilayah, Vol. 6 No. 1, Tahun 2015 
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F. Profil Informan 

Informan yang diambil peneliti yakni lima orang, dua narasumber dari 

komunitas Monster Jackers Wonosobo, dan tiga narasumber penikmat 

musik (bukan penggemar Captain Jack) : 

a. Informan pertama 

Saudara Heri Prasetyo, sebagai penggemar band Captain Jack dan 

sebagai anggota komunitas Monster Abstrak (Monster Jackers 

Wonosobo), umur 23 tahun, dan bertempat tinggal di Kecamatan 

Kepil, Kabupaten Wonosobo. 

b. Informan Kedua 

Saudara Irlan Aditya, pekerjaan wiraswasta, umur 22 tahun, 

bertempat tinggal di Kecamatan Kotagede, Kabupaten Bantul, 

Yogyakarta. Irlan Aditya sebagai penikmat musik indie atau anti-

mainstream. 

c. Informan Ketiga 

Saudara Yahya, pekerjaan wiraswasta, umur 24 tahun, bertempat 

tinggal di Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. 

d. Informan Keempat 

Saudara Agus Prasetyo, pekerjaan wiraswasta, umur 24 tahun, 

bertempat tinggal di Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. 

e. Informan Kelima 

Saudari Rira, mahasiswa, umur 21 tahun, bertempat tinggal di 

Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. 
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BAB III 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Seputar Captain Jack 

Captain Jack merupakan sebuah grup musik yang berada pada jalur anti 

mainstream atau jalur independent. Diluar naungan sebuah major label, yang 

pada dasarnya dalam segala aspek bermusik seperti rekaman, distribusi dan 

industri itu lebih diatur oleh major label itu sendiri. Berada dalam genre 

alternatif Rock yang cukup modern, namun mereka (Captain Jack) 

beranggapan dan mempunyai pandangan sendiri mengenai aliran musiknya. 

Seperti apa yang dikatakan Momo dan Isymet dalam video dokumenternya;
82

 

kami tidak terlalu suka mengklasifikasikan seni. Seni itu seperti 

air, ia bebas mengalir kemanapun dan walaupun dibendung air itu 

sendiri akan tetap mengalir. Dan apabila kami “mengkotak-

kotakkan”, berarti kami tidak menghargai seni. Dan di Indonesia 

sendiri sudah terlalu banyak yang “mengkotak-kotakkan”. Mau 

apapun jenisnya, mau indie atau mainstream itu tetaplah musik. 

Dan yang diharapkan dalam musik itu bisa memberikan suatu 

inspirasi bagi pendengar musik itu sendiri. karena kami ingin 

bermusik dengan cara seperti itu. 

Disisi lain pada awal mereka kegiatan bermusik dalam jalur indie, ada 

sebuah major label yang ingin bekerja sama dengan Captain Jack. Dengan 

album pertama mereka yang dirilis oleh major label tersebut. Namun dengan 

ketidak puasan mereka dengan major label tersebut, mereka memutuskan 

untuk “berhenti” atau keluar dari major label tersebut. Karena anggapan 

mereka bahwa seni itu bebas, bebas dalam artian yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Pada dasarnya mereka keluar dar major label karena hasil yang 

                                                           
82

  Sumber: Video Captain Jack saat berada di NET TV, dalam acara Break Out, diakses pada 

tanggal 5 Desember 2017 
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didapatkan tidak maksimal menurut mereka, sesuatu yang berbeda sangat 

tidak didukung dan menurut major label apabila semua yang tidak sesuai 

dengan industri maka layak dibuang.
83

 

Kembali ke jalur indie dan menjadikan suatu perjuangan yang besar untuk 

karir bermusik Captain Jack. Bahkan Captain Jack tetap bertahan dengan 

memproduksi sendiri, dan mencoba untuk tetap mendapatkan respon yang 

baik dari pendengar musiknya. Dengan me-enginering album, editing, mixing, 

sampai proses mastering, Captain Jack berusaha melakukan dengan sendiri.
84

 

Gambar 3.1 Lirik Lagu Bermakna “Dalam” Band Captain Jack 

 

Sumber: Facebook Official Captain Jack
85
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  Sumber: Video Captain Jack saat berada di NET TV, dalam acara Break Out, diakses pada 

tanggal 5 Desember 2017 
84

 Sumber: Video Dokumenter Captain Jack, diakses pada tanggal 5 Desember 2017 
85

 https://web.facebook.com/pg/captainjackband/photos/?ref=page_internal, diakses pada 

tanggal 1 Maret 2018 

https://web.facebook.com/pg/captainjackband/photos/?ref=page_internal
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Penulisan lirik lagu mereka berusaha untuk lebih jujur, tanpa ada rekayasa 

dalam karya penulisan liriknya ataupun di musiknya itu sendiri. Inspirasi 

berasal dari kehidupan sehari-hari, seperti halnya yang terjadi didepan mata, 

mulut dan kejadian sekitar seseorang. Hal tersebut yang disampaikan dalam 

karya Captain Jack, apa yang dirasakan oleh seseorang dalam kehidupannya 

itu yang diangkat dalam karyanya.
86

 

Penulisan-penulisan karya Captain Jack, berada dalam jalur perlawanan. 

Grup musik yang sama halnya seperti Iwan Fals, dan Slank, lirik yang kuat 

dan mengkritik keadaan sosial bahkan tertuju ke pemerintah.
87

 Perasaan marah 

dengan kondisi sosial yang terjadi sekarang. Dengan visi misi Captain Jack 

dimana menyuarakan pergolakan batin, dimana kaum yang “lemah” tertindas 

oleh kaum yang “kuat”. Ketimpangan sosial bahkan tidak adanya kesetaraan 

gender yang terjadi sekarang ini. Sebuah karya musik dengan ciri khas 

perlawanan dan pemberontakan yang diperkuat oleh karya yang dituangkan 

dalam lirik lagunya. 

Power of Lyrics di Indonesia masih sesuatu yang sangat jarang untuk 

ditelusuri, bahkan belakangan ini industri musik di Indonesia lebih cenderung 

“berbodoh-bodoh” liar dengan lirik.
88

 Lirik lagu itu penting, dalam konteks 

untuk penyampaian pesan. Dengan kampanye-kampanye yang disampaikan 

lewat karya lagunya untuk bertujuan mengawali suatu pergerakan atau 

perubahan yang positif pada kehidupan disekitarnya. Kampanye-kampanye 
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  Sumber: Video Dokumenter Captain Jack, diakses pada tanggal 5 Desember 2017 
87

  Ungkapan Wendi Putranto, Editor Rolling Stone Indonesia. Dalam acara Break Out di 

Televisi NET. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 
88

  Ungkapan Wendi Putranto, Editor Rolling Stone Indonesia. Dalam acara Break Out di 

Televisi NET. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 
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yang disuarakan Captain Jack, hanya mereka anggap sebagai salah satu 

langkah sederhana untuk berubah, seperti yang dikatakan oleh drummer 

Captain Jack, Andi Babon;
89

 

kami selalu punya banyak kampanye di setiap album, mulai dari 

permasalahan keluarga, mental bullying, pendapat masyarakat yang 

selalu konservatif, dan banyak hal lain yang membuat pemuda 

Indonesia selalu hidup dlam „tembok‟ sehingga mereka itu sulit 

berkembang. 

Karya yang dituangkan dalam album-albumnnya, memiliki berbagai 

background yang berbeda-beda. Dengan situasi atau keadaan yang tidak sama 

namun tetap dalam konteks perlawanan akan ketidakadilan. Tetap dengan 

beat-beat yang catchy dalam nuansa rock yang mencerminkan Captain Jack 

itu sendiri. Captain Jack memiliki ciri khas tersendiri dalam setiap syair dan 

lirik lagunya, dimana selalu menyinggung tentang kepedihan dan kesedihan 

hidup melalui pesan-pesan yang mengingatkan manusia bahwa hidup 

bukanlah sinetron yang selalu berakhir indah.
90

 Hal ini bertujuan untuk 

menyadarkan seseorang untuk tetap survive dalam kehidupannya walaupun 

dengan berbagai permasalahan disekelilingnya. 

Kebesaran band Captain Jack tidak terlepas dari penggemarnya, yang satu 

pemikiran sama. Gagasan atau ide yang diusung Captain Jack sesuai dengan 

apa  yang dirasakan oleh penggemarnya. Penggemar atau fans Captain Jack 

bernama Monster Jackers. Pada awal band ini terbentuk penggemar mereka 

menyebut namanya “Jackers” setelah album ketiga keluar, ada track yang 
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 http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/iknews/captain-jack/4/ di akses pada tanggal 10 

Desember 2017 
90

  http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/iknews/captain-jack/4/ di akses pada tanggal 13 

Desember 2017 

http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/iknews/captain-jack/4/
http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/iknews/captain-jack/4/


43 
 

berjudul Monster. Kemudian penggemarnya menggabungkan hal tersebut, 

menjadi “Monster Jackers”.
91

 

Bahkan lirik lagu bukan cuma kata-kata yang disatukan dengan musik, 

namun harus memiliki makna yang lebih luas. Sehingga penikmat lagunya 

dapat menginterpretasikan makna lagu tersebut. Seperti ungkapan Momo 

vokalis Captain Jack yang diberitakan oleh koran Radar Jogja:
92

 

jika sebuah lagu bisa mengilhami pendengarnya, lalu membentuk 

konsep diri terhadap pendengarnya, maka tujuan lagu bisa 

tersampaikan secara baik ke audiensnya. Sebuah band harus bisa 

membuat lirik lagu yang tajam sesuai konsep yang dibangun oleh 

band itu. Band itu bukan hanya sekedar bermusik namun memiliki 

misi yang disampaikan melalui lirik lagu yang diciptakan. Pesan 

yang disampaikan berupa cerita, curahan hati, dan kritik. Lirik yang 

penting jujur. 

 

Karya dari Captain Jack menginspirasi seseorang yang sesuai dengan apa 

yang disampaikan dari sisi positif maupun negatifnya.
93

 Bagi para 

pendengarnya atau dari Monster Jackers sendiri beranggapan bahwa lirik 

lagunya merupakan suatu bentuk perwakilan dari kami. Salah satu ungkapan 

dari Monster Jackers:
94

 

lirik lagunya berbeda dengan band lain, penuh akan pesan moral. 

Dan lirik lagunya membuat kami sadar, bahwa  hidup itu adalah 

perbuatan bukan seperti band-band lain yang mengajarkan 

bermimpi dan berharap. Lirik lagunya juga mengajarkan 

bagaimana untuk menyikapi kehidupan, dan hidup tidak perlu takut 

walaupun berbeda. 
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Disisi lain terdapat kegagalan dalam mereka “berpromosi”. Seperti yang 

telah diungkapkan di atas bahwa, salah satu kekurangan atau kesulitan band 

Indie yakni dalam proses distribusi dan sistem promosinya. Hal tersebut yang 

dialami oleh Captain Jack. Dengan band yang berumur hampir 13 Tahun, 

mereka tidak dikenal diluar Jawa Tengah.
95

 Dan permasalahan yang lain 

yakni, setiap kali Captain Jack perform penonton ataupun Monster Jackers 

(sebutan penggemarnya) menjadi sumber kerusuhan. Bahkan terdapat suatu 

instansi membatalkan mengundang Captain Jack untuk mengisi di acara 

instansi tersebut.
96

 

Bahkan disisi lain pula Captain Jack secara tidak langsung mengajarkan 

hal negatif kepada pendengarnya. Seperti yang diungkapkan oleh vokalisnya 

(Momo), “walaupun menurut kami mengalami sedikit kedewasaan, tapi kami 

perlu sedikit memaki-maki orang, sedikit ofensive, hidup tidak akan jadi hidup 

kalau tidak balance”.
97

 Hal tersebut mencerminkan bagaimana image Captain 

Jack, suatu bentuk pemberontakan, dan dimana sebagian karyanya yang 

mencerminkan “marah-marah”. Dan melihatkan bahwa jalur indie yang 

Captain Jack pilih, dijadikan untuk bebas berekspresi dan bebas berkarya, 

namun tetap pada batasnya yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Dengan berbagai permasalahan yang diterima oleh Captain Jack, mereka 

terus berkarya. “kami terkendala dalam budgeting, teknis dan segala macam, 

ini nyawa-ku, aku bakal mengorbankan apapun untuk project ini” ucap 
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Momo.
98

 Disisi lain personil Captain Jack memiliki suatu pekerjaan diluar 

kegiatan bermusik mereka. Momo, memiliki pekerjaan di Yogyakarta yang 

bernama Jogja Audio School, Recording engineering, Zuhdil seorang 

Programmer. Andi Babon dan Isymet memiliki project pribadi.
99

 Dengan hal 

tersebut Captain Jack dapat survive hingga saat ini. 

Hal tersebut di atas yang menjadikan Captain Jack tetap survive dalam 

berkarya melainkan dalam penjualan karya mereka. Keseriusan mereka 

berkarya, pesan moral yang terdapat dalam karyanya sebagian besar mewakili 

kaum yang lemah. Masyarakat yang tertindas oleh kaum penguasa. 

Ketimpangan sosial yang terjadi, mereka tuangkan dalam karyanya, dan 

menunjukkan bagaimana visi misi Captain Jack. Lirik lagu dalam karyanya, 

berdasarkan kepada fakta sosial yang menunjukkan kualitas musik itu sendiri. 

Captain Jack dalam berkesenian, bukan cuma “musik” saja namun mereka 

sebut sebagai suatu gerakan sosial.
100

 lirik lagu yang mengkritik dan 

mengangkat isu-isu sosial yang bertujuan mengajak seseorang atau kelompok 

untuk merubah keadaan tersebut. Bahkan Captain Jack beranggapan bahwa 

musik sebagai media penyampaian atau komunikasi yang baik untuk 

menyebarkan sesuatu perubahan.
101

 

Kegiatan bermusik Captain Jack yang mereka katakan sebagai bentuk 

gerakan sosial, di implementasikan dalam konser tunggal. Dimana konser 
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tersebut mengkampanyekan sesuatu permasalahan yang ada dimasyarakat. 

Bukan sekedar giggs biasa, tapi konser tunggal yang dimana isi konsernya 

mengkampanyekan permasalahan sosial. Konser tersebut merupakan band 

indie pertama di Yogyakarta yang membuat sebuah konser tunggal.
102

 

Gambar 3.2 Konser Rebel Responsible Band Captain Jack 

 

Sumber: Facebook Official Band Captain Jack
103

 

Konser tunggal yang diusung oleh Captain Jack menunjukkan keseriusan 

bermusik mereka dalam jalur perlawanan. Perlawanan yang dimaksud yakni 

menyuarakan kaum yang tertindas ataupun problematika sosial yang 

dituangkan dalam karyanya. Captain Jack telah membuat sebuah konser 

tunggal, hal ini merupakan bentuk suatu langkah sederhana untuk berubah 

ataupun mengubah sesuatu. Konser tunggal tersebut diberi nama “Rebel 
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Responsible” yang dilaksanan di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 

pada tanggal 20 Desember 2014.
104

 

Konser tunggal yang bertemakan “Rebel Responsible” tersebut Captain 

Jack berkolaborasi dengan Roy Jeconiah. Namun sebelum itu Captain Jack 

berencana berkolaborasi pula dengan Eross Chandra (Sheila on 7) dan Kaka 

(Slank) namun mereka berdua tidak bisa ikut dalam konser tersebut.
105

 Konser 

Rebel Responsible menunjukkan bagaimana idealisme dan visi misi Captain 

Jack. Pada konser ini Captain Jack yang basic genre rock, tetapi mereka 

memasukkan musik tradisional. Musik tradisionalnya antara lain budaya 

Dayak, musik Japin Melayu, dan Sinden Jawa.
106

 Seperti yang dikatakan oleh 

vokalis Captain Jack “mau dibilang bukan rock, bukan metal, terserah. Aku 

ingin membuat sesuatu”.
107

 hal tersebut yang mencerminkan bagaimana 

idealisme maupun menjadikan suatu ciri khas Captain Jack. 

Tema “Rebel Responsible” hal ini merupakan suatu bentuk yang mewakili 

Captain Jack. Dimana lirik lagu yang mempunyai suatu makna yang penuh 

akan protes maupun kritikan, dan pemberontakan. Seperti yang di ucapkan 

oleh manajer Captain Jack, Harsha Tanjung “prinsip kami yakni seorang 

pemberontak yang baik adalah pemberontak yang bertanggung jawab atas apa 
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yang diberontaknya”.
108

 Memberontak dengan cara yang baik, yang dapat 

memberikan dampak atau pengaruh positif untuk orang lain. 

Setiap album Captain Jack diluncurkan, pasti ada suatu kampanye yang 

disampaikan.
109

 Salah satunya ada kampanye tentang Feminisme, kampanye 

tentang buruh, maupun kampanye tentang menolak alkohol. Dalam kampanye 

feminisme yang disampaikan dalam lagu Kupu-kupu Baja, yang menyuarakan 

bagaimana susahnya kaum perempuan di Indonesia menjadi lebih maju 

dengan adanya budaya patriarki. Seperti yang dikatakan oleh Momo (vokalis 

Captain Jack), “lagu ini adalah salah satu contoh lirik dan syair, sebagai 

bentuk pergolakan batin kami yang marah terhadap keadaan”. Selama ini 

Captain Jack dikenal sebagai band yang mempunyai misi untuk mengajak 

anak muda Indonesia untuk melakukan perubahan ataupun pemberontakan. 

Pembertontakan yang dimaksut pemberontakan yang positif, pemberontakan 

dalam koridor yang bertanggung jawab.
110

 

Setelah menggelar konser pertama yang bertemakan “Rebel Responsible”, 

kemudian pada tahun 2015 Captain Jack menggelar konser keduanya. Kali ini 

yang diusung Captain Jack berbeda dengan kampanye yang diusung pada 

konser pertamanya. Konser pertama yang bertemakan “Rebel Responsible” 

tersebut mengkampanyekan secara luas, dalam artian pergolakan batin 

maupun problematika sosial secara menyeluruh. Namun pada Konser 
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keduanya lebih mengerucut lagi terhadap kampanye yang disampaikan. 

Dimana konser kali ini yang mengusung tema emansipasi perempuan atau 

kampanye tentang feminisme, yang di gelar di Gedung PKKH Universitas 

Gajah Mada (UGM).
111

 

Gambar 3.3 Konser Kupu-kupu Baja Band Captain Jack 

 

Sumber: Facebook Official Band Captain Jack
112

 

Konser kedua ini yang bertajuk “Kupu-kupu Baja Rock Show”. Yang 

berdasarkan pada album ke-4, yang terdapat pada lagu berjudul Kupu-kupu 

Baja. Konser kedua yang diselenggarakan setelah peringatan Hari Kartini, 

dimana memperingati kebangkitan kaum wanita. Sama halnya dengan konser 

Captain Jack yang pertama, kali ini Captain Jack membawa atau mengajak 

musisi atau seniman yang ada di Yogyakarta untuk berkolaborasi. Dalam 
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konser yang bertemakan feminisme, Captain Jack mengajak musisi-musisi 

perempuan yakni Riri (Everyday), Ajeng (Havinhell), Sarah (New Day Is 

Over-Calsey Tory), Mila Rosinta, Rika Fadhila, Tea Datu, dan Fitri 

Merawati
113

 

Dalam lirik ataupun syair yang berada dalam lagu Kupu-kupu Baja, 

merupakan kumpulan huruf dan sebuah cerita dari banyak manusia yang jenuh 

dengan budaya patriarki.
114

 Lagu Kupu-kupu Baja yang mengkampanyekan 

tentang feminisme, maka dari itu disaat konser kedua yang bertajuk Kupu-

kupu Baja Rock Show menggandeng musisi perempuan, sebagai bentuk tanda 

“perjuangan” atas budaya patriarki.  

Gambar 3.4 Tolak Alkohol dan Narkoba 

 

Sumber: Facebook Official Captain Jack
115
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Captain Jack tidak hanya mengkampanyekan tentang sesuatu hal saja 

seperti yang telah diungkapkan di atas. Captain Jack mengkampanyekan pula 

mengenai bahaya alkohol ataupun narkoba. Karena pada saat ini di Indonesia 

mengalami gawat narkoba. Penyebaran narkoba telah mencapai kedalam 

berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda.
116

 Hal 

tersebut yang dijadikan Captain Jack mengkampanyekan mengenai bahaya 

narkoba dan alkohol. Sebagaimana tujuannya untuk melindungi 

penggemarnya ataupun anak-anak muda di Indonesia. Karena narkoba ataupun 

alkohol memiliki efek yang lebih negatif, seperti yang dikatakan oleh Momo 

(vokalis Captain Jack),
117

 

sudah terlalu banyak yang berkoar-koar bebas narkoba, namun 

tidak dengan tindakannya. mungkin alkohol telah menjadi budaya 

di Indonesia, dan lebih banyak efek negatifnya. Ketika kalian 

dalam posisi “sadar” tidak dalam pengaruh zat adiktif apapun. 

Kalian bisa berfikir secara maksimal.  

  Konser ataupun kampanye yang disuarakan Captain Jack bagaimana 

bertujuan untuk melakukan suatu tindakan perubahan. Tidak hanya berada 

ditataran konsep saja, namun juga direalisasikan secara nyata dalam 

kehidupan sehari-hari.
118

 Seperti yang diungkapkan Captain Jack,
119

 

dengan menunjukkan dengan aksi nyata, serta tujuan kami 

bermusik. Kami hanya mau berbagi ide dan berbuat lebih, ingin 

menjadi bagian dari Indonesia yang lebih baik dan jika tercapai 

baru kami akan berhenti melawan. Tapi kalau tidak tercapai, 
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sampai matipun kami bakal tetap melakukan perlawanan. Karena 

kami cinta negeri ini, inilah bukti nyata kami untuk Indonesia. 

B. Album dan representing 

Album-album Captain Jack atau karya musiknya, selalu didasari dengan 

kehidupan nyata, kejadian yang kita sadari atau bahkan yang tidak kita sadari. 

Peroblematika sosial mereka angkat sebagai gagasan atau ide karya mereka. 

Kemudian mereka tuangkan atau dituliskan dalam syair dan lirik lagunya. 

Karya-karya yang berada dalam album merupakan representing keadaan-

keadaan sosial  yang nyata, sebagaimana masyarakat rasakan. Karya musik 

Captain Jack tertuang di album-album berikut:
120

 

1. UNDMINDLESS (EP) – Hell Angel Records, 2004 

Album pertama Captain Jack ini merupakan half album, dimana 

sebuah semangat pertama dan pemikiran awal dari sebuah perubahan. 

Album pertama ini seolah menjadi awal dimana karakter band Captain 

Jack terbentuk. Dengan label indie yang menunjukkan sebagai awal 

kerja keras. Undmindless menjadi tanda kebangkitan dan awal 

perjuangan Captain Jack. Kata Undmindless merupakan hasil renungan 

mereka sendiri, kata tersebut tidak ada di kamus manapun, hanya 

mereka yang tahu maksut dan apa arti kata tersebut.
121

 

Rilis album pertama Captain Jack pada saat itu musik atau band di 

Yogyakarta sedang ramai-ramainya bahwa band  harus label atau 

major label, nge-Top itu masuk televisi. Namun dengan idealisme 
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mereka, dengan komitmennya mereka dapat membungkam semua 

yang beranggapan tersebut.
 122

 Menempuh jalur independent itu tidak 

ada ruginya. Dan bahkan isi dari karyanya lebih nyata dan lebih 

original. Captain Jack dapat membungkam anggapan tersebut dengan 

menjual seribu keping CD dengan membutuhkan waktu beberapa 

bulan saja, dan lewat lagu “Sempurna” karyanya sempat merajai track 

tangga lagu radio-radio di Yogyakarta, Pontianak, dan beberapa kota 

lainnya.
123

 

2. SOMETHINK ABOUT (LP), Universal Musik Indonesia, 2005 

Album kedua dari Captain Jack, bentuk lengkap atau full album 

dari karyanya. Dimana album tersebut merupakan bentuk kekecewaan 

terhadap kehidupan nyata yang penuh akan ketidak adilan. Album 

tersebut sebagai bukti bahwa menjadi sesuatu yang berbeda (indie) itu 

tidak masalah. Captain Jack sebelumnya bekerja sama dengan sebuah 

major label, dimana album tersebut di rilis oleh major label 

tersebut.
124

 Namun dengan ketidak puasan menurut mereka, akhirnya 

Captain Jack untuk keluar dari jalur mainstream, dan kembali lagi ke 

jalur independent. 

Pada album ini mereka membuat suatu ungkapan yang 

menunjukkan tujuan mereka berkarya. “We Make Something to 

Think”, Somethink about something, Something about nothing, 
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menjadikan bukti bahwa mereka bukan lagi pemuda yang hobi marah-

marah yang menimbulkan kekacauan. Namun mereka menyuarakan 

atau memproyeksikan kemarahan mereka dengan cara yang benar 

tanpa harus memicu keributan.
125

 

Musik rock yang menjadi ciri khas Captain Jack, dengan nuansa 

lagu yang lebih fresh. Kreativitas Captain Jack menjadikan karya 

mereka lebih berwarna, dengan syair dan lirik lagu perlawanannya. 

Dengan musik rock yang dimana identik keras, gelap, dan gahar, 

namun lirik lagu atau visi misi Captain Jack begitu “indah” dan 

merupakan hal yang positif.
126

 

Kegiatan bermusik mereka dengan segala proses dan kreativitasnya 

membuahkan hasil yang positif. Dimana Captain Jack mendapatkan 

penghargaan sebagai Yogyakarta Indie of The Year (2005) dari salah 

satu radio di Yogyakarta, yakni Radio Swaragama Yogyakarta. Tidak 

berhenti disitu saja, di tahun berikutnya Captain Jack mendapatkan 

penghargaan dari Dapurletter.com, dimana album “Somethink About” 

masuk dalam 10 Album Terbaik pada tahun 2006. 

Penghargaan-penghargaan tersebut menjadikan tolak ukur dan 

semangat baru Captain Jack untuk berkarya. Dengan konten yang 

positif dan lebih mempunyai makna dalam syair atau lirik lagu. Seperti 

yang telah dikemukakan di atas, bahwa bergerak secara indie itu tidak 
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ada ruginya dengan koridor yang positif. Penghargaan yang diperoleh 

antara lain Yogyakarta indie of The Year (2005) oleh Radio 

Swaragama, 10 Album Terbaik pada tahun 2006 (album Somethink 

About), dari Dapurletter.com, dan Raja-raja myspace.com (HAI 

Magazine, 2007).
127

 Serta dapat membungkam cibiran-cibiran pada 

saat itu bahwa di Yogyakarta semua band harus “ber-label”.
128

 

3. THE FALL OF CONCEPT (EP), Hell Angel Records, 2008 

 Hampir tiga tahun sejak Captain Jack merilis album keduanya 

“Somethink About”. Pada tahun 2008 Captain Jack merilis album 

ketiganya dengan judul album The Fall of Concept. Kevakuman 

Captain Jack dapat diatasi dengan rilisnya album tersebut, dengan 

berbagai permasalahan jalur indie. 

 Pada album ini ada sedikit yang berbeda mengenai nada ataupun 

alunan musiknya. Berbeda dengan album-album sebelumnya, pada 

album ini ada dua track lagu yang lebih pelan. Track lagunya antara 

lain Monolog Tak Terdengar, dan Postcard Untuk Tuhan. Dalam hal 

ini Captain Jack menunjukkan bahwa “teriak” tidak harus kencang, 

dan rock itu tidak berkutat pada distorsi maupun harus keras.
129

 

Namun pada track lagu yang lain masih bernuansa rock yang 

penuh distorsi. Disini menegaskan bahwa Captain Jack tidak ingin 
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mengklasifikaskan bahwa rock harus keras ataupun harus ber-

distorsi.
130

 Seperti pada track Pengkhianat, Monster, TV Sampah, dan 

Hati Hitam, dengan alunan musik berdistorsi dan keras. Track lagu 

yang mengangkat dari ketidakberdayaan diri terhadap pengaruh buruk 

dari orang lain yang terdapat dalam lagu Hati Hitam. Sedangkan track 

TV Sampah, Captain Jack mengangkat fenomena sosial, dimana 

terjadinya suatu pembodohan masal yang dilakukan oleh media 

televisi. 

Salah satu kajian penelitian terdapat dalam album ketiga Captain 

Jack. Kajian penelitian terhadap lirik lagu TV Sampah,  dijadikan salah 

satu fokus penelitian. Lirik lagu TV Sampah yang berbunyi,
131
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Gambar 3.5 Cover Lagu TV SAMPAH 

 

 Sumber: Facebook Official Band Captain Jack
132

 

TV SAMPAH 

Membusuklah didepan layar kaca 

Dengan drama basi 

Yang kau lihat setiap hari 

Dan berita yang tak jelas 

Tentang hidup orang lain 

Yang sama sekali bukan urusanmu 

Cobalah sedikit berfikir 

Tentang semua kontradiksi 

Banyak pecandu TV lapar 

Dan semua di TV berfoya-foya 

 

Kita diajari untuk menilai fisik belaka 

Mencela moral orang lain 

Tanpa lihat diri sendiri 

 

Isi TV kini cuma sampah 

Isi TV kini cuma sampah belaka 
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Isi TV kini cuma sampah 

Entah mengapa kalian bisa hidup menikmatinya\ 

 

Saat semua orang tolol berada dalam Spotlight 

Saat semua ketololan menjadi base ways of life 

Hingga semua kebodohan mendarah daging 

Tanpa pernah kalian sadari 

     (Hell Angel Record, 2008) 

4. MUSUHKU DALAM CERMIN, (SINGLE) High End 

Compilation 2010 

Pada kali ini Captain Jack mengeluarkan karya mereka dalam 

bentuk single. Setelah mengeluarkan Extended Play atau yang sering 

dikenal dengan sebutan EP album. Tetap dengan nuansa rock dan 

syair atau lirik lagu yang penuh akan kritik. Pada lagu tersebut penulis 

menyimpulkan bahwa makna lagu Musuhku Dalam Cermin yakni 

dimana seseorang yang kecewa dengan diri sendiri. 

Penulisan syair lagu ini menggambarkan seseorang yang selalu 

sombong, dan memikirkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang 

lain. Kali ini Captain Jack mengajak pendengar untuk lebih 

introspeksi diri, dan memikirkan hak-hak dan kewajiban orang lain. 

Pada lagu ini lebih mengkritik kepada diri sendiri, tidak seperti lagu-

lagu yang lainnya dimana kebanyakan mengkritik kondisi sosial. 

5. CAPTAIN JACK (LP), 2012 

 Album keempat Captain Jack terdapat beberapa lagu didalamnya. 

Salah satu kajian penelitian lirik lagu terdapat dalam album ini. Kajian 

lirik lagu terdapat dua judul lagu dalam album ini yakni, Sadar Lebih 
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Baik, dan Kupu-kupu Baja. Lirik lagu keduanya yang berbunyi, Sadar 

Lebih Baik
133

 dan Kupu-kupu Baja
134

, 

SADAR LEBIH BAIK 

Bertahun-tahun ku hancurkan diri 

Tanpa pernah ku sadar 

Kuhabiskan seluruh waktuku 

Ada dalam dimensi khayal 

 

Terus ku lakukan hal yang tolol 

Euphoria masa muda yang ternyata salah 

Berteman dengan Drugs dan Alkohol 

Aku menyesal ku ingin berubah 

 

Ku ingin sembuh, ku ingin kembali 

Ternyata sadar lebih baik 

Ku ingin sembuh dan kembali berdiri 

Ternyata sadar lebih baik 

 

Hidupku memang tak pernah mudah 

Tapi tak berarti aku harus menyerah 

Kesempatan kedua selalu ada 

Tanpa zat tak jelas ku yakin bisa 

(Captain Jack, 2012) 

Gambar 3.6 Cover Lagu Kupu-kupu Baja 

 

Sumber: Facebook Official Band Captain Jack
135
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KUPU-KUPU BAJA 

Dia bercerita tentang hidupnya yang selalu terjajah 

Dia sedih akan nasib kaumnya yang dianggap tak setara 

Dan terpenjara diperlakukan tak adil 

Dia tak bisa menerima, karena dia berbeda 

 

Aku tak ingin lagi, dianggap lemah dan dianggap tidak 

berdaya 

Aku tak ingin lagi, hidup terkekang 

Dengan hanya sedikit pilihan 

Dengarkan, aku berkata 

 

Ku bukan makhluk lemah, yang harus dimanjakan 

Ku bukan makhluk lemah, yang selalu diperdaya 

Makhluk lemah ini telah 

Bermetamorfosa jadi kupu-kupu baja 

 

Aku tak akan lagi, menjadi korban egoisnya kaum yang kuat 

Aku tak akan mau, hanya dianggap 

Pendamping yang selalu menurut 

Lihatlah, aku berubah 

 

Selalu dianggap yang lebih kotor saat mereka berbuat lebih 

nista 

Selalu dianggap hanya pelengkap, dan penghias romantisme 

mereka 

Selalu dianggap yang lebih lemah 

Ku tak terima 

 

Ku bukan makhluk lemah yang selalu memohon 

Untuk dilindungi dan tak bisa sendiri 

Makhluk lemah ini telah 

Bermetamorfosa jadi kupu-kupu baja 

(Captain Jack, 2012) 

Pada album ini Captain Jack memulai mengerjakan album dengan 

sendiri, dalam artian proses recording, editing, mixing, bahkan dalam 

pembuatan album ini Captain Jack mencoba eksperimen baru dari 
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aspek tekhnik maupun aransemennya.
136

 Seperti terdapat pada lagu 

Foto Kusam, dimana alunan musik disajikan dalam bentuk “piano 

klasik”. Dengan beat yang pelan, dan suara piano klasik yang 

mempunyai ciri khas sendiri. 

 Single Hits pada album ini yakni track Kupu-kupu Baja, track ini 

menyuarakan atau mengkampanyekan tentang kaum perempuan. 

Dimana di Indonesia masih adanya budaya “patriarki”, kaum 

perempuan yang selalu di anggap lebih “lemah” dan susah untuk 

menjadi sesuatu karena adanya budaya tersebut. Seperti apa yang 

diungkapkan oleh Captain Jack dalam cover lagu Kupu-kupu Baja, 

seberapa sulit menjadi “perempuan” di dalam dunia yang 

dikuasai laki-laki?, atau seberapa sulitkah menjadi orang 

“biasa” di dalam dunia yang dikuasai aturan-aturan yang 

mengekang kalian agar tidak menjadi sekedar orang 

“biasa”?. Dari banyak sekali puisi dan lagu tentang 

perempuan, mengapa hanya melulu tentang seberapa 

indahnya fisik mereka, seberapa harum bau mereka, dan 

seberapa penting mereka menjadi sekedar pendamping 

padahal mereka bisa menjadi lebih?, dan kalian perempuan 

“tidakkah kalian merasa bahwa romantisme dan pujian-

pujian hanyalah sebuah alat agar kalian dapat dikurung 

dalam ego dan sebuah perbudakan samar yang 

beratasnamakan cinta atas diri kalian?. Dan kenapa 

perbuatan buruk yang dilakukan seorang laki-laki seakan-

akan jauh lebih bisa di toleransi dibandingkan dengan 

perempuan? Dan bahkan seakan-akan bisa lebih diampuni.  

Sebuah ide atau gerakan kecil untuk melakukan suatu perubahan 

atau mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Fenomena dimasyarakat 

yang mereka kampanyekan yang diwakilkan pada lagu Kupu-kupu 
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Baja tersebut. Yang dimana perempuan didalam lagu ini diibaratkan 

sebagai,
137

  

seekor ulat lemah yang menetas dari telur yang rapuh. 

Untuk dapat bertahan hidup dari pemangsa lain yang lebih 

kuat dan penuh tipu daya, hingga pada saatnya 

bermetamorfosa menjadi seekor kupu-kupu, sekedar kupu-

kupu biasa, ataukah kupu-kupu baja yang memiliki 

pendapat, pemikiran, kekuatan, dan klaim atas dirinya 

sendiri. 

Permasalahan atau fenomena budaya patriarki yang di 

kampanyekan oleh Captain Jack memang masih terasa sampai saat ini. 

Seperti yang dilakukan pula oleh R.A Kartini pada masanya, dimana 

ia melakukan suatu pergerakan mengenai gagasannya tentang 

emansipasi perempuan. Bahkan budaya patriarki dapat menimbulkan 

permasalahan yang besar. Salah satunya sumber dari permasalahan 

kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan, menurut Muhadjir terletak 

pada budaya patriarki, dimana nilai-nilai yang menempatkan kaum 

laki-laki sebagai superior.
138

 

Pada album ini, Captain Jack tidak hanya mengkampanyekan 

tentang kesadaran akan kesetaraan gender. Namun terdapat 

kampanye-kampanye lain seperti pada track Sadar Lebih Baik. 

Dimana Captain Jack mengkampanyekan tentang bahaya alkohol dan 

narkoba. Dan kampanye mengenai buruh yang disuarakan lewat track 

Monoton. Tidak hanya itu saja, seperti yang telah dikemukakan di 
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atas, bahwa penulisan lirik lagu muncul karena adanya suatu 

fenomena sosial yang nyata. Permasalahan tersebutlah yang 

menjadikan ide atau gagasan Captain Jack berkampanye melalui 

karya-karyanya. 

6. BRADER JACKERS, (SINGLE) 2017 

Di penghujung tahun 2017, Captain Jack mengeluarkan single 

terbaru mereka yang berjudul “Brader Jackers”. Pada kali ini sistem 

pembuatan album dengan cara half album yang dirilis terlebih dahulu, 

dan setelah itu dirilis full album. Proses rilis album dibagi menjadi dua 

karena faktor keuangan.
139

 Track list dialbum kelima ini yakni: Brader 

Jackers, Fighter Song, Nyanyian Pengembara, dan Indonesia (tetap) 

Raya. Album EP atau Extended Play yang dirilis terlebih dahulu. 

Band yang menempuh independent sudah tidak asing lagi dengan 

kendala budgeting. Hal itu yang dirasakan oleh Captain Jack saat ini, 

sehingga proses pengeluaran album kelima dengan cara half album 

terlebih dahulu. Namun disisi lain, terdapat permasalahan rumit yang 

menimpa Captain Jack. Captain Jack di isukan bubar. Dan pada 

akhirnya Captain Jack ditinggal oleh Momo (vokalis), Isymet 

(keyboardis), dan Zuhdil Sanco (gitar). 

Namun dengan personil yang masih ada di Captain Jack, Andi 

Babon (drummer), dan Novan (bass) ia membulatkan tekat untuk 

menegaskan Captain Jack tidak bubar. Setelah ditinggal tiga 
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personilya, Captain Jack bergerak cepat dengan mengeluarkan half 

album tersebut. Dengan berkolaborasi bersama teman-teman 

senimannya, seperti Lukman Laksmana (vokalis Superglad), Umaru 

Takaeda, Che dari band Cupumanik, dan Dendy Mikes dari Mikes 

Apartment. 

Penulisan pada album tersebut terjadi di masa yang sulit, dimana 

tiga personilnya keluar atau mengundurkan diri dari Captain Jack. 

Bahkan tidak itu saja, Crew Captain Jack mengundurkan diri, 

Manager, dan pula Merchandise ikut mengundurkan diri. Seperti apa 

yang dikatakan Momo bahwa, dimana terjadi sesuatu kejenuhan yang 

luar biasa, suasana yang sudah tidak kondusif dan efektif.
140

 

“Zona aman yang tidak nyaman” begitulah ungkapan Momo.
141

 

Sesuatu hal yang sudah tidak sesuai dengan visi dan misi yang melatar 

belakangi sebagian personil mereka keluar. Disisi lain Captain Jack 

memiliki sesuatu yang tidak sehat, seperti yang dikatakan oleh 

Momo;
142

 

dalam industri seni berbeda dengan pegawai bank, pegawai 

perkantoran, dan PNS. Kritik itu yang memberikan hanya 

atasan, namun berbeda dengan seni atau seniman. Yang 

dapat mengkritik diri kita ya hanya diri kita sendiri. Setelah 

Momo mengkritisi dirinya sendiri, ia sadar bahwa banyak 

hal yang tidak sehat terdapat dalam tempat ini (Captain 

Jack). 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Wacana Model Norman Fairclough 

Musik memberikan suatu pesan tersirat maupun tersurat yang ingin 

disampaikan oleh penciptanya kepada masyarakat melalui bahasa. 

Penyampaian ekpresi seperti senang, kecewa, kritik atau yang lainnya, hal ini 

juga disajikan dalam bentuk bahasa oleh pencipta lagu. Melalui penelitian ini, 

peneliti ingin mengungkapkan bahwa lirik lagu bukan hanya hiburan semata, 

namun sebagai media untuk menyalurkan pesan atau suatu bentuk protes 

terhadap suatu permasalahan dimasyarakat. 

Pada bab pembahasan ini, peneliti akan melakukan analisis wacana kritis 

pada lirik lagu karya dari band Captain Jack. Karya lagu tersebut peneliti 

memfokuskan pada tiga lagu dari Captain Jack. Lagu yang peneliti ambil 

antara lain TV Sampah, Sadar Lebih Baik, dan Kupu-Kupu Baja. Dengan 

menggunakan pendekatan tiga dimensi dari Norman Fairclough, antara lain 

dimensi teks, dimensi praktik kewacanaan, dan dimensi praktik sosial. Model 

pendekatan atau analisis tersebut bertujuan untuk mengkritisi makna dibalik 

sebuah teks. 

Model analisis Fairclough memiliki kontribusi dalam analisis sosial 

budaya, yang mengkombinasikan antara teks yang melihat bahasa dalam ruang 

tertutup, dengan konteks masyarakat yang lebih luas.
143

 Untuk menemukan 

suatu realitas dibalik teks diperlukan kajian mengenai produksi teks, konsumsi 
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teks, dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi pembuatan teks. Dan 

fairclough pun beranggapan bahwa ada komunikasi antara sosial dan wacana, 

wacana mempengaruhi tatanan sosial dan tatanan sosial juga mempengaruhi 

wacara itu sendiri.
144

 

Dalam hal ini analisis wacana yang dimaksud yakni untuk 

mengungkapkan makna tersembunyi daru subyek peneliti. Karena analisis 

wacana pada aspek ini tidak hanya dipahami dari segi bahasa saja. Bahkan 

analisis teks yang dilihat dari segi bahasa, dalam hal ini tidak di lihat dalam 

lingkup itu saja. Dalam analisis wacana kritis, bahasa digunakan sebagai alat 

untuk mengungkapkan wacana sebagai praktik tertentu. 

Seni musik merupakan suatu praktik atau perilaku sosial yang kompleks, 

dimana didalamnya terdapat sebuah pikiran manusia, ide-ide, dan gagasan 

yang mengandung sebuah pesan.
145

 Penyampaian gagasan atau ide-idenya yang 

dituangkan dalam lirik memiliki suatu keterkaitan dengan konteks sosial. Lirik 

lagu dalam hal ini bukan hanya hiburan semata, namun memiliki edukasi, 

pesan moral kepada pendengarnya. Bahkan bahasa lirik lagu dengan bahasa 

puisi hampir sama, seperti yang dituliskan dalam jurnalnya Ronald Albert 

Michael Wijaya dan M. Shoim;
146

 

bahasa lirik lagu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bahasa 

puisi. Hal ini sesuai dengan pengertian lirik lagu menurut Semi 

(1988:106) yang mengatakan, “lirik adalah puisi yang pendek yang 

mengekspresikan emosi”. Hal ini juga diperkuat pada definisi lain 
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yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:528), 

yaitu lirik lagu adalah karya puisi yang dinyanyikan. 

Dalam hal ini segi bahasa lirik lagu dengan bahasa puisi memiliki 

kesamaan. Dimana lirik lagu terdapat suatu proses pemadatan makna, atau 

terdapat pemilihan-pemilihan diksi dari penyairnya. Sehingga dalam hal ini 

lirik lagu dapat mengungkapkan realitas kehidupan. Permasalahan-

permasalahan dimasyarakat, fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan 

masyarakat dijadikan suatu gagasan dan dituangkan dalam bentuk karya 

musik. Lirik lagu yang menjadi kekuatan dan kekuatan itu dapat 

menggerakkan pikiran  dan bahkan mampu membawa kedalam imajinasi.
147

 

B. Analisis Lirik lagu TV Sampah 

Lagu TV Sampah merupakan salah satu lagu yang diciptakan Captain Jack 

pada album ke-3. Peluncuran lagu tersebut pada tahun 2008, dengan judul 

album “The Fall of Concept”. Lagu TV Sampah dijadikan salah satu lagu hits 

mereka, dari berbagai lagu yang terdapat dalam album tersebut. Karena 

dengan kekuatan atau isi lirik lagu tersebut yang menggambarkan fenomena 

sosial. 

Peneliti akan membedah lirik lagu TV Sampah  dengan menggunakan 

Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough. Dimana dengan 

menggunakan 3 model dimensi Norman Fairclough yakni dimensi teks, 

praktik kewacanaan, dan dimensi praktik sosial. 
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1. Analisis Teks Lirik Lagu TV Sampah 

Dalam dimensi teks, analisis akan dilakukan dengan menggunakan tiga 

tingkatan, yakni Representasi teks, dimana suatu kejadian sosial atau 

individu digambarkan kedalam teks. Kedua adalah Relasi, dalam hal ini 

bermaksut untuk menganalisis hubungan partisipan yang ditampilkan pada 

teks tersebut. Tingkatan yang ketiga yakni unsur identitas, dengan 

menganalisis bagaimana identitas individu ditampilkan melalui teks.
148

 

Dalam pembuatan syair ataupun lirik lagu biasanya merupakan 

ungkapan perasaan yang dialami oleh penciptanya, atau bahkan hasil 

renungan dari kejadian disekitar atau dimasyarakat.
149

 Lirik lagu tersebut 

diiringi dengan alunan musik, biasanya menggunakan instrumen. Dalam 

hal ini bertujuan untuk menjadikan harmonisasi antara melodi, ritme, 

warna nada dan yang lainnya.
150

 Musik ataupun lagu memiliki unsur 

penting didalamnya, lirik lagu salah satunya yang akan dijadikan objek 

penelitian ini. Lirik lagu memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan 

dengan syair, karena pada dasarnya lirik lagu diiringi dengan melodi 

ataupun sebuah irama yang memiliki harmonisasi antara warna nada satu 

dengan yang lainnya. 

TV SAMPAH 

Membusuklah didepan layar kaca 

Dengan drama basi 

Yang kau lihat setiap hari 
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Dan berita yang tak jelas 

Tentang hidup orang lain 

Yang sama sekali bukan urusanmu 

Cobalah sedikit berfikir 

Tentang semua kontradiksi 

Banyak pecandu TV lapar 

Dan semua di TV berfoya-foya 

 

Kita diajari untuk menilai fisik belaka 

Mencela moral orang lain 

Tanpa lihat diri sendiri 

 

Isi TV kini cuma sampah 

Isi TV kini cuma sampah belaka 

Isi TV kini cuma sampah 

Entah mengapa kalian bisa hidup menikmatinya\ 

 

Saat semua orang tolol berada dalam Spotlight 

Saat semua ketololan menjadi base ways of life 

Hingga semua kebodohan mendarah daging 

Tanpa pernah kalian sadari 

(Hell Angel Record, 2008) 

a. Analisis pada judul Wacana 

Dalam pemilihan kata pada judul TV Sampah menggambarkan suatu 

media yang lebih dominan efek buruknya. Sampah sendiri merupakan 

tanda atau simbol sesuatu yang kotor atau negatif. TV Sampah yang 

dimaksudkan dalam judul lirik lagu ini adalah bagaimana media yang 

menampilkan sesuatu hal yang berdampak negatif. 

Sedangkan dalam bentuk partisipan, TV Sampah menceritakan bahwa 

yang terkandung dalam lagu ini memiliki subjek yang lebih luas. 

Bagaimana pada dasarnya media merupakan bentuk penyampaian 

informasi yang strategis. Dimana media ini mempunyai layanan yang 

paling mudah didapat atau diakses oleh berbagai golongan masyarakat. 

Media pada dasarnya untuk memberikan suatu informasi yang bermutu 
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atau mendidik masyarakat yang melihatnya. Namun lebih spesifiknya, 

kalimat pada judul lagu tersebut “TV Sampah” digunakan untuk media 

yang terjadi lebih ke kontradiksinya, lebih mengutamakan nilai jual, 

dengan menyampingkan kualitas, mendidik atau membodohi. 

b. Analisis dalam Anak Kalimat 

Kosakata 

Teks yang terdapat dalam lirik lagu TV Sampah yang diciptakan oleh 

Captain Jack memiliki pemilihan kosakata yang mencerminkan wacana 

media pembodohan. Dimana yang ditampilkan dalam lirik lagu tersebut 

bahwa media televisi atau stasiun-stasiun televisi bersaing membuat 

tayangan untuk keuntungan semata. Tidak memperdulikan tayangan 

bermutu atau tidak, mendidik atau bahkan membodohi. 

Seperti yang diketahui bahwa tayangan yang disuguhkan kepada 

masyarakat merupakan berita-berita kerusuhan ataupun iklan-iklan yang 

mengagungkan citra atau tampilan luar saja. Hal ini yang menimbulkan 

jiwa konsumtif masyarakat. Acara-acara musik di televisi lebih 

mengedepankan sensasi dari pada esensi. 

 Membusuklah, pemilihan kosakata “membusuklah” dalam baris 

pertama lirik lagu ini adalah sebagai istilah. Dimana kata 

membusuklah merupakan istilah pasrah, menyerah atau tak 

berdaya. Istilah dalam artian lagu ini yakni, pasrah atau menyerah 

dengan keadaan tayangan-tayangan televisi yang semakin tidak 

mendidik. 
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 Drama basi, drama dalam lirik lagu ini dapat diartikan sebagai 

sebuah tontonan, atau tayangan-tayangan ditelevisi. Atau drama 

dalam artian suatu bentuk percakapan, tontonan, sering pula 

disebut teater.
151

 Sedangkan kata basi merupakan suatu istilah. 

Istilah kata basi dalam lirik ini yakni sesuatu yang tidak bermutu, 

ataupun sesuatu yang negatif. 

 Berfikir, penggunaan kosakata “berfikir” merujuk pada suatu 

tindakan. dalam artian untuk melakukan sesuatu harus dengan 

berfikir. Untuk dapat memilih dan memilah antara yang positif dan 

negatif. 

 Kontradiksi, pengambilan kosakata dalam lirik lagu ini adalah 

sebagai istilah. Kontradiksi, menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) marupakan pertentangan antara dua hal yang 

sangat berlawanan atau pertentangan. 

 Berfoya-foya, penggunaan kosakata berfoya-foya adalah 

representasi dari kaum hedonisme. Hedonisme dalam hal ini berarti 

pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan bahagia 

dengan mencari kesenangan sebanyak-banyaknya.
152

 

 Moral, penggunaan kosakata tersebut mencerminkan atau 

mengibaratkan harga diri ataupun akhlak. Dimana dalam baris ke 

12 hendak menunjukkan bagaimana keadaan yang terjadi pada 
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media televisi, yang menunjukkan unsur tayangan yang tidak 

mendidik. 

 Kebodohan mendarah daging, dalam hal ini mencerminkan 

bagaimana pengaruh ataupun pembodohan telah masuk kedalam 

bagian tubuh seseorang. Dalam lirik lagu ini dapat dikatakan pula 

pembodohan yang berasalkan dari media televisi yang 

mempertayangkan sesuatu yang tidak bermutu. 

c. Analisis dalam Rangkaian Anak Kalimat 

Lagu yang berjudul TV Sampah memiliki 5 bait dan 21 baris, yang 

dimana terdapat kampanye atau pesan yang ingin disampaikan oleh 

Captain Jack. Didalam suatu musik atau lagu, terdapat kalimat atau bait 

yang menjadikan inti dari keseluruhan lirik lagu tersebut. Hal tersebut 

sering kita sebut sebagai reff atau chorus. Reff atau refrain merupakan inti 

dari sebuah lagu. Sehingga pada dasarnya pencipta lagu lebih menekankan 

isi dalam lagu terdapat dalam bagian refrain. 

Lagu TV Sampah terdapat refrain dimana kalimat dalam refrain 

tersebut juga dapat dikatakan sebagai inti. Dimana refrain berbunyi: 

br
14 

Isi TV kini cuma sampah 

br
15

 Isi TV kini cuma sampah belaka 

br
16

 Isi TV kini cuma sampah 

br
17

 Entah mengapa kalian bisa hidup menikmatinya 

 

penggalan kalimat tersebut di atas yang terdapat dalam lagu TV Sampah, 

merupakan hal yang paling menonjol. Karena bait tersebut sering diulang-

ulang pengucapannya. Kalimat tersebut merupakan pula sebagai tema 

ataupun judul lagu yang disampaikan oleh Captain Jack. 
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d. Relasi dan Identitas 

Relasi yang terdapat dalam lirik lagu TV Sampah tersebut yakni antara 

masyarakat dengan media. Seperti yang dijelaskan pada bait pertama yang 

berbunyi “Membusuklah didepan layar kaca, dengan drama basi yang kau 

lihat setiap hari”. Layar kaca dalam lirik lagu ini memiliki arti sebuah 

televisi, dan kata “kau” memiliki artian penikmat atau masyarakat. 

Sedangkan identitas pencipta lagu TV Sampah, yakni Captain Jack 

yang memposisikan diri sebagai salah satu “korban” dari media tersebut. 

Salah satunya terdapat dalam bait ke-tiga “Kita diajari untuk menilai fisik 

belaka, mencela moral orang lain tanpa lihat diri sendiri”. kata “kita” 

dalam lirik tersebut menggambarkan bahwa pencipta lagu juga ikut 

merasakan bagaimana dampak yang disampaikan dalam lagu tersebut. 

Lagu TV Sampah memiliki lirik yang berisikan pesan moral. Disisi lain 

terdapat ajakan oleh pencipta lagu tersebut yang sengaja dibuat. 

e. Intertekstualitas 

Intertekstualitas merupakan istilah dimana teks dan ungkapan dibentuk 

oleh teks sebelumnya, saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. 

Setiap ungkapan dihubungkan dengan komunikasi. Semua pernyataan 

ataupun ungkapan didasarkan oleh ungkapan lainnya. Dalam hal ini kata-

kata lain dievaluasi, diasimilasi, disuarakan, dan diekspresikan kembali 

dengan bentuk lain.
153
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Dalam lirik lagu TV Sampah terdapat suatu wacana yang ingin 

disampaikan oleh Captain Jack. Dan beberapa kalimat dalam lirik lagu 

yang dianalisis memiliki pesan tertentu yang ingin disampaikan, 

br
1
 Membusuklah didepan layar kaca 

br
2
 Dengan drama basi 

br
3
 Yang kau lihat setiap hari 

br
4
 Dan berita yang tak jelas 

br
5
 Tentang hidup orang lain 

br
6
 Cobalah sedikit berfikir 

br
7
 Tentang semua kontradiksi 

br
8
 Banyak pecandu TV lapar 

br
9
 Dan semua di TV berfoya-foya 

br
13

 Isi TV kini cuma sampah 

 

Lirik lagu TV Sampah ini memiliki ideologi yang memposisikan 

masyarakat sebagai sasaran media yang mendapatkan dampak buruknya. 

Dimana dalam lirik lagu juga dikatakan bahwa “isi tv kini cuma sampah, 

entah mengapa kalian bisa hidup menikmatinya”. Dalm hal ini, secara 

eksplisit atau terus terang, pencipta lagu ingin mengatakan bahwa TV 

Sampah dalam hal ini memiliki artian media-media. Media yang tidak 

bermutu dan menjadikan pembodohan moral. 

2. Lirik Lagu TV Sampah dalam Praktik Wacana 

Seperti yang telah peneliti tuliskan pada bab sebelumnya di atas, 

bahwa dalam analisis praktik wacana, Norman Fairclough membagi 

wacana menjadi dua, yakni proses produksi dan konsumsi teks.
154

 Dalam 

hal ini proses produksi teks merupakan analisis yang dilakukan untuk 

mendalami pembuatan lagu tersebut. Sedangkan konsumsi teks, penelitian 
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dilakukan terhadap pendengar lagu TV Sampah, bagaimana mereka 

merespon pesan yang terdapat dalam lirik lagu tersebut. 

Lagu TV Sampah merupakan hasil karya dari band Captain Jack. Lagu 

tersebut terdapat pada album The Fall of Concept, yang dirilis pada tahun 

2008. Setelah 3 tahun Captain Jack merilis album ke-tiganya, sebelumnya 

pada tahun 2005 Captain Jack mengeluarkan album yang ke-dua dengan 

tema Somethink About. Kevakuman Captain Jack membuat kendala dalam 

proses pembuatan album ini. Seperti yang telah diungkapkan pada bab 

sebelumnya di atas, bahwa permasalahan jalur independent yang menerpa 

Captain Jack.  

Permasalahan budgeting, dan sampai ke tekhnis membuat Captain Jack 

untuk berhenti sejenak mengumpulkan semangat baru.
155

 Permasalahan 

yang dialami oleh Captain Jack membuat semangat mereka terpacu untuk 

membuat karya lagi. Dengan album ke-tiga kali ini Captain Jack dalam 

karya-karyanya lebih menekankan kejujuran.
156

 Kejujuran dalam artian, 

apa yang disampaikan dalam lirik lagu, itu yang terjadi dalam masyarakat. 

Momo sebagai vokalis Captain Jack mengatakan, “tema yang kita angkat 

dalam lirik lagu dari kejadian sehari-hari dan yang paling penting itu 

nyata”.
157

 

Kemudian dalam proses konsumsi teks. Peneliti melihat konsumsi teks 

dari penggemar Captain Jack yang berada di Kabupaten Wonosobo. 

Komunitas Fans Captain Jack yang bernamakan Mosnter Jackers. Seperti 
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yang dikatakan oleh Heri Prastyo anggota Monster Abstrack (Monster 

Jackers Wonosobo), senada dengan ungkapan saudara Yahya dan Agus 

Prasetyo.
158

 

media TV sak iki mok akeh gawe sensasi, ora gawe contoh 

sek apik. Sak iki nang TV akeh acara sek ora mendidik, 

gosip sek ora mutu. Ono maneh nang acara musik. Ono 

penyanyi sek ora mutu, mok ngandalke tubuh. Istilah e 

pamer lekukan tubuh e ben payu. Nah lagu TV Sampah kui 

nek menurutku pie kondisi media sak iki. Jug ben iso gawe 

masyarakat ki paham, nek media sak iki akeh sek ora ono 

sek mendidik. 

(media TV (televisi) sekarang banyak yang membuat 

sensasi, tidak membuat contoh yang bagus. Sekarang di 

televisi banyak acara yang tidak mendidik, gosip yang tidak 

bermutu. Ada lagi di acara musik, ada penyanyi yang tidak 

bermutu, Cuma mengandalkan tubuh, istilahnya melihatkan 

lekukan tubuh supaya laku. Pada lagu TV Sampah itu, 

kalau menurut saya bagaimana kondisi media sekarang ini. 

Untuk dapat membuat warga paham, kalau media pada saat 

ini banyak yang tidak mendidik). 

 

3. Lirik Lagu TV Sampah dalam Praktik Sosial Budaya 

Dalam penelitian ini, lirik lagu TV Sampah akan dianalisis bagaimana 

konteks sosial yang terkandung dalam lagu tersebut. Fairclough membuat 

analisis praktik sosial budaya menjadi 3 level yakni: Situasional, 

Institusional, dan Sosial.
159

 pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis 

mengenai faktor kontekstual secara situasional, institusional, dan sosial 

yang terdapat dalam lirik lagu TV Sampah. 

a) Situasional 

Dalam proses ini, produksi wacana dilakukan dengan 

memperhatikan keadaan sosial masyarakat pada pembuatan teks 
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tersebut. Lagu TV Sampah dirilis pada album ke-tiga, yang diberi judul 

album The Fall of Concept pada tahun 2008. Dimana pada situasi 

sampai sekarang ini bahwa media televisi, banyak menayangkan acara 

yang tidak mendidik. Hal ini tercermin sehingga adanya pembentukan 

Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI).
160

 Dimana 

latarbelakang pembentukan asosiasi ini karena “semakin terbukanya 

informasi yang tidak mendidik dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan”, ucap ketua pengurus ATVNI Whisnutama 

Kusubandio.
161

 

Pembentukan tersebut mencerminkan bagaimana media-media saat 

ini banyak yang tidak mendidik. Bahkan dalam dunia musik pada saat 

ini, banyak penyanyi yang membawakan lagu dengan tidak mendidik. 

Seperti acara DWP (Djakarta Warehouse Project), dimana pengacara 

Bang Japar meminta gubernur DKI dan Kapolda Metro Jaya agar tidak 

memberikan izin atas event tersebut. Karena event tersebut dianggap 

tidak mendidik dan jauh dari nilai-nilai moral dan agama.
162

 Pada 

situasi tersebutlah, bagaimana Captain Jack merefleksikan karyanya 

dengan kenyataan yang ada dimasyarakat. 

b) Institusional 

Lagu TV Sampah terdapat dalam album The Fall of Concept, yang 

dimana pengeluaran album tersebut tetap berada dalam jalur 
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independent yang berada dalam rekaman Hell Angel Records di 

Yogyakarta. Namun dalam proses pembuatan karya tersebut, pihak 

rekaman tidak mempunyai andil dalam karya tersebut. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Momo vokalis Captain Jack, 

bahwa hasil karya tersebut merupakan pengalaman dan kejadian yang 

nyata dalam masyarakat. “Apa yang terjadi dimasyarakat, apapun yang 

disadari atau tidak sadari, itu yang membuat ide untuk karya kami”.
163

 

c) Sosial Budaya 

Analisis dalam bagian ini melihat pada sistem budaya masyarakat 

yang lebih luas. Dimana suatu sistem menentukan siapa yang lebih 

berkuasa, yang lebih dominan nilai-nilai pada masyarakat. Sehingga 

dalam analisis praktik sosial ini peneliti dapat mengungkap makna 

suatu teks yang ingin disampaikan kepada masyarakat. 

Lagu TV Sampah yang berada dalam album The Fall of Concept, 

merupakan karya dari Captain Jack. Dimana sebagian besar personil 

Captain Jack berasal dari Pontianak. Namun Captain Jack terbentuk 

dan besar di Yogyakarta. Dengan memiliki Kebudayaan yang berbeda 

antara Pontianak dan Yogyakarta. 

Syair ataupun lirik lagu TV Sampah yang sebelumnya telah dibahas 

juga menunjukkan adanya dominasi oleh media yang memiliki 

kekuasaan. Dimana pihak yang berkuasa leluasa untuk menayangkan 

atau memberikan informasi. Bahkan dalam dunia musik, pihak yang 
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mempunyai segala modal ataupun fasilitas mereka dapat 

merealisasikan. Seperti pihak major label mereka bebas mengatur dan 

lebih mementingkan segi pasar atau layak jual. Berbeda band-band 

yang berada dalam jalur independent, jalur yang terpinggirkan dan 

susah bergerak karena terbatasnya finansial dan fasilitas. Namun 

dengan pergerakan indie label yakni membuat album dengan energi 

dan pembuatan karya penuh keindahan artistik tanpa dibatasi oleh 

pihak major label.
164

 

C. Analisis Lirik Lagu Sadar Lebih Baik 

Lagu Sadar Lebih Baik meruapakan karya dari Captain Jack, berada dalam 

album ke-lima dengan judul album “Captain Jack”. Lagu Sadar Lebih Baik  

merupakan lagu yang menjadi hits pada album tersebut. Dimana pada lagu ini 

menceritakan mengenai keadaan sadar seseorang dapat lebih bermanfaat dari 

pada tidak sadar itu sendiri. Lagu yang menggambarkan bagaimana dampak 

bahaya dari alkohol maupun narkoba. 

Peneliti akan menganalisis lirik lagu Sadar Lebih Baik menggunakan 

Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough, dimana dengan 

menggunakan pendekatan yakni dimensi teks, praktik wacana, dan praktik 

sosial budaya. 

1. Analisis Teks Lirik Lagu Sadar Lebih Baik 

SADAR LEBIH BAIK 

 Bertahun-tahun ku hancurkan diri 
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  Tanpa pernah ku sadar 

  Kuhabiskan seluruh waktuku 

  Ada dalam dimensi khayal 

 

Terus ku lakukan hal yang tolol 

Euphoria masa muda yang ternyata salah 

Berteman dengan Drugs dan Alkohol 

Aku menyesal ku ingin berubah 

 

Ku ingin sembuh, ku ingin kembali 

Ternyata sadar lebih baik 

Ku ingin sembuh dan kembali berdiri 

Ternyata sadar lebih baik 

 

Hidupku memang tak pernah mudah 

Tapi tak berarti aku harus menyerah 

Kesempatan kedua selalu ada 

Tanpa zat tak jelas ku yakin bisa 

(Captain Jack, 2012) 

a. Analisis pada Judul Wacana 

Pemilihan kosakata pada judul lagu Sadar Lebih Baik memiliki 

pengertian yakni menggambarkan bagaimana keadaan seseorang. Lagu 

Sadar Lebih Baik yang dimaksudkan dalam judul lagu ini adalah untuk 

mengkampanyekan bahwa kesadaran seseorang tanpa dipengaruhi zat 

adiktif apapun itu dapat lebih positif. 

Sedangkan dalam bentuk partisipan, dimana pada lagu tersebut 

menceritakan dari sudut pandang seseorang mengenai dampak dari alkohol 

maupun narkoba. Lirik lagu yang mengkampanyekan atau 

menggambarkan bahwa keadaan sadar tanpa pengaruh alkohol ataupun 

narkoba, seseorang dapat berfikir secara maksimal. 
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b. Analisis pada Anak Kalimat 

Pemilihan kosakata 

Teks yang terdapat dalam lirik lagu Sadar Lebih Baik dalam judul 

album Captain Jack yang dirilis tahun 2012. Menceritakan bagaimana 

dampak dari alkohol maupun zat adiktif lainnya. Berikut beberapa 

pemilihan kosakata pada lirik lagu Sadar Lebih Baik : 

 Hancurkan Diri, pemilihan kosakata tersebut dimaksudkan bahwa 

“pelaku” melakukan suatu tindakan terhadap dirinya sendiri. 

 Dimensi khayal, pemilihan kata tersebut memiliki artian dalam 

lagu Sadar Lebih Baik yakni bagaimana seseorang mengkonsumsi 

alkohol ataupun narkoba sehingga memicu otak untuk berkhayal. 

 Euphoria, kosakata tersebut merupakan suatu istilah. Dimana 

dalam lagu tersebut memiliki artian yakni, suatu kesenangan atau 

berfoya-foya. 

 Drugs dan Alkohol, dalam lagu tersebut menceritakan bahwa 

dampak dari penggunaan zat adiktif, seperti drugs maupun alkohol.  

 Berubah, dalam lagu tersebut pemilihan kosakata Berubah berarti, 

suatu bentuk tindakan untuk tidak mengulangi kesalahannya. 

Dalam artian untuk hidup lebih sehat dan menjauhi dari Drugs dan 

Alkohol. 

 Sadar Lebih Baik, dalam lagu ini terdapat makna bahwa keadaan 

sadar seseorang lebih baik dan lebih sehat. Seseorang tanpa 

pengaruh zat adiktif apapun bisa berbuat lebih positif. Berbohong 
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kalau dalam pengaruh zat adiktif apapun, seseorang dapat berbuat 

sesuatu yang lebih.
165

 

 Zat Tak Jelas, dalam lirik lagu ini kosakata tersebut merupakan 

suatu istilah. Dimana yang dimaksud dalam kata tersebut yakni 

merupakan zat adiktif seperti drugs ataupun alkohol yang bertujuan 

untuk kegiatan negatif. 

c. Analisis dalam rangkaian Anak Kalimat 

Lagu yang berjudul Sadar Lebih Baik ini terdapat empat bait dan enam 

belas baris. Dimana memiliki pesan-pesan tertentu yang ingin disampaikan 

oleh Captain Jack. Dari beberapa susunan kata dalam lirik lagu tersebut 

terdapat bait yang lebih menonjol dari pada bait yang lainnya. Hal tersebut 

merupakan bagian inti yang ingin disampaikan Captain Jack. Dalam 

sebuah lagu biasanya disebut reff atau chorus. Biasanya tercemin dalam 

penyampaian yang diulang-ulang. 

Sama halnya dengan lagu yang pada umumnya, bahwa lagu Sadar 

Lebih Baik terdapat sebuah chorus atau refrain , sebagai inti dari lagu 

tersebut. Chorus yang berbunyi: 

br
9 

Ku ingin sembuh, ku ingin kembali 

br
10 

Ternyata sadar lebih baik 

br
11 

Ku ingin sembuh dan ingin kembali 

br
12 

Ternyata sadar lebih baik 

 

Bait tersebut merupakan bagian inti dalam lagu Sadar Lebih Baik 

dimana karena bait tersebut sering diulang-ulang dalam pengucapannya. 
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Bait yang merupakan refrain atau chorus tersebut juga ingin 

menyampaikan tema yang ingin diangkat yang terdapat dalam lagu Sadar 

Lebih Baik yakni tentang bahaya narkoba ataupun alkohol. 

d. Relasi dan Identitas 

Terdapat empat bait dan enam belas baris pada lirik lagu Sadar Lebih 

Baik dimana menampilkan suatu hubungan antara seseorang dengan pola 

hidup yang tidak sehat. “aku” disini memiliki artian bahwa menjadi tokoh  

utama yang diceritakan dalam lagu tersebut. Tokoh utama yang merasakan 

dampak buruk dari alkohol maupun drugs. 

Identitas pencipta lagu Sadar Lebih Baik yakni band indie dari 

Yogyakarta, yakni Captain Jack. Pencipta lagu tersebut memposisikan diri 

sebagai tokoh utama dalam lagu ini. Dimana sosok “aku” yang terdapat 

dalam lirik lagu tersebut mencerminkan perilakunya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Momo (vokalis) bahwa, “aku pernah mengalaminya, 

dan bohong kalau seseorang dapat melakukan hal lebih dengan 

alkohol”.
166

 

2. Analisis Lirik Lagu Sadar Lebih Baik dalam Praktik Wacana 

pada sub bab analisis praktik wacana kali ini, penelitian akan dilihat 

dari proses produksi dan konsumsi teks lirik lagu Sadar Lebih Baik. 

Dalam hal ini proses produksi yang dimaksud yakni bagaimana proses 

pembuatan lagu tersebut. Sedangkan aspek konsumsi teks dalam hal ini 

dilihat dari bagaimana pendengar lagu Sadar Lebih Baik memaknai lagu 
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 Sumber: Interview Captain Jack dalam acara Radio Show di TVOne. Diakses pada tanggal 

20 Januari 2018 
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tersebut. Sebagaimana dilihat dari bagaimana menginterpretasikan, dan 

memaknai lagu tersebut. 

Pada tahun 2012 Captain Jack membuat album dengan sendiri, dalam 

artian proses recording¸editing, dan mixing diproduksi dengan sendiri. 

Pada kali ini dalam album yang diberi judul “Captain Jack” telah 

melakukan berbagai eksperimen. Terdapat melodi yang tidak dominan 

berdistorsi disalah satu single lagunya. 

Dirilis oleh manajemen Captain Jack sendiri, berbeda dengan band 

yang bermajor label. Dimana semua aspek produksi dan distribusi diatur 

oleh pihak major label. Lagu Sadar Lebih Baik tercipta karena faktor 

kehidupan yang tidak sehat seperti konsumsi alkohol dan drug, hal 

tersebut yang melatar belakangi terciptanya lagu tersebut. Seperti yang 

diungkapkan oleh vokalis Captain Jack (Momo) bahwa, “alkohol telah 

menjadi budaya dinegara kita, hal ini yang menjadikan ide untuk 

berkampanye mengenai efek buruknya”
167

. Kampanye yang dimaksud 

yakni makna dibalik sebuah lirik lagu yang berjudul Sadar Lebih Baik 

tersebut. 

Kemudian dalam proses konsumsi teks. Peneliti melihat konsumsi 

teks dari seseorang yang menyukai band-band yang berada dalam jalur 

independent. Bernama Irlan Aditya, dimana ia beranggapan bahwa,
168

 

kenakalan di masa muda menjadikan “momok” bagi orang 

tua. Bahkan kenakalan remaja dapat meresahkan 

masyarakat. Apalagi dengan pengaruh alkohol atau 
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 Sumber: Video Dokumenter Captain Jack, diakses pada tanggal 20 Januari 2018 
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 Wawancara dengan Irlan Aditya sebagai penikmat band indie. Pada tanggal 10 Januari 2018 
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narkoba. Hal itu yang dapat merusak generasi muda. Lagu-

lagu dari band indie memang biasanya agak berbeda 

dengan band-band non-indie. Kekuatan dalam lirik menjadi 

hal utama. Dalam lagu Sadar Lebih Baik dari Captain Jack, 

liriknya mengandung unsur suatu ajakan bagi anak muda. 

Bagaimana untuk menjauhi narkoba. Menurut saya, hal itu 

menjadikan sesuatu yang positif bagi fans Captain Jack atau 

bukan. Karena mereka memiliki tujuan yang positif dibalik 

teks lirik lagu tersebut. Dengan melindungi penggemarnya 

ataupun bukan dari bahaya narkoba atau alkohol. 

 

3. Lirik lagu Sadar Lebih Baik dalam Praktik Sosial Budaya 

a. Situasional 

Pada aspek ini, lirik lagu Sadar Lebih Baik dianalisis bukan hanya 

dilihat dari sudut pandang teks saja. tetapi dilihat dalam konteks yang 

lebih luas, seperti bagaimana keadaan teks itu diproduksi, atau 

dipengaruhi oleh keadaan dimasyarakat. Sehingga dalam aspek ini 

melihat konteks peristiwa yang terjadi saat teks itu dibuat. 

Sadar Lebih Baik dirilis pada tahun 2012, berada dalam album 

“Captain Jack”. Sebelum mengeluarkan full album ini, pada tahun 

2008 Captain Jack mengeluarkan single karya mereka. Dimana pada 

saat itu Captain Jack sedang berada dalam periode permasalahan. 

Captain Jack sempat vakum, untuk kembali lagi dalam pembuatan 

karya.  

Disisi lain keadaan anak muda dengan pergaulan yang bebas, 

diluar kontrol orang tua. Kebanyakan mereka menggunakan narkoba 

ataupun minum-minuman beralkohol. Dimana seperti yang kita ketahui 

bahwa dampak dari narkoba ataupun alkohol lebih dominan ke negatif. 

Hal tersebut yang merefleksikan karya Captain Jack diciptakan. 
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Bagaimana peristiwa anak muda minum-minuman beralkohol dengan 

pergaulan bebas sampai penggunaan narkoba. Keadaan tersebutlah 

yang mempengaruhi proses terciptanya lagu Sadar Lebih Baik. 

b. Institusional 

Lagu Sadar Lebih Baik merupakan lagu yang menceritakan 

tentang pengalaman seseorang yang merasakan dampak dari narkoba 

atau alkohol. Pada pembuatan lagu ini Captain Jack membuat karya 

dengan sendiri tanpa campur tangan orang lain. Pembuatan lagu, 

engineering, mixing, dan distribusi lagu dilakukan secara independent. 

Karena faktor jalur band yang diambil tanpa major label. Sehingga 

tidak ada yang ikut campur dalam pembuatan maupun distribusi, 

berbeda dengan band-band yang berada dalam naungan major label 

yang berada dalam aturan-aturan tertentu. 

c. Sosial Budaya 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pengertian dalam lagu 

Sadar Lebih Baik yakni bagaimana keadaan seseorang dalam kondisi 

sadar. Sadar dalam hal ini berarti tidak dalam pengaruh zat adiktif 

apapun, seperti narkoba ataupun alkohol. Dimana dalam lagu ini 

mengkampanyekan bahwa keadaan sadar itu lebih baik dari pada tidak 

sadar itu sendiri. 

Momo vokalis Captain Jack mengutarakan pendapatnya bahwa, 

“mungkin alkohol di Indonesia telah seperti budaya, banyak di daerah-
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daerah yang mengkonsumsi alkohol”.
169

 Dimana seperti yang kita 

tahu bahwa banyak efek negatifnya dari narkoba itu sendiri. Adapun 

pengguna narkoba kebanyakan dikalangan remaja. Seperti yang 

dikatakan oleh kepala BNNK Jakarta Selatan, AKBP Denny Rihar 

Santika bahwa “141 pasien di klinik BNNK Jakarta Selatan pada 

tahun 2017, 77 orang remaja pengguna sabu-sabu”.
170

 

Data pengguna narkoba semakin meningkat, seperti yang 

dikatakan oleh Nico Afinta, direktur narkoba Polda Metro Jaya 

“diseluruh Indonesia ada 1-5 juta pengguna narkoba, 600.000-1,2 juta 

pengguna ada di Jakarta”.
171

 Dari data tersebut dapat dilihat 

bagaimana keadaan yang tidak sehat. Bahaya narkoba tidak hanya 

beradampak bagi kesehatan, namun juga berdampak pada lingkungan. 

Dampak tersebut dapat menjadikan budaya dimasyarakat yang tidak 

sehat. 

D. Analisis Lirik Lagu Kupu-kupu Baja 

Lagu Kupu-kupu Baja merupakan karya dari band Captain Jack yang 

berada dalam album ke-empatnya. Dimana album tersebut diberi judul 

“Captain Jack”, format album ini yakni full album. Berbeda dengan album-

album sebelumnya, yang dirilis dalam bentuk EP (Extended Play) atau dengan 

istilah lain yakni half album. Lagu ini menceritakan bagaimana adanya 
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 Interview Captain Jack dalam acara Radio Show di TVOne, diakses pada tanggal 24 Januari 

2018 
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 http://wartakota.tribunnews.com/2017/12/29/pengguna-narkoba-di-jaksel-didominasi-

remaja diakses pada tangga 24 Januari 2018 
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 http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/24/16524371/pengguna-narkoba-di-jakarta-

mencapai-1-2-juta-orang diakses pada tanggal 24 Januari 2018 
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ketidak setaraan gender. Dengan judul Kupu-kupu Baja, Captain Jack sebagai 

pencipta lagu menggunakan sebuah istilah dalam merepresentasikan maksud 

dari isi lagu tersebut. 

Sama halnya dengan sub bab sebelumnya, kali ini peneliti akan 

menganalisis lirik lagu Kupu-kupu Baja menggunakan model dari Norman 

Fairclough, yang menganalisis lirik lagu dengan 3 dimensi yakni, dimensi 

teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosial budaya. 

1. Analisis Teks Lirik Lagu Kupu-kupu Baja 

KUPU-KUPU BAJA 

Dia bercerita tentang hidupnya yang selalu terjajah 

Dia sedih akan nasib kaumnya yang dianggap tak setara 

Dan terpenjara diperlakukan tak adil 

Dia tak bisa menerima, karena dia berbeda 

 

Aku tak ingin lagi, dianggap lemah dan dianggap tidak berdaya 

Aku tak ingin lagi, hidup terkekang 

Dengan hanya sedikit pilihan 

Dengarkan, aku berkata 

 

Ku bukan makhluk lemah, yang harus dimanjakan 

Ku bukan makhluk lemah, yang selalu diperdaya 

Makhluk lemah ini telah 

Bermetamorfosa jadi kupu-kupu baja 

 

Aku tak akan lagi, menjadi korban egoisnya kaum yang kuat 

Aku tak akan mau, hanya dianggap 

Pendamping yang selalu menurut 

Lihatlah, aku berubah 

 

Selalu dianggap yang lebih kotor saat mereka berbuat lebih nista 

Selalu dianggap hanya pelengkap, dan penghias romantisme 

mereka 

Selalu dianggap yang lebih lemah 

Ku tak terima 

 

Ku bukan makhluk lemah yang selalu memohon 

Untuk dilindungi dan tak bisa sendiri 
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Makhluk lemah ini telah 

Bermetamorfosa jadi kupu-kupu baja 

(Captain Jack, 2012)  

a. Analisis pada Judul Wacana 

Pemilihan kosakata oleh Captain Jack dalam judul lagu Kupu-kupu 

Baja merupakan sebuah istilah. Istilah kupu-kupu dipakai karena 

mencerminkan maksud dari isi lagu itu sendiri. Bahwa perempuan 

dipandang sebelah mata, dan mereka (perempuan) ingin membuktikan diri 

untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih. Seperti yang ditulis oleh 

Captain Jack dalam cover lagu Kupu-kupu Baja, 

seekor ulat lemah menetas dari sebuah telur yang rapuh, 

berusaha bertahan hidup dari dunia penuh pemangsa yang 

lebih kuat dan penuh tipu daya. Hingga pada saatnya 

bermetamorfosa menjadi seekor kupu-kupu. Sekedar kupu-

kupu biasa, ataukah kupu-kupu baja yang memiliki 

pendapat, pemikiran, kekuatan, dan klaim atas dirinya 

sendiri. 

 

Kupu-kupu Baja merupakan suatu kiasan dimana yang berarti dalam 

lagu tersebut yakni perempuan yang kuat. Perempuan yang memiliki 

pendapat, dan pemikiran klaim atas dirinya sendiri. Sedangkan dalam 

bentuk partisipan dalam lagu ini adalah bagaimana menceritakan dari 

sudut pandang kaum perempuan. 

b. Analisis dalam Anak Kalimat 

Pemilihan kosakata 

Teks dalam lirik lagu Kupu-kupu Baja karya dari Captain Jack 

memiliki unsur yang menunjukkan wacana patriarki. Patriarki terjadi 

karena adanya hubungan yang timpang, atau tidak setara. Dimana terdapat 
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sesuatu yang mendominasi dan didominasi. Biasanya terjadi dimana yang 

mendominasi merupakan kaum yang kuat atau superior. Sedangkan yang 

didominasi yakni mereka yang berada dalam kaum yang inferior. 

Beberapa pemilihan kosakata yang menonjol dalam lirik lagu Kupu-kupu 

Baja, antara lain :  

 Terjajah, dalam hal ini dapat diartikan pula suatu bentuk tindakan 

seseorang ataupun budaya yang mempengaruhi aspek-aspek sosial. 

Dalam lagu Kupu-kupu Baja kata tersebut menggambarkan 

bagaimana kondisi kaum inferior (perempuan) terjajah oleh kaum 

yang lebih kuat. Kaum yang lebih kuat dalam lagu tersebut yakni 

kaum adam atau laki-laki. 

 Terpenjara, pemilihan kosakata tersebut merupakan suatu istilah. 

Dimana dalam lagu tersebut berarti tidak memiliki ruang yang luas. 

Dan ruang geraknya terbatas. 

 Tidak Berdaya, pemilihan kosakata menggambarkan kondisi 

dimana seseorang yang lemah. 

 Makhluk Lemah, kosakata dalam lagu tersebut mencerminkan 

seseorang. Dimana yang dimaksud yakni seorang perempuan. 

 Bermetamorfosa, kosakata tersebut memiliki artian mengenai 

seseorang yang melakukan suatu perubahan. 

 Kupu-kupu Baja, dalam pemilihan kosakata tersebut Captain Jack 

menggunakan sebuah istilah. Dimana yang dimaksud dalam lagu 

tersbut perempuan diperlambangkan dengan kupu-kupu. Perilaku 
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yang bermetamorfosis ke arah yang lebih baik. Kata “baja” sendiri 

memiliki arti “kuat” atau “kokoh”. Sehingga apabila digabungkan 

kedua kata tersebut menggambarkan perubahan seseorang yang 

awalnya lemah menjadi lebih kuat. 

 Nista, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kosakata tersebut 

berarti hina atau rendah.  

 Penghias Romantisme, pemilihan kosakata tersebut dalam lagu 

Kupu-kupu Baja memiliki arti bahwa kaum perempuan yang hanya 

dijadikan kesenangan semata. Dijadikan suatu “hiasan” atau 

memperindah kehidupan seseorang. 

c. Analisis dalam Rangkaian Anak Kalimat 

Lagu yang berjudul Kupu-kupu Baja terdapat 6 bait 24 baris dimana 

memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Captain Jack. Dari 

beberapa susunan kata dan kalimat, terdapat beberapa bait yang menonjol 

dan sering diulang-ulang penyampaiannya. Disisilain dalam sebuah lagu 

biasanya ada bagian yang disebut refrain atau chorus. Dimana refrain 

merupakan bagian inti dalam sebuah lagu, dan bagian ini yang lebih 

ditonjolkan oleh pembuatnya. 

Sama dengan lagu pada umumnya lagu Kupu-kupu Baja memiliki 

refrain dimana kalimat dalam refrain tesebut juga dapat dikatakan sebagai 

inti dari sebuah lagu tersebut. Refrain yang berbunyi: 

br
9
  ku bukan makhluk lemah, yang harus dimanjakan 

br
10

 ku bukan makhluk lemah, yang selalu diperdaya 

br
11

 Makhluk lemah ini telah 

br
12

 bermetamorfosa jadi kupu-kupu baja 
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Bait tersebut merupakan bagian yang paling menonjol dalam lagu 

Kupu-kupu Baja. Karena hal tersebut dalam pengucapannya diulang-

ulang. Bait tersebut mengangkat tentang permasalahan yang ada 

dimasyarakat. Dimana mengangkat isu tentang feminisme, yang terjadi 

adanya perbedaan kesetaraan gender. 

d. Relasi dan Identitas 

Dari enam bait dan dua puluh empat baris dalam lirik lagu Kupu-kupu 

Baja, menggambarkan adanya partisipan. Bahwa terdapat suatu hubungan 

antara dua aktor partisipan yang diceritakan dalam lirik lagu tersebut. 

Seperti halnya “aku” disini berarti sebagai tokoh utama yang berjenis 

kelamin perempuan. Sedangkan aktor atau tokoh kedua selanjutnya yakni 

dari kaum laki-laki yang menggambarkan adanya budaya patriarki. 

Sehingga pada lagu Kupu-kupu Baja ini mengambil sudut pandang dari 

kaum perempuan. 

Dari segi yang lain, dalam aspek identitas yang ingin disampaikan oleh 

Captain Jack dalam lagunya. Identitas dari pencipta lagu memposisikan 

diri diluar kedua tokoh tersebut. Diluar dari tokoh utama ataupun tokoh 

kedua. Karena dalam penciptaan lagu ini, Captain Jack ingin 

merepresentasikan kondisi dimasyarakat. Dimana kondisi dimasyarakat 

yang masih ada dengan budaya patriarki. Masih kurangnya kesadaran akan 

kesetaraan gender. Dengan hal tersebut mencerminkan bagaimana karya-

karya Captain Jack mengambil ide dari kehidupan nyata. 
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2. Analisis Lirik Lagu Kupu-kupu Baja dalam Praktik Wacana 

Pada sub bab analisis praktik wacana kali ini, penelitian akan dilihat 

dari proses produksi dan konsumsi teks lirik lagu Kupu-kupu Baja. Dalam 

hal ini proses produksi yang dimaksud yakni bagaimana proses pembuatan 

lagu tersebut. Sedangkan aspek konsumsi teks dalam hal ini dilihat dari 

bagaimana pendengar lagu Kupu-kupu Baja memaknai lagu tersebut. 

Sebagaimana dilihat dari bagaimana menginterpretasikan, dan memaknai 

lagu tersebut. 

Pembuatan lirik lagu dari Captain Jack berdasarkan dari kehidupan 

nyata seseorang. Atau adanya suatu budaya yang menindas kaum 

perempuan, yang sering kita ketahui sebagai budaya patriarki. Lagu Kupu-

kupu Baja merepresentasikan perempuan tangguh, yang memiliki 

pemikiran dan klaim atas dirinya sendiri. Penggambaran sosok perempuan 

yang dituangkan dalam karya Captain Jack merepresentasikan perempuan 

yang ingin melakukan suatu perubahan. Dimana kaum perempuan yang 

selalu tertindas oleh kaum yang lebih kuat. Dalam artian oleh kaum laki-

laki atau dengan kata lain dengan adanya budaya patriarki. 

Sedangkan dalam segi konsumsi teks, peneliti melakukan wawancara 

dengan Irlan Aditya dan Rira. Ia mengatakan bahwa isi dari lirik lagu 

Kupu-kupu Baja menceritakan bagaimana kondisi kaum perempuan 

sekarang ini. Dimana kaum perempuan memiliki permasalan dalam ruang 

geraknya. Dalam bidang pekerjaan misalnya, sering dilihat sebelah mata 

dan di nomor duakan setelah kaum laki-laki. 



94 
 

perempuan memang menjadi kodratnya mendapat 

perlakuan baik. Perempuan memiliki kodrat tersendiri yang 

tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Tapi disisi lain 

perempuan seharusnya dapat diperlakukan “sama” dengan 

laki-laki. Misalkan dalam urusan pekerjaan, tidak dibeda-

bedakan. Tidak semuanya perempuan memiliki skill atau 

intelektual yang rendah, dan begitupun laki-laki. Tidak ada 

ketimpangan antar keduanya. Bahkan pada zaman saat ini, 

kaum laki-laki ataupun sebaliknya, harus sadar akan 

kesetaraan gender. Sehingga tidak ada lagi penindasan 

terhadap kaum yang lebih lemah.
172

 

 

Hal ini membuktikan bahwa karya dari Captain Jack tidak hanya 

semata-mata untuk hiburan. Namun memiliki pesan moral yang 

mendoktrin pendengarnya untuk sadar akan kesetaraan gender. Bahkan 

Momo vokalis Captain Jack mengatakan bahwa karya mereka bukan 

hanya sebuah lagu yang enak didengar, namun ingin sebagai suatu gerakan 

sosial.
173

 

3. Analisis Lirik Lagu Kupu-kupu Baja dalam Praktik Sosial Budaya 

a. Situasional 

Pada pembahasan kali ini mengenai sub bab situasional, lirik lagu 

Kupu-kupu Baja akan dianalisis tidak hanya dari segi teks saja. 

Melainkan aspek-aspek lain seperti apakah sebuah teks berpengaruh 

atau dipengaruhi oleh kondisi atau kejadian dimasyarakat. Dengan kata 

lain aspek situasional ini melihat konteks suatu peristiwa yang terjadi 

pada teks lagu tersebut diciptakan. 

Lagu yang diciptakan oleh Captain Jack memiliki suatu kampanya 

yang ingin disampaikan disetiap albumnya. Seperti yang dikatakan 
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 Interview Captain Jack dalam acara Break Out di Televisi NET. Diakses pada tanggal 27 
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Andi Babon (drummer Captain Jack), “kami punya banyak kampanye 

disetiap album, mulai dari keluarga, bullying, pendapat masyarakat 

yang selalu konservatif”.
174

 Dalam lagu ini mengangkat isu tentang 

kurang sadarnya mengenai kesetaraan gender. 

Keadaan dimasyarakat mengenai ketimpangan sosial masih 

menjadi pemasalahan yang ada. Bahkan kesetaraan gender di 

Indonesia masih belum sepenuhnya terwujud. Dengan adanya Hari 

Perempuan Internasional, banyak perempuan yang ikut menyuarakan 

aspirasinya. Dengan menyuarakan penolakan terhadap diskriminasi 

dan sistem patriarki. Dan permasalahan ketenagakerjaan yang 

menyangkut hak-hak perempuan.
175

 Dengan kondisi tersebut Captain 

Jack merefleksikan karyanya dari permasalahan yang terjadi 

dimasyarakat. 

b. Institusional 

Lagu Kupu-kupu Baja merupakan lagu yang mengangkat tentang 

kesetaraan gender. Lagu ini masih sama halnya dengan lagu yang 

berada pada album-album lain Captain Jack. Dimana pesan lirik 

lagunya memiliki kampanye-kampanye tersendiri disetiap albumnya. 

Dalam pembuatan lagu Kupu-kupu Baja, tidak ada campur tangan dari 

pihak lain seperti band-band major label pada umumnya. Pembuatan 
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lagu ini ditulis berdasarkan kisah nyata dan dibuat oleh Captain Jack 

sendiri. 

c. Sosial Budaya 

Lagu Kupu-kupu Baja diciptakan karena adanya budaya patriarki. 

Dimana dalam hal ini Captain Jack ingin menceritakan kondisi 

perempuan yang susah untuk menjadi lebih maju karena adanya 

budaya patriarki. Lirik lagu dan syair-syair yang dibuat sebagai bentuk 

pergolakan batin yang marah terhadap keadaan yang ada.
176

 Selain itu 

dengan adanya budaya patriarki, melahirkan keterbatasan perempuan 

untuk mengambil suatu keputusan baik dalam keluarga maupun di 

masyarakat.
177

 

Disisi lain Captain Jack membuat sebuah karya tidak hanya untuk 

hiburan semata. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Captain 

Jack membuat suatu karya ingin sebagai bentu gerakan sosial.  

setiap kami membuat karya ataupun album, pasti ada 

kampanye-kampanye yang ingin kami sampaikan. Seperti 

pada album kemarin, kampanye berupa feminisme, dan 

buruh. Sebenarnya ini menjadi sebuah gerakan sosial, 

bukan hanya musik. Kami ingin melihat negeri ini menjadi 

lebih baik. Sayangnya rata-rata orang Indonesia tidak sadar 

bahwa musik ini menjadikan suatu media yang bagus untuk 

menyebarkan sesuatu yang baik.
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Penelitian ini yang menggunakan analisis wacana kritis, bertujuan untuk 

membantu peneliti yakni mengungkap suatu teks pada lagu. Dimana yang 

selama ini dianggap sebagai hiburan semata. Namun dalam analisis wacana 

kritis ini menunjukkan  adanya suatu ideologi yang ingin disampaikan oleh 

penciptanya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lagu dari Captain Jack 

diantaranya TV Sampah, Sadar Lebih Baik, dan Kupu-kupu Baja. Ketiga lagu 

tersebut dianalisis menggunakan analisis wacana model Norman Fairclough. 

Dengan menganalisis tidak hanya berdasarkan teks saja, melainkan dimensi 

praktik kewacanaan, dan dimensi praktik sosial. 

Model analisis Norman Fairclough yang peneliti gunakan, pada tahap awal 

yakni menganalisis teks lirik lagu dari Captain Jack. Dimana terdapat suatu 

peristiwa atau sebuah ideologi yang diwacanakan dalam teks lirik lagu 

tersebut. Pada tahap kedua, proses analisis lirik lagu dilihat bagaimana 

produksi teks maupun konsumsi teks lirik lagu tersebut. Produksi teks dalam 

hal ini berarti bagaimana proses dari pembuatan lagu tersebut, sedangkan 

dalam konsumsi teks, peneliti menganalisis bagaimana pendapat penikmat 

musik dan lagu dari Captain Jack. Dalam konsumsi teks ini peneliti 

mengambil narasumber dengan fans Captain Jack dan penikmat musik indie. 

Setelah melakukan kajian terhadap produksi teks dan konsumsi teks, pada 

tahap terakhir dalam analisis ini yakni praktik sosial budaya. Dalam artian 

untuk mengetahui bagaimana teks itu dipengaruhi atau mempengaruhi kondisi 

sosial budaya. Dalam ketiga tahap tersebut peneliti dapat melihat bagaimana 
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suatu wacana yang ingin dibangun oleh Captain Jack dalam lagu TV Sampah, 

Sadar Lebih Baik, dan Kupu-kupu Baja. 
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