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RINGKASAN  
 
Penelitian ini berawal dari keingintahuan peneliti tentang teks dalam tayangan 
advertising Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk. Sebagai sebuah kawasan hunian 
yang menawarkan konsep one stop living, Bukit Golf Mediterania menawarkan 
kemudahan akses penghuni dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Munculnya 
sebuah konsep one stop living dalam sebuah kawasan hunian tempat tinggal, menjadi 
sebuah pilihan menarik bagi masyarakat yang menginginkan kehidupan nyaman, aman, 
dan tentram. Simbol-simbol konsep tersebut telah menggambarkan sebuah identitas di 
masyarakat. Tayangan iklan yang selalu menampilkan gaya hidup konsumer diharapkan 
oleh pembuatnya bisa diadopsi oleh audiens-nya, sehingga pada akhirnya mereka 
menjadikan gaya hidup tersebut sebagai cara menjalani hidupnya. Iklan selalu mengacu 
kepada realitas sosial dengan menangkap dinamika kehidupan masyarakat yang tercermin 
dalam kebiasaan, norma, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat untuk kemudian 
dituangkan dalam iklan. Pada hakekatnya, sebuah iklan sarat dengan nilai sosial budaya 
yang dekat dengan realitas kehidupan masyarakat maupun konsumennya. 
Kawasan Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk yang menerapkan konsep one stop 
living merupakan sebuah kawasan hunian yang dikembangkan oleh developer Agung 
Sedayu Grup. Dalam tayangan tersebut diwacanakan tentang bagaimana pewacanaan 
gaya hidup masyarakat kelas atas Jakarta serta bagaimana wacana realitas penggunaan 
tanda one stop living. Dengan pendekatan analisis wacana kirits (Critical Discourses 
Analysis) Fairclough, penelitian melakukan tiga pendekatan yaitu teks, discourses 
practice, dan sociocultural practice. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dua hal penting, yaitu pertama one stop living 
merupakan sebuah wacana identitas gaya hidup masyarakat kelas atas Kota Jakarta 
sebagai kawasan hunian yang mandiri dan modernyang tidak terlepas dari ideologi 
kapitalisme. Sebuah konstruk yang dibuat sebagai komoditas untuk kepentingan 
konsumsi dalam konteks global yaitu masyarakat kelas atas. Dengan kemampuan 
ekonomi yang dimiliki, masyarakat pada golongan ini menginginkan kawasan hunian 
yang modern, sehingga identitas pribadi yang berkaitan erat dengan status seeking 
process muncul pada diri mereka. Tingginya pendapatan (income) mereka, telah 
membuat semakin tinggi pula prioritas untuk memperoleh perumahan yang baik, semakin 
tinggi pula prioritas untuk menempatkan identitas pribadi. Berdasarkan identitas pribadi 
yang diperoleh tersebut, gaya hidup menjadi sebuah kebutuhan yang hanya dapat 
dikonsumsi oleh sekelompok masyarakat tertentu yang memiliki modal ekonomi, 
sehingga citra eksklusif, modern, dan up to date diperebutkan untuk dipentaskan oleh 
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sejumlah industri citra (image industry). Selain itu, globalisasi sebagai satu diantara 
akibat kapitalisme, membawa arus budaya asing (budaya massa) yang menuntut 
pewacanaannya disajikan dalam media massa. Baik kapitalisme, globalisasi, ataupun 
budaya asing seluruhnya terangkum dalam sajian televisi. Proses kapitalisme yang 
berlangsung, menjadi salah satu pendorong bagi konsumsi kota yang terkesan tidak mau 
berhenti. 
Kedua, wacana realitas penggunaan tanda one stop living dalam tayangan yaitu 
terakomodirnya seluruh fasilitas kebutuhan hidup penghuninya dalam satu kawasan. 
Hadirnya sebuah kawasan mandiri yang memberikan fasilitas lengkap kepada 
penghuninya merupakan sebuah sebuah solusi cemerlang yang bisa diambil oleh audiens 
dalam menghadapi rutinitas kehidupan kota Jakarta yang begitu padat. Polemiknya 
permasalahan di Kota Jakarta khususnya Jakarta Utara yang berbatasan langsung dengan 
laut Jawa, membuat Agung Sedayu selaku pengembang kawasan hunian berinisiatif 
mengatasi permasalahan tersebut.  
 
 
 
ABSTRAK  
 
Simbol-simbol yang muncul dalam tayangan iklan one stop living di Metro TV, telah 
membentuk sebuah wacana gaya hidup kelas atas masyarakat Jakarta. Tayangan iklan 
mengacu kepada realitas sosial dengan menangkap dinamika kehidupan masyarakat yang 
tercermin dalam kebiasaan, norma, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat untuk 
kemudian dituangkan dalam iklan. Pada hakekatnya, sebuah iklan memiliki nilai sosial 
budaya yang dekat dengan realitas kehidupan masyarakat maupun konsumennya. 
Tayangan iklan yang diproduksi oleh Agung Sedayu Grup, telah mewacanakan sebuah 
gaya hidup kelas atas masyarakat Jakarta. Serta, telah memunculkan wacana realitas 
penggunaan tanda one stop living. Dengan pendekatan analisis wacana kirits (Critical 
Discourses Analysis) Fairclough, penelitian melakukan tiga pendekatan yaitu teks, 
discourses practice, dan sociocultural practice. 
One stop living merupakan sebuah identitas pribadi yang berkaitan erat dengan status 
seeking process muncul pada diri penghuni di kawasan mandiri dan modern tersebut. 
Tingginya pendapatan (income) mereka, telah membuat semakin tinggi pula prioritas 
untuk memperoleh perumahan yang baik, semakin tinggi pula prioritas untuk 
menempatkan identitas pribadi. Sedangkan hadirnya sebuah kawasan mandiri yang 
memberikan fasilitas lengkap kepada penghuninya merupakan sebuah sebuah solusi 
cemerlang yang bisa diambil oleh audiens dalam menghadapi rutinitas kehidupan kota 
Jakarta yang begitu padat.   
 
 
Kata kunci :Wacana, Gaya Hidup Masyarakat Kelas Atas, One Stop Living, advertising 
televisi.  
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ABSTRAC  
 

“One Stop Living”, an advertisement in Metro TV, has started to form a public opinion on 
how the high class live styles in Jakarta look like. This advertisement is a mirror image of 
norms and values that the people in Jakarta have. The advertisement has also got cultural and 
social values in it which is closely related to the reality of lifestyle of Jakarta people as well 
as the customers.  
The advertisement was made by Agung Sedayu group and it has created a concept of high 
class living style experienced by high class people in Jakarta. By using Fairclough’s critical 
discourse analysis, the research use three kinds of approach; text, discourse practice and 
socio-cultural practice.  
One stop living is a personal identity which is closely connected to the status seeking process 
belongs to the people who live there. High salary enables them to have such luxurious and 
high quality of living and it impacts to their status in a community. In fact, One stop living 
offers complete facilities and it is such a brilliant solution in the middle of Jakarta routines 
and crowdness.   
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