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ABSTRAK 

Fokus Penelitian ini merupakan representasi identitas kota Surabaya melalui lirik lagu 
“Bianglala”, “Si Pelanggan”, dan “Malam Jatuh di Surabaya” dari musisi lokal Surabaya 
Silampukau. Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti karena melihat adanya fenomena 
penggambaran mengenai identitas kota surabaya dari aspek fisik dan non-fisik yang berbeda 
dengan yang disampaikan oleh media-media konvensional pada umumnya. Lewat media 
lagu, Silampukau mencoba untuk menghadirkan realitas baru yang menjadikan elemen 
pembentuk Identitas Kota Surabaya. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat 
bagaimana  ketiga lirik lagu “Bianglala, Si Pelanggan dan Malam Jatuh di Surabaya” 
membentuk pemaknaan baru terhadap  Identitas Kota Surabaya. Dengan menggukan tipe 
penelitian deskrptif dan analisis semiotik Roland barthes, penelitian ini mencoba untuk 
membedah  makna dalam lirik lagu melalui segi denotasi dan konotasi. Melalui pisau analisis 
tersebut, peneliti menemukan bagaimana sebuah Taman Remaja Surabaya, Lokalisasi Dolly, 
hingga jalanan Ahmad Yani menjadi faktor pembentuk identitas kota secara fisik dan 
berkurangnya nilai religiuisitas dalam masyarakat perkotaan dan konteks sosial ekonomi 
masyarakat kota Surabaya sebagai faktor pembentuk Identitas Kota Surabaya dalam aspek 
sosialnya.  
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PENDAHULUAN 

 Penelitian ini berfokus pada representasi identitas kota Surabaya melalui lirik lagu 

“Bianglala, Si Pelanggan dan Malam Jatuh di Surabaya” dari musisi lokal Surabaya 

Silampukau. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena melihat adanya penggambaran 

berupa fenomena mengenai identitas kota surabaya dari sudut pandang berbeda dan 

disampaikan melalui media lagu. Secara umum, bahwa selama ini identitas kota surabaya 

selalu digambarkan melalui isu-isu yang sudah umum dan dalam tatanan makro dalam media 

konvensional. Namun pada realitanya, masih banyak hal lain yang dijumpai khususnya dalam 

tatanan yang lebih kecil namun belum banyak disorot oleh media-media khususnya media 

konvensional, seperti halnya permasalahan-permasalahan tentang identitas kota yang hanya 

terkesan sebagai kota pahlawan yang sudah umum diartikulasikan melalui media-media 

konvensial dan tidak berkenaan dengan aspek fisik kota yang lain maupun interaksi sosial 

dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karenanya, Silampukau mencoba untuk 



menghadirkan identitas kota surabaya dari sudut pandang yang mereka tangkap melalui 

media lagu.  

  Surabaya yang memang dikenal sebagai kota Pahlawan selalu terngiang di telinga 

masyarakat karena tidak lepas dari runtutan sejarah kota surabaya sendiri yang berhubungan 

dengan gerak perlawanan dan kepahlawanan arek-arek suroboyo dalam melawan penjajah 

(nrmnews.com). Banyaknya penggambaran identitas kota surabaya sebagai kota pahlawan itu 

sendiri telah banyak dijumpai di beberapa portal media online seperti nrmnews.com , 

suarasurabaya.net, eastjava.com, viva.co.id dalam bentuk artikel-artikelnya dan masih banyak 

lainnya tersebut seolah telah membatasi bahwa surabaya hanya dapat dilihat dan dikenal dari 

sudut pandang itu saja dan sudah terlalu umum. Selain itu juga penggambaran atas identitas 

kota surabaya tidak luput dari karya anak muda dengan industri kreatifnya, seperti halnya 

kaos CakCuk Surabaya yang merupakan ciri khas suatu kota. 

 Kota dari segi geografi, diartikan sebagaai suatu jaringan kehidupan manusia yang 

ditandai dengan jumlah penduduk yang tinggi dan dilengkapi dengan strata sosial yang 

heterogen baik secara ekonom maupun budaya (Bintarto, 1989). Faktanya, kota juga 

merupakan tempat berlangsungnya kehidupan manusia yang terdiri dari pemukiman, tempat 

kerja, tempat rekreasi dan sejenisnya. Setiap kota memiliki ciri khas tertentu agar dapat 

dengan mudah dikenali, identitas adalah suatu hal yang mendasar yang membedakan dengan 

kota lainnya. Hal ini dikarenakan identitas adalah sesuatu yang digunakan untuk mengenali, 

membedakan suatu tempat dengan tempat lainnya (Lynch, 1984). Berdasarkan definisi 

tersebut dapat dilihat bahwa identitas merupakan menjadi suatu hal yang penting dan juga 

menjadi ciri khas suatu kota. Identitas kota terbagi menjadi dua, yakni identitas fisik dan 

identitas non-fisik (Kabupung, 2012). Identitas fisik berkaitan dengan segala objek yang 

dapat ditangkap secara kasat mata dan menjadi ciri khas dari wilayah tersebut, biasanya 

identitas fisik juga sering dijadikan sebagai acuan (point of reference) pada kawasannya. Lain 

halnya dengan identitas non-fisik yang berkaitan dengan segala bentuk fenomena budaya, 

politik, sosial dan ekonomi dari suatu kawasan tertentu yang menjadi pembeda dengan 

kawasan lainnya. 

 Terdapat penyampaian identitas kota surabaya melalui media alternatif seperti lagu 

selain melalui pemberitaan konvensional dan online. Seperti halnya pada kasus lagu “Rek 

Ayo Rek” karya Is Haryanto tersebut yang mengangkat suasana jalan Tunjungan yang padat 

akan keramaian dan hiruk pikuk kota Surabaya. Lagu itu seolah menggambarkan fenomena 

dengan keramaian kota surabaya yang haus akan hiburan di pusat kota. Selain itu, lagu 

ciptaan maestro legendaris Gesang yang berjudul “Jembatan Merah” yang berisi kisah pisah 



dalam api perjuangan, cerita tentang seorang wanita yang mengantar dan melepas pujaan 

hatinya ke medan laga, kemudian menunggu dengan penuh kesetiaan, di Jembatan Merah, 

kota Surabaya. Lagu yang mudah diingat dan mudah melekat di ingatan semua orang yang 

mendengarnya (tjroeng.com). Pada tahun 1974, kota Surabaya juga melahirkan musisi 

populer yang melantunkan nada-nada dan irama indah, Franky and Jane pada saat itu 

terkenal dengan lagunya yang berjudul “Bis Kota” (tokohindonesia.com). Lagu tersebut juga 

menceritakan tentang keadaan kota Surabaya yang panas, padat, dan penuh dengan aktivitas-

aktivitasnya. Pesan tersebut disampaikan melalui teks dalam lirik lagu yang kemudian 

dipersepsi oleh pendengarnya.  

 

In language, we use signs and symbol—whether they are sounds, written words, 
electronically produced images, musical notes, event objects—to stand for or 
represent to other people our concepts, ideas, and feelings. Language is one of the 
'media’ through which thoughts, ideas and feelings are represented in culture. (Hall, 
1997) 

  

 Merujuk pada pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa di dalam bahasa, terdapat 

penggunaan tanda dan simbol termasuk suara, kalimat tertulis, produksi gambar, notasi 

musik, dan suatu fenomena untuk menggambarkan kepada orang lain mengenai konsep, 

gagasan, dan perasaan. Selain itu, bahasa juga menjadi salah satu ‘media’ yang diutarakan 

melalui pemikiran, ide dan perasaan terhadap suatu budaya. 

 Berdasar hal ini, peneliti memilih Silampukau karena band tersebut menciptakan lagu 

tentang keadaan kota Surabaya yang dekat dengan masyarakatnya sekaligus juga 

menggambarkan elemen fisik dan aspek nonfisiknya yang terlihat dari fenomena sosial yang 

ada di dalam kota Surabaya khususnya dalam albumnya yang berjudul “Dosa, Kota, dan 

Kenangan”. Namun peneliti tertarik untuk melihat dari tiga lagu Silampukau yang berjudul 

“Si Pelanggan, Bianglala, dan Malam Jatuh di Surabaya” karena dirasa tiga lagu tersebut 

terdapat simbol-simnbol berupa tanda yang mewakili bagaimana penggambaran identitas 

kota dari aspek fisik maupun fenomena masyarakat kota khususnya pada kota Surabaya. Oleh 

karenanya, peneliti memilih media lagu untuk objek penelitian karena didalam lirik lagu 

tersirat sebuah pesan tertentu dan penggambaran atas suatu keadaan tertentu. Menurut 

pengamatan peneliti, dewasa ini banyak bermunculan musisi yang membawa aliran folk 

layaknya Silampukau, diantaranya adalah Sore, Payung Teduh, White Shoes and The Couples 

Company, Banda Neira, Stars and Rabbit, The Trees and The Wild  masih banyak lainnya 

lagi yang belum terekspos oleh media-media konvensional lainnya. Akan tetapi, band-band -



folk tersebut memodifikasi musik asli folk dengan beberapa aliran musik lainnya seperti jazz, 

pop, swing, experimental, dan keroncong (idntimes.com).  Sehingga musik yang dihasilkan 

tidak murni musik folk seperti halnya yang dibawakan oleh Silampukau. Sedangkan musik 

Folk itu sendiri mencoba untuk bercerita tentang fenomena yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat dan hanya dengan iringan instrumen akustik, mewakilkan dari suara 

rakyat biasa, musik yang diciptakan tidak membutuhkan skill khusus melainkan yang 

terpenting penyampaiannya, dan lirik yang mewakili keadaan orang maupun fenomena sosial 

di wilayah tertentu (Furcocci, 1984). 

 Umumnya aliran musik yang mengandung unsur kritik sosial merupakan musik yang 

berirama keras dan cepat seperti musik punk. Firmansah (2013) mengatakan bahwa estetika 

dari musik punk terbilang mempunyai kadar yang tinggi karena dari segi musik, 

pemberontakan dilakukan melalui lirik lagu yang mengecam keras segala bentuk perilaku 

pemerintah yang secara sewenang-wenang menindas masyarakat (journal.isi.ac.id). Dapat 

dikatakan bahwa musik punk secara garis besar memang dibentuk sebagai media kritik atas 

kesewenangan pemerintahan yang cenderung mengarah pada penindasan masyarakat. 

Sementara itu, dalam penelitian ini musik folk justru kembali memberi sedikit ‘bumbu’ kritik 

atas suatu kekuasaan dalam satu pemerintahan khususnya pemerintahan kota Surabaya. 

Silampukau ingin memberi warna yang berbeda dalam musik folk, mereka menceritakan 

penggambaran atas kehidupan sehari-hari yang juga merupakan bagian dari entitas kota 

surabaya dari sudut pandang yang berbeda. Fakta menunjukkan di kota  yang sering disebut 

kota pahlawan itu sendiri penikmat musik folk juga merambah pesat dari kalangan pelajar 

hingga mahasiswa. Mereka mulai mengakrabi musik folk dengan memetik gitar akustik 

sambil bernyanyi. Setidaknya ada tiga kota besar yang memiliki kepioniran dalam 

memperkenalkan musik folk di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung dan Surabaya 

(hot.detik.com).  

 Penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitan sebelumnya yang membahas 

representasi suatu kota melalui simbol-simbol atau bentuk monumen yang menjadi ikon suatu 

kota tersendiri seperti penelitian yang dilakukan oleh Mitra Alfa Mardhyka yang berjudul 

Representasi Kab. Kediri Pada Monumen Simpang Lima Gumul”. Penelitian tersebut melihat 

bagaimana identitas kabupaten Kediri digambarkan melalui monumen simpang lima gumul. 

Namun, berbeda halnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena media 

yang digunakan bukan monumen ataupun simbol ikonik suatu daerah melainkan melalui 

kesatuan kata dan kalimat dalam sebuah lirik lagu yang diusung oleh salah satu band 



beraliran folk di Surabaya dan dianalisis menggunakan analisis tekstual semiotik milik 

Roland Barthes. 

 

PEMBAHASAN 

 Setelah membaca tanda-tanda yang dimunculkan dalam ketiga lirik lagu tersebut 

melalui tahap Denotasi dan Konotasi, selanjutnya peneliti akan membahas hasil analisis 

sebelumnya dengan cara menghubungkan hasil analisis yang sudah di pilah dan ditentukan 

agr sesuai dengan kategorisasi yang akan dibuat sesuai dengan teori-teori yang ada pada 

tinjauan pustaka dan konsep-konsep yang beredar di masyarakat seperti mitos, gagasan 

ataupun ideologi sesuai konteks yang berlaku.  

 Identitas sendiri mengacu pada cara di mana individu dan kolektivitas dibedakan 

dalam hubungan sosial mereka dengan orang lain dan kolektivitas (Jenkins, 1996). Hall 

dalam Susanto (2008) melihat identitas ebagai proses produksi yang tidak pernah selesai, 

selalu berada dalam proses, dan selalu tersusun di dalam bukan di luar representasi. Dari 

pernyataan tersebut menunjukkan bahwa identitas juga tidak memiliki akhir, sifatnya selalu 

dinamis dan tidak akan menemui hasil akhir. 

 Perkembangan identitas kota tidak lepas dari campur tangan media, banyaknya 

konsep, gagasan maupun ideologi yang disampaikan dalam media tersebut lantas dikonsumsi 

masyarakat luas yang mengkonsumsinya dan diyakini sebagai bentuk kebenaran. Seperti 

halnya Identitas Kota Surabaya yang telah umum terpublikasi dalam media-media 

konvensional seperti Televisi, Koran, Artikel Online, dsb. Hingga akhirnya, orang memahami 

dan meyakini kota Surabaya hingga saat ini memimiliki satu Identitas yang kokoh sebagai 

kota Pahlawan. Hal ini lantas dipandang sebelah mata oleh duo musisi Silampukau, karena 

mereka memiliki konsep atau gagasan yang sedikit bebeda dalam membaca identitas kota 

Surabaya dengan memunculkan simbol-simbol ideloogi, karakteristik, memori, hingga 

stereotip yang muncul di masyarakat sehingga orang awam yang mendengarkannya pasti 

akan bertanya-tanya. Sajian musik dan lirik yang ditawarkan oleh Silampukau juga memiliki 

tendensi untuk melawan konsep atau gagasan umum mengenai identitas kota Surabaya yang 

digambarkan di media-media konvensional, seperti halnya penggambaran atas kota 

pahlawan, kota kerja, kota museum, kota bersih dan hijau. Keammer (dalam Sumahar, 2014) 

Musik berfungsi sebagai komunikasi untuk menyampaikan pesan; (4) Musik berfungsi 

sebagai media politik yang berorientasi untuk melawan kekuasaan atau melanggengkan 

kekuasaan. Musik silampukau yang mengambil jalur indie juga menjadi bentuk perlawanan 

terhadap dominasi musik mainstream, keresahan, wujud ketidakpuasan, dan kejenuhan 



terhadap konten yang disuguhkan kepada khalayak (Sumahar, 2014). Dari temuan hasil 

analisis peneliti, didapatkan dua puluh penggalan lirik yang menggambarkan tentang 

Identitas Kota Surabaya dari aspek fisik dan dari aspek non-fisiknya, mulai dari 

penggambaran akan elemen fisik sebuah kota yang memiliki tempat hiburan keluarga hingga 

tempat hiburan malam, jalanan protokol yang dipenuhi kemacetan, dan religiusitas 

masyarakat perkotaan yang akan dijabarkan dalam bentuk kategorisasi. 

 Pada ketiga lirik Bianglala, Si Pelanggan, dan Malam Jatuh di Surabaya peneliti 

menemukan pembahasan tentang bagaimana kehidupan masyarakat kota dalam konteks 

religiusitas, umumnya khususnya di kehdupan kota-kota besar seperti Surabaya. Istilah 

religiusitas erat kaitannya dengan agama, Menurut Jailani (2013) dalam jurnalnya, 

mengatakan bahwa religi merupakan keyakinanm sistem nilai dan sistem perilaku yang 

membimbing tindakan seseorang rerhadap Tuhan, orang lain dan dirinya sendiri. Religisuitas 

sendiri merupakan seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa 

pelaksanaan ibadah dan akidah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya 

(Mucharom dalam Jailani, 2013). Merujuk pada definisi religiusitas tersebut, maka dapat 

ditarik bahwa suatu keyakinan dan pengetahuan orang terhadap agama dapat terlihat dari 

praktek kegamaan di kehidupannya sehari-hari. 

  Manurut lirik lagu Maghrib mengambang lirih dan terabaikan, Tuhan kalah di riuh 

jalan melalui lirik tersebut dapat terlihat kehidupan masyarakat kota yang meninggalkan 

nilai religiusitas dan lebih mementingkan urusan duniawinya yang berkaitan dengan hal 

materialistis. Mansyur (1999) mengatakan bahwa masyarakat modern atau kota cenderung 

memiliki sifat materialistis, akibat dari sikap hidup yang cenderung egois dan padangan 

hidup yang radikan dinamis menyebabkan masyarakat kota memilki kecenderungan lemah 

dalam aspek religinya yang berdampak negatif pada tindakan a moral, indisipliner dan 

kuurang memperhatikan tanggungjawab sosial.  

  Berkurangnya nilai-nilai religiusitas tersebut memicu munculnya tindakan a moral 

atau tindakan yang dinilai melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Pada penggalan 

lirik lagu selanjutnya, Dulu, di temaram jambon gang sempit itu, aku mursal masuk, keluar, 

dan utuh sebagai lelaki memiliki makna konotasi bahwa si pencipta atau pengunjung 

siapapun sering melakukan kegiatan sex bebas di lokalisasi Dolly. Diperkuat dengan 

penggalan lirik Dolly, tempat mentari sengaja ditunda, di mana cinta tak musti merana dan 

banyak biaya memiliki makna bahwa Dolly merupakan tempat pelampiasan ataupun hiburan 

bagi siapapun yang menginginkan berhubungan seks tanpa harus melewati jenjang 

pernikahan yang notabene mengeluarkan banyak biaya. Kebiasaan masyarakat kota yang 



digambarkan dalam lirik tersebut tentu tidak lepas dari tindak a moral dan lebih 

mementingkan kesenangan dunianya. Tato (2012) menegaskan kembali bahwa masyarakat 

kota memiliki kehidupan keagamaan yang kurang, bahkan kadangkala tidak terpikirkan 

karena memiliki kecenderungan menatap urusan duniawi saja. 

  Masih berkutat dalam aspek tindakan a moral dan perilaku menyimpang pada 

kehidupan perkotaan, ditunjukkan dalam lirik Di dasar kerat-kerat bir yang kutenggak 

dalam kafir memiliki makna bahwa pria digambarkan sedang minum-minuman keras. Lirik 

tersebut diulang-ulang selama tiga kali di bagian depan reff yang menandakan minum-

minuman keras sudah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat perkotaan. 

Sedangkan perilaku tersebut merupakan tindakan penyimpangan terhadap norma yang 

berlaku di masyarakat, Waluya (2007) menyatakan jika perbuatan minum-minuman keras 

dapat mengganggu keteraturan masyarakat, dapat dikatakan sebagai masalah sosial dan 

dianggap sebagai penyimpangan.  

  Pada penggalan lirik Muda-mudi bersembunyi di remang-remang Awas ya, itu tangan 

dalam lagu ‘Bianglala’ memiliki makna bahwa di Taman Remaja Surabaya terdapat 

pasangan remaja yang bermesraan bersembunyi di tempat gelap. Hal tersebut lantas 

menimbulkan makna yang buruk di masyarakat khususnya konteks masyarakat Indonesia, 

karena dinilai dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Desmita dalam Jamaludin 

(2015) menjelaskan bahwa remaja berasal dari bahasa latin, yaitu adolescere yang berartu 

tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Istilah tersebut 

memiliki arti luas yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Di masa 

ini, remaja tersebut rawan dengan tindakan-tidakan yang bermacam-macam, karena masa 

remaja merupakan masa untuk mencari identitas dan tindakan tersebut seringkali melawan 

hukum, antisosial, antisusila dan menyalahi norma-norma agama (Sudarsono dalam 

Jamaludin, 2015), 

  Faktor religiusitas dari remaja juga dianggap penting karena hal tersebut berpengaruh 

terhadap norma dan penyikapan yang dilakukan oleh remaja khususnya dalam konteks 

perkotaaan. Andisty dan Ritandiyono dalam Jamaludin (2015) mengatakan bahwa remaja 

memiliki nilai religiusitas yang rendah, tingkat kenakalannya yang tinggi artinya berperilaku 

tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Permasalahan tersebut juga dapat berdampak dari pola 

pikir masyarakat kota yang modern. Menurut Jamaludin (2015) mengatakan bahwa 

masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi 

nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Pada umumnya 

masyarakat modern tinggal di daerah perkotaan sehingga disebut masyarakat kota. 



Masyarakat modern erait kaitannya dengan pemikirannya yang terbuka, dinamis dan radikal 

(Mansyur, 1999). Oleh karenanya terkadang tanpa disadari memicu tindakan tertentu yang 

terkadang melenceng dari norma maupun agama. Dalam konteks agama islam yang menjadi 

agama mayoritas di Indonesia, tindakan melanggar syariat islam yang berlaku dapat dilihat 

dari beberapa kegiatan seperti minum-minuman keras (khomr), melakukan seks dengan non-

mukhrim, dan lain-lain. Elly M. Setiadi (2011) turut mempertegas kembali kehidupan bahwa 

nilai keagamaan di perkotaan cenderung berkurang apabila dibandingkan dengan kehidupan 

keagamaan di Desa . 

  Selain membahas tentang religiusitas mayarakat kota Surabaya, dalam lirik lagu 

“Bianglala, Si Pelanggan, dan Malam Jatuh di Surabaya” juga membahas tentang 

permasalahan sosial dan ekonomi. Surabaya yang juga merupakan kota metropolitan tentu 

tidak lepas dari banyaknya aktivitas masyarakatnya yang terdiri dari beberapa lapisan dan 

kelas sosial. Kota sendiri pada dasarnya merupakan tempat dari segala aktivitas 

masyarakatnya sehingga membentuk budaya tersendiri yang kemudian dapat menjadikan 

identitas tersendiri untuk membedakan dengan kota lainnya. Howard W. Dick dalam 

Wirayuda (2013) mengatakan bahwa Surabaya merupakan kota kerja atau City Of Work 

merupakan kota dengan dinamika perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut didasari 

oleh aktivitas warga kota Surabaya yang rata-rata mengadu nasib dengan budaya ‘gila kerja’. 

Dick (2003) juga menegaskan bahwa Surabaya dan Jakarta telah menjadi hikayat kota 

ekonomi modern yang mewakili modernitas di Indonesia. Gejolak kehidupan di perkotaan 

juga terkesan mekanis, mekanis yang dimaksud disini yang berkenaan dengan sistem kerja 

mesin yang statis. Hal tersebut kemudian dihubungkan dengan kehidupan roda kota 

perekonomian di Surabaya yang rata-rata untuk menghidupi kehidupannya di kota dengan 

bekerja sekaligus turut mempertahankan mitos kota Surabaya sebagai kota Kerja. 

  Silampukau juga turut mengafirmasi keberadaan kehidupan kota yang mekanis 

tersebut melalui lirik Gelanggang ganas 5:15, di Ahmad Yani yang beringas. Dalam lirik 

tersebut hiruk pikuk surabaya sebagai kota kerja dapat dilihat melalui keriuhan jalanan 

Ahmad Yani pada saat sore hari, dimana waktu sore hari merupakan waktu umum pulangnya 

warga kota yang mengadu nasib untuk bekerja. Pada pasal 77 ayat 1 UU No. 13/2003 juga 

mewajibkan tentang tatanan standarisasi jam kerja, dimana tujuh jam kerja dalam satu hari 

atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk enam hari kerja dalam satu minggu; atau delapan 

jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk lima hari kerja dalam 

satum minggu. Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 

40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja 



tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga 

pekerja/buruh berhak atas upah lembur. Hal tersebut juga berdampak pada kemacetan lalu 

lintas yang selalu dihadirkan dalam jam-jam pulang bekerja. Sebagai sebuah jalan yang 

sedemikian vital, tentu intensitas kendaraan yang melaju melintasinya sangat tinggi. 

khususnya jika pagi hari, ketika jam masuk kerja, atau saat jam pulang kerja di sore hari 

(kompasiana.com).  

  Kemacetan tersebut lantas membuat keriuhan jalanan di Ahmad Yani semakin 

memanas dengan banyaknya orang yang sudah lelah seharian bekerja dan berbondong-

bondong ingin pulang ke kediaman namun harus menghadapi riuhnya jalanan. Hingga 

memicu amarah para pengendara jalan yang diekspresikan melalui umpatan-umpatan, hal 

tersebut turut digambarkan dalam penggalan lirik Orkes jahanam mesin dan umpatan. 

Fenomena saling mengumpat diantara pengendara jalan tersebut dilatar belakangi oleh sikap 

masyarakat kota yang cenderung mementingkan diri sendiri sendiri akhirnya timbul sikap 

individualisme/egoism sehingga berusaha untuk mencapai tujuannya sendiri dan tanpa 

mempertimbangkan masyarakat sekitarnya (Mansyur, 1999). Jamaludin (2015) turut 

menegaskan bahwa di perkotaan kecenderungan hubungan antara sesama hanya didasarkan 

pada kepentingan pribadi. 

  Potret kota yang mekanis tentu tidak hanya dilihat dari aspek kemacetan dan tuntutan 

kerja, akan tetapi hal tersebut juga dapat diketahui melalui tingkat konsumsi masyarakat kota 

yang cukup tinggi terhadap gaya hidup. Mansyur (1999) menjelaskan bahwa hal tersebut 

dapat terjadi karena sikap hidup masyarakat kota pada umumnya memiliki taraf hidup yang 

tinggi dibandingkan desa, sehingga menuntut lebih banyak biaya hidup sebagai alat pemuas. 

Kemajuan dan perkembangan teknologi di perkotaan, turut berperan serta dalam 

meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat kota. Wirayuda dan E. (2013) menegaskan 

bahwa semakin besar tingkat pendapatan seseorang akan diikuti dengan tingkat konsumsi 

yang tinggi pula. Dengan kata lain, masyarakat kota khususnya Surabaya cenderung tinggi 

tingkat konsumsinya karena mayoritas masyarakat kota Surabaya merupakan para pekerja 

dengan penghasilan yang bisa dibilang tingi dari berbagai lapisan. Tingginya tingkat 

konsumsi masyarakat kota Surabaya juga dapat ditinjau dari tingginya angka pengunjung 

mall-mall atau pusat perbelanjaan elit di kota Surabaya, tercatat sebanyak 20.000 

pengunjung mall Tunjungan Plaza di hari biasa dan 24.000 pengunjung di akhir pekan. Hal 

serupa juga dialami oleh Grand City Mall dimana pada hari biasa pengunjung bisa sampai 

5000-6000 dan di akhir pekan bisa sampai 10.000 pengunjung (surabaya.tribunnews.com). 



  Tingginya pengunjung tempat perbelanjaan modern menuntut masyarakat kota untuk 

menikmati tempat hiburan atau bahkan inovasi yang baru sehingga secara tidak langsung 

mulai meninggalkan tempat hiburan lama dan juga bersejarah yang terdapat di kota 

Surabaya. Taman Remaja Surabaya sebagai tempat hiburan satu-satunya yang paling murah 

di Surabaya, seolah hilang begitu saja diterpa arus modernisasi kota yang semakin pesat. 

Namun, dalam penggalan lirik lagu Aih, ya Tuan, di sanalah hiburan murah di Surabaya dan 

Aih, ya Puan, hanya di sana hiburan murah di Surabaya terlihat bahwa sebenarnya di 

Taman Remaja Surabaya tersebut merupakan satu-satunya tempat hiburan yang murah dan 

tidak kalah menariknya dengan tempat hiburan baru seperti mall-mall yang terkesan mahal 

dan taman hiburan theme park modern Surabaya Carnival Night Market. Di sisi lain, Taman 

Remaja Surabaya sendiri selain tarifnya yang murah juga memiliki kekuatan untuk 

menghadirkan keceriaan dan untuk melepas penat pengunjungnya karena tuntutan pekerjaan 

di kota yang cukup mekanis tersebut yang ditunjukkan dalam penggalan lirik Taman Remaja 

Surabaya sajikan canda tepis gulana. Oh senangnya!. Dengan kata lain, sebenarnya baik 

Taman Remaja Surabaya maupun tempat hiburan modern sejenisnya sama-sama menyajikan 

hiburan untuk masyarakat kota, akan tetapi karena arus modernisasi yang pesat tersebut dan 

banyaknya pekerja yang berpenghasilan tinggi membuat Taman Remaja Surabaya 

menghilang secara perlahan dari kota Surabaya 

 

KESIMPULAN 

 Setelah melakukan analisis menggunakan metode roland barthes dalam membedah 

rumusan masalah penggambaran Identitas Kota Surabaya dalam lirik lagu “Bianglala, Si 

Pelanggan dan Malam Jatuh di Surabaya” oleh band Silampukau terebut dapat diketahui 

elemen-elemen yang coba digambarkan band Silampukau dalam menangkap fenomena 

Identitas Kota khususnya dari aspek fisik dan sosialnya.  

 Silampukau mencoba untuk memberikan ataupun menghadirkan realitas baru 

mengenai sudut pandang dalam menilik Identitas Kota Surabaya dari elemen fisik yang 

terlihat berbeda dengan gambaran pada umumnya. Pertama, dimana Taman Remaja Surabaya 

yang dalam realitanya sudah tak menampakkan eksistensinya namun di dalam lagu 

“Bianglala” Silampukau mencoba menghadirkan kembali bentuk taman hiburan yang sudah 

lama sebagai identitas kota yang kini ditinggalkan oleh masyarakat kota Surabaya dan 

berusaha untuk memanggil ingatan para warga kota tentang keberadaan taman hiburan yang 

cukup legendaris dan ekonomis di kota Surabaya. Kedua, melalui lagu “Si Pelanggan” 

Silampukau juga menggambarkan tentang kawasan lokalisasi Dolly yang sudah menjadi 



identitas kota dan bagian dari masyarakat kota Surabaya yang kini telah sirna akibat 

penutupan lokalisasi tersebut pada tahun 2014 silam. Ketiga, Silampukau juga turut 

menggambarkan tentang salah satu jalanan utama yang selalu tidak lepas dari kemacetan lalu 

lintas sekaligus menjadi penghubung antara kota Surabaya dan kota Sidoarjo sebagai bentuk 

dari identitas fisik kota Surabaya. 

 Tidak hanya penggambaran Identitas Kota secara fisik saja, Silampukau juga 

membingkai Identitas Kota dari aspek non-fisiknya yang berupa interaksi sosial masyarakat, 

mereka merekam fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat kota Surabaya dari fakta 

yang mereka tangkap, dimana surabaya digambarkan melalui segi religiusitasnya yang 

kurang, hal tersebut dimunculkan yang dilihat dari masyarakat kota yang minum-minuman 

keras, melakukan sex bebas, dan pergaulan remaja yang melenceng dari norma yang berlaku 

di masyarakat. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat kota memiliki keyakinan 

yang kurang terhadap Tuhan, meninggalkan kewajiban ibadah agamanya, dan kurangnya 

perilaku yang dilandasi oleh agama dalam kehidupan sosial. Perilaku tersebut juga 

berdampak karena pengaruh modernisasi di kota dan berdampak pada pemikiran yang 

cenderung dinamis dan radikal, Namun hal-hal tersebut justru yang menjadikan Surabaya 

memiliki identitas dan Silampukau berusaha untuk menggambarkan fenomena yang dekat 

dengan masyarakat tersebut dengan gamblang melalui torehan lirik-liriknya. 

 Selain itu, aspek non-fisik juga turut dihadirkan dalam potret kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat kota Surabaya yang digambarkan dari lapisan menengah kebawah 

hingga lapisan menengah keatas. Hiruk pikuk permaslahan kota yang mekanis juga terlihat 

dari fenomena kemacetan kota hingga pola konsumsi terhadap produk maupun  

perkembangan teknologi karena masyarakat kota Surabaya digambarkan sebagai masyarakat 

pekerja yang tinggi akan standar kehidupannya. 
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