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ABSTRAK 

Penelitian ini berfokus pada representasi identitas Kota Jakarta dalam music video 

Bangkutaman ‘Ode Buat Kota’. Yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah 

adalah mengenai identitas Kota Jakarta dalam musik video Bangkutaman. Dengan 

melihat latar belakang Bangkutaman sebagai musisi indie, maka identitas Kota Jakarta 

yang digambarkan melalui musik video, merupakan gambaran alternatif yang 

diberikan oleh Bangkutaman. Di dalam musik video tersebut, Bangkutaman 

menuangkan sebuah ide dan harapan mengenai Kota Jakarta. Yang menjadi keunikan 

adalah Bangkutaman tidak hanya memberikan gambaran alternatif terhadap Kota 

Jakarta tetapi memberikan fakta yang bertentangan antara running text dan latar 

suasana suasana dan tempat Kota Jakarta yang turut serta di dalam musik video 

tersebut. 

 

Metode yang digunakan adalah semiotika John Fiske yang terdiri dari tiga level, yaitu 

realitas, representasi, dan ideologi. Serta menggunakan pendeketan kualitatif dengan 

tipe penelitian deskriptif. Tinjauan pustaka yang digunakan adalah Identitas Kota dan 

Budaya, Musik Video Sebagai Medium Transmisi Budaya, Band Indie dan Musik 

Alternatif, Identitas Kota dalam Musik Video, dan Semiotika Studi Tanda dan 

Representasi.  
 

Representasi identitas Kota Jakarta dalam musik video Bangkutaman ‘Ode Buat Kota’ 

menjadi sebuah gambaran alternatif terhadap identitas Kota Jakarta. Bangkutaman 

memberikan gambaran terkait dengan identitas Kota Jakarta melalui landmarks yang 

berada di sana, permasalahan tata kota yang terpusat sehingga menimbulkan 

permasalahan seperti kemacatan, banjir, dan tidak keteraturan wilayah, ruang terbuka 

hijau dan pembangunan infrastruktur kota, serta nilai historis Kota Jakarta. Setiap 

bahasan tersebut menunjukkanbahwa Bangkutaman berusaha memunculkan sebuah 

kritik dan harapannya terhadap Kota Jakarta melalui medium alternatif sebuah musik 

video. 

 

Kata kunci: Representasi, Identitas Kota, Jakarta, Musik Indie, 

Bankutaman 
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PENDAHULUAN 

Penelitian ini berfokus pada identitas Kota Jakarta yang digambarkan dalam 

musik video ‘Ode Buat Kota’ oleh Bangkutaman. Sehingga penelitian ini hanya 

melihat gambar dan running text sebagai gambaran Kota Jakarta seperti yang berusaha 

disampaikan di dalam musik video tersebut. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena 

penggambaran sebuah identitas disajikan dengan cara menampilkan sebuah gambaran 

Kota Jakarta yang lengang tetapi tidak seperti fakta yang ada dan dalam pemberitaan 

diberbagai media, selain itu musik video ini menambahkan sebuah teks mengenai 

jumlah kepadatan penduduk serta kendaraan di Jakarta sehingga menimbulkan 

perbedaan yang berkaitan dengan identitas Kota Jakarta. Melalui musik video dengan 

penggambilan gambar dan simbol-simbol yang berkaitan dengan Kota Jakarta, selain 

itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan 

makna dan simbol yang terbentuk di dalam musik video yang dibuat oleh 

Bangkutaman.  

Pemilihan musik video sebagai wadah untuk mendeskripsikan sebuah identitas 

merupakan keunikan dari penelitian ini selain itu karena menggunakan dua medium 

yang berbeda yaitu melalui sebuah musik video yang diambil peneliti hanya berupa 

tagambar dari Kota Jakara dan teks, oleh karena itu dengan musik video tersebut band 

Bangkutaman ini mengeksperesikan lagunya yang berjudul ‘Ode Buat Kota’ sebagai 

gambaran perbedaan terhadap Kota Jakarta. Peneliti hanya mengambil potongan 

gambar dan running text karena melihat adanya fenomena yang dihadirkan secara 

berbeda melalui kedua medium tersebut, sehingga peneliti melihat keunikan ketika 

Kota Jakarta digambarkan melalui dua hal yang berbeda 

Di dalam musik video Bangkutaman ini terlihat cuplikan gambaran Jakarta 

yang sangat lengang diwakilkan dari jalan-jalan Jakarta yang terkam pada video 

Bangkutaman, tidak seperti fakta-fakta yang terkait dengan keramaian kondisi jalan 

yang ada di Jakarta. Tetapi jika dilihat melalui teks yang berusaha ditampilkan di dalam 

musik video tersebut, terlihat perbedaan realitas antara gambaran visual dengan teks 

yang dimunculkan, menimbulkan perbedaan terkait dengan Identitas Kota Jakarta, 



karena sesuai dengan identitas yang sudah di bentuk Kota Jakarta, tentu saja hal ini 

sangat berkebalikan dengan apa yang sudah menjadi ciri khas dari Kota Jakarta, karena 

sebagai pusat pemerintahan dan pusat kota, tentunya Jakarta menjadi sebuah kota yang 

penuh harapan bagi para imigran yang mengadu nasib di Jakarta. Sehingga Kota 

Jakarta merupakan percontohan dari kota-kota lain yang ada di Indonesia.  

Menurut John Sirjamaki (1964) kota adalah pusat komersial dan industri, 

merupakan kependudukan-kependudukan dengan tingkat pemerintah sendiri yang 

diatur oleh pemerintah kota. Kota-kota itu juga merupakan pusat-pusat untuk belajar 

serta kemajuan kebudayaan. Fakta yang terbentuk dari pernyataan tersebut 

menjelaskan bahwa pembentukan sebuah kebudayaan atau ciri khas sebuah kota 

menjadi salah satu aspek penting sebagai pembentukan identitas kota, melalui media 

modern pembentukan kebudayaan atau identitas disampaikan melalui medium yang 

berbeda, misal saja dari seni mural, seni tari ataupun pemutaran-pemutaran film yang 

berkaitan dengan kota tersebut dalam membangun identitasnya. 

Kota juga tersusun atas jaringan utilitas yang berada di bawah permukaan 

tanah. Bangunan gedung di atas baik yang digunakan untuk tempat tinggal, bisnis, 

industri, pusat pemerintahan maupun transportasi akan terhubung dengan jaringan 

utilitas umum yang ada di bawah tanah seperti jaringan air bersih, kabel telepon, 

saluran pengolahan limbah, bak-bak penampungan, gorong-gorong, saluran irigasi dan 

pengendali banjir (Branch, 1996).  Sehingga karakteristik kota menurut Zukin (1995); 

1. Masyarakat multietnis – heterogen 

2. Pembagian kerja atau tugas jelas dan tegas 

3. Sekuler 

4. Mobilitas tinggi 

5. Berkesadaran gender 

6. Dominan industrialisasi konsumtif 

7. Menghargai waktu luang 

8. Kesadaran teknologi tinggi 



9. Simbol konkret urban berupa; gedung-gedung pencakar langit, gedung atau 

bank, gedung kesenian, pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, toserba, 

tempat ibadah, tempat pariwisata 

Hal ini memunculkan presepsi bahwa penduduk Kota Jakarta banyak yang 

berdatangan dari daerah lain selain Jakarta, faktor-faktor yang menyebabkan 

banyaknya jumlah pendatang juga bermacam-macam, sehingga kepadatan yang terjadi 

di Kota Jakarta pun akan terus bertambah. Yang tidak dapat dihindarkan dan dapat 

langsung dirasakan dampaknya dari peningkatan penduduk kota Jakarta adalah kondisi 

jalan Kota Jakarta yang akan mengalami kemacatan sehingga dapat memunculkan 

fakta yang baru yaitu identitas Kota Jakarta sebagai kota yang macat dan padat 

penduduk. Selain kemacatan dan kepadatan penduduk, pusat perbelanjaan di Kota 

Jakarta juga memiliki jumlah yang tidak sedikit. Bangkutaman berusaha untuk 

menampilkan sebuah penggambaran tentang Kota Jakarta melalui medium musik video 

dengan memunculkan musik, video dan teks sebagai acuan dalam mengetahui Kota 

Jakarta.  

 

“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, 

sehingga penggambaran budaya yang berusaha disampaikan Bangkutaman bisa 

melalui musik video yang di dalamnya terdapat pada penggunaan tanda dan simbol. 

Representasi merupakan bagian yang penting pada produksi makna.  

 



PEMBAHASAN 

Pada bagian kemudian akan dibahas mengenai pertanyaan yang telah 

dilampirkan dalam rumusan masalah yang terdapat pada bab sebelumnya, yaitu 

mengenai representasi identitas Kota Jakarta dalam musik video Bangkutaman ‘Ode 

Buat Kota’. Selanjutnya pada tahap ini penulis akan menganalisis menggunakan tiga 

level semiotika dari John Fiske, yang kemudian akan dibagi menjadi level realitas, level 

representasi dan level ideologi. Bagian yang akan dianalisis berdasarkan semiotika 

John Fiske adalah dengan melihat dan mencermati tanda yang terdapat di dalam musik 

video tersebut dengan memotong scene per scene yang merupakan potongan gambar 

dari musik video tersebut yang kemudian dianalisis menggunakan ketiga level dari 

John Fiske. 

 Kota terdiri atas dua aspek (Soetomo, 2009). Aspek pertama adalah aspek fisik, 

yaitu ruang, landscape, bangunan, tata ruang kota, atau alam  yang melingkupi  (dan 

sebagai wadah) kota. Aspek kedua adalah aspek  manusianya,  baik  manusia  sebagai  

individu  maupun  masyarakat yang  tinggal  dan  berkegiatan  dalam  kota.  Masyarakat  

ini  tidak  harus tinggal atau menetap dalam sebuah kota. Masyarakat yang tinggal di 

luar kota tetapi beraktivitas di kota maupun pendatang yang telah tinggal dan 

beraktivitas di kota juga bisa jadi menjadi aspek manusia yang turut membangun 

sebuah kota. 

 Sehingga dalam pembentukan sebuah identitas kota, maka yang berkembang 

tidak hanya aspek fisik, tetapi juga manusianya. Dua lapisan tersebut turut serta dalam 

proses pembentukan identitas sebuah kota yang tidak hanya berhenti sampai pada satu 

titik, tetapi juga akan selalu berkembang. Di dalam bab ini juga akan dibahas sekaligus 

menganalisis terkait dengan aspek fisik yang tergambar di dalam musik video 

Bangkutaman dalam lagu ‘Ode Buat Kota’, nantinya akan dilihat bagian-bagian 

landscape perkotaan Jakarta yang menjadi sebuah identitas Kota Jakarta. 

 Setelah melihat identitas kota secara fisik melalui gambaran landscape dari 

musik video Bangkutaman ‘Ode Buat Kota’, maka terkait dengan metode yang 

digunakan selanjutnya adalah melihat makna yang terkandung di dalam setiap 



potongan scene yang ada di dalam musik video tersebut, yang kemudian pada tahap ini 

penulis akan menjelaskan bagaimana sebuah realitas yang terbentuk sehingga dengan 

adanya musik video ini kemudian realitas yang telah terbentuk menjadi sebuah realitas 

yang semu dan dipertanyakan terkait dengan sebuah gambaran identitas Kota Jakarta 

itu sendiri. Selanjutnya penulis akan melihat unsur-unsur teknis yang berkaitan dengan 

proses pengambilan gambar terhadap landscape dari Kota Jakarta tersebut, dengan 

melihat keterkaitan proses pengambilan gambar dengan tata kota yang disuguhi 

melalui musik video Bangkutaman ‘Ode Buat Kota’. Dengan melihat teknik 

pengambilan gambar tersebut maka akan dikaitkan dengan makna yang terdapat di 

dalam setiap potongan gambar atau scenes.  

Pembagian analisis John Fiske  (dalam Wibowo, 2011) memaparkan tiga proses 

yang terjadi dalam representasi yaitu yang pertama adalah level realitas dalam bahasa 

tulis, representasi tersurat dalam dokumen wawancara transkrip dan sebagainya. Dalam 

televisi, tersirat dari perilaku, make up, pakaian, ucapan, gerak-gerik dan sebagainya. 

Selanjutnya pada level representasi elemen di atas kemudian ditandakan secara teknis. 

Dalam bahasa tulis seperti kata, proposisi atau kata sambung, kalimat, foto, caption, 

grafik dan sebagainya. Dalam TV seperti kamera, musik, tata cahaya dan lain-lain. 

Elemen tersebut ditransmisikan ke dalam kode representasional yang menggambarkan 

bagaimana objek menyampaikan pesan melalui karakter, narasi, setting, dialog dan 

lain-lain. Dan yang terakhir adalah level ideologi Semua elemen diorganisasikan dalam 

koherensi dan kode-kode ideologi, seperti individualism, liberalisme, sosialisme, 

patriarki, ras, kelas, materialisme dan sebagainya. 

Pada sub bab landmarks ini maka akan dibahas melalui level ideologi 

berdasarkan semiotika Fiske, yang artinya adalah keterkaitan landmarks tersebut dalam 

proses pembentukan sebuah identitas. Di dalam gambar yang bertempat di Perempatan 

Sarinah yang kemudian merupakan sebuah tempat perbelanjaan dengan segala 

kesibukan yang dimilikinya sehingga mobiltas masyarakat Kota Jakarta dapat terlihat 

melalui nudes yang dimiliki oleh perempatan Sarinah ini, masyarakat Kota Jakarta 

dapat menuju satu titik yang sama melaui perempatan tersebut, sehingga perempatan 



tersebut menjadi sebuah saksi dalam perkembangan kehidupan masyarakat Kota 

Jakarta. Kota terdiri atas dua aspek (Soetomo, 2009) Aspek pertama adalah aspek fisik, 

yaitu ruang, landscape, bangunan, tata ruang kota, atau alam  yang melingkupi  (dan 

sebagai wadah) kota. 

Hal ini seperti yang disebutkan oleh Lefebvre (1991) dikenal sebagai 

representations of space dimana konsep ruang yang tercipta terhadap objek tersebut 

dipandang sebagai suatu tanda representasi yang kedudukannya nyata secara verbal 

dalam ruang. Sehingga sebuah ikon yang berada di dalam ruang kota memiliki arti dan 

makna yang tidak hanya terbentuk melalui wujud fisik sebagai sebuah monumen atau 

patung. “Conception of space tend , with certain exceptions to which I shall return, 

towards a system of verbal (and therefore intellectually worked out) signs” (Lefebvre, 

1991). Kehadiran objek tersebut di dalam masyarakat adalah sebagai suatu perwakilan 

atau tanda dengan intervensi dalam ruang secara fisik yang digunakan untuk mengenali 

ruang secara keseluruhan. 

Selain itu objek yang dipandang tidak berperan hanya sebagai sebuah objek, 

tetapi ketika objek tersebut melekat pada keseharian masyarakat maka kehadiran objek 

tersebut memiliki peran penting dalam sebuah pembangunan idnentitas kota oleh 

Lefebvre disebut sebagai representational space dimana ruang secara fisik 

dihuni secara langsung dan memiliki simbol atau asosiasi dengan suatu hal yang 

lebih secara nonverbal dan tanpa tanda. “Space as directly lived through its 

associated images and symbols, and hence the space of ‘inhabitants’ and 

‘users’…” (Lefebvre, 1991: 39).  

Jika dilihat melalui landmarks Kota Jakarta maka Kota Jakarta memiliki versi 

ideal sendiri terhadap gambaran sebuah Kota. Tetapi keseimbangan yang berusaha 

ditampilkan pun belum terlihat. Salah satunya dengan masyarakat, sebagai fungsi kota 

dalam memberikan kenyamanan pada masyarakat, maka jika dilihat Kota Jakarta 

belum memenuhi standard tersebut sebagai sebuah Kota. Jika dilihat terlalu banyak 

pembangunan Kota Jakarta, sehingga melupakan sisi ikonik apa yang akan ditunjukkan 

sebagai sebuah Kota. Maka Jakarta pun akan terlahir kembali dengan identitas yang 



berbeda, karena latar belakang yang membentuk Kota Jakarta tidak lagi melalui sebuah 

kearifan lokal yang dimiliki Jakarta, melainkan sebuah pembangunan lah yang dapat 

diidentifikasi sebagai salah satu ciri khas Kota Jakarta. 

Sebagai pusat kota, Jakarta memiliki akses yang menjadi sebuah panutan tata 

kota di perkotaan lainnya, oleh karena itu tata Kota Jakarta tidak dapat dipungkiri 

memiliki pertumbuhan sebagai sebuah kota yang cepat. Selain itu, pembangunan dari 

segi fisik pun dapat terlihat, banyaknya gedung pencakar langit pada menit 00:34 yang 

menandakan sebuah babak pertumbuhan ekonomi dimulai. Kondisi jalan raya yang 

memiliki akses busway, dan perlebaran jalan raya. Meskipun tidak sesuai dengan 

pertumbuhan kendaraan pribadi, tetapi perlebaran jalan ini menawarkan sebuah solusi 

yang terpampang nyata. Melihat jalan raya yang terus berkembang, menandakan 

sebuah permintaan tinggi terkait dengan penggunaan kendaraan pribadi, sehingga 

permerintah Jakarta dituntut untuk memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan 

hidup yang meningkat, sehingga disatu sisi realita yang berada di Jakarta tidak semua 

lapisan masyarakat membutuhkan kebutuhan tersebut. 

Maka akan terjadi ketimpangan antara lapisan masyarakat lainnya, melihat 

kesejahteraan masyarakat menengah keatas yang selalui dipenuhi, tetapi bagi mereka 

yang tidak dapat menyentuh lapisan tersebut tidak dapat merasakan kesejahteraan yang 

sama dengan masyarakat menengah keatas. Dilansir melalui detiknews.com (08/08/17) 

“pukul 09.25 WIB, kemacetan menuju Kuningan terjadi sejak perempatan Jalan Duren 

Tiga Raya. Tak cuma di jalur biasa, kemacetan juga terasa di busway. Bus Trans 

Jakarta antre panjang karena bus harus keluar busway menjelang Halte Mampang 

Prapatan dan melintas di jalur biasa. Itu karena ada pembangunan halte baru. Selain 

itu, beton pembatas busway dan jalur biasa juga sudah dibongkar” pembangunan yang 

terus dilakukan ini menandakan sebuah proyek pemerintah yang mendengarkan 

keluhan masyarakat, melihat Jakarta yang macat tentu saja pemerintah melakukan 

aksinya dalam sebuah pembangunan. Akan tetapi akibat ketidaksesuaian antara 

pengguna kendaraan pribadi dengan pembangunan, maka proses pembangunan ini 

akan berjalan seperti tidak menimbulkan dampak. 



Kemudian  wilayah kota dibagi dalam 5 (lima) zona penggunaan lahan yaitu:  

 

Gambar 3.1.Tata Ruang Konsentrik 

Sumber : geoinfo.com 

 

1. Lingkaran dalam terletak pusat kota (central business distric atau CBD) 

yang terdiri bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar dan 

pusat perbelanjaan  

2. Lingkaran kedua terdapat jalur peralihari yang terdiri dari: rumah-

rumah sewaan, kawasan industri, dan perumahan buruh.  

3. Lingkaran ketiga terdapat jalur wisma buruh, yaitu kawasan perumahan 

untuk tenaga kerja pabrik. 

4. Lingkaran keempat terdapat kawasan perumahan yang luas untuk 

tenaga kerja kelas menengah. 

5. Lingkaran kelima merupakan zona penglaju yang merupakan tempat 

kelas menengah dan kaum berpenghasilan tinggi. 

Memiliki konsep yang terpusat tentu saja kegiatan inti dari Kota Jakarta ikut 

terpusat sesuai dengan wilayah primer yang dimiliki oleh peraturan daerah Kota 

Jakarta. Maka persaingan yang berada di Kota Jakarta pun semakin ketat, karena tidak 

bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, maka akan terjadi kesenjangan yang 

sangat terlihat dari pola perkotaan yang seperti itu. Yang nantinya terlihat adalah 

tentang bagaimana sektor pekerjaan itu diperuntukan, bagi orang-orang yang memiliki 

pendidikan yang tinggi maka akan berdiri tegak di dalam wilayah-wilayah primer, 



sedangkan yang tidak memiliki dasar pendidikan yang tinggi maka akan lebih berusaha 

kerasa pada sektor-sektor pekerjaan yang ilegal.  

Kota Jakarta sebagai salah satu kota besar dengan image metropolitan yang 

memiliki berbagai macam pertumbuhan di dalamnya, salah satunya adalah 

pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa dikendalikan dengan seketika, sehingga akan 

terlihat berbagai macam dampak yang turut tumbuh bersamaan dengan ekonomi 

tersebut. Salah satunya adalah mengenai kehijauan sebuah lingkungan dengan kondisi 

padat penduduk.  

Oleh karena itu, di dalam musik video Bangkutaman ini diperlihatkan beberapa 

sudut-sudut Kota Jakarta yang marak akan pertumbuhan kawasan industrialisasi, tetapi 

minim akan pertambahan sebuah wiliyah hijau yang dibutuhkan masyarakat dalam 

memenuhi haknya untuk hidup sehat, kemudian dalam sub bab ini juga akan dijelaskan 

terkait dengan pertumbuhan sektor industrialisasi yang melekat dengan Kota Jakarta 

sebagai kota metropolitan. Sehingga di dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai 

penggambaran Bangkutaman tentang Kota Jakarta melalui bagian-bagian dari jalur 

hijau Kota Jakarta, sehingga keterkaitan antara identitas sebuah kota dapat melekat 

melalui sebuah pola dan kebiasaan dari kota itu sendiri.  

Jakarta merupakan wilayah perkotaan. Jika dilihat dari potongan gambar yang 

dianalisis maka terlihat dengan jelas pembangunan Jakarta di dalam sektor industrial 

memang sangat gencar. Terlebih lagi, di beberapa potongan gambar terlihat bahwa, 

banyak sekali kawasan industrial yang dibangun, kawasan perbelanjaan seperti mall 

pada menit 00:16 yang menandakan kebutuhan masyarakat perkotaan yang meningkat. 

Sehingga hadirnya sebuah ruang terbuka hijau dibutuhkan dalam tahap sebuah wilayah 

yang sudah menjadi perkotaan.  

Kemudian dapat dilihat bahwa karena telah dianggap mampu dalam 

mengkooridnasikan segala peraturan yang telah dibuat, maka perkotaan sudah 

seharusnya memiliki komponen jalur hijau.  Karena banyaknya proses pembangunan 

yang berada di kota, hal ini kemudian yang menjadikan baik pemerintah maupun 

masyarakat lupa akan betapa pentingnya jalur hijau di dalam sebuah kota, karena telah 



mengalami proses urbanisasi yang begitu hebat, beberapa komponen yang termasuk 

dalam pembangunan kota sering kali tertinggalkan. Perkembangan kota-kota tersebut 

diiringi oleh perubahan positif dan negatif.  Perubahan positif yang terlihat adalah 

pertumbuhan ekonomi yang cepat. Hal ini menciptakan dinamika perkotaan, perubahan 

penggunaan lahan, serta munculnya permukiman legal dan ilegal serta permasalahan 

lain. Selain itu, wilayah perkotaan yang semakin tumbuh dan berkembang juga 

menyebabkan berkembangnya heterogenitas yang menunjukkan perbedaan sosial 

penduduknya (Mc Gee, 1995). 

Sehingga dalam taraf perkembangan unsur urban dan ketekaitannya dengan 

pembangunan Ruang Terbuka Hijau pada musik video Bangkutaman adalah 

bagaimana sebagai sebuah band indie dapat membentuk kritik terhadap Kota Jakarta, 

yang didasari dari footage Kota Jakarta, dengan menimbulkan banyak presepsi yang 

berkaitan dengan Kota Jakarta. Kemudian, yang dapat diambil pada sub bab ini adalah 

terkait dengan budaya urban bagi masyarakat dan pemerintah Kota Jakarta yang 

tumbuh dan berkembang dengan begitu pesatnya, sehingga melupakan unsur lain dari 

Kota Jakarta, yaitu lingkungan. Yang sejatinya merupakan bantuan dalam mengatasi 

permasalahan yang ada di Kota Jakarta.  

Karena Kota Jakarta mempunyai aspek historis, maka dalam hal ini akan 

diinterpretasi lebih jauh bagaimana bentuk ciri khas historis yang ditawarkan sehingga 

mempunyai makna lebih bagi yang berada disekitar kawasan tersebut, dan bagaiman 

pemerintah memperlakukan aspek historis tersebut. Kemudian yang menjadi menarik 

adalah dengan media musik video maka tentu saja, pengambilan gambar di kawasan 

historis Kota Jakarta memiliki beberapa makna, sehingga akan erat dengan kaitan 

sebagai unsur representasi Kota Jakarta dalam sebuah identitas historis tersebut. Selain 

itu menurut Wikantiyoso (2006) Aspek historis dan pengenalan “image” yang 

ditangkap oleh warga kota menjadi penting dalam pemaknaan identitas kota, atau citra 

kawasan. Sehingga aspek historis yang melekat pada masyarakat berusaha ditampilkan 

melalu musik video Bangkutaman ‘Ode Buat Kota’. 



Dalam sub bab yang membahas terkait dengan aspek historis yang membentuk 

dan turut menjadi bagian identitas  Kota Jakarta. Watson (2007) identitas merupakan 

suatu konsep yang kompleks, di dalamnya terdapat identitas individu yang terhubung 

dengan identitas kelompok sebagai bagian dari karakteristik-karakteristik umum 

seperti nasionalitas, gender, sosial-ekonomi, keluarga, agama, etnis dan budaya. 

Menunjukkan kompleksitas identitas dan dapat dilekatkan pada banyak aspek 

tergantung tujuan apa konsep identitas digunakan. Sehingga, apa yang berusaha 

digambarkan oleh Bangkutaman dalam bentuk visual yaitu musik video adalah sebuah 

bentuk ingatan masa lalu yang berhubungan dengan etnis dan budaya yang sempat 

berada di Kota Jakarta. 

Melalui musik video Bangkutaman ini juga dapat dilihat bahwa Bangkutaman 

tidak hanya menghadirkan seni dalam bentuk musik tetapi juga mampu mengangkat 

sejarah Kota Jakarta yang diwakili oleh beberapa gambar-gambar Kota Jakarta. “The 

meanings of places may be rooted in the physical setting and object and activities, but 

they are not property of them – rather they are property of human intentions and 

experiences” (Edward Relph, 1976). Bangkutaman dengan menghadirkan wilayah dan 

tempat yang memiliki keterkaitan penuh dengan aktivitas masyarakatnya maka seperti 

pada sejarah yang seharusnya menjadi perbincangan menarik pada sebuah 

pertumbuhan kota, tetapi sayangnya dengan fakta yang semakin kabur terkait dengan 

perkembangan sejarah maka masyarakat Kota Jakarta pun semakin tertinggal jauh 

dengan sejarah yang pernah melekat terhadap tempat yang ditinggalinya. 

Karena sikap masyarakat yang memiliki individualisme dalam taraf yang cukup 

tinggi maka terlihat dari proses penggambaran melalui realitas dan representasi yang 

terkait dengan nilai historis Kota Jakarta nampak usang dan tidak diperhatikan. Padahal 

jika diulik masih banyak cerita dan kesan yang dapat membentuk sebuah identitas kota, 

oleh karena itu dapat dilihat melalui sebuah proses representasi melalui musik video 

bahwa Bangkutaman memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan penggambaran 

Kota Jakarta melalui nilai historis yang berada pada bagian-bagian dari wilayah Kota 

Jakarta. Melihat dari sisi yang berbeda menjadi sebuah ciri khas dari musik video yang 



ber latarbelakang perkotaan, dengan demikian Bangkutaman mampu menghasilkan 

sebuah realitas baru terkait dengan wilayah-wilayah bersejarah yang berusaha 

ditampilkan melalui sebuah medium musik video. 

KESIMPULAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk menjawab representasi 

identitas Kota Jakarta dalam musik video Bangkutaman ‘Ode Buat Kota’ di dalam 

penelitian ini telah ditemukan beberapa kesimpulan yang dihasilkan melalui metode 

analisis John Fiske yang terdiri dari tiga level representasi yaitu pada level realitas, 

level representasi dan level ideologi. Ketiga level ini kemudian yang pada akhirnya 

dapat mengupas pertanyaan pada rumusan masalah terkait dengan representasi 

identitas Kota Surabaya dalam musik video Bangkutaman ‘Ode Buat Kota’ yang 

kemudian didukung oleh teori-teori identitas kota yang dapat mendukung 

penggambaran identitas kota dalam musik video Bangkutaman ini. 

 Melalui musik video Bangkutaman diperlihatkan bahwa Kota Jakarta dapat 

terdeteksi melalui sebuah penanda Kota Jakarta yaitu landmarks yang berada di jalanan 

Kota Jakarta. Melalui ciri fisik beberapa landmarks yang tertangkap di dalam musik 

video Bangkutaman berjalan beriringan dengan pembangunan terus menerus yang 

dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta. Sehingga dalam hal ini akan membentuk 

sebuah ketertarikan baru yaitu berupa kemajuan Kota Jakarta dalam hal pembangunan 

sebuah Kota. Tetapi kemudian melalui landmarks peneliti dapat melihat bahwa Kota 

Jakarta masih memiliki identitasnya sebagai Kota Jakarta pada masa lampau, karena 

melalui landmarks Kota Jakarta memiliki sebuah keunikkan yang berkaitan dengan 

sejarah Kota Jakarta itu sendiri. 

 Dibalik itu semua identitas lama Kota Jakarta tergeser oleh identitas baru yang 

dimiliki Kota Jakarta. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah Kota Jakarta 

terlihat dari beberapa bangunan yang berdiri megah. Masing-masing bangunan tersebut 

menandakan kuasa salah satu golongan. Kini Kota Jakarta hadir dengan berbagai 

identitas yang terbentuk seketika dengan melihat Kota Jakarta tidak hanya melalui 

sebuah penanda kota. Identitas yang melekat menjadi sebuah versi baru dari Kota 



Jakarta. Lalu kemudian Bangkutaman melalui ‘Ode Buat Kota’ membuat Kota Jakarta 

seperti apa yang mereka inginkan, yaitu terdapat berbagai kritik yang tercantum dalam 

running text yang ada, kemudian menjadi sebuah harapan terhadap Kota Jakarta seperti 

apa yang selama ini tergambarkan oleh media, yaitu Jakarta yang banjir, lalu kemudian 

Jakarta yang macat dan Jakarta yang tidak aman bagi masyarakatnya sendiri. 

 Realita yang berusaha ditampilkan oleh Bangkutaman melalui medium musik 

video tidak sesuai dengan gambaran Kota Jakarta pada umumnya. Kemudian hal ini 

dibenturkan dengan informasi yang di dapat melalui running text bahwa Kota Jakarta 

merupakan kota yang memiliki berbagai permasalahan. Selain itu melalui tata kota, 

Jakarta masih belum memiliki keberhasilan dalam membentuk tata kota sebagaimana 

perkotaan pada umumnya, kegiatan yang memusat membuat permasalahn Kota Jakarta 

semakin bertambah. Oleh karena itu hadirnya Bangkutaman membenturkan realita 

Jakarta pada umumnya dengan musik video adalah sebagai sebuah bentuk kritik 

sekaligus pengharapan bagi Kota Jakarta. 

 Kondisi Ruang Terbuka Hijau dan gaya urban juga menjadi pembahasan pada 

bab sebelumnya. Ruang Terbuka Hijau melalui jalur hijau pada Kota Jakarta masih 

sedikit untuk wiliayah dan jumlah masyarakat Kota Jakarta. Beberapa fakta yang 

ditunjukkan pada running text yang menyebutkan bahwa banyaknya pertambahan 

jumlah kendaraan pribadi membuat kondisi Jakarta menjadi semakin memilukan. 

Karena masyarakat menghabiskan waktu yang berlebih di jalanan Kota Jakarta. Maka, 

sudah seharusnya fasilitas jalur hijau bertambah karena selain untuk penyeimbang 

ekosistem lingkungan juga untuk meningkatkan kondisi psikologis pengguna jalan 

raya.  

 Nilai historis dari Kota Jakarta tidak hanya berdasarkan tempat-tempat maupun 

wilayah yang sudah pasti bersejarah, melainkan wilayah yang memiliki kedekatan 

dengan masyarakat juga bisa disebut sejarah. Pada sub bab nilai historis, peneliti 

memperlihatkan bangunan-bangunan yang sudah murung akibat perbedaan zaman 

yang terjadi pada Kota Jakarta. Beberapa dari tempat tersebut bahkan dikenal sebagai 

tempat yang sangat ikonik. Yang kemudian ikut mati bersama dengan perkembangan 



wilayah lainnya yang semakin tinggi menjulang. Mati dan redupnya pasar-pasar 

tradisional ini juga dibarengi dengan pertumbuhan kawasan perbelanjaan elit yang 

menjanjikan sebuah kenyamanan dan rasa gengsi. Nyatanya memang urbanisme benar-

benar terjadi di Kota Jakarta. 

 Dengan demikian reprsentasi identitas Kota Jakarta dalam musik video 

Bangkutaman ‘Ode Buat Kota’ menunjukkan potret Kota Jakarta sesuai dengan 

harapan Bangkutaman yang diwakili dengan berbagai potongan gambar, yaitu Kota 

Jakarta yang lengang, damai serta terhindar dari masalah kemacatan dan banjir. 

Sebagai sebuah perkotaan perlu dipertanyakan memang kelayakkan dari Kota Jakarta 

karena peraturan dan kebijakan yang telah dibuat tidak diberlakukan seketat dan 

sedisplin mungkin sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi 

Kota Jakarta. Selain itu Bangkutaman juga berusaha untuk memperlihatkan realita baru 

yang dibangun melalui harapan masyarakat Kota Jakarta, sehingga Kota Jakarta tidak 

terlahir sebagaimana Kota Jakarta dalam kondisi sehari-harinya, melainkan Jakarta 

yang jauh lebih baik. 
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