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ABSTRAK 

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji representasi 

mengenai nasionalisme yang dikemas melalui media massa. 

Nasionalisme terhadap Indonesia dimunculkan melalui rangkaian teks 

yang terdapat dalam video klip dari Band Blingsatan dengan judul 

Berbeda Merdeka. Lagu Berbeda Merdeka pada dasarnya bercerita 

bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia harus saling bersatu dan tidak 

mudah terpecah belah karena konflik yang dilatar belakangi oleh 

perbedaan budaya. Video Klip Berbeda Merdeka pun kemudian 

digunakan sebagai materi promosi untuk album “Berbeda Merdeka”. 

Blingsatan mengangkat konsep semangat persatuan nasionalisme sebagai 

solusi atas konflik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan budaya yang ada 

di Indonesia karena pada dasarnya Indonesia adalah negeri yang 

memiliki beragam budaya yang berbeda-beda  

Peneliti menggunakan analisis Semiotika John Fiske untuk 

menganalisis setiap scene yang dipilih. Kerangka analisis semiotika John 

Fiske yang digunakan adalah level realitas, level representasi, dan level 

ideology. Dari level realitas akan dianalisis bagaimana perilaku, ucapan, 

gerakan dan ekspresi dari temuan yang dianalisis menunjukkan bahwa 

video klip Berbeda Merdeka merepresentasikan nasionalisme di 

Indonesia ke dalam prinsip-prinsip yang membangun semangat 

nasionalisme seperti kesamaan, kesatuan dan kebebasan 
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PENDAHULUAN 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana representasi nasionalisme 

dalam video klip “Berbeda Merdeka” oleh Group Band Blingsatan. 

Nasionalisme disini ditampilkan melalui adegan-adegan dalam video klip 

“Berbeda Merdeka” oleh Group band Blingsatan.  

“Berbeda Merdeka” dapat memberikan inspirasi kepada para pemuda 

yang memiliki keberagaman pemikiran terhadap suatu hal sehingga dapat 

memunculkan persatuan bagi mereka. Disadur melalui situs 

https://ronascent.biz/2013/09/berbeda-merdeka-simbol-nasionalisme-blingsatan-

di-album-ketiga/ (diakses pada 28 mei 2017) Arief (Bassist Blingsatan) 

menuturkan bahwa “Indonesia tuh sebenernya heterogen, terlebih dalam dekat-

dekat ini terlalu banyak konflik yang sampe berdarah-darah. (Jadi) kita disini 

kasih pesan bahwa kemerdekaan itu sebenernya adalah menghargai sebuah 

perbedaan”  

Kohn (1984) berpendapat bahwa nasionalisme merupakan suatu paham 

yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada 

negara dan bangsa. Yang dimaksud adalah warga negara harus menyerahkan 

jiwa dan raga, pemikiran, tenaga dan waktu kepada bangsa dan negaranya 

sebagai bentuk tanggung jawab warga negara untuk memajukan bangsa dan 

negaranya sebagai bentuk kesetiaan secara sukarela 

“Berbeda Merdeka” merupakan salah satu lagu Nasionalisme yang 

dibawakan oleh band beraliran punk rock.hal ini sangat berbeda dengan 

mayoritas lagu nasionalisme yang ada di Indonesia pada umumnya didominasi 

oleh industri label rekaman yang banyak berisi musik beraliran Pop dan Rock 

seperti beberapa band tanah air sempat tenar dengan karya karya yang 

mengandung unsur nasionalisme diantaranya Cokelat band dengan lagu “Merah 

Putih”, band Netral dengan lagu “Garuda di Dadaku” dan beberapa band tanah 

air lainya. 

https://ronascent.biz/2013/09/berbeda-merdeka-simbol-nasionalisme-blingsatan-di-album-ketiga/
https://ronascent.biz/2013/09/berbeda-merdeka-simbol-nasionalisme-blingsatan-di-album-ketiga/


Signifikansi pesan dalam sebuah lagu yang ingin disampaikan pemusik 

kepada para pendengarnya sering kali mengalami kegagalan, karena sebagian orang 

yang tidak dapat merepresentasikan pesan yang terkandung dalam lagu tersebut, 

Begitu juga Blingsatan. Penambahan konten visual menjadi salah satu upaya 

merepresentasikan pesan yang terkandung dalam  lagu “Berbeda Merdeka”, sehingga 

terbentuk sebuah gabungan antara konten audio dengan visual dalam musik yang 

diesbut dengan Video Klip. 

Ida (2014) menjelaskan bahwa ada dua hal penting dalam representasi. 

Pertama, apakah seseorang, kelompok, atau gagasan tersebut ditampilkan 

sebagaimana mestinya. Hal ini mengacu apakah seseorang atau kelompok itu 

diberitakan apa adanya, atau diburukkan. Penggambaran bisa menjadi 

pengggambaran yang buruk dan memarjinalkan seseorang atau kelompok. Disini 

hanya citra buruk yang ditampilkan sementara sisi yang baik luput dari pemberitaan. 

Kedua, bagaimana representasi tersebut ditampilkan. Dengan kata lain, kalimat, 

aksentuasi dan bantuan gambar macam apa seseorang, kelompok, atau gagasan 

tersebut ditampilkan pada khalayak 

Dalam desain komunikasi visual  gambar merupakan bagian yang  terpenting 

untuk membentuk suatu tayangan yang memiliki durasi. Menurut Fachrudin (2012) 

teknik pengambilan gambar dapat mempengaruhi kesan psikoligis dari penontonnya. 

Teknik tersebut adalah Sembilan Ukuran Gambar yang berisi: 

1. Extreme Long Shot (ELS). Ukuran gambar ELS merupakan kekuatan yang 

ingin menetapkan suatu (peristiwa,pemandangan) yang sangat-sangat jauh. 

Teknik ini memberikan kesan luas dan keluarbiasaan suasana 

2. Very Long Shot (VLS), Gambar-Gambar Opening Scene atau Bridging Scene 

dimana penonton divisualkan adegan adgen seperti kolosal, kota metropolitan, 

dan sebagainya. Posisi kamera diletakan beragam seperti Top Angle yang 

dapat dilakukan dari Helicopter atau menggunakan Crane atau Jimmy jib. 

3. Long Shot (LS). LS dikenal sebagai Landscape format yang mengantarkan 

mata penonton kepada keleluasaan suatu suasana atau objek. 



4. Medium Long Shot (MLS). Setelah gambar LS ditarik grafis imajine lalu di-

zoom in sehingga lebih padat, maka masuk kepada MLS. Angel MLS sering 

digunakan untuk memperkaya keindahan gambar 

5. Medium Shot (MS). Shot ini berisi pengambilan gambar yang diambil dari 

pinggul objek seseorang sampai kepala objek seseorang. Pengambilan gambar 

ini seringkali digunakan untuk Scene wawancara, sehingga terlihat jelas 

ekspresi dan emosi dari objek terebut. 

6. Middle Close Up (MCU). Merupakan shot pelengkap dari shot MS dengan 

lebih menunjukan profil dari objek yang direkam. 

7. Close Up (CU). Shot ini berisi pengambilan gambar yang meliputi wajah 

objek seseorang, teknik ini dilakukan untuk lebih mendapat emosi dan ekpresi 

dari wajah objek 

8. Big Close Up (BCU). Shot ini merupakan shot yang lebih tajam dari CU,  

yang mampu mengungkapkan kedalaman pandangan mata, tekstur raut muka, 

dan emosional wajah seseorang. 

9. Extreme Close Up (ECU). Kekuatan ECU pada kedekatan dan ketajaman 

hanya focus pada satu objek. Digunakan untuk memperhebat emosi dan 

situasi yang dramatis, shot ini merupakan shot yang lebih tajam dari BCU. 

 

Selain memperhatikan ukuran gambar, penempatan lokasi sudut kamera atau 

Angle pengambilan gambar dari kamera tersebut mempunyai motivasi untuk  

membentuk kedalaman gambar dan menentukan titik pandang penonton dalam 

menyaksikan suatu visual dan membangun kesan psikologis gambar. 

 

Fachrudin (2012) menjelaskan Angle pengambilan gambar seperti berikut : 

 

1. High Angle (HA). Pengambilan gambar dengan meletakan kamera pada 

posisi yang tinggi. Memberikan kesan objek yang sedang berada dalam 

tekanan 



2. Eye Level (Normal). Tinggi kamera sejajar dengan garis mata objekyang 

dituju. Kesan psikologis yang disajikan adalah kewajaran, kesataraan atau 

sederajat. 

3. Low Angle (LA). Pengambilan gambar dengan meletakan tinggi kamera 

dibawah objek atau dibawah garis mata seorang. Adapun kesan psikologis 

yang ingin disajikan adalah objek tampak berwibawa 

Sobur (2013) menjelaskan bahwa semotika adalah suatu metode analisis atau 

ilmu untuk mengkaji tanda. Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, 

dan makna (meaning) ialah hubungan antara suatu objek atau ide dan suatu tanda. 

Littlejohn (1996) menyatakan bahwa konsep ini mengikat beberapa teori yang 

berhubungan dengan simbol, bahasa, wacana dan bentuk-bentuk non verbal, teori-

teori yang menjelaskan bagaimana tanda berhubungan dengan maknanya, dan 

bagaimana sebuah tanda disusun. Dengan kata lain, studi tentang tanda merujuk pada 

semiotik. Tanda tidak mengandung makna atau konsep tertentu, namun tanda 

memberi petunjuk yang seolah-olah menghasilkan makna menjadi sebuah 

interpretasi. Tanda akan bermakna bila diuraikan isi kodenya (decoded) menurut 

kesepakatan bersama dan aturan budaya yang dianut secara sadar maupun tidak sadar. 

Studi tentang semiotika tidak hanya mengarah pada “tanda” dalam realitas 

kehidupan sehari-hari, tetapi juga alasan mengapa tanda tersebut dibentuk. Bentuk-

bentuk tanda dapat berupa kata-kata, gambar, suara, gerakan tubuh, dan objek. Sistem 

tanda dibutuhkan untuk mempelajari tanda secara keseluruhan, karena satu tanda 

dengan tanda yang lain memiliki hubungan yang terikat. Menurut John Fiske dan 

John Hartley dalam Chandler (2002), fokus utama dari semiotik berada pada 

hubungan yang muncul pada sebuah tanda dan makna yang dikandungnya, serta 

bagaimana tanda-tanda tersebut diubah ke dalam bentuk kode-kode komunikasi. 

John Fiske dalam Vera (2014) mengungkapkan tentang kode-kode televisi 

(Television Codes) atau yang biasa disebut kode-kode yang digunakan dalam dunia 



pertelevisian. Menurut Fiske, kode-kode yang muncul atau yang digunakan dalam 

acara televisi tersebut saling berhubungan sehingga terbentuk sebuah makna.
 
 

Menurut Fiske (2004) menjelaskan bahwa sebuah realitas tidak muncul begitu 

saja melalui kode-kode yang ditampilkan, namun juga diolah melalui pengindraan 

serta referensi yang dimiliki oleh audiens sehingga kode tersebut akan dipersepi 

secara berbeda-beda oleh setiap orang. Dalam kode-kode televisi yang diungkapkan 

dalam teori John Fiske, peristiwa yang ditayangkan dalam dunia televisi telah di 

encoding oleh kode-kode sosial yang terbagi dalam tiga level sebagai berikut: 

1. Level pertama adalah realitas (Reality) 

 Kode sosial yang termasuk di dalamnya adalah penampilan (appearance), 

kostum (dress), riasan (make-up), lingkungan (environment), kelakuan 

(behavior), dialog (speech), gerakan (gesture), ekspresi (expression), suara 

(sound) 

2. Level kedua adalah Representasi (Representation). 

 Meliputi elemen elemen secara teknis yang  terkait kerja kamera di 

dalamnya adalah pencahayaan (lighting), (editing), musik dan efek suara, 

elemen tersebut kemudian diolah kepada kode representasional yang 

termasuk di dalamnya bagaimana objek digambarkan melalui narasi, 

karakter, aksi dll. 

3. Level ketiga adalah Ideologi (Ideology). 

 Merupakan kesatuan (coherence) dan penerimaan sosial (social 

acceptability) yang termasuk di dalamnya adalah Individualisme, Patriarki, 

Ras, Kelas, Matrealisme dan Kapitalisme 



Penggunaan kerangka Fiske digunakan untuk menganalisis simbol dan teks 

yang terdapat pada setiap scene video klip “Berbeda Merdeka”. Melalui 3 level 

analisis fiske yang terdiri dari level realitas, level representasi dan level ideology,  

tanda yang disusun meliputi konsep, teknik pengambilan gambar, editing, dan 

sebagainya dalam video klip “Berbeda Merdeka” dapat diketahui makna yang 

terkandung di dalamnya sehingga muncul signifikansi pesan yang ingin disampaikan 

oleh Blingsatan 

Berdasar pada beberapa deskripsi tentang nasionalisme dalam video klip di 

atas,  peneliti merasa tertarik untuk membuat kajian analisis tekstual tentang 

representasi nasionalisme dalam video klip “Berbeda Merdeka” oleh band 

Blingsatan. Metode yang dipakai untuk menganalisis makna nasionalisme yang ada 

dalam video klip tersebut adalah analisis semiotika oleh John Fiske. Metode ini 

membagi proses pemaknaan ke dalam tiga level yaitu level realitas, level representasi, 

dan level ideologi. Penggunaan metode ini dapat dikatakan tepat karena ditujukan 

untuk penelitian yang mengkaji film (semiotika atau gambar bergerak). 

PEMBAHASAN 

Sebagai single lagu, “Berbeda Merdeka” terdapat dalam album “Berbeda 

Merdeka” yang diproduksi pada tahun 2015 dan merupakan album ke-3 dari major 

album Blingsatan. Lagu “Berbeda Merdeka” adalah salah satu single popular yang 

ada dalam album “Berbeda Merdeka” yang dinilai dapat memberi inspirasi dan 

semangat persatuan bagi masyarakat. Menurut Arif, lagu “Berbeda Merdeka” 

diciptakan karena rasa simpati terhadap problematika yang terjadi pada pemuda 

Indonesia yang mayoritas dilatar belakangi oleh perbedaan budaya, gaya hidup dan 

pendapat, namun melupakan bahwa pada dasarnya mereka memiliki kesatuan sebagai 

warga Indonesia yang harus menjaga rasa nasionalisme. 

 



Sebagai band dengan genre Punk Rock. Blingsatan diyakini sebagai band yang 

kerap memberi kritikan terhadap isu isu problematika yang terjadi di masyarakat. Hal 

ini bisa dikatakan sebagai bentuk perlawanan atas problematika yang terjadi atas 

dasar perbedaan terhadap pemuda di Indonesia, dan membangkitkan kembali rasa 

nasionalisme yang seharusnya dimiliki oleh warga Indonesia terutama pemuda 

penerus bangsa. 

Lagu “Berbeda Merdeka” bukan merupakan salah satu lagu dalam album 

“Berbeda Merdeka” yang mengandung unsur nasionalisme, terdapat 2 lagu lain yang 

juga mengandung unsur nasionalisme yaitu “Generasi Tak Terganti” dan “Mari Kita 

Bersama”. “Berbeda Merdeka” pada dasarnya bercerita bagaimana para pemuda 

Indonesia harus bangga menjadi bagian dari negara Indonesia yang memiliki banyak 

keberagaman mulai dari ras, suku, agama dan kebudayaan yang ada. Meskipun 

banyaknya keberagaman tersebut berpotensi untuk menciptakan konflik, namun tetap 

ingat bahwa keberagaman itulah yang menciptakan rasa nasionalisme tetap kuat dan 

terjaga. Video Klip “Berbeda Merdeka” pun kemudian dibuat sebagai konten promosi 

untuk album “Berbeda Merdeka”. Video berdurasi 3 menit 52 detik ini menampilkan 

bagaimana kondisi pemuda di Indonesia yang awalnya terpecah belah karena 

perbedaan budaya, gaya hidup, dan pendapat mampu di satukan oleh sosok 

Blingsatan yang menjadi tokoh inspiratif dalam memberikan semangat persatuan dan 

nasionalisme. 

Dalam analisis interpretasi data, peneliti akan menganalisis representasi 

nasionalisme dalam video klip yang dibawakan oleh Blingsatan dengan judul 

“Berbeda Merdeka” dengan teknik analisis data semiotika John Fiske. Fiske (2004) 

Mempunyai tiga cara kerja tanda yang digunakan dalam konten gambar bergerak, 

yaitu level realitas, level representasi dan level ideology 



Level pertama analisis semiotika John Fiske adalah level realitas (reality). 

pada level realitas, realitas yang dimaksud adalah pakaian yang dikenakan, rias 

wajah, perilaku, ucapan, gerakan, ekspresi, suara dan sebagainya 

Level Kedua adalah level representasi (representation), yakni meliputi elemen 

secara teknis seperti gerakan kamera, pencahayaan, editing, efek suara, dan 

sebagainya. Elemen tersebut di transmisikan ke dalam kode representasional yang 

termasuk di dalamnya bagaimana objek di gambarkan, yaitu dari karakter, narasi, 

konflik, dialog dan sebagainya 

Level ketiga adalah level ideology (Ideology). Level diorganisasikan ke dalam 

satuan (coherence) dan penerimaan sosial (social acceptability) seperti individualism, 

kapitalisme, liberalisme, kelas, dan gender.
  

 

Penggambaran dukungan pada pesan persatuan yang terdapat dalam lagu 

(Sumber  : https://www.youtube.com/watch?v=_BlMdKvyH_g) 

Dibawah ini merupakan lirik yang muncul ketika scene tersebut: 

 

 

 

 



Penggambaran dukungan pada pesan persatuan yang terdapat dalam lagu 

Shot Visual Lirik 

CU Arif Bernyanyi dengan menggunakan atribut bendera 

Indonesia yang terikat pada kepala 

Kita hidup di bumi 

dengan udara yang 

sama  

CU Arif Bernyanyi dengan menggunakan atribut bendera 

Indonesia yang terikat pada kepala 

Tak perlu merasa 

MS Penonton memberikan tanggapan dengan gerakan 

non verbal terhadap pesan yang disampaikan dalam 

lirik lagu dengan gerakan menganggukan kepala dan 

mengangkat tangan sembari menunjuk 

Diri paling berharga 

  

Penggambaran pada potongan gambar diatas adalah mengenai para pemuda 

yang awalnya terlibat dengan konflik yang di latar belakangi oleh perbedaan budaya 

dan pendapat mulai bersatu karena adanya pesan persatuan yang disampaikan oleh 

Blingsatan dalam pertunjukan musik. Tanggapan yang positif dan setuju atas pesan 

persatuan digambarkan oleh gerakan non verbal yang dilakukan oleh salah satu 

pemuda yang menggunakan pakaian dengan atribut punk ditambah menggunakan 

atribut lambang bendera Indonesia yang diikatkan pada kepala.   

 Hebdige (1999)  menjelaskan bahwa penggunaan atribut punk dalam pakaian 

sendiri memilik sebuah makna yang ingin di sampaikan oleh penggunanya, Punk 

sendiri memiliki sebuah ideology yang dipegang teguh oleh komunitas yaitu motto 

hidup secara D.I.Y (Do it Your self), yang dimaksud adalah semua hal dapat 

dikerjakan sendiri atau kata lain mereka tidak mempercayai siapapun diluar 

komunitas punk, hal ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya mereka memiliki sifat anti 

sosial. Ideologi punk sarat dengan hal hal yang terkait pemberontakan dan 

perlawanan, sehingga punk seringkali dikaitkan dengan hal hal negatif yang ada.  



 Komunitas punk yang ada Indonesia semakin bertambah seiring dengan 

pesatnya perkembangan zaman yang ada sehingga lambat laun membentuk sebuah 

budaya baru yang ada di Indonesia. Dalam scene ini sosok punk  digambarkan setuju 

dan memberikan tanggapan positif pada pesan yang disampaikan Blingsatan dalam 

lirik lagu “Berbeda Merdeka” hal ini diisyaratkan bahwa meskipun banyaknya 

budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hingga memunculkan cara berpikir dan 

pedoman  ideologi yang dimiliki oleh masyarakatnya, mereka tetap berpegang teguh 

dan memiliki satu pendapat yang sama yaitu pada semangat persatuan nasionalisme 

Video Klip berbeda merdeka memiliki konsep cerita dengan menggambarkan 

sebuah konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan budaya dan pendapat pada awal 

video klip yang seketika konflik berhenti dikarenakan adanya sebuah orasi tentang 

persatuan yang dilakukan oleh Blingsatan. Setelah melakukan orasi untuk 

menghentikan konflik, Blingsatan melakukan sebuah pertunjukan musik dengan 

membawakan lagu “Berbeda Merdeka” yang pada lirik lagu tersebut terkandung 

sebuah pesan atas semangat persatuan meskipun banyaknya perbedaan yang ada di 

Indonesia. Pertunjukan musik tersebut mendapatkan pesan positif dari orang-orang 

yang terlibat konflik dengan digambarkan oleh gerakan tangan yang diangkat keatas 

lalu menunjuk ke arah pertunjukan musik tersebut disertai ekspresi wajah yang 

tertawa dan gerakan kepala yang mengangguk.Orang-orang yang terlibat konflik 

tersebut mulai bernyanyi bersama dengan meneriakkan lirik lagu: “Indonesia raya, 

berbeda merdeka, Indonesia raya, kita satu bangsa”. Bagian akhir video klip ini 

terdapat scene pengibaran bendera yang dilakukan oleh seseorang namun objek 

“seseorang” tersebut digambarkan menjadi sebuah bayangan untuk memberikan 

isyarat pesan bahwa siapapun bisa menjadi seseorang tersebut. 

 Video klip “Berbeda Merdeka” menggunakan setting tempat pada Monumen 

Tugu Pahlawan Surabaya, hal ini terlihat dari beberapa scene yang menampilkan 

Monumen Tugu Pahlawan Surabaya sebagai background scene. 



 

Penggunaan Monumen Tugu Pahlawan Surabaya sebagai setting tempat 

(Sumber  : https://www.youtube.com/watch?v=_BlMdKvyH_g) 

 Penggunaan setting tempat Monumen Tugu Pahlawan Surabaya memberikan 

kesan tambahan dalam pemaknaan representasi nasionalisme dalam video kip 

“Berbeda Merdeka”. Monumen Tugu Pahlawan Surabaya adalah salah satu 

monument di kota Surabaya yang dibuat untuk memperingati peristiwa pertempuran 

pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya. Monumen Tugu Pahlawan 

merupakan salah satu tanda bukti semangat perjuangan yang dimiliki oleh warga kota 

Surabaya dalam membela negara Indonesia. 

 Monumen Tugu Pahlawan mempunyai sejarah penting yang membuat 

Monumen Tugu Pahlawan menjadi sebuah representasi simbol atas semangat 

perjuangan oleh warga Surabaya. Bappeko Surabaya dalam bukunya Monumen Tugu 

Pahlawan (2005) menjelaskan bahwa dilatarbelakangi oleh pertempuran 10 

November 1945, Surabaya merupakan tempat yang dianggap paling tepat untuk 

membangun sebuah Monumen Tugu sebagai sebuah penghargaan sekaligus simbol 

pengigat atas jasa para pahlawan dan warga surabaya yang berjuang dalam upaya 

mengusir penjajahan yang dilakukan oleh negara jepang di surabaya. Dengan adanya 

bukti pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui surat Penetapan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9/UM/Tahun 1946, menetapkan bahwa 

tanggal 10 November 1945 sebagai Hari Pahlawan 



Dalam hal representasi Nasionalisme melalui video klip “Berbeda Merdeka” 

oleh Band Blingsatan, dapat dikatakan bahwa inti cerita dari video klip ini guna 

mencapai semangat persatuan nasionalisme yang diinginkan  oleh Blingsatan. Hal ini 

digambarkan melalui adanya bentuk orasi atas semangat persatuan yang dilakukan 

oleh blingsatan dengan kalimat “Wahai saudara se-Tanah Air, hentakkan tangan kita 

semua. Kibarkan bendera bersama, kibarkan di langit Indonesia, merah putih warna 

sang saka” 

Apter (1967) menyebutkan bahwa semangat Nasionalisme dalam suatu negara 

kebangsaan dijiwai oleh lima prinsip nasionalisme yaitu menjamin kesatuan (Unity) 

dan persatuan bangsa, menjamin kebebasan (Liberty) Individu ataupun kelompok, 

menjamin adanya kesamaan (Equality) bagi setiap individu, menjamin terwujudnya 

kepribadian (Personality), dan prestasi (Performance) atau keunggulan bagi masa 

depan bangsa.
 
 

 Representasi Nasionalisme dalam video klip “Berbeda Merdeka” oleh Band 

Blingsatan dalam penggambarannya telah mewakili lima prinsip diatas diantaranya 

adalah dalam hal prinsip kesatuan yang digambarkan dalam video klip “Berbeda 

Merdeka” melalui representasi sekumpulan pemuda yang mengikatkan lambang 

bendera negara Indonesia pada kepala mereka. Kemudian prinsip kebebasan dan 

kesamaan, video klip “Berbeda Merdeka” menggambarkan suasana kebebasan dan 

kemasaan dalam hal berekspresi dan berpendapat melalui representasi penonton yang 

mengepalkan tangan diatas dan bernyanyi bersama saat memasuki lirik lagu 

“Indonesia raya, berbeda merdeka, Indonesia raya, kita satu bangsa”. Dalam hal 

kepribadian dan prestasi yang menyangkut tentang bangsa, video klip  “Berbeda 

Merdeka” menggambarkan sosok bayangan seorang pemuda yang mengibarkan 

bendera Indonesia dengan background langit. Penggambaran sosok bayangan tersebut 

diisyaratkan sebagai pertanda bahwa siapapun pemuda di Indonesia dapat 

mengibarkan dan membanggakan bendera Indonesia tersebut. 



 Dalam level ideologi terdapat ideologi maskulinitas yang membalut video klip 

“Berbeda Merdeka” oleh band Blingsatan dalam penggambarannya. simbol 

maskulinitas dalam video klip ini dapat digambarkan melalui sosok Arif yang sedang 

melakukan orasi dengan wajah yang menyeringai disertai tubuh yang penuh dengan 

tattoo, penggamabaran maskulinitas ditambahkan dengan teknik pengambilan gambar 

Close Up dan dengan angle gambar Low Angle untuk memberikan kesan tegas dan 

memimpin yang ditampilkan pada bagian awal scene. 

 

Gambar III.20 Penggambaran maskulinitas dalam sosok arif 

(Sumber  : https://www.youtube.com/watch?v=_BlMdKvyH_g) 

Maskulinitas dalam media memang sering ditemukan pada iklan, namun 

dalam konteks penelitian ini video klip merupakan alat promosi yang digunakan baik 

itu grup band ataupun solois. Senada dengan iklan, video klip tidak hanya berisi 

informasi namun juga menawarkan ideologi, gaya hidup dan imaji. 

Wernick (1991) mengungkapkan bahwa video klip dapat digunakan sebagai 

media promosi budaya dan merupakan sarana ekspresi ideologi dan ekspresi simbolik 

budaya sehingga dapat menjadi wacana dalam masyarakat karena bermain dalam 

dunia tanda dan bahasa. Sama halnya dengan imaji, maskulinitas dilakukan dengan 

menggunakan tanda dan bahasa. Penafsiran dalam mengungkap maskulinitas mudah 

difahami dalam kerangka berfikir ideologi patriarkhis dan berfungsi sebagai alat 

bantu kepentingan material dan budaya penciptanya. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_BlMdKvyH_g


Berdasar  pemikiran  tersebut  mucul  stereotype  imaji  maskulinitas  laki laki 

dalam iklan. Menurut Susan Bordo dalam Kurnia (2004), Laki-laki digambarkan 

sebagai makhluk yang jantan, berotot dan berkuasa. Sejalan dengan stereotype itu, 

penampakan taki-laki menurut Wood dalam Fowles (1996) : " active, advenurous, 

powerful, sexually aggressive and largely uninvolved in human relationship." Sifat 

pemimpin yang telah melekat dengan maskulinitas memberikan berbagai macam 

dampak yang berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini 

semangat nasionalisme disebarkan melalui berbagai macam cara yang dibalut dengan 

unsur maskulinitas untuk memperkuat faktor yang menjadi dominasi atas penyebaran 

ideologi nasionalisme tersebut 

KESIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang ingin dibahas peneliti yaitu mengenai 

bagaimana representasi nasionalisme dalam video klip “Berbeda Merdeka” oleh band 

Blingsatan, maka representasi nasionalisme dalam video klip “Berbeda Merdeka” 

oleh band Blingsatan dapat disimpulkan bahwa video klip ini menunjukkan sebuah 

solusi terhadap adanya konflik pada masyarakat yang dilatar belakangi oleh 

perbedaan budaya dan pendapat, solusi yang dimaksud adalah berupa semangat 

nasionalisme yang disampaikan oleh musisi lokal tanah air dengan cara melakukan 

sebuah orasi dan mengadakan sebuah pertunjukan musik dengan menggunakan 

atribut lambang bendera Indonesia yang diikatkan pada bagian tubuh kepala.  

 Pengulangan scene yang menampilkan atribut lambang bendera Indonesia 

yang diikatkan pada kepala menjadi salah satu hal yang paling ditonjolkan dalam 

video klip ini, hal ini diisyaratkan memberi sebuah kesan berupa ingatan secara 

psikologis terhadap pemaknaan lambang bendera Indonesia yang diikatkan pada 

kepala sebagai sebuah semangat perjuangan yang dimiliki oleh seseorang dalam 

memberikan semangat persatuan Indonesia. Lambang bendera Indonesia yang 

diikatkan pada kepala identik dengan perjuangan, karena pada era sebelum reformasi 



, para pejuang Indonesia yang memperebutkan kemerdekaan mengikatkan lambang 

bendera Indonesia pada bagian tubuhnya sebagai sebuah semangat. 
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