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Abstract 

The Betawi’s music is currently experiencing the critical development in the repertoire of art 
music of Indonesia. The existence Betawi’s music has decreased slowly especially for the 
listeners. In fact, the Betawi’s music has a high artistic quality with a different blend of cultural 
elements in it. The lack of interest in the development of the Betawi’s art music is one of 
important problems in the youths. The Indonesian youths seem to have more preference for 
other musical genres than the Betawi’s art of music. The strategy for the Betawi’s music 
development to the young generation is the main thing that will be investigated in this paper. By 
using the model of representation, I will look deeper relationships between Betawi’s music and 
the youths as a contest in the social arena. 
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I.  Pengantar 

Generasi muda dan media merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena 
terdapat permainan konstruksi dan representasi1 di dalam kaitannya dengan budaya. 
Budaya pada generasi muda memiliki nilai yang direpresentasikan dalam bentuk 
dikotomi positif atau negatif. Stereotip dalam nilai yang ditampilkan itu adalah dampak 
dari konsumsi media yang beredar di masyarakat luas—dalam hal ini diutamakan pada 
generasi muda.  

Generasi muda, sebagai konsumen media, menggunakan berbagai artefak media 
untuk memproduksi seperangkat identitas budaya (Burton 2002). Produksi identitas itu 
di dalam masyarakat berperan memberikan berbagai label (identitas) pada generasi 
muda. Identitas yang dihasilkan dari konsumsi media itu menjadikan aktivitas konsumsi 
mempunyai kekuatan dalam merepresentasikan generasi muda di masyarakat. 
Hubungan generasi muda dengan media, dalam hal ini musik, akan dibahas dalam 
tulisan ini. Fokus kajian pada pembahasan ditujukan kepada generasi muda di Jakarta 
dan musik Betawi. Keterkaitan generasi muda di Jakarta dengan musik Betawi saat ini 
sedang mengalami jatuh-bangun. Peminat musik Betawi dari kalangan generasi muda 

                                                 
1 Stuart Hall (1997: 24—25) mendeskripsikan tiga pendekatan terhadap representasi. Reflektif: berkaitan 

dengan pandangan atau makna tentang representasi yang berada “di luar” dalam masyarakat sosial. 
Intensional: menaruh perhatian terhadap pandangan kreator atau produser representasi tersebut. 
Konstruksionis: menaruh perhatian terhadap bagaimana representasi dibuat melalui bahasa, termasuk 
dalam hal ini kode-kode visual. 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

367

sangatlah sedikit dibandingkan dengan peminat musik dari genre musik pop, jazz, 
dangdut, dan jenis musik lainnya. Permasalahan representasi musik Betawi pada 
generasi muda di Jakarta adalah hal yang akan dikaji mendalam. 

Generasi muda di Jakarta merupakan suatu arena sosial2 yang memaparkan 
kontestasi makna yang terjadi pada perkembangan musik Betawi. Kontestasi pada arena 
sosial tersebut kemudian akan menciptakan suatu kepercayaan kepada sisi partisipan 
dalam legitimasi nilai kapital yang dipertaruhkan, seperti kapital ekonomi, kapital 
sosial, kapital budaya, dan kapital simbolik. Kontestasi pada arena sosial menjadi kata 
kunci dalam membedah perjuangan musik Betawi dalam memperebutkan sumber 
(kapital) dan akses ke generasi muda di Jakarta. 

II.  Musik Betawi dan Generasi Muda 

Pada mulanya (mungkin) adalah tepukan. Begitulah musik diperdendangkan 
dengan padu oleh tepukan tangan, tepukan badan secara berirama, dan juga tepukan 
pada kayu. Kemudian, berkembang pada alat-alat yang disebut dengan gendang, lalu ke 
alat musik gesek dan tiup. Musik merupakan bagian yang memberi warna pada 
perkembangan seni dengan berbagai unsur yang mendukungnya. Musik adalah suara 
yang terorganisasi dalam ruang antarnada. Musik itu sendiri merupakan gerak melalui 
suara dalam waktu yang memiliki makna, ide, dan efek ekspresif (Middleton 1999: 
141). Musik juga dapat berarti nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga 
mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat 
penghasil bunyi). Seperti halnya pada musik Betawi, berbagai jenis ritmik, melodi, dan 
ornamentasi turut meramaikan nuansa musik tersebut.  

Istilah seni musik Betawi tidak terlepas dari proses perpaduan berbagai unsur 
etnis dan suku bangsa yang ada di Betawi. Hal itu disebabkan kesenian Betawi lahir dari 
perpaduan berbagai unsur etnis dan suku bangsa yang ada di Betawi (Kaprisma, dkk. 
2011). Seni musik Betawi menjadi “kental” dengan pengaruh budaya asing. Perpaduan 
dan percampuran berbagai budaya asing—seperti pengaruh dari Portugis, Belanda, 
Arab, dan Tionghoa—menjadi keunikan tersendiri pada seni musik Betawi ini. 
Beberapa seni musik khas Betawi yang dikenal oleh masyarakat luas adalah gambang 
kromong, tanjidor, keroncong tugu, samrah, dan rebana. 

Berdasarkan pengamatan, saat ini musik Betawi kurang diminati di masyarakat 
luas, terutama pada generasi muda di Jakarta. Kurangnya minat generasi muda terhadap 
musik Betawi karena musik ini menurut mereka dianggap ketinggalan zaman atau jadul 
(jaman dulu, istilah yang beredar di masyarakat untuk menunjukkan ketinggalan 
zaman). Mereka menganggap musik Betawi tidak bisa mencerminkan semangat 
                                                 
2 Dalam tulisan ini, saya menggunakan konsep arena sosial dari Pierre Bourdieu (2002: 101) untuk 

menunjukkan perjuangan musik Betawi dalam memperebutkan sumber (kapital) dan akses ke generasi 
muda di Jakarta. Menurut Bourdieu (2007: 238), arena (field) merupakan arena sosial yang di dalamnya 
perjuangan atau manuver terjadi untuk memperebutkan sumber atau pertaruhan dan akses terbatas. 
Arena didefinisikan sebagai suatu jaringan atau konfigurasi dari relasi objektif antara posisi yang secara 
objektif didefinisikan dalam eksistensi dan determinasi yang mereka terapkan pada situasi kini dan 
situasi potensial, penganut, institusi, dan struktur distribusi kekuasaan (modal) yang mengarah pada 
akses keuntungan spesifik yang dipertaruhkan dalam arena (Bourdieu, 1998: 34)—ataupun oleh relasi 
objektif mereka dengan posisi lain. Arena juga didefinisikan sebagai taruhan yang dipertaruhkan—
benda kultural (gaya hidup), perumahan, kemajuan intelektual (pendidikan), pekerjaan, tanah, 
kekuasaan (politik), kelas sosial, prestise atau hal lainnya—dan mungkin berada pada tingkatan yang 
berbeda dengan spesifikasi dan derajat kekonkretan (Jenkins, 2006: 52). 
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generasi muda saat ini. Generasi muda yang menyukai musik Betawi kerap kali 
dikatakan gak gaul (tidak bergaul). Akibatnya, musik Betawi jarang diperdengarkan di 
televisi dan radio nasional karena masyarakat peminat yang terlalu sedikit. Irama musik 
Betawi pun kemudian menjadi asing di telinga generasi muda. Hal tersebut menjadi 
penghambat populernya musik Betawi. 

Televisi dan radio, sebagai media massa, turut menjadi faktor penentu tumbuh-
kembangnya musik Betawi. Arus distribusi dari media massa tersebut menentukan 
tingkat konsumsi di masyarakat (audiens). Media massa turut memediasi dan 
merekonstruksi berbagai materi untuk menjadikannya menarik ketika ditampilkan ke 
audiens. Oleh karena itu, media massa memegang peran penting dalam membentuk 
representasi musik Betawi pada generasi muda.  

III.  Kontestasi Musik Betawi pada Generasi Muda 

Keprihatinan terhadap kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian 
Betawi sudah sejak lama dirasakan oleh seniman Betawi. Salah satu seniman Betawi 
yang mengutarakan keprihatinan itu adalah Firman Muntaco. Dalam harian Merdeka 
(Aswadi, 1986) dia mengutarakan,   

“Mengenai regenerasi dalam dunia seniman Betawi. Firman melontarkan 
keprihatinannya. Dia sangat menyayangkan sekali bahwa, untuk kesenian yang 
kurang bersifat komersil, seperti rebana, Gambang Rancak, Blenggo Ajeng dan 
Keroncong Tugu, peminatnya dikalangan generasi muda sangat kurang sekali”.  

 

Keprihatinan itu hingga saat ini masih dirasakan. Geliat musik Betawi di 
masyarakat luas sangatlah kurang diminati. Representasi musik Betawi yang dianggap 
jadul dan gak gaul menjadi permasalahan yang muncul dalam pemahaman saya 
(peneliti).  

Pemaknaan musik yang jadul dan gak gaul mengenai musik Betawi pada 
generasi muda (arena sosial) berkaitan dengan pandangan kelompok tertentu tentang 
kekuasaan. Tindakan representasi itu menjadi perwujudan hubungan-hubungan 
kekuasaan pada generasi muda. Representasi merupakan ungkapan ideologi dan 
ungkapan wacana. Dalam representasi terlihat bahwa arena sosial pada pemaknaan 
terhadap grup musik Betawi menjadi konteks penting dalam mediasi untuk melahirkan 
praksis dan institusi.  

Representasi merujuk pada penggambaran suatu institusi. Representasi juga 
menyangkut kepada makna-makna penampilan yang dikonstruksi, dikaitkan dengan 
budaya populer. Konstruksi itu menyebabkan identitas datang dengan suatu 
representasi. Identitas tersebut adalah bagian dari makna-makna yang dimunculkan 
dengan merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dengan cara-
cara tertentu. Konstruksi menjadi istilah penting untuk memahami identitas melalui 
kacamata budaya. Hubungan antara dunia dan sistem simbolik secara kritis dibongkar 
agar dapat dipahami secara mendalam. Kepentingan serta strategi kebudayaan 
dipandang sebagai konstruksi yang membentuk identitas. Oleh karena itu, eksplorasi 
terhadap masalah-masalah persepsi dan pengetahuan tidak dapat terlepas dari pengertian 
ideologis dan politis.  

Dalam menafsirkan makna yang hadir mengenai kontestasi musik Betawi pada 
generasi muda, strategi dibutuhkan untuk menelaah konstruksi yang bermain di dalam 
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pemaknaan. Strategi-strategi pelaku budaya (subjek) menafsirkan dunia kontestasi 
musik Betawi itu tidaklah bersifat universal dan absolut. Dunia kontestasi itu pada 
kenyataannya dikelilingi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi tertentu. Konteks-
konteks tersebut berdasar pada sebuah ideologi, yakni seperangkat praktik budaya, 
wacana, ritual, dan keyakinan yang mengarah kepada pembiasan—baik individu 
maupun komunitas—pandangan dunia yang dominan. Pada saat pelaku budaya 
menafsirkan dunia dengan cara tertentu, secara bersamaan pula ideologi turut 
mengonstruksi subjektivitas penafsir. 

 
INSTITUSI    MEDIA      AUDIENS 
 

      Grup Musik Betawi         Musik Betawi          Penikmat Musik Betawi 
        Versus                  Versus 
        Grup Musik Lain          Penghujat Musik Betawi 
     (Generasi Muda) 

 
                                
                         
                  
      Lokasi Kekuasaan     Ungkapan Kekuasaan      Efek-efek Kekuasaan 

 
Ideologi                                                                                    Wacana 

 
Kekuasaan yang Tersembunyi 

 
 (PRODUKSI)                 (KONSUMSI)  
 

Pada diagram di atas, kekuasaan musik Betawi (media) dalam hal ini terletak 
pada grup musik (institusi) dan operasinya. Di dalam penggambaran aspek-aspek 
kekuasaan diperlihatkan konsep kekuasaan yang tersembunyi sebagai bentuk transfer 
ideologi yang dilakukan institusi kepada audiens. Pertarungan wacana yang terjadi 
dalam pemaknaan menunjukkan pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dari 
audiens. Sesuatu yang direpresentasikan melalui media adalah makna-makna tentang 
dunia dan cara memahami dunia. Oleh karena itu, representasi dilihat sebagai ungkapan 
ideologi.  

Representasi mengungkapkan berbagai jenis hubungan kekuasaan yang berbeda 
dalam masyarakat. Hubungan-hubungan itu berkaitan dengan perbedaan antar-
kelompok, ketidaksetaraan antarkelompok, dan cara kelompok berhubungan satu 
dengan lainnya. Sebagai kekuatan yang tersembunyi, kekuasaan media diterapkan 
melalui kontestasi terhadap wacana. Efek-efek kekuasaan musik Betawi pada tataran 
wacana tersebut yang kemudian mempengaruhi pembentukan pola konsumsi pada 
audiens. Wacana adalah kumpulan pernyataan-pernyataan yang ditulis, diucapkan, serta 
dikomunikasikan dengan menggunakan tanda-tanda. Ketika wacana dilahirkan, maka 
sesungguhnya wacana itu telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusikan 
kembali menurut kemauan pengarangnya. Wacana tersebut dikonstruksi berdasarkan 
aturan tertentu. Begitulah kiranya praktik pelabelan nilai rendah atau tinggi yang terjadi 
pada musik Betawi.  
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Pelabelan itu, sebagai bagian arus produksi, berdampak pada tingkat konsumsi 
audiens. Produksi musik Betawi yang tidak menarik dan kreatif bagi konsumen akan 
mengakibatkan audiens penikmat musik ini akan menurun. Selera dalam hal ini turut 
menjadi faktor penentu arus konsumsi pada audiens. Selera itu pun tidaklah murni 
berasal dari “rasa” musik yang ditampilkan. Kerap kali, selera itu dikontrol oleh 
penikmat musik sebagai audiens. Nilai baik atau buruk, tinggi atau rendah, positif atau 
negatif yang ada di generasi muda sudah mendapat muatan polisitis dan ideologis. Nilai 
kelas bermain dalam pemaknaan mengenai pelabelan itu.  

Pelabelan nilai yang beredar di generasi muda diungkapkan melalui penerapan 
berbagai jenis kontrol dan melalui teks (musik Betawi). Musik Betawi dianggap sebagai 
teks agar dapat “dibaca ulang” untuk diketahui maknanya. Isu kunci yang muncul 
adalah teks dapat dibaca dengan cara yang berbeda oleh para audiens yang berbeda. 
Jadi, beda individu atau komunitas yang melakukan penilaian terhadap musik Betawi, 
maka beda pula penilaian yang akan muncul.  

IV.  Simpulan 

Kontestasi makna melalui representasi beroperasi untuk membentuk persepsi 
publik (generasi muda) terhadap kelompok sosial tertentu. Ketika hujatan dilontarkan 
terhadap musik Betawi, maka pendukung (penikmat) musik Betawi akan memper-
taruhkan kapital mereka dalam arena sosial. Perdebatan mengenai budaya tinggi dan 
budaya rendah pada generasi muda tereduksi dalam wacana konsumerisme. Selera itu 
pun dalam budaya populer tidak terlepas dari pertaruhan kelas (kontestasi) pada arena 
sosial. Media massa juga turut memainkan peran penting dalam arena sosial—dengan 
kaitannya pada perkembangan seni musik Betawi di dunia musik Indonesia. 

Dengan demikian, dibutuhkan strategi dan negosiasi pengembangan musik 
Betawi yang berhaluan “selera generasi muda” agar konservasi tetap terjaga. Inovasi 
musik Betawi dalam hal penyajian dibutuhkan sebagai efek yang akan membuat musik 
Betawi dapat bertarung di arena musik Indonesia. Inovasi terhadap pengembangan 
musik Betawi itu merupakan bentuk dari negosiasi budaya yang bertujuan agar musik 
Betawi dapat terus berkembang dan diminati oleh generasi muda. Harmoni hubungan 
generasi muda dan musik Betawi diharapkan dapat terus tercipta demi terjaganya suatu 
eksistensi. Pada akhirnya, yang gaul dan gak gaul itu bergantung pada selera generasi 
muda sebagai audiens. 
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