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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. 1. Latar Belakang 

Tidak salah jika wilayah Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia, Hal 

ini dikarenakan Indonesia menjadi negara dengan hutan hujan tropis terluas ketiga 

di dunia sehingga dapat membantu menstabilkan iklim dunia dengan cara 

menyerap karbondioksida dari atmosfer. Pembuangan  karbon dioksida ke 

atmosfer dipercaya memberikan pengaruh bagi perubahan iklim melalui 

pemanasan global. Karenanya hutan hujan mempunyai peran yang penting dalam 

mengatasi pemanasan global. Hutan hujan juga mempengaruhi kondisi cuaca 

lokal dengan membuat hujan dan mengatur suhu (Kompasiana, 20 Juni 2015). 

Hingga tahun 2015, luas keseluruhan hutan hujan tropis di Indonesia mencapai 

130 Juta Ha, dan akan terus dipertahankan minimal 45% dari luas tersebut seperti 

di Kalimantan dan Sumatera agar Indonesia tetap dipertahankan menjadi paru-

paru dunia. 

Tidak dapat dipungkiri pula dalam beberapa tahun terakhir ini hutan hujan 

tropis di Indonesia terus mengalami degradasi diakibatkan ulah manusia 

mengeksploitasi hutan untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan khusus swait 

dan pertambangan. Berdasarkan catatan Kementrian Kehutanan Republik 

Indonesia, sedikitnya 1,1 juta Ha atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap 

tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 Juta Ha 

hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta Ha diantaranya sudah habis ditebang. 

Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia 

adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan 

dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, 

industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah 

menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan 
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disekitarnya
1
. Di Sumatera hingga akhir tahun 2015 diketahui bahwa hutan di 

Sumatera yang telah mengalami alih fungsi sebagai perkebunan sudah mencapai 

2.000.149,24 Ha
2
. 

 

 

 

Tabel 1.1 

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara 

 

JenisKomoditas 

Luas (Ha) 

Perk. 

Rakyat 
PTPN PBSN PBSA Total 

Kelapa Sawit 

Karet 

Kelapa 

Kakao 

Lainnya 

405.921,08 

378.423,44 

110.138,84 

66.433,25 

138.850,31 

306.393,62 

93.282,58 

- 

11.856,11 

12.781,25 

248.500,45 

62.271,64 

1.610,20 

2.811,36 

- 

115.202,57 

41.258,37 

1.053,02 

2.468,10 

893,05 

1.076.017,72 

575.236,03 

112.802,06 

83.568,82 

152.524,61 

Jumlah 1.099.766,92 424.313,56 316.086,70 159.982,06 2.000.149,24 

 

 

Alih fungsi hutan ini nampaknya akan terus bertambah apabila dilihat dari 

trend terjadinya alih fungsi hutan dalam 5 tahun terakhir ini. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 diunduh 1 April 2016  

(http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/ 

tentang_forest_spesies/kehutanan) 
2
 diunduh 1 April 2016  

(http://www.sumutprov.go.id/untuk-dunia-usaha/perkebunan-dan-kehutanan) 

http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/
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Gambar 1.1 

Sumber : WWF Indonesia 

 

 

 

Gambar 1.2 

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara 

 

Tahun 

Luas Hutan (Ha) 

Produksi Lindung Konsevasi 
Produksi 

Dikonversi 

2010 1,035.690,53 1.297.330,40 477.070,11 52.760,01 

2011 1,100.710,09 1.301.825,12 475.150,92 51.903,18 

2012 1,375.800,77 1.302.991.20 474.050,45 46.550,83 

2013 1.688.213.18 1.304.090,80 472.663,74 44.562,96 

2014 1.874.684.91 1.306.130,07 470.618,09 41.162,47 

 

 

Selain menjadi lahan  perkebunan dan dibuka untuk mengeksploitasi 

tambang di dalamnya, kerusakan hutan hujan tropis di Indonesia dilkarenakan 

adanya penebangan liar (illegal loggigng) yang sengaja dilakukan para pengusaha 

yang telah memperoleh ijin HPH/IUPHHK. Hingga tahun 2015 luas hutan akibat 

adanya penambangan mencapai berkisar kurang lebih 20 juta Ha, menurut hasil 

monitoring dan investigasi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). 

Selain semakin berkurangnya luasan hujan hujan tropis, meningkatkan alih 

fungsi hutan menjadi lahan perkebunan dan pertambangan juga menyebabkan 
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penyebab terjadinya bencana alam. Dari data tahun 2015 menurut BNPB, bencana 

alam yang disebabkan semakin berkurangnya  hutan hujan tropis mencapai 1092 

kasus terdiri dari bencana kekeringan, banjir (bandang),  tanah longsor, hingga 

erosi pantai dan instrusi air laut. Bencana ini tentunya mengakibatkan hilangnya 

nyawa manusia serta harta benda. Sebagai kasus banjir bandang menurut 

(Liputan6.com, 27 Desember 2014) di Desa Jemblung, Karangkobar, 

Banjarnegara pada Jumat 12 Desember 2014 diperkirakan 108 orang tertimbun 

material longsor, dan 97 korban ditemukan tewas. 

Kondisi hutan hujan tropis yang terus mengalami degradasi mendorong 

sejumlah aktivis lingkungan bersuara keras dan mengkritik berbagai kebijakan 

pemerintah yang terus membiarkan terjadinya alih fungsi hutan menjadi 

perkebunan dan pertambangan. Misalnya aktivis lingkungan yang tergabung 

dalam Wahana Linngkungan Hidup yang disingkat WALHI
3
, mengecam keras 

kegiatan kerusakan hutan yang ada di Indonesia. Menurut WALHI, Faktor 

terpenting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia 

(laju pertumbuhan penduduk). Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan 

tantangan yang dicoba diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Namun 

industrialisasi disamping mempercepat persediaan segala kebutuhan hdup 

manusia juga memberi dampak negatif terhadap manusia akibat terjadinya 

pencemaran lingkungan. Tidak hanya WALHI, aktifis yang tergabung WWF 

(World Wildlife Fund for Nature)
4
 dan Greenpeace

5
 juga mengecam adanya 

                                                             
3
diunduh 2 April 2016  (http://profil.merdeka.com/indonesia/w/wahana-lingkungan-hidup-

indonesia)  

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau biasa dikenal sebagai WALHI merupakan sebuah 

organisasi lingkungan hidup independen non-profit terkemuka di Indonesia. Tujuan utama 

WALHI adalah mengawasi pembangunan yang berjalan saat ini dengan mempromosikan solusi 

untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan serta menjunjung tinggi keadilan sosial 

masyarakat. Dengan visi "terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan 

demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan 

hidup yang sehat" WALHI tumbuh dengan rencana strategis guna menjadi organisasi yang mandiri 

dan profesional dalam advokasi lingkungan berbasis pada rakyat, mampu menjamin adanya 

kebijakan negara terhadap perlindungan kawasan ekologi genting sebagai sumber-sumber 

kehidupan rakyat melalui pemerintahan yang baik dan bersih serta memperoleh akses dan kontrol 

terhadap sumber-sumber kehidupan rakyat. 
4
 diunduh 2 April 2016 (http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/visi_dan_misi2) 

 WWF (World Wildlife Fund for Nature)
4
 merupakan salah satu organisasi konservasi independen 

terbesar di Indonesia yang telah memulai kegiatannya sejak tahun 1962. Misi utama WWF 

http://profil.merdeka.com/indonesia/w/wahana-lingkungan-hidup-indonesia
http://profil.merdeka.com/indonesia/w/wahana-lingkungan-hidup-indonesia
http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/visi_dan_misi2
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kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan 

Grupband Navicula bekerjasama dengan Greenpeace dengan membuat sebuah 

video klip berjudul “Harimau! Harimau!”.  

Sebagai media komunikasi, video klip berjudul “Harimau! Harimau!” 

merupakan  sebuah media kampanye lingkungan hidup yang dibuat untuk 

mengimbau kepada pemerintah dan juga masyarakat agar dapat mengurangi 

kerusakan hutan yang jumlah dari tahun ke tahun kerusakan terus mengalami 

peningkatan. Dengan video klip ini, group band Navicula kemudiaan dikenal 

sebagai sebuah grupband grunge yang dikenal dengan sebutan “The Green 

Grunge Gentlemen” karena aktifnya mereka di dunia aktivisme sosial dan 

lingkungan. Karenanya video klip yang dibuat Grupband Navicula menarik untuk 

diteliti. 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai makna yang terdapat dalam video 

klip Harimau! Harimau! oleh Grup Band Navicula, peneliti akan menganalisis 

tentang isu lingkungan dan arti dari video klip ini menggunakan teori komunikasi 

Harold Lasswell. Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk 

menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan : Who, Says What, 

In Which Channel, To Whom, With What Effect (Siapa, Mengatakan 

Apa, Melalui Saluran Apa, Kepada Siapa, Dengan Efek Apa). Jawaban bagi 

pertanyaan paradigmatik (paradigmatic question) Lasswell itu merupakan unsur-

unsur proses komunikasi, yaitu Communicator (Komunikator), Message (Pesan), 

Media (Media), Receiver (Komunikan/Penerima), dan Effect (Efek) (Mulyana, 

Deddy. 2007:46). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan 

kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran 

tertentu baik secara langsung/tidak langsung dengan maksud memberikan 

                                                                                                                                                                       
Indonesia adalah melestarikan, serta mengelola ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia 

secara berkeadilan, demi keberlanjutan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 
5
diunduh 2 April 2016 (http://www.greenpeace.org/seasia/id/about/) 

 Greenpeace adalah  suatu lembaga swadaya masyarakat, organisasi lingkungan global, yang 

dikenal menggunakan aksi langsung tanpa kekerasan, konfrontasi damai dalam melakukan 

kampanye untuk menghentikan berbagai aksi perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, 

pembalakan liar, secara besar-besaran, penangkapan satwa langka,  dan sebagainya. 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/about/
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_swadaya_masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_lingkungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan_paus
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dampak/effect kepada komunikan sesuai dengan yang diingikan komunikator. 

Yang memenuhi 5 unsur who, says what, in which channel, to whom, with what 

effect. Jadi melalui proses komunikasi, grup band Navicula sebagai komunikator 

dan setiap orang yang melihat video Harimau! Harimau! sebagai komunikan. 

Pesan apa yang diingin oleh komunikator adalah tentang dampak dari isu 

lingkungan. Video klip Harimau! Harimau! dalam penelitian ini sebagai media 

untuk menyampaikan pesan yang diinginkan oleh komunikator. Dan grup band 

Navicula berharap kepada setiap orang yang melihat video klip Harimau! 

Harimau! dapat mengubah perilaku sesuai dengan isi pesan yang ada dalam video 

klip Harimau! Harimau! tersebut. Penulis dalam melakukan penelitian ini dengan 

menggunakan kajian analisis semiotika mengenai makna dan simbol-simbol yang 

terkandung dalm video klip Harimau! Harimau!. Sebagai salah satu bentuk 

komunikasi, video klip Harimau! Harimau! terbentuk dari tanda-tanda tertentu. 

Maka, peneliti akan menggunakan metode semiotika Roland Barthes untuk 

melihat makna denotasi, konotasi dan mitos di dalam video klip Harimau! 

Harimau!. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Dari permasalahan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana analisis isu lingkungan dalam video klip Harimau! Harimau! oleh 

Grup Band Navicula dalam semiotika Roland Barthes? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : menganalisis analisis isu lingkungan 

dalam video klip Harimau! Harimau! oleh Grup Band Navicula dalam semiotika 

Roland Barthes. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan manfaat baik 

teoritis maupun praktis dapat didapat dalam peneletian ini. Manfaat tersebut 

meliputi : 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada 

ilmu komunikasi terutama pemahaman terhadap simbol dalam kajian 

media. 

b. Dapat menambah khasanah keilmuan bagi peneliti sendiri dan 

masyarakat pada umumnya dalam memahami video klip “Harimau! 

Harimau!” oleh  Grupband Navicula. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Mahasiswa.  

Memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa untuk lebih cermat dalam 

melihat, menggunakan setiap makna yang ada disekitar kehidupan. 

b. Penikmat Musik.  

Memberikan pengertian kepada para penikmat musik bahwa industri 

hiburan pada media massa memiliki pesan untuk lebih peduli dan 

membuka mata terhadap isu lingkungan. 

1.5. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah sering juga disebut fokus masalah. Untuk memperoleh 

hasil penelitian yang fokus dan optimal serta adanya keterbatasan tenaga, waktu 

dan biaya yang dimiliki peneliti maka peneliti membatasi masalah penelitian yang 

muncul dalam identifikasi masalah. Dari beberapa permasalahan yang dapat 

diidentifikasi, peneliti membatasi masalah penelitian yang disebutkan oleh 

WALHI berupa permasalahan isu lingkungan hidup yang ditimbulkan atas 

pembangunan dan industrialisasi. 

 


