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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Band Navicula 

 

Gambar 4.1 

Sumber: (http://www.naviculamusic.com/biography) 

diunduh 26 Juli 2016, 20.30 

 

4.1.1 Sejarah Band Navicula 

Navicula didirikan tahun 1996 di Bali, Indonesia. Nama Navicula 

diambil dari nama sejenis ganggang emas bersel satu, berbentuk 

seperti kapal kecil (dalam bahasa Latin, Navicula berarti kapal kecil). 

Band ini mengusung rock sebagai warna dasar musik mereka, berpadu 

dengan beragam warna etnik, folk, psychedelic, punk, alternatif, funk, 

dan blues. Liriknya sarat dengan pesan aktivisme dan semangat 

http://www.naviculamusic.com/biography/
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tentang Damai, Cinta dan Kebebasan
1
. Navicula pada tahun 2011 

bersama Greenpeace menjalani Tour Mata Harimau di Medan. 

Navicula yang membawakan lagu diantaranya berjudul "Orangutan" 

pada konser tersebut dalam rangka kampanye penyelamatan Rawa 

Tripa dan Peduli Orangutan. Tahun 2012 tour bertajuk "Kepak Sayap 

Enggang" adalah lanjutan dari tour Mata Harimau di Sumatra tahun 

2011. Bila di Sumatra membawa simbol loreng harimau, maka kali ini 

Navicula bersama Greenpeace mengepakkan keindahan sayap burung 

enggang di bumi Borneo
2
.  

 

4.1.2 Album Navicula 

Tabel 4.1 

Album Navicula 

No Waktu Nama Album Label 

1 2002 K.U.T.A ( Keep Unity Trough Art) Indie 

2 2004 Alkemis Sony-BMG 

3 2007 Beautiful Rebel Indie 

4 2009 Salto Indie 

5 2012 Tatap Mata Indie 

6 2013 Love Bomb Indie 

7 2015 Tatap Muka Indie 

Sumber: (http://www.naviculamusic.com/biography) 

Diunduh 26 Juli 2016, 20.30 

                                                       

                                                             
1
 (http://www.naviculamusic.com/biography)  

Diunduh 8 Juli 2016  

 
2 (http://www.antaranews.com/berita/333258/navicula-suarakan-pelestarian-lingkungan) 

Diunduh 8 Juli 2016  

 

http://www.naviculamusic.com/biography/
http://www.naviculamusic.com/biography/
http://www.antaranews.com/berita/333258/navicula-suarakan-pelestarian-lingkungan
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Dari tabel 4.1 untuk album Love Bomb pada Cover album tersebut 

dibuat dari bahan recycle. Mereka memakai tetrapel alumunium bekas 

kaleng minuman sebagai bahan  utama, yang dipadu dengan ban serta 

kertas bekas. Konsep ini dibuat bersamaan dengan isi album yang 

masih bertemakan tentang penyelamatan lingkungan. Lagu-lagu yang 

ada di album ketujuh ini antara lain Bubur Kayu, Days of War, Nights 

of Love, dan Mafia Hukum. Lagu Bubur Kayu bercerita tentang 

maraknya penebangan hutan untuk industri kertas. Sedangkan lagu 

Mafia Hukum hasil kolaborasi Navicula dengan Indonesia Corruption 

Watch yang berkisah tentang korupsi di Indonesia. Navicula adalah 

sebuah Grupband grunge yang dikenal dengan sebutan “The Green 

Grunge Gentlemen” karena aktifnya mereka di dunia aktivisme sosial 

dan lingkungan. Dengan adanya kerusakan lingkungan, Greenpeace 

bersama Grupband Navicula mengungkapkan keprihatinan terkait 

kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Greenpeace 

bersama Grupband Navicula membuat sebuah video klip berjudul 

“Harimau! Harimau!”. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Setelah menonton dan menelaah lebih dalam mengenai video klip 

Harimau! Harimau! oleh Grupband Navicula ini maka penulis 

menemukan adegan / potongan-potongan gambar dalam video klip 

tersebut yang menunjukan adanya isu lingkungan hidup disebutkan 

oleh WALHI berupa permasalahan isu lingkungan hidup yang 

ditimbulkan atas pembangunan dan industrialisasi. 

 

4.3 Analisis Data  

Video klip Harimau! Harimau! merupakan sebuah video klip 

yang syarat akan makna. Dalam video klip ini juga terdapat ideologi 

isu lingkungan yang disebabkan permasalahan isu lingkungan hidup 
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yang ditimbulkan atas pembangunan dan industrialisasi yang 

tergambarkan secara tersirat. Dalam penlitian ini dibahas mengenai 

bagaimana ideologi isu lingkungan yang ditimbulkan atas 

pembangunan dan industrialisasi digambarkan dalam video klip 

Harimau! Harimau!. Ideologi tersebut dapat terlihat dalam berbagai 

gambar, gesture, lirik lagu, komposisi ruang, hubungan antar objek, 

bahasa, dan teknik pengambilan gambar dalam video klip tersebut.  

4.4 Analisis Tataran Denotasi Semiotika Roland Barthes 

 

Tabel 4.2  

Shot Lirik/suara/teks Visual 

Eye 

angle 
Tired tones leading the 

way 

 

No unknown foliage 

falls away 

 
Adegan 1 

Vocalis band Navicula bernyanyi ditengah 

hutan 

 Penanda Petanda 

 Vokalis band Navicula 

bernyanyi ditengah 

hutan. Terlihat pohon 

besar di sebelah kanan 

sang vokalis. Dengan 

rimbunnya dedaunan 

dan sinar cahaya yang 

tidak begitu terang. 

Sang vocalist berambut 

gondrong  dengan 

ekspresi wajah marah, 

duduk dan kepala 

Berdasarkan adegan 1. di atas, teknik 

pengambilan gambar menggunakan eye angle. 

Eye angle dalam (Stockman, 2015 : 32) adalah  

kamera diletakkan sejajar dengan objek. Efek 

yang ditimbulkan dari sudut pandang ini 

adalah pandangan normal atau seperti kita 

melihat langsung ke objek dengan mata kita.  

Lirik lagu dalam penggalan adegan 1 berbunyi 

“ tired tone leading the way, no unknown 

foliag falls away” dalam arti bahasa 

Indonesianya adalah “nada lelah membimbing 

jalan, tidak ada yang tak diketahui dedaunan 
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mendongak dan 

Gerakan kepala lebih 

maju dari posisi 

pundak. 

berguguran”.  

Pada adegan 1, gambar yang muncul adalah 

sebagai berikut Vocalis band Navicula 

bernyanyi ditengah hutan. Pengertian hutan 

bagi seorang ahli kehutanan adalah bahwa 

hutan merupakan komunitas biologi yang 

didominasi oleh pohon-pohonan tanaman 

keras. Sedangkan menurut Undang-Undang 

No.5 tahun 1967, hutan diartikan sebagai 

lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang 

secara menyeluruh merupakan persekutuan 

hidup alam hayati beserta alam 

lingkungannya. Kumpulan pohon-pohon yang 

dikategorikan sebagai hutan jika sekelompok 

pohon-pohon tersebut mempunyai tajuk-tajuk 

yang rapat. Karena hutan diartikan sebagai 

suatu assosiasi, maka antara jenis pohon yang 

satu dan jenis pohon yang lain yang terdapat 

di dalamnya akan saling tergantung (Endri, 

2013:12). 

Sang vokalis berambut gondrong, dalam 

(http://www.kompasiana.com) pria berambut 

gondrong mencerminkan identik dengan seni, 

kebebasan dan idealisme. Meski berjiwa seni 

kuat, orang seperti ini sulit diatur dan tidak 

disiplin. Baginya, semua harus apa adanya. 

Kadang mereka menuntut orang lain bisa 

memahami kebiasaan mereka meski kebiasaan 

itu kurang baik atau tak sesuai dengan norma 

umum. Sang vocalist duduk dan kepala 

mendongak lebih tinggi dan sedikit ditarik 

http://www.kompasiana.com/
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kebelakang, sering ditafsirkan sebagai sikap 

angkuh atau agresif (jika ini disertai dengan 

unsur-unsur lain, seperti tatapan 

tajam,mencibirkan bibir, dan wajah yang 

memerah atau kadang kadang-kadang 

memucat) (R.Wainwright, 1999:67).  

Gerakan kepala lebih maju dari posisi pundak, 

maka akan mengandung makna ancaman pada 

lawan bicara, dan  dalam pergaulan remaja, 

sundulan kepala dapat dijadikan senjata untuk 

mengatasi keadaan mengancam 

(R.Wainwright, 1999:73).  

Shot Lirik/suara/teks Visual 

Close 

up 
Claws create fear 

dominates 

 

Near the end nature 

strives to change 

 
Adegan 2 

Seseorang menggunakan topeng harimau,  Ia 

terlihat ketakutan, dengan kedua tangannya 

ditekuk masuk ke dalam. 

 Penanda Petanda 

 Seseorang 

menggunakan topeng 

harimau, dalam video 

clip, ia mengayunkan 

kepalanya kearah sisi 

kiri dan kanan, dengan 

kedua tangannya 

ditekuk masuk ke 

Dalam adegan 2, teknik pengambilan gambar 

menggunakan close up, dalam (Stockman, 

2015 : 32) close up adalah  Teknik 

pengambilan gambar dimulai dari batas 

pinggang sampai atas kepala. Teknik ini 

bertujuan untuk menonjolkan lebih detail lagi 

bahasa tubuh dari ekspresi subjek. 

Dalam lirik lagu adegan 2 berbunyi, “Claws 
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dalam. Ia 

menggunakan baju 

bermotif kotak-kotak 

berwarna merah dan 

hitam. Dilatarbelakangi 

tulisan “INDONESIA 

FORESTS 

DISAPPEAR AT 500 

OLYPIC SIZE 

POOLS/HOUR”. 

Tulisan tersebut 

berwarna merah dan 

biru.  

create fear dominates, near the end nature 

strives to change”. Arti dalam bahasa 

Indonesia “cakar menciptakan dominasi 

ketakutan, mendekati akhir, dan berusaha 

untuk berubah”.  

Seseorang menggunakan topeng harimau. 

Topeng pengertiannya dalam 

(http://kbbi.web.id/topeng) adalah penutup 

muka (dari kayu, kertas, dan sebagainya) yang 

menyerupai muka orang, binatang, dan 

sebagainya. Kepura-puraan untuk menutupi 

maksud sebenarnya. Ia melipat kedua 

tanggannya masuk kedalam di depan dadanya.  

Dalam buku (Allan Pease,2004:88), seseorang 

yang melipat kedua tanggannya masuk 

kedalam didepan dadanya memiliki pengertian 

sebagai usaha untuk memasang penghalang 

antara orang yang bersangkutan dengan 

seseorang atau sesuatu yang tidak ia takuti. Ia 

mengayunkan kepalanya kearah sisi kiri dan 

kanan.  

Dalam (R.Wainwright,1999:75) untuk 

mengekspresikan kebingungan dan keraguan, 

kepala diayunkan dari sisi ke sisi, seperti pada 

saat hendak mempertimbangkan sebuah atau 

proporsi keadilan.   

Dibelakang orang tersebut, bertuliskan 

INDONESIA FORESTS DISAPPEAR (hutan 

Indonesia menghilang) berwarna merah dan 

AT 500 OLYPIC SIZE POOLS/HOUR 

(sekitar 500 kolam renang olimpiade setiap 

http://kbbi.web.id/topeng
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jam-nya) bewarna biru. Alam di sekitar kita 

menyajikan warna-warni yang sangat kaya, 

lebih kaya dari sekedar warna pelagi 

mejikuhibiniu. Psikologi warna 

dalam(http://mangkoko.com/ruang_baca/psiko

logi-warna-biarkan-warna-berbicara) 

mempelajari dan mengidentifikasi persepsi 

manusia terhadap warna-warni benda yang 

ada di alam. Suasana hati seseorang bisa pula 

terpengaruh dengan adanya warna yang 

tertangkap indera penglihatan. Konon warna 

memiliki korelasi dengan karakter seseorang. 

Arti Warna Merah adalah warna api, mentari 

pagi, dan warna darah. Memberi kesan 

kehangatan, bahagia, keberanian, semangat, 

kekuatan, kegairahan, tanda peringatan. Arti 

Warna Biru adalah warna langit dan laut. 

Memberi kesan luas pada ruangan, kesejukan, 

dingin damai, dan menenangkan fikiran.   

Shot Lirik/suara/teks Visual 

Eye 

angle, 

top 

light 

Do you care I'm 

longing for home? 

 

Adegan 3 

Dalam video klip tersebut menggambarkan 

kediaman rumah dinas Presiden yang berada 

di Bogor. 

http://mangkoko.com/ruang_baca/psikologi-warna-biarkan-warna-berbicara
http://mangkoko.com/ruang_baca/psikologi-warna-biarkan-warna-berbicara
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 Penanda Petanda 

 Dalam video klip 

tersebut 

menggambarkan 

kediaman rumah dinas 

Presiden yang berada 

di Bogor. Gambar 

diambil dari sebrang 

jalan rumah dinas 

Presiden. Terlihat 

pepohan, mobil dan 

sepeda motor lalu 

lalang di jalanan. 

Dalam adegan 3, teknik pengambilan gambar 

menggunakan eye angle, dalam (Stockman, 

2015 : 32) kamera diletakkan sejajar dengan 

objek. Efek yang ditimbulkan dari sudut 

pandang ini adalah pandangan normal atau 

seperti kita melihat langsung ke objek dengan 

mata kita.  Gambar menggunakan teknik 

pencahayaan top light. Pengertian 

pencahayaan top light adalah Cahaya yang 

datang dari arah atas subjek, sebagai 

ambient/base light juga menciptakan suasana 

tertekan pada subjek (Stockman, 2015:37). 

Lirik lagu dalam penggalan adegan 3 berbunyi 

“ Do you care i’m longing for home?” yang 

dalam bahasa Indonesia artinya adalah 

“apakah kau perduli, aku merindukan 

rumah?”. 

Berdasarkan adegan 3. di atas, gambar yang 

muncul adalah rumah dinas Presiden yang 

berada di kota Bogor. Gambar diambil dari 

sebrang jalan rumah dinas Presiden. Terlihat 

pepohan, mobil dan sepeda motor lalu lalang 

di jalanan.  
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Shot Lirik/suara/teks Visual 

Big 

Close 

up,  

Side 

Light 

Right 

As i face the future all 

alone 

 

Adegan 4 

Seseorang memakai topeng harimau 

memagangi pagar dan menghadap kearah 

pagar. 

 Penanda Petanda 

 Seseorang memakai 

topeng harimau 

memagangi pagar dan 

menghadap kearah 

pagar. Seolah ia 

mengharapkan sesuatu 

terjadi untuk dirinya.  

Dalam adegan 4, teknik pengambilan gambar 

menggunakan Big close up pada 

pengertiannya teknik pengambilan gambar ini 

akan mengambil area yang lebih sempit lagi 

dari teknik close up standar di atas. Batas area 

yaitu sedikit dibawah dagu sampai di atas dahi 

(batas kepala). Pada dasarnya tujuan teknik ini 

sama dengan teknik close up di atas hanya 

saja menekankan untuk lebih mendetailkan 

ekspresi dan mimik wajah seseorang 

(Stockman, 2015:37). Side light right dalam 

(Stockman, 2015:37) adalah Penggunaan yang 

paling umum samping efek pencahayaan. Sisi 

pencahayaan sering digunakan dengan warna 

lebih berani untuk aksen gerakan dan warna 

kontras yang datang dari sisi kanan. 

Lirik lagu dalam adegan 4 berbunyi “as i face 

the future all alone” jika dibahasa 
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Indonesiakan memiliki arti yaitu “seperti 

sendiri menatap semua masa depan”. 

Dalam adegan 4, seseorang menggunakan 

topeng harimau. Topeng dalam pengertiannya 

adalah penutup muka (dari kayu, kertas, dan 

sebagainya) yang menyerupai muka orang, 

binatang, dan sebagainya. Kepura-puraan 

untuk menutupi maksud sebenarnya. 

Orang tersebut menatap keluar pagar dan 

memegangi pagar. Menatap dengan gerakan 

kepala tersebut memiliki makna bahwa dirinya 

sedang terancam, sedang didominsi, 

dipengaruhi dan diintimidasi oleh orang 

lain(R.Wainwright, 1999:26). 

    Pagar sendiri pada fungsinya sebagai 

pembatas suatu tempat atau wilayah. 

Sedangkan memegang yang diambil dari kata 

dasar pegang adalah menggenggam segala 

sesuatu dengan tangan. 

 

Shot Lirik/suara/teks Visual 

Eye 

angle 

Instrumen musik 

 

Adegan 5 

Seseorang memakai topng harimau berlari 

ditengah jalan. 
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 Penanda Petanda 

 Seseorang memakai 

topeng harimau berlari 

di tengah jalan raya. 

Menggunakan kemeja 

bermotif kotak-kotak 

berwarna merah dan 

hitam, bercelana jeans 

biru menggunakan 

sepatu boots. 

Dilatarbelakangi 

tembok pembantas 

jalan dengan tulisan 

“ENDANGERED”. 

Dibalik tembok 

pembatas jalan, ada 

pengendara motor 

memperhatikan orang 

tersebut.  

Dalam adegan 5, teknik pengambilan gambar 

menggunakan eye angle, dalam (Stockman, 

2015 : 32) kamera diletakkan sejajar dengan 

objek. Efek yang ditimbulkan dari sudut 

pandang ini adalah pandangan normal atau 

seperti kita melihat langsung ke objek dengan 

mata kita. 

Dalam adegan 5, terdapat tulisan  

“ENDANGERED” yang artinya mengancam, 

membahayakan . Dibalik tembok pembatas 

jalan, ada pengendara motor memperhatikan 

orang tersebut. 

Berdasarkan gambar penggalan adegan 5. di 

atas, tanda tulisan yang muncul adalah 

seseorang memakai topeng harimau berlari di 

tengah jalan raya. Pemaknaan memakai 

topeng harimau sama dengan pemaknaan 

adegan 2 dan adegan 4.  

Menggunakan kemeja bermotif kotak-kotak 

berwarna merah dan hitam, bercelana jeans 

biru menggunakan sepatu boots. Baju kotak-

kotak merah dan hitam dalam  

(http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/04

/269582555/Alasan-Jokowi-Setia-Pakai-Baju-

Kotak-kotak) memiliki makna yang pada kala 

itu Jokowi yang mencalonkan PILKDA DKI 

Jakarta pada tahun 2012 menyebutkan bahwa 

baju kotak-kotak merupakan simbol dari 

keberagaman.  

Sedangkan kemeja kotak-kotak, celana jeans 
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biru dan sepatu boots merupakan ciri khas dari 

cara berpakaian yang digunakan oleh band-

band grunge.  

Shot Lirik/suara/teks Visual 

Eye 

angle  

HA-RI-MAU!!!! 

 

Adegan 6 

Seseorang memakai topeng harimau berada di 

tepi jalan. 

 Penanda Petanda 

 Seseorang 

menggunakan topeng 

harimau menggunakan 

kemeja bermotif kotak-

kotak berwarna merah 

dan hitam, berada di 

pinggir jalan. Terlihat 

jalanan yang sedang 

macet berada di 

belakang orang 

tersebut.  Dilatar 

belakangi tembok 

dengan tulisan 

berwarna kuning 

“SUMATRA 1998-

2001 : 72 PEOPLE 52 

Dalam adegan 6, teknik pengambilan gambar 

menggunakan eye angle, dalam (Stockman, 

2015 : 32) kamera diletakkan sejajar dengan 

objek. Efek yang ditimbulkan dari sudut 

pandang ini adalah pandangan normal atau 

seperti kita melihat langsung ke objek dengan 

mata kita. 

Lirik lagu dalam adegan 6 berbunyi “HA-RI-

MAU”. 

Tembok dilatar belakangi dengan tulisan 

berwarna kuning “SUMATRA 1998-2001 : 72 

PEOPLE 52 TIGERS DIED IN 

CONFLICT”yang dalam bahasa Indonesia 

artinya adalah “dari tahun 1998-2011, di 

Sumatera telah terjadi konflik yang 

menyebabkan tewasnya 72 orang dan 52 
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TIGERS DIED IN 

CONFLICT”.  Dengan 

penulisan “DIED” 

dengan ukuran yang 

lebih besar.  

harimau”. DIED” yang dalam bahasa 

Indonesia adalah mati, ditulis dengan 

penulisan huruf capital memberikan makna 

penekanan pada setiap orang yang 

membacanya. Dengan penulisan “DIED” 

dengan ukuran yang lebih besar. 

Seseorang menggunakan topeng harimau 

menggunakan kemeja bermotif kotak-kotak 

berwarna merah dan hitam, berada di pinggir 

jalan. Pengertian tersebut sama dengan 

pengertian adegan 5. Terlihat jalanan yang 

sedang macet berada di belakang orang 

tersebut. 

Shot Lirik/suara/teks Visual 

High 

angle 

Sumatera skies colored 

in red 

 

Guns to fangs fury 

takes today 

 

Adegan 7 

Lantai yang bertuliskan  PALM OIL PULP 

WOOD : MASSIVE EXPANSION. 

 Penanda Petanda 

 Dalam gambar tersebut 

terlihat sebuah tulisan 

di lantai di jembatan 

penyeberangan, tertulis 

“PALM OIL PULP 

Dalam adegan 7, teknik pengambilan gambar 

menggunakan high angle, dalam (Stockman, 

2015 : 32)  Letak kamera lebih tinggi dari 

pada objek sehingga kamera menunduk 

kebawah. Angle ini menimbulkan efek kecil 
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WOOD : MASSIVE 

EXPANSION”. 

Dengan tulisan 

berwarna biru dan 

merah. Ada dua orang 

yang sedang jongkok di 

tepi. Terdapat tempat 

sampah berwarna 

merah untuk non 

organik dan untuk 

organik biru.  

atau luas. 

Dalam penggalan adegan 7, lirik lagu 

berbunyi “ “Sumatera skies colored in red, 

Guns to fangs fury takes today” yang diartikan 

dalam bahasa Indonesia adalah langit 

Sumatera berwarna merah, pistol ke taring, 

kemarahan mengambil hari ini. 

Dalam gambar tersebut terlihat sebuah tulisan 

di lantai di jembatan penyeberangan, tertulis 

“PALM OIL PULP WOOD : MASSIVE 

EXPANSION”. Dengan tulisan berwarna biru 

dan merah. “PALM OIL” adalah minyak yang 

dihasilkan dari kelapa sawit. Sedangkan 

“PULP WOOD” adalah bubur kayu, yaitu 

sebagai bahan dasar pembuatan kertas yang 

diambil dari hasil pengelolaan pohon. 

“MASSIVE EXPANSION” yang ditulis dengan 

warna merah berarti sebuah peringatan dan 

dalam bahasa Indonesia berarti ekspansi 

besar-besaran.  

Ekspansi sendiri menurut KBBI adalah 

perluasan wilayah suatu negara dengan 

menduduki (sebagian atau seluruhnya) 

wilayah negara lain; perluasan daerah. Kata 

lain dari ekpansi adalah perluasan wilayah, 

disini yang diperluas adalah lahan kelapa 

sawit.  
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Shot Lirik/suara/teks Visual 

Eye 

angle,  

Side 

lightin

g 

People cheer as angels 

cry 

 

Adegan 8 

Seseorang memakai topeng harimau sedang 

merunduk. 

 Penanda Petanda 

 Seseorang memakai 

topeng harimau, duduk 

bersandar, sambil 

meringkuk dengan 

kepala menunduk dan 

tangan seakan mau 

menutup mata. Seakan 

ia merasa ketakutan. Ia 

duduk sendirian.  

Gambar tersebut 

diambil pada malam 

hari, karena kurangnya 

pencahayaan. 

Dalam adegan 8, teknik pengambilan gambar 

menggunakan eye engle, dalam (Stockman, 

2015 : 32) kamera diletakkan sejajar dengan 

objek. Efek yang ditimbulkan dari sudut 

pandang ini adalah pandangan normal atau 

seperti kita melihat langsung ke objek dengan 

mata kita. Teknik pencahayaan menggunakan 

Side lighting, dalam (Stockman, 2015 : 32) 

Side Lighting adalah Penggunaan yang paling 

umum samping efek pencahayaan. Sisi 

pencahayaan sering digunakan dengan warna 

lebih berani untuk aksen gerakan dan warna 

kontras yang datang dari sisi yang berlawanan. 

Lirik lagu dalam adegan 8 ini berbunyi 

“People cheer as angels cry”, jika diartikan 

dalam bahasa Indonesia adalah manusia 

bersorak, sementara malaikat menangis.  

Dalam penggalan adegan 8 tersebut terlihat 

seseorang memakai topeng harimau. Topeng 
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dalam pengertiannya adalah penutup muka 

(dari kayu, kertas, dan sebagainya) yang 

menyerupai muka orang, binatang, dan 

sebagainya. Kepura-puraan untuk menutupi 

maksud sebenarnya. Duduk bersandar sambil 

meringkuk dengan kepala menunduk dan 

tangan seakan mau menutup mata. 

 Duduk bersandar sambil meringkuk dengan 

kepala menunduk diinikasikan orang tersebut 

ingin menunjukkan pada dunia bahwa mereka 

lebih kecil, lebih lemah, dan berusaha 

bertahan dibandingkan dengan orang-orang 

dengan status yang lebih tinggi 

(R.Wainwright, 2016:117).  

Tangan seakan mau menutup mata 

menunjukkan sikap rendah diri atau depresi 

(R.Wainwright, 2016:67). Seakan ia merasa 

ketakutan. Ia duduk sendirian. Dalam hal ini, 

duduk sendirian memiliki makna bahwa ia 

merasa ditinggalkan. Gambar tersebut diambil 

pada malam hari. Pengambilan gambar saat 

malam hari membuat suasana semakin redup, 

menggambarkan suasana yang mencekam.   

Shot Lirik/suara/teks Visual 

Eye 

angle 

By this bullet i have 

learned to fly 

 

Adegan 9 

Seseorang memakai topeng harimau menaiki 

pagar. 
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 Penanda Petanda 

 Seseorang memakai 

topeng harimau, 

memakai kemeja 

bermotif kotak-kotak 

dan berwarna merah 

dan hitam menaiki 

pintu pagar. Pintu 

pagar tersebut adalah 

pintu pagar gedung 

MPR/DPR. Pagar 

tersebut berwarna 

hijau, dengan tulisan 

berwarna putih 

dibawahnya “ LESS 

THAN 400 

SUMATRA TIGERS 

LEFT IN THE 

WORLD”.  

  Dalam adegan 8, teknik pengambilan gambar 

menggunakan eye engle, dalam (Stockman, 

2015 : 32)  kamera diletakkan sejajar dengan 

objek. Efek yang ditimbulkan dari sudut 

pandang ini adalah pandangan normal atau 

seperti kita melihat langsung ke objek dengan 

mata kita. 

Dan pada adegan 9 ini, berbunyi lirik “by this 

bullet, i have learned to fly” dalam bahasa 

Indonesia artinya dengan peluru ini, aku telah 

belajar terbang. 

Pagar tersebut berwarna hijau, dengan tulisan 

berwarna putih dibawahnya “ LESS THAN 

400 SUMATRA TIGERS LEFT IN THE 

WORLD”. Dalam bahasa Indonesia artinya 

kurang dari 400 harimau sumatera yang tersisa 

di alam bebas.  

Seseorang memakai topeng harimau, memakai 

kemeja bermotif kotak-kotak dan berwarna 

merah dan hitam menaiki pintu pagar. Dalam 

penggalan adegan 9 tersebut, menaiki pagar 

digambarkan sikap yang anarkis, 

memberontak, dan marah. Pintu pagar tersebut 

adalah pintu pagar gedung MPR/DPR. Tugas 

dan wewenang DPR, terkait dengan fungsi 

legislasi,  sebagai berikut 

(http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-

wewenang.html) ; 

 Menyusun Program Legislasi 

Nasional (Prolegnas) 



 
 

54 
 

 Menyusun dan membahas Rancangan 

Undang-Undang (RUU) 

 Menerima RUU yang diajukan oleh 

DPD (terkait otonomi daerah; 

hubungan pusat dan daerah; 

pembentukan, pemekaran dan 

penggabungan daerah; pengelolaan 

SDA dan SDE lainnya; serta 

perimbangan keuangan pusat dan 

daerah) 

 Membahas RUU yang diusulkan oleh 

Presiden ataupun DPD 

 Menetapkan UU bersama dengan 

Presiden 

 Menyetujui atau tidak menyetujui 

peraturan pemerintah pengganti UU 

(yang diajukan Presiden) untuk 

ditetapkan menjadi UU 

Sedangkan tugas dan wewenang MPR adalah 

sebagai 

berikut(http://www.dpr.go.id/tentang/fungsi-

tugas-wewenang-mpr-dpr-dan-dpd.html) ; 

 Mengubah dan menetapkan undang-

undang dasar;  

 Melantik presiden dan wakil presiden 

berdasarkan hasil pemi-lihan umum, 

dalam sidang paripurna MPR;  

 Memutuskan usul DPR berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi untuk 

memberhentikan presiden dan/atau 

wakil presiden dalam masa 
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4.5 Analisis Tataran Konotasi Semiotika Roland Barthes 

 

Tabel 4.3  

 

Penanda (Signifier) Petanda (Signified) 

 
Adegan 1 

Vocalis band Navicula 

bernyanyi ditengah hutan 

Berdasarkan ciri-ciri yang telah dikemukakan, 

makna konotasi yang diperoleh adalah pada 

adegan 1 menunjukkan identitas penggalan adegan 

1. Posisi pengambilan kamera eye angle ingin 

menunjukan keagresifan sang vocalist dalam 

membawakan lagu dalam video klip Harimau! 

Harimau! tersebut. Navicula dalam video klip 

Harimau! Harimau! ingin menyuarakan apa yang 

terjadi dengan hutan Indonesia. 

Pengambilan hutan sebagai latar belakang sang 

vocalist, memberi makna bahwa hutan adalah 

jabatannya setelah presiden daniatau 

wakil presiden diberi kesempatan 

untuk menyampaikan penjelasan di 

dalam sidang paripuma MPR,  

 Melantik wakil presiden menjadi 

presiden apabila presiden mangkat, 

berhenti, diberhentikan, atau tidak 

dapat melaksanakan kewajibannya 

dalam masa jabatannya;  

 Memilih wakil presiden dari dua 

calon yang diajukan presiden apabila 

terjadi kekosongan jabatan wakil 

presiden dalam masa jabatannya 

selambat-lambatnya dalam waktu 

enam puluh hari. 
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sebagai tempat tinggal mahkluk hidup. Lirik lagu 

dalam video clip menggambarkan hutan yang 

semakin lama, semakin hilang. Rimbunnya 

dedaunan, tanpa disadari kini mulai berjatuhan 

karena semakin banyaknya pohon yang 

menghilang. 

 Sang vocalist dengan duduk dan kepala 

mendongak lebih tinggi dan agak sedikit ditarik 

kebelakang dan Gerakan kepala lebih maju dari 

posisi pundak  sama pada pengertian denotatif. 

Hal ini menunjukkan angkuh, ancaman, dan 

kemarahan sang vocalist dalam video klip 

Harimau! Harimau!.  

Mitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Navicula ingin menyampaikan kemarahannya atas 

rusaknya hutan melalui video klip ini. Hutan 

sebagaimana fungsinya sebagai sumber 

kehidupan. Karena hutan kini menjadi sumber 

pembangunan dan industrialisasi. Menurut 

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 
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semakin parah menyebabkan terganggunya 

keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan 

disekitarnya. 

Navicula ingin menyampaikan kemarahannya atas 

rusaknya hutan melalui video klip ini. Hutan 

sebagaimana fungsinya sebagai sumber 

kehidupan. Jika hal tersebut hilang, maka tidak 

hanya kehidupan yang ada di dalam hutan tersebut 

yang terganggu, melainkan seluruh kehidupan 

juga akan terganggu. 

Penanda (Signifier) Petanda (Signified) 

 
Adegan 2 

Seseorang menggunakan 

topeng harimau,  Ia terlihat 

ketakutan, dengan kedua 

tangannya ditekuk masuk ke 

dalam dan mengayunkan 

kepalanya ke kanan dan ke 

kiri sambil menempelkan 

tubuhnya ke tembok. 

Berdasarkan pemaknaan tahap denotatif di atas, 

diperoleh makna konotasi dari adegan 2. 

Seseorang yang memakai topeng harimau dengan 

menekuk kedua tangannya sebagai makna 

pengandaian, bahwa orang tersebut 

menggambarkan seekor harimau yang ketakutan. 

Ia mengayunkan kepalanya untuk 

mengekspresikan kebingungan dengan 

keadaannya sekarang.  

Lirik lagu dalam adegan 2 memiliki makna bahwa 

harimau hanya memiliki cakarnya untuk berusaha 

bertahan hidup, karena kehidupan harimau kini 

terus terancam. 

 Tulisan INDONESIA FORESTS DISAPPEAR AT 

500 OLYPIC SIZE POOLS/HOUR memiliki 

makna peringatan kepada setiap orang yang 

melihatnya bahwa hutan Indonesia kini sudah 

menghilang sekitar 500 kolam renang setiap jam-

nya. Dengan hilangnya hutan sebagai tempat 

tinggalnya, harimau dengan kekuatan cakarnya 
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mencoba untuk tetap berusaha bertahan hidup. 

Mitos Seseorang yang memakai topeng harimau 

digambarkan sebagai makhluk hidup yang 

menggantungkan hutan sebagai tempat dan 

sumber kehidupan. Mahkluk hidup yang berada 

dalam hutan kini ketakutan dan kebingungan. 

Karena hutan kini digunakan oleh orang-orang 

yang hanya memintingkan segi industrialisasi saja 

tanpa menghiraukan dampak kehidupan mahkluk 

di dalamnya. Menurut data Kementrian Pertanian 

Indonesia, total luas perkebunan kelapa sawit di 

Indonesia pada saat ini mencapai 8 juta hektar, 

dua kali lipat luas area dari tahun 2000 yaitu 

sekitar 4 juta hektar. Lahan ini diduga akan 

bertambah mencapai 13 juta hektar pada tahun 

2020. Sedangkan hutan lindung di Indonesia kini 

hanya sekitar 10.000 hektar. Jika dibandingkan, 

sangat kecil sekali wilayah untuk hutan lindung di 

Indonesia. Hutan sebagai sumber kehidupan 

mahkluk hidup di dalamnya kini terancam 

hidupnya. 

Penanda (Signifier) Petanda (Signified) 

 

Adegan 3 

Dalam video klip tersebut 

menggambarkan kediaman 

rumah dinas Presiden yang 

berada di Bogor. 

Berdasarkan pemaknaan tahap denotatif di atas, 

diperoleh makna konotasi dari adegan 3. Lirik 

lagu dalam adegan 3 memiki makna apakah 

presiden sebagai orang nomor 1 di Indonesia 

perduli dengan kelangsungan mahkluk hidup yang 

berada di dalam hutan? Bahwa sebenarnya politik 

adalah salah satu faktor penentu kualitas 

lingkungan hidup. Kebijakan atau ketidakbijakan 

politik mengenai lingkungan hidup menjadi kunci, 
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dan mengawal kebijakan politik menjadi perlu 

dilakukan dalam usaha penyelamatan lingkungan 

hidup. Dengan pencahayaan dan pengambilan 

gambar pada adegan 3, penulis memaknainya 

bahwa pada adegan 3 ingin menggambarkan 

bahwa Presiden memiliki wewenang dan 

tanggungjawab atas apa yang terjadi dengan 

negaranya. Karena banyak hutan yang rusak, 

terjadi kerusakan lingkungan yang semakin lama 

semakin bertambah, kebijakan-kebijakan yang 

masih merugikan keutuhan mahkluk hidup yang 

ada di dalam hutan tersebut, dan menonjolkan sisi 

ekonomisnya saja. Dan kebijakan-kebijakan 

tersebut dibuat hanya untuk segelintir orang saja 

yang memiliki kepentingan di dalamnya. Dan 

ketidaktahuan masyarakat awam membuat 

masyarakat mengikuti kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah. Sebagian besar masyarakat hanya 

mengikuti dan tidak menyadari bahwa 

pengetahuan mereka sehari-hari dipengaruhi oleh 

pengetahuan kelas atas yang menindas.   

Mitos Presiden adalah orang nomor satu di Indonesia, 

ialah yang memiliki wewenang dan 

tanggungjawab atas apa yang terjadi dengan 

negaranya. Karena banyak hutan yang rusak, 

terjadi kerusakan lingkungan yang semakin lama 

semakin bertambah, kebijakan-kebijakan yang 

masih merugikan keutuhan mahkluk hidup yang 

ada di dalam hutan tersebut, dan menonjolkan sisi 

ekonomisnya saja. Dan kebijakan-kebijakan 

tersebut dibuat hanya untuk segelintir orang saja 
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yang memiliki kepentingan di dalamnya. Dan 

ketidaktahuan masyarakat awam membuat 

masyarakat tidak tahu dan mengerti dengan 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagian 

besar masyarakat hanya mengikuti dan tidak 

menyadari bahwa pengetahuan mereka sehari-hari 

dipengaruhi oleh pengetahuan kelas atas yang 

menindas. 

Dalam buku (Afri Awang, 2006:17) dengan 

semakin banyaknya jumlah Hak Pengusahaan 

Hutan (HPH) yang beroprasi di Indonesia maka 

jumlah kayu yang ditebang juga semakin 

meningkat. Dengan adanya kebijakan dari 

pemerintah tersebut, maka deforestasi dan 

degradasi hutan tidak dapat dihindarkan. Hal yang 

paling merisaukan dari tindakan yang 

menyebabkan deforetasi tersebut adalah dampak 

dari pengerusakan hutan yang tidak terkendali 

telah menyebabkan berbagai macam bencana 

lingkungan dan sosil seperti banjir dan kemarau 

panjang, kemiskinan masyarakat karena hutan 

dimiliki oleh pihak swasta dan konflik vertikal dan 

horizontal dalm masyarakat tidak terelakkan. Ada 

benang merah keterkaitan antara kebijakan-

kebijakan pemerintah dengan laju deforestasi 

sumberdaya hutan di Indonesia 

Penanda (Signifier) Petanda (Signified) 

 

Berdasarkan pemaknaan tahap denotatif di atas, 

diperoleh makna konotasi dari adegan 4. 

Seseorang yang memakai topeng harimau, dengan 

menatap ke arah luar pagar dan memegangi pagar 



 
 

61 
 

Adegan 4 

Seseorang memakai topeng 

harimau memagangi pagar 

dan menghadap kearah pagar. 

tersebut menggambarkan seekor harimau yang 

merasa dirinya terancam, merasa terintimidasi 

dengan ruang gerak yang dibatasi. Lirik tersebut 

menggambarkan sang harimau yang sedih, seakan 

hanya tinggal ia sendiri menjalani kehidupannya. 

Karena harimau yang lain di masa depan sudah 

menghilang karena hutan sebagai habitat harimau 

kini sudah menghilang. 

Mitos Harimau yang berharap ada perubahan untuknya. 

Jika hal ini terus terjadi, maka harimau akan 

benar-benar menghilang dan hanya menjadi cerita 

dimasa yang akan datang. menurut data 

bbc.com(http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2

016/04/160411_majalah_harimau_populasi) 

populasi harimau sumatera yang berada di alam 

liar saat ini hanya sekitar 300-400 ekor saja. Bisa 

dibayangkan, jika hutan sebagai habitat harimau 

kini rusak dan dialihkan sebagai industrialisasi, 

maka ditahun-tahun yang akan datang. Populasi 

harimau akan punah. 

Penanda (Signifier) Petanda (Signified) 

 

Adegan 5 

Seseorang memakai topeng 

harimau berlari ditengah 

jalan. 

Berdasarkan ciri-ciri yang telah dikemukakan, 

makna konotasi yang diperoleh adalah pada 

adegan 5 menunjukkan identitas penggalan adegan 

5. Seseorang yang memakai topeng harimau, 

menggunakan kemeja kotak-kotak dan celana 

jeans dan sepatu boots, berlarian di tengah jalan 

raya dengan dilatar belakangi tulisan 

“ENDANGERED” menggambarkan bahwa 

harimau di dalam kehidupan manusia sangat 

membahayakan kelangsungan hidup manusia. 

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160411_majalah_harimau_populasi
http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160411_majalah_harimau_populasi
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Harimau mengancam manusia dengan masuk ke 

pemukiman penduduk, memangsa hewan ternak, 

dan merusak ladang. 

Mitos Untuk sebagaian manusia, harimau sangat 

mengganggu. Karena harimau di rasa sangat 

membahayakan kelangsungan manusia. Padahal 

hal tersebut salah, harimau tidak akan 

mengganggu manusia jika hutan sebagaimana 

habitatnya tidak dirusak. 

Penanda (Signifier) Petanda (Signified) 

 

Adegan 6 

Seseorang memakai topeng 

harimau berada di tepi jalan. 

Berdasarkan ciri-ciri yang telah dikemukakan, 

makna konotasi yang diperoleh adalah pada 

adegan 6 menunjukkan harimau yang tersesat 

dikeramaian. Lirik lagu dalam adegan 6 memberi 

makna untuk menyuarakan kelangsungan hidup 

harimau. Telah terjadi konflik yang lama antara 

manusia dengan harimau. “DIED” yang ditulis 

dengan penulisan huruf capital, memberi 

penekanan bahwa ini merupakan sebuah masalah 

yang besar. Hal tersebut disebabkan harimau yang 

kini mulai hidup dan mencari makan di 

kerumunan warga. Karena hutan sebagai tempat 

tinggalnya kini sudah hilang, digantikan oleh 

perkebunan kelapa sawit, rumah penduduk dan 

segala macam yang mengganggu keutuhan hutan. 

Mitos Konflik yang terus terjadi antara harimau dan 

manusia dari tahun ke tahun yang semakin 

meningkat karena permasalahan yang ditimbulkan 

oleh manusia itu sendiri. Dalam greenpeace.org 

(http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/konflik

-harimau-manusia-yang-semakin-
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mengkhaw/blog/39937/) di Desa Jumrah, 

Kabupaten Rokan Hilir, Riau jengah, dalam kurun 

waktu 2005-2011 terjadi sedikitnya 14 kali konflik 

atas warga Desa Jumrah dengan korban jiwa dua 

orang dan dua cacat tetap. Masyarakat merasa 

kesal dan terancam harimau-harimau tersebut 

mulai sering keluar dari habitatnya yang gundul di 

hutan gambut Senepis ke dekat pemukiman dan 

ladang perkebunan warga. Sudah tak ada lagi 

hutan Senepis yang tersisa. Akibatnya, sekarang 

harimau sering menyerang warga karena 

kelaparan. Dengan adanya hal tersebut, hutan 

sebagaimana habitat mahkluk hidup kini semakin 

lama semakin berkurang wilayahnya karena 

tergantikan oleh hutan industri.  

Penanda (Signifier) Petanda (Signified) 

 

Adegan 7 

Lantai yang bertuliskan  

PALM OIL PULP WOOD : 

MASSIVE EXPANSION. 

Berdasarkan ciri-ciri yang telah dikemukakan, 

makna konotasi yang diperoleh adalah pada 

adegan 7 menunjukkan terjadinya perluasan hutan 

kelapa sawit dan perluasan hutan produksi untuk 

pulp wood adalah semata untuk kebutuhan 

ekonomi.  

 Jika dilihat hasil dari kelapa sawit dan pulp wood 

memang sangat besar. Perluasan hutan kelapa  

sawit dan pulp wood tidak seimbang dengan 

penanaman kembali untuk tetap menjaga hutan 

sebagaimana fungsinya. Namun jika dilihat lagi 

dampak jangka panjangnya dari hasil perluasan 

lahan tersebut adalah rusaknya fungsi hutan. 

Seharusnya pemerintah sadar akan hal tersebut, 

tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomi 
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saja.  

Terjadinya ekspansi kelapa sawit besar-besaran 

yang dilakukan oleh Indonesia disebabkan karena 

banyak permintaan kelapa sawit dari dalam negeri 

maupun luar negeri. Di dalam negeri, kebijakan 

pemerintah mengembangkan bahan bakar nabati 

(BBN) sebagai altenatif bahan bakar minyak 

(BBM) memberi peluang besar bagi industri 

kelapa sawit untuk lebih berkembang. Untuk itu 

diperlukan tambahan pasokan atau peningkatan 

produksi kelapa sawit dalam jumlah besar. 

Dengan laju pertumbuhan dunia yang terus 

berkembang, tidak dipungkuri, permintaan dari 

luar negeri juga akan bertambah. Dan kayu 

sebagai bahan baku pulp wood yang kini masih 

belum tergantikan dengan bahan baku yang lain, 

menyebabkan pohon yang terus ditebang namun 

tidak seimbang dengan penanaman pohon yang 

dilakukan.( http://moongbay.co.id). 

Dan lirik lagu menggambarkan hutan Sumatera 

yang selalu dibakar, hilangnya pohon-pohon di 

hutan Sumatera. Karena setelah api padam, 

mereka yang mau membuka atau memperluas 

lahan perkebunan akan datang ke bekas kebakaran 

itu. Kebakaran hutan harus benar-benar 



 
 

65 
 

dihentikan. Maka dari itu harimau sebagaimana 

hutan sebagai habitatnya kehilangan tempat 

tinggalnya. Sebab, kerugian negara akibat 

kebakaran tersebut sangat besar. Kerugian lain 

yang harus dihadapi akibat kebakaran hutan 

adalah timbulnya penyakit pernafasan karena 

asap, terganggunya jadwal penerbangan aktifitas 

warga. Dan dampak panjang yang lain dari itu 

adalah kerusakan hutan yang menyebabkan 

kehidupan di dalam hutan tersebut hilang.  

Mitos Adegan 7 ini memberikan peringatan kepada 

manusia karena eksploitasi hutan sudah melebihi 

batas. Tidak ada penanaman kembali untuk 

menjaga keutuhan hutan tersebut. Manusia pada 

dasarnya, tetap menjaga hutan untuk tidak dirusak. 

Manusia menjaga hutan untuk kelangsungan 

mahkluk hidup di dalamnya. 

Penanda (Signifier) Petanda (Signified) 

 

Adegan 8 

Seseorang memakai topeng 

harimau sedang merunduk. 

Berdasarkan ciri-ciri yang telah dikemukakan, 

makna konotasi yang diperoleh adalah pada 

adegan 8 menunjukkan yang dapat diambil dari 

penggalan adegan ke 8 adalah harimau tersebut 

merasa ketakutan, depresi, dan sendirian. Merasa 

ditinggalkan tanpa ada yang memperhatikannya. 

Lirik lagu yang ada dalam adegan 8 tersebut 

memiliki makna bahwa manusia kini hanya 

mementingkan kehidupan mereka. Manusia 

seakan tidak perduli tentang apa itu hutan, apa itu 

harimau, apa itu alam Indonesia. Dan malaikat 

menangis digambarkan sebagai alam Indonesia. 

Karena tanpa disadari alam Indonesia kini sudah 
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rusak karena eksploitasi alam yang semata-mata 

untuk kepentingan ekonomi. Penulis memaknai 

dalam adegan 8 tersebut bahwa Band Navicula 

mengajak masyarakat untuk berperan aktif 

menjaga dan melindungi alam Indonesia beserta 

isinya. Dalam hal ini masyarakat perkotaan 

umumnya sudah mengetahui bahwa harimau 

sudah langka namun masih belum paham apa yang 

dapat mereka lakukan. Memulai dengan 

mengubah kebiasaan sehari-hari dapat berdampak 

pada pelestarian harimau, misalnya mengurangi 

penggunaan kertas karena berasal dari hutan, 

habitat alami hewan. Bila gaya hidup sehari-hari 

itu yang jadi penyebab harimau tidak bisa hidup di 

alamnya. Hutan sebagai habitat asli di tebang, 

dibakar, maka harimau akan terancam. Bila 

spesies yang berada diurutan teratas rantai 

makanan di hutan itu punah, tentu akan 

mengganggu keseimbangan ekosistem hutan. 

Mitos Harimau yang mewakili mahkluk hidup yang 

hidup di hutan merasa ketakutan dan terancam. 

Jika hutan yang terus mengalami eksploitasi, maka 

mahkluk hidup di dalamnya akan terancam 

kehidupannya. 

Penanda (Signifier) Petanda (Signified) 

 

Adegan 9 

Seseorang memakai topeng 

Seseorang memakai topeng harimau digambarkan 

sebagai harimau yang marah. Dan kemarahan itu 

ditujukan MPR/DPR. Karena MPR/DPR sebagai 

pemberi kewenangan atas kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan yang 

dikeluarkan dengan maksud meningkatkan 
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harimau menaiki pagar. pertumbuhan ekonomi. Model–model penguasaan 

mode of production sumberdaya hutan oleh swasta 

tentu memberikan devisa yang besar kepada 

negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional. Namun selain menghasilkan dampak 

pertumbuhan ekonomi, ada permasalahan 

ekonomi politik, yang mendasar dan perlu 

dijawab. Pertanyaan yang secara politik dan perlu 

dijawab adalah : who gets, how much, of what? 

Apakah masyarakat diuntungkan? Paham politik 

pemerintah atas sumberdaya alam yang perlu 

mendapat perhatin dan perlu diluruskan untuk 

kepentingan generasi berikutnya. Jika sumberdaya 

alam dijadikan sumber ekonomi, maka 

kelestarinnya pasti terabaikan. 

Munculnya pemikiran ekonomi politik 

sumberdaya alam di mulai sejak dikelurknnya UU 

Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967 (Afri 

Awang, 2006:118). UU ini dirancang sedemikian 

rupa sehingga prosesnya sangat soft landing dan 

tidak terasa oleh semua pihak kelak kemudian hari 

menjadi pintu masuk kapitalis di Indonesia secara 

legal, sistematik dan terstruktur. Sistem eksploitasi 

yang dilegalkan oleh pemerintah ini telah 

memperburuk kualitas dan kuantitas sumberdaya 

hutan. Dalam tahapan denotatif sudah dijelaskan 

bahwa kini harimau sumatera yang sebagai 

harimau endemik Indonesia, masih tersisa kurang 

dari 400 ekor. Jika hutan rusak, bagaimana 

kelangsungan kehidupan di dalamnya? Pemerintah 

dituntut untuk sadar dalam hal itu, dan masyarakat 
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mau perduli juga akan hal itu.   

Mitos Pemerintah sebagai pemangku keputusan tegas 

dengan adanya hal ini. Bukan malah membiarkan 

dan seakan menghalalkan atas rusaknya hutan 

demi industrialisasi. Karena mahkluk hidup di 

dalamnya harus tetap dijaga kelangsungan 

hidupnya. 

 

4.6 Pembahasan  

Video klip Harimau! Harimau! oleh Grupband Navicula adalah video 

klip yang dirilis pertengahan 2014. 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. 

Pesan-pesan yang terkandung dalam video klip ini menggambarkan 

rusaknya lingkungan hidup yang disebabkan oleh ulah dari manusia. 

Penulis memaknai adegan 1 sebagai bentuk kemarahan dari Navicula yang 

marah karena rusaknya hutan Indonesia. Bentuk kemarahan tersebut 

dituangkan melalui lagu yang berjudul Harimau! Harimau! tersebut. Lagu 

tersebut sebagai media untuk menyampaikan pesan, betapa pentingnya 

menjaga kehidupan hutan beserta makhluk hidup didalamnya. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan pendapat dan sudut pandang dari 
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Robi (vokalis Navicula) dan Riri Riza (sutradara Harimau! Harimau!) 

melalui wawancara yang dilakukan oleh Suryani, Luh De dalam 

moongbay.co.id Menurut Robi, lagu ini dibuat untuk mengingatkan kita 

semua bahwa harimau dibuat sebagai pengantar, tetapi betapa keadaan 

yang disebabkan manusia atau keserakahan manusia, membuat kehidupan 

lain menjadi sulit dan terpojokan. Dan band Navicula sebagai orang-orang 

kreatif, patut dan berkewajiban melakukan sesuatu untuk ikut bersuara 

menyelamatkan lingkungan.  Jika ada salah satu hutan hilang, tidak hanya 

kehidupan yang di dalam hutan tersebut yang menerima dampaknya tetapi 

seluruh dunia akan terkena dampaknya, karena pada dasarnya kehidupan 

itu saling keterkaitan.  

Menurut Riri Riza sebagai sutradara video klip Harimau! Harimau!, 

video tersebut dibuat seolah-olah ancamannya hanya harimau, apakah 

betul ancaman harimau adalah ancaman bagi kemanusiaan? Sikap ingin 

merebut dan memperluas lahan, semata untuk kepentingan ekonomi 

semata adalah ancaman bagi kita sendiri dimasa depan. Maka dari itu, Riri 

Riza mengajak teman-teman yang berada di dunia kratif untuk mengenal 

Indonesia, menjelajah Indonesia dan mencari cerita dari alam Indonesia. 

Itu penting karena ketika cerita-cerita tersebut diceritakan akan muncul 

sebuah pesan tentang kecintaan kita terhadap lingkungan kita dan 

membuat kita harus tetap menjaganya. Riri riza berharap bahwa jika 

seseorang melihat video ini, jangan menilai bahwa harimau menjadi 

sebuah penggangu, atau sebagai pemangsa yang harus dibunuh, namun 

harimau sebagai mata rantai kehidupan, yang jika harimau itu tidak ada 

dalam urut-urutan kehidupan kita, kehidupan manusia akan terancam. 

Penulis memaknai denotatif dan konotatif dari adegan 1, bahwa Navicula 

membuat lagu dan video klip tersebut ditujukan kepada siapapun yang 

melihat dan mendengarkan untuk sadar betapa pentingnya menjaga 

keutuhan lingkungan hidup. Karena pada dasarnya, semua kehidupan itu 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 
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Penulis memaknai adegan 6 sebagai sebuah konflik yang terus terjadi 

antara manusia dan harimau. Dalam Tempo.com tanggal 26 Juni 2016 

diberitakan konflik antara harimau dengan warga di beberapa daerah di 

Provinsi Sumatera sering terjadi. Dalam kurun waktu lima tahun telah 

terjadi 395 konflik antara harimau sumatera dan manusia di 9 provinsi di 

Sumatera. Tingginya konflik harimau dengan manusia tersebut, 

disebabkan oleh rusaknya kawasan hutan akibat perkebunan skala besar 

dan pertambangan. Dan ada kemungkinan kawasan konservasi sudah 

mulai terganggu, sehingga sejumlah binatang, termasuk harimau masuk ke 

pemukiman warga untuk mencari makan. Tidak bisa disalahkan apabila 

harimau keluar dari hutan kemudian menghampiri pemukiman warga 

untuk mencari makan. Karena hutan yang menjadi habitatnya sudah tidak 

berfungsi sebagai tempat tinggal harimau. Seperti habitat kunci harimau 

sumatera di Taman Buru Semidang Bukit Kabu di Kabupaten Bengkulu 

Tengah dan Seluma, yang telah mengalami kerusakan yang cukup parah. 

Luas Semidang Bukit Kabu tercatat 9.035 hektare, dan 75 persen di 

antaranya rusak dan gundul. Berdasarkan data BKSDA, terdapat 57 

harimau turun gunung di Bengkulu dengan perincian 40 ekor berkeliaran 

di wilayah hutan Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, dan Rejang 

Lebong. Sebanyak 12 ekor berkeliaran di wilayah hutan Kabupaten 

Kepahiang, Bengkulu Tengah, dan Seluma, serta 5 ekor lagi berkeliaran di 

Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur.Konflik manusia dan harimau di 

sekitar kawasan Semidang Bukit Kabu cukup tinggi. Dalam dua tahun 

terakhir ada 7 warga yang dimangsa harimau, yakni 5 orang warga Desa 

Sekalak dan 2 orang warga Desa Talang Beringin. Tidak hanya itu, 

harimau juga mengancam masyarakat di desa sekitar Taman Buru 

Semidang Bukit Kabu, yaitu Desa Lubuk Resam, Talang Beringin, Puguk, 

Sekalak di Kabupaten Seluma dan Desa Kuta Nyiur di Kabupaten 

Bengkulu Tengah.  Pemerintah daerah seharusnya sesegera mungkin 

menangani hal tersebut dengan cepat karena kondisi kritis beberapa hutan 
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di daerah tersebut dan polisi diminta menindak tegas pemburu, penjual, 

dan pembeli organ harimau.  

Dalam makna denotatif dan konotatif dari adegan 5, digambarkan 

seseorang memakai topeng harimau berlarian ramainya jalan raya dan 

dilatar belakangi tulisan “ENDANGERED” yang dalam bahasa Indonesia 

berarti mengancam. Dalam adegan 5, penulis memaknai bahwa harimau 

mengancam kehidupan manusia. Pada dasarnya harimau menyerang 

manusia bukan tanpa alasan. Harimau sebagaimana hidup di hutan, namun 

hutan sebagai habitatnya kini rusak. Sehingga harimau keluar dari hutan 

untuk mencari makan demi kelangsungan hidup harimau tersebut. Pada 

akhirnya penulis memaknai adegan 5 dan adegan 6 menjadi sebuah 

keterkaitan. Dimana hutan yang rusak memiliki dampak yang buruk bagi 

harimau dan manusia. Dimana harimau terganggu kelangsungan hidupnya, 

karena tidak mendapatkan makan dari dalam hutan sehingga harimau 

tersebut keluar hutan menuju ke pemukiman untuk mencari makan. 

Akhirnya terjadi konflik antara harimau dan manusia, yang menyebabkan 

keduanya dirugikan. 

Masyarakat perkotaan pada dasarnya tidak memperdulikan akan 

kelestarian hutan yang ada di daerah-daerah dan mereka seakan tidak mau 

tahu apa yang sedang terjadi dengan kehidupan harimau, konflik yang 

terjadi pada harimau, perdagangan harimau, kerusakan hutan yang 

sebagaimana habitat dari harimau tersebut dan sebagainya. Dalam  

Antaranews.com, Jumat 31 Juli 2016 diberitakan bahwa World Wide Fund 

for Nature (WWF) Provinsi Riau dalam rangka merayakan Hari Harimau 

Dunia alias Global Tiger Day menggelar berbagai kegiatan pada hari 

bebas kendaraan serta sosialisasi dukung penegakkan hukum kejahatan 

satwa liar. Nasib harimau sumatera kini berada di ujung tanduk dan 

spesies yang terancam punah. Meskipun katanya ada kelahiran tetapi ada 

juga kematian karena konflik dengan manusia dan sebagainya. Untuk itu 

masyarakat untuk berperan aktif menjaga dan melindungi satwa liar 

maupun yang dilindungi. 
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Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki harimau di antara 13 

negara di dunia yang menjadi habitat harimau. Penulis mengharapkan 

masyarakat yang hidup di kota menyadari pentingnya menjaga kelestarian 

harimau Sumatera meskipun tinggal jauh dari hutan. Ada koneksi yang 

terputus dari masyarakat di perkotaan dengan apa yang terjadi di daerah 

yang jadi sumber penopang kehidupan makhluk hidup. Dalam adegan 4 

dan adegan 8, penulis memaknainya sebagai harimau yang ruang geraknya 

dibatasi, kehidupannya yang terus terancam karena menurut sebagian 

orang, harimau adalah hewan yang membahayakan dan mengancam yang 

patut untuk dibunuh. Dan untuk sebagian orang, harimau merupakan 

sebuah barang yang bisa diperjual belikan. 

Maka dari itu, masyarakat perkotaan untuk sadar dengan hal tersebut 

dengan cara mengubah kebiasaan sehari-hari yang berdampak pada 

pelestarian harimau, misalnya mengurangi penggunaan kertas karena 

berasal dari hutan, habitat alami hewan. Masyarakat harus mendukung 

penegakan hukum tindakan kejahatan satwa liar oleh oknum-oknum yang 

ingin mengambil keuntungan. Dengan cara melaporkan kepada pihak yang 

berwenang atas tindak kejahatan satwa liar. Mendukung penegakan hukum 

tindakan kejahatan terhadap satwa liar dan dilindungi, baik itu berupa 

penangkapan, perburuan dan perdagangan. 

Secara keseluruhan, penulis mencoba untuk merangkum pemaknaan 

video klip Harimau! Harimau! oleh Navicula berdasarkan kebijakan-

kebijakan pemerintah. Pemerintah pada dasarnya mengutamakan 

pertumbuhan ekonomi mendominsi upaya-upaya tindakan pembangunan 

di Indonesia dan tentu saja hl ini telah mengurangi nilai-nilai 

pembangunan lainnya. Pertumbuhan ekonomi menjadi mainstream of 

development, sedangkan nilai-nilai lainya menjadi side-stream of 

development. Pada adegan 2 yang menjelaskan deforestasi yang terjadi di 

Indonesia. Hal tersebut bukan semata-mata tanpa tidak ada campur tangan 

pemerintah. Pemerintahlah yang mendukung paling depan dalam hal 

tersebut.  
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Dalam adegan 3 digambarkan kediaman rumah dinas Presiden. 

seseungguhnya apakah presiden memang perduli dengan keadaan hutan 

indonesia atau tidak. Kebijakan pembangunan kehutanan di Indonesia 

pada beberapa tahun terakhir ini dengan tujuan untuk mengambil 

keuntungan sebesar-besarnya dari eksploitasi kayu untuk kepentingan 

negara dan pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Sistem eksploitasi 

yang dilegalkan oleh pemerintah ini telah memperburuk kualitas dan 

kuntitas sumberdaya hutan Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin 

meningkatnya peran Indonesia sebagai penyedia utama produk kayu 

tropis, terutama kayu lapis dan kemudian diikuti oleh hasil pulp dan kertas 

(Afri Awang, 2006:134). Ada 3 hal yang mendorong berkembangnya 

industri pulp wood, yaitu; Pertama, subsidi pemerintah yang besar, 

termsuk akses untuk memperoleh  bahan baku kyu yng bersl dari hutan 

alam dengan biaya yang jauh di bwh nilai sesungguhnya; Kedua, peraturan 

yng lemah dalam sektor keuangan Indonesia; Ketiga, kegagalan lembaga 

keuangan Internasional dalam memperhitungkan resiko investasi dalm 

industri pulp wood (Afri Awang, 2006:138). 

Hal tersebut ada dalam adegan 7, dimana pulp wood, sebagai komuditi 

yang sangat memperburuk hutan Indonesia. Instrumen pengelolaan hutan 

untuk mencapai keuntungan yang besar yang diciptakan oleh pemerintah 

adalah menggunakan perusahaan kayu HPH (Hak Pengusahaan Hutan), 

industri pengolahan kayu dan industri pulp dan paper. Pada saat yang 

sama tidak ada alokasi lahan hutan produksi milik negera yang 

diperuntukkan guna kepentingan masyarkat secara langsung. Masyarakat 

sekitar hutan selalu dilarang oleh HPH untuk masuk dan memanfaatkan 

hasil hutan. Jadi deforestasi dan kerusakan hutan Indonesia dipicu oleh 

kepentingan penyediaan bahan baku industri untuk kepentingan pasar 

global, kepentingn investasi dan perencanaan kebutuhan kayu untuk 

industri. 

Dalam segi pembangunan kehutanan yang diuraikan tersebut, ternyata 

rakyat tidak mendapat keuntungan langsung dari sistem pertumbuhan 
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ekonomi. Pemerintah merupakan organ jejaring dari negara dan organisasi 

tersebut sebagai tempat arena aplikasi dari kekuasaan yang dimiliki negara 

seperti yang dinyatakan dalam pasal 33 UUD 1945 mengenai semua 

sumberdayaalam yang dikuasai oleh negara. Institusi Kehutanan 

(Departemen Kehutanan) dan Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan 

Daerah) merupakan organisasi-oraganisasi yang melaksanakan kekuasaan 

negara bidang sumberdaya alam hutan (termasuk hutan lindung). Jadi 

tidaklah mengherankan jika “negara menguasai” sumberdaya hutan dalam 

sedemikian kebijakan yang di buat mulai dari daerah samapi pusat.  

Kemudian tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah 

No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan 

dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-

II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman 

Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua 

peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai 

jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun dengan jangka waktu siklus 

Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi 

yangditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang HPH 

tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan 

penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah 

ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga 

akibat penebangan hutan. 

Pada adegan 9 dimana telah dijelaskan peraturan perundang-undangan 

atas wewenang dan kebijakan MPR/DPR. Dalam hal ini, penulis akan 

memberikan contoh yang terjadi di kawasan hutan Tahura/ hutan Gunung 

betung, Lampung, Provinsi Sumatera Selatan yang telah menjadi kebun 

kopi, buah-buahan dan kakao. Pada tahun 2000 Pemerintah Daerah 

Lampung mengesahkan sebuah peraturan daerah NO.7/2000 tentang 

Retribusi Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Dasar 

pembuatan Perda No.7/2000 tersebut adalah karena sudah sejak lama di 

dalam kawasan hutan lindung milik negara. Penduduk mencoba 
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mengembangkan kawasan hutan tersebut dengan menanami kakao, kopi, 

durian, buah-buahan, dan lain-lain. dalam rangka meningkatkan tanggung 

jawab masyarakat terhadap sumberdaya hutan untuk kepentingan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka hasil hutan non kayu harus 

memberikan pendapatan kepada Pemerintah Daerah. Diharapkan dari 

retribusi melalui Perda tersebut akan terkumpul dana pembangunan hutan. 

Hal ini sesuai dengan prinsip dasar bahwa dana pembangunan dan 

rehabilitasi hutan diperoleh dari dalam hutan sendiri.  

Hasil pendapatan dari Perda No.7/2000 ini kelak digunakan untuk 

merehabilitasi hutan-hutan yang mengalami kerusakan. Kemudian setelah 

itu terjadi perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat 

yang tidak konsisten. SK Menteri Kehutanan no.667/1998, yang salah satu 

pasalnya mengatakan bahwa kebijakan HKm (Hutan Kemasyarakatan) 

dapat dilaksanakan di semua fungsi hutan (hutan lindung dan konservasi). 

Kemudian SK Menhut 677/98 diganti dengan SK Menhut no. 31/ 2001 

tentang program HKm, tetapi dalam perubahan tersebut dinyatakan bahwa 

program HKm tidak dapat dilaksanakan dalam kawasan konservasi, 

padahal Tahura merupakan salah satu model pengelolaan kawasan 

konservasi (Afri Awang, 2006:261).  Pemaknaan dari kebijakan 

pemerintah menghasilkan sikap yang defensif dan resisten dari 

masyarakat. Kebijakan kehutanan yang terkait dengan masyarakat yang 

tidak terkontrol dengan baik terbukti bukan membawa kebaikan melainkan 

menjadi alat pemicu perluasan kerusakan hutan. Sebaliknya juga sudah 

dapat dibuktikan bahwa kebijakan sosial kehutanan akan mengalami 

kegagalan dan mendorong deforestasi jika persoalan sosial seperti status 

dan kepastian pengelolaan hutan untuk masyarakat tidak terselesaikan 

secara mendasar. 

Pada dasarnya Navicula membuat video klip ini bertujuan untuk 

menyampaikan keadaan hutan di Indonesia pada saat ini. Terjadi banyak 

kerusakan di dalamnya, dengan adanya kerusakan hutan karena 

kepentingan industrialisasi memiliki dampak yang tak berkesudahan. 
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Setiap tahunnya, hutan di Indonesia selalu berkurang wilayahnya. Tidak 

hanya kelapa sawit, hutan di Indonesia berkurang karena eksploitasi hutan 

yang di gunakan sebagai pulp wood yaitu sebagai bahan dasar kertas. Hal 

itu terjadi karena Indonesia sebagai penghasil pulp wood dengan rata-rata 

pengolahannya sekitar 40juta ton/tahunnya. Hal itu bisa terjadi karena 

permintaan pasar yang terus bertambah dari dalam maupun luar negeri, 

dengan adanya hal tersebut maka perusahaan-perusahaan membutuhkan 

pohon yang lebih banyak untuk diolah menjadi pulp wood. Maka 

pemerintah dalam hal ini diminta untuk tegas dalam mengatur sebuah 

peraturan tentang sumber daya alam. Tidak hanya melihat dari segi 

ekonominya saja, melainkan dilihat juga dampak apa yang akan terjadi 

dari peraturan tersebut.  

Dalam video klip ini, penulis dapat memberikan contoh yang terjadi 

karena adanya dampak dari eksploitasi hutan, yaitu terjadinya konflik 

antara manusia dan harimau. Dimana harimau yang hidup di hutan yang 

sebagai habitatnya, kini mencari makan di sekitar area penduduk. Hal 

tersebut bukanlah kesalahan dari harimau, melainkan dari manusia. Karena 

hutan sebagaimana fungsinya sebagai habitat harimau kini sudah dirusak. 

Menurut penulis, video klip ini dibuat untuk menyampaikan apa yang 

terjadi pada hutan Indonesia saat ini, dimana hutan hanya diambil segi 

ekonominya saja. Harimau dalam video klip ini hanya sebagai pengantar 

dari apa yang terjadi pada hutan Indonesia saat ini. Yang menjadi penting 

dari video klip ini bukan hanya harimau, melainkan kehidupan yang lain 

yang juga akan terancam karena terjadinya kerusakan hutan di Indonesia 

yang disebabkan eksploitasi hutan yang terus menerus. Pesan dalam video 

klip ini adalah setiap orang yang melihat video klip ini diharapkan untuk 

menjaga hutan yang kita miliki. Karena pada dasarnya jika hutan hilang, 

bukan hanya mahkluk hidup yang ada di dalam hutan tersebut yang akan 

terkena dampaknya, melainkan seluruh dunia akan terkena dampaknya. 

Karena hutan dan kehidupan saling berkesinambungan. 


