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Abstract 

The condition of Riau is that increasingly dangerous, encouraged some netizen 

communities there, creates an action to transfer the message to the President of 

the Republic of Indonesia and public society relating to the conditions. The action 

used a video entitled KAMI TIDAK DIAM #MelawanAsap. This research aims  

are to (1) determine the meanings contained in the signs in the video, (2) find out 

what kinds of messages that be transfered by a number of communities in Riau via 

video KAMI TIDAK DIAM #MelawanAsap related conditions that they 

experience.  

It is a descriptive research which is used a qualitative approach. In this research, 

data analysis techniques that is used the semiotic analysis method according to 

Pierce. Analysis of the data begins to divided signs into three types: icons, 

indices, and symbols. After that, each sign was associated with the object and 

interpretant to find meaning based on the message from Pierce’s theory of signs, 

cinematography, and Monroe’s motivated sequence.  

The study concluded that the video contains some meaning namely anxiety, 

sadness, sarcasm, and also resistance. In addition, there is a message to be 

transfered is that the public is more concerned with the events of fog, can help the 

people of Riau to reduce the impact of fog, and can also encourage and urge the 

government to immediately deal and resolved this problem completely. In 

addition, this video showed that government's role has not be maximum yet in 

protecting people and solve the problems of fog. 

Keywords: Fog, Riau, Semiotics, Video, Pierce 
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Pendahuluan 

Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi saat ini, muncul 

berbagai media baru untuk menyampaikan pesan. Teknologi komunikasi menurut 

Rogers (1989:21) adalah peralatan keras, struktur organisasi, dan nilai sosial 

dimana individu mengumpulkan, memproses, terjadinya pertukaran informasi 

dengan individu lainnya (Rico, 2015: 26). Jika sebelumnya televisi, radio, ataupun 

surat kabar yang menjadi media andalan dalam komunikasi massa, saat ini 

internet menjadi media baru yang banyak diminati oleh khalayak. Berkembangnya 

penggunaan internet menjadi penanda dari lahirnya era media komunikasi 

interaktif. Pada masa ini, media yang paling penting dan memiliki pengaruh yang 

luas adalah internet (Sayling Wen (2002) pada Sumadiria, 2004: 237). Ini 

dibuktikan oleh data yang disampaikan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) pada tahun 2013 dari sekitar 245 juta masyarakat Indonesia, 

71,9 juta diantaranya adalah pengguna internet (Pangerapan, 2015). Jumlah 

tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Kamboja dan Laos yang pengguna 

internetnya hanya 32% dan 14% dari jumlah penduduknya (Kemp, 2015). Selain 

itu, menurut data yang dikeluarkan oleh Global Web Index Q4 tahun 2013, 

perkembangan jumlah pengguna internet di Indonesia berada di peringkat kedua 

yaitu sebanyak 430 persen (Paragian, 2014). 

Fakta tersebut menunjukan bahwa begitu banyaknya khalayak yang 

mengakses media sosial untuk saling berbagi informasi mengenai berbagai hal. 

Media sosial dapat berfungsi seperti media massa, salah satunya adalah menjadi 

wadah untuk menyampaikan aspirasi dan informasi kepada khalayaknya. 

Pemanfaatan media sosial yang akhir-akhir ini cukup banyak menarik perhatian 

adalah gerakan melawan asap sebagai bentuk reaksi masyarakat akibat parahnya 

kondisi kabut asap di beberapa daerah di Indonesia. Gerakan yang disuarakan 

melalui media sosial ini mendorong berbagai pihak untuk mendukung aksi 

tersebut dengan berbagai cara. Salah satu yang mendukung gerakan tersebut 

adalah komunitas netizen di Riau.  
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Komunitas netizen Riau melakukan gerakan melawan asap dengan 

membuat video yang disebarkan melalui cara yang unik yaitu mengirimkan pesan 

secara serentak kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 September 2015 

pukul 17.00 melalui media sosial. Penulisan pesan secara serentak itu 

disampaikan pada saat Pemerintah menetapkan status darurat asap di Riau. 

Penyampaian pesan melalui video KAMI TIDAK DIAM #MelawanAsap 

dianggap lebih efektif untuk memperlihatkan kondisi dan juga dampak akibat 

kabut asap yang terjadi di Riau. Hal ini dikarenakan video merupakan perpaduan 

antara media audio dan visual (Media. 2009: 10). Di dalam video tersebut terdapat 

potongan gambar yang berisi pesan untuk disampaikan kepada khalayaknya. 

Video ini seolah menjadi pesan utama yang ingin disampaikan kepada 

khalayaknya, sehingga dianggap penting untuk diteliti.  

Penelitian mengenai isi pesan di media sosial dianggap penting karena dua 

hal. Pertama, media sosial adalah media yang paling dekat dengan kehidupan 

masyarakat saat ini bahkan sudah dapat dikatakan melekat dengan kehidupan 

masyarakat. Ini sesuai dengan data yang disebutkan oleh Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menyebutkan bahwa dari 71,9 juta pengguna 

internet di Indonesia, 87,4 % diantaranya memakai aplikasi media sosial dan 

23,7% melakukan proses download dan upload video (Pangerapan, 2015).  Alasan 

kedua adalah karena media sosial sebagai salah satu bentuk dari media baru yang 

memiliki karakter seperti media massa yang memiliki khalayak luas dan juga 

heterogen. Sehingga dapat memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi dalam 

memaknai pesan yang ingin disampaikan oleh komunikan. Makna menurut De 

Vito bukan terletak dari kata-kata yang membatasinya, melainkan berasal dari kita 

(Sobur, 2009 : 20). Sehingga suatu gambar dapat menghasilkan makna yang akan 

membentuk persepsi manusia terhadap objek yang ada di dalam gambar. Maka 

dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menemukan pesan-pesan apa saja yang 

ingin disampaikan melalui lambang atau tanda yang dimunculkan dalam video 

tersebut. Lambang-lambang itulah yang akan mengungkapkan makna apa saja 

yang terkandung dalam pesan yang muncul melalui visualisasi gambar di video 

Kami Tidak Diam #MelawanAsap tersebut.  
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Rumusan Masalah 

 Untuk menganalisa pesan apa yang ingin disampaikan oleh sejumlah 

masyarakat di Riau melalui Video KAMI TIDAK DIAM #Melawan Asap, maka 

peneliti menyimpulkan beberapa rumusan masalah : 

1. Apa makna dari tanda yang muncul dalam video KAMI TIDAK DIAM 

#Melawan Asap? 

2. Pesan apa saja yang ingin disampaikan oleh sejumlah masyarakat di Riau 

melalui video KAMI TIDAK DIAM #Melawan Asap terkait kondisi yang 

mereka alami? 

 

Kajian Teori 

1. Pesan Merupakan Unsur Komunikasi 

 Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari 

seseorang kepada orang lain melalui media tertentu yang dipahaminya. 

Pengertian komunikasi juga disebutkan oleh Stoner dan Wankel sebagai 

proses penyampaian ide dari seseorang kepada orang lain dengan 

memberikan pengertian melalui penyampaian pesan berupa lambang 

(Sumadiria, 2014 : 5). Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa 

Inggris communication, dan kata communication berasal dari bahasa latin 

yaitu communication.  Kata communication tersebut juga berasal dari kata 

communis yang berarti sama. Dapat dikatakan, komunikasi terjadi jika 

terjadi kesamaan makna antara komunikator dan komunikan. Makna 

tersebut didapatkan dari tanda atau lambang yang disepakati bersama dalam 

proses komunikasi.  

Komunikasi memiliki banyak unsur yang terdiri dari komunikator 

(pengirim), komunikan (penerima), pesan, saluran, gangguan, umpan balik, 

dan juga efek. Salah satu unsur yang penting dari komunikasi adalah pesan. 

Pesan dalam suatu proses komunikasi berupa lambang atau tanda yang akan 

menghasilkan makna sebagai tujuan dari komunikasi. Hal ini diperkuat 

dengan pendapat Onong Uchjana Effendy yang mengatakan bahwa hakikat 
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dari komunikasi adalah proses penyampaian atau pernyataan manusia dalam 

bentuk perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa 

sebagai alat penyalurnya (Sumadiria, 2014 : 7). Dalam hal ini penyampaian 

perasaan tersebut berarti pesan yang ingin disampaikan. 

Pesan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam komunikasi. 

Menurut Tubbs dan Moss, kegiatan yang dilakukan saat melakukan 

komunikasi adalah penciptaan pesan dan penafsiran pesan (Mulyana, 

2008:65). Menurut John Powers (1995), pesan memiliki tiga unsur, yaitu : 

(1) tanda dan simbol; (2) bahasa; dan (3) wacana (discourse). Tanda dan 

simbol yang muncul menjadi unsur yang akan dijadikan objek untuk di 

maknai.  

2. Teori Pesan Alan H. Monroe 

  Teori pengaturan pesan menurut Alan Monroe dikenal dengan sebutan 

ANSVA yang merupakan singkatan dari attention (perhatian), need 

(kebutuhan), satisfaction (pemuasan), visualization (penggambaran), dan 

action (tindakan) (Sumadiria, 2014 : 125). Pertama adalah perhatian atau 

attention diperlukan untuk menarik perhatian khalayak agar dapat menerima 

pesan. Kedua adalah kebutuhan. Kebutuhan ini dilakukan sebagai respon 

terhadap perhatian yang sudah diberikan oleh khalayak. Ketiga adalah 

pemuasan atau satisfaction. Keempat adalah penggambaran atau 

visualization. Gambaran yang deskriptif mengenai sesuatu hal dapat 

membawa khalayak merasakan apa yang dialami oleh gambaran tersebut. 

Menurut psikologi komunikasi, tidak ada bahasa yang paling tepat bagi 

khalayak kecuali contoh-contoh. Terakhir adalah tindakan. Jika khalayak 

sudah yakin atas pesan yang diterimanya maka langkah selanjutnya yang 

diharapkan adalah tindakan. Melalui strategi pesan yang baik, maka 

khalayak tidak hanya akan mengerti mengenai pesan yang diterimanya 

melainkan juga akan sampai pada tahap tujuan komunikasi paling akhir 

yaitu action. 
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3. Komunikasi Massa 

 Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menekankan 

pada penggunaan media atau saluran untuk menghubungkan antara 

komunikator dan komunikan secara massal, anonim, bertempat tinggal jauh, 

heterogen dan menimbulkan efek tertentu (Severin 1977; Tan, 1981, dan 

Wright 1981, dalam Liliweri, 1991 : 36). Komunikasi massa disebut juga 

sebagai proses komunikasi sekunder karena menggunakan peralatan teknis 

baik media cetak (surat kabar atau majalah) dan media elektronik (radio, 

televisi, dan media on-line internet) untuk menyampaikan pesan (Sumadiria, 

2014 : 19). Media yang digunakan dalam model komunikasi ini disebut 

media massa. Media massa adalah media yang digunakan untuk melakukan 

komunikasi massa. Sifat dari media massa adalah dapat membawa pesan 

(informasi atau citra) secara massif dan menjangkau khalayak atau publik 

yang jauh, beragam, dan terpencar luas (Pawito, 2009: 91). Media massa 

saat ini semakin maju sebagai hasil dari perkembangan teknologi 

komunikasi. Menurut Everett M. Rogers, terdapat empat era hubungan 

komunikasi di masyarakat. Pertama era tulis, era media cetak, era media 

telekomunikasi, dan era media komunikasi interaktif. Lahirnya media 

interaktif saat ini adalah bergabungnya teknologi informasi berupa radio, 

telepon, video, komputer, dan televisi menjadi sebuah media baru bernama 

internet (Sumadiria, 2014: 236-237). 

 Keberadaan komunikasi massa tentunya memiliki fungsi bagi 

audiencenya. Beberapa ahli memiliki berbagai pendapat mengenai fungsi 

komunikasi massa, diantaranya disebutkan oleh Jay Black dan Frederick C. 

Whitney (1988) yang mengatakan bahwa fungsi komunikasi massa yaitu (1) 

to inform (menginformasikan), (2) to entertain (memberi hiburan), (3) to 

persuade (membujuk), dan (4) transmission of the culture (transmisi 

budaya) (Nurudin, 2013 : 64).  

4. Film sebagai Media Massa 

 Film dianggap sebagai salah satu media massa yang  efektif untuk 

menyampaikan pesan kepada khalayaknya. Ini disebabkan karena film 
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menggabungkan dua komponen yang lebih menarik daripada media massa 

sebelumnya yaitu memadukan audio atau berupa suara dan visual atau 

gambar yang dapat dilihat secara kasat mata. Sedangkan secara etimologis 

film diartikan sebagai susunan gambar hidup yang terdapat di dalam selaput 

selluloid yang kemudian di putar menggunakan proyektor ke sebuah layar 

(Prakoso, 1997: 8). Terlepas dari pengertian mengenai film yang 

disampaikan oleh beberapa ahli tersebut, film memiliki kemampuan untuk 

menyampaikan pesan kepada khalayak. Maka dari itu, film dikatakan 

sebagai salah satu media massa.  

Menurut Gerbner (dalam Hidayat, 2007: 169) media massa dapat 

menanamkan nilai dan sikap tertentu. Hal ini berarti film dapat 

mengarahkan perhatian masyarakat ke sebuah kejadian atau peristiwa 

tertentu. Sehingga film juga dapat membentuk agenda-agenda pemberitaan 

yang ingin dijadikan pesan kepada khalayaknya. Ini juga sesuai dengan teori 

agenda setting. Teori ini mengatakan bahwa media mempunyai kemampuan 

untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau 

peristiwa tertentu sehingga masyarakat dapat menganggap penting suatu 

topik yang dianggap media penting pula (Nurudin, 2013:196).  

5. Video Youtube Sebagai Media Penyampai Pesan 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, sebagian masyarakat mulai 

beralih dari film ke video untuk menyampaikan pesan. Meskipun memiliki 

konsep yang sama yaitu merupakan gabungan dari gambar yang bergerak 

dan diiringi oleh aspek audio atau bunyi, video lebih banyak digemari orang 

saat ini karena pembuatannya yang lebih mudah dan memiliki kemampuan 

perekaman dan penyiaran dengan mutu gambar yang lebih baik (Semedhi, 

2011: 1). Video berasal dari bahasa latin yang berarti ‘saya lihat’. Video 

adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan gambar 

bergerak (Binanto, 2010: 179). Pengertian lain menyebutkan video adalah 

media audio visual. Melalui media audio visual tersebut isi pesan atau 

messages akan disampaikan kepada khalayak (Sutisno, 1993: 47).  
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“Every picture tells a story”, pernyataan ini memperlihatkan bahwa 

setiap gambar yang ditampilkan di sebuah video memiliki pesan yang 

dirangkaikan ke dalam sebuah cerita. Potongan gambar dalam sebuah video 

disebut shot. Shot adalah sebuah bagian dasar dari pembuatan film atau 

video, namun jika dilihat secara mendalam shot memiliki beberapa elemen 

yang dapat mengungkapkan makna dan peran sebuah shot. Elemen tersebut 

disampaikan oleh Ray Thompson (dalam Naratama, 2004: 79-82) yaitu 

motivasi, informasi, komposisi, sound, camera angle, dan continuity. 

  Selain shot yang harus diperhatikan, di dalam sebuah video terdapat 

teknik yang dapat membuat video tersebut lebih bermakna dalam 

menyampaikan sebuah pesan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan 

video tersebut yaitu aspek sinematografi. Aspek sinematografi adalah teknik 

pengambilan gambar dalam video untuk menunjukan maksud tertentu. 

Teknik tersebut dapat dilihat dari sudut pengambilan gambar dan juga 

ukuran gambar (frame size) (Rajaq, Abdul dan Ispantoro. 2011: 4-5) .  

Berkembangnya teknologi membawa video menjadi salah satu media 

yang cukup digemari saat ini untuk menyampaikan pesan. Terlebih lagi 

adanya internet memudahkan khalayak mengakses video yang mereka 

inginkan. Salah satu video sharing  yang terkenal adalah Youtube. Youtube 

merupakan sebuah situs yang secara khusus menawarkan layanan video 

sharing. Youtube menampilkan berbagai kategori video mulai dari musik, 

documenter, talkshow, maupun trailer film terbaru (Media, 2009: 82). 

Youtube banyak digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak 

luas dan tanpa batas. Maka dari itu, video youtube tersebut juga memiliki 

fungsi seperti media massa lainnya. Sehingga banyak yang mengunggah 

video melalui youtube karena dianggap lebih efektif untuk menyampaikan 

pesan tertentu  kepada khalayaknya.  

6. Informasi Untuk Menciptakan Makna 

 Informasi adalah sesuatu yang dibutuhkan seseorang untuk mengatasi 

ketidaktahuan dan ketidakpastian (Pawito, 2009: 258). Informasi yang 

dimiliki seseorang tidak selalu sama. Hal ini disebabkan adanya perbedaan 
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dalam pandangan, pemahaman, penilaian, maupun pengalaman seseorang. 

Informasi juga memiliki fungsi untuk menumbuhkan persepsi-persepsi dan 

penilaian publik mengenai realitas yang ingin disampaikan oleh penyampai 

informasinya. Dalam semiotika, yang perlu diperhatikan adalah informasi 

yang akan menjadi acuan dalam proses pemaknaan. Menurut Fisher, 

terdapat tiga buah konsep mengenai informasi. Pertama, informasi 

dikonseptualisasikan sebagai kuantitas fisik yang dapat dipindahkan dari 

satu titik ke titik lain. Kedua, informasi merupakan makna data. Konsep 

ketiga, informasi berasal dari teori informasi yang dikembangkan oleh 

Shannon dan Weaver (1949). Teori ini menganggap informasi sebagai 

ketidakpastian yang terukur dan berfungsi untuk menghilangkan 

ketidakpastian dengan menimbulkan alternatif pilihan yang ada. (Sobur, 

2006: 23). Informasi dapat menjadi sebuat bentuk yang bemanfaat bagi 

proses pemaknaan karena memiliki daya untuk menkonstruksi, 

merekonstruksi dan merekayasa makna dari tanda-tanda yang muncul di 

video tersebut melalui realitas yang didapatkan secara terus-menerus 

(Sachari, 2007).  

  Alasan mengapa pesan dapat memiliki makna yang berbeda juga 

dapat dilihat dari teori makna menurut Wendell Johnsons (1951) dalam (De 

Vito, 1997: 123-125) menawarkan sejumlah implikasi, yaitu:  

a. Makna ada dalam diri manusia. Makna tidak terletak pada kata-kata 

melainkan pada manusia. Kita menggunakan kata-kata untuk 

mendekati makna yang ingin kita komunikasikan. Tetapi sebenarnya 

kata-kata yang diucapkan belum sepenuhnya menyampaikan makna 

yang dimaksudkan.  

b. Makna berubah. Kata-kata relatif statis, tetapi makna terhadap suatu 

tanda bisa berubah seiring berjalannya waktu. 

c. Makna membutuhkan acuan. Walaupun tidak semua komunikasi 

mengacu pada dunia nyata, komunikasi hanya masuk akal bila ia 

mempunyai kaitan dengan dunia luar atau lingkungan eksternal. 

d. Penyingkatan yang berlebihan akan mengubah makna.  

e. Makna tidak terbatas jumlahnya. Kata atau gambar mungkin saja 

terbatas, tetapi makna tidak terbatas jumlahnya. Maka dari itu, sebuah 

kata atau gambar dapat memiliki makna yang beragam sesuai dengan 

penafsirnya. 
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7. Semiotika 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji 

tanda. Secara etimologis kata “semiotika” itu sendiri berasal dari bahasa 

Yunani, semeion yang berarti “tanda” (Sudjiman dan van Zoest, 1996: vii) 

atau seme, yang (berarti “ tanda” (Cobley dan Jansz, 1994:4 ) (Sobur, 2006: 

16). Melalui tanda-tanda yang muncul di dalam video Kami Tidak Diam 

#MelawanAsap, semiotika dapat menganalisis pesan dan makna yang 

sebenarnya akan disampaikan. C.S. Morris (dalam Piliang, 2003: 256) 

menjelaskan ada tiga dimensi dalam analisis semiotika, yaitu dimensi 

sintaktik, semantik, dan pragmatik. 

a. Sintaktik (syntactic) berkaitan dengan studi mengenai tanda itu sendiri 

secara individual maupun kombinasinya, khususnya analisis yang 

bersifat deskriptif mengenai tanda dan kombinasinya. (struktur dan 

kombinasi tanda) 

b. Semantik (semantics) adalah studi mengenai relasi antara tanda dan 

signifikasi atau maknanya. Elemen dalam semantik adalah struktural, 

kontekstual, denotasi, konotasi, ideologi/mitos. 

c. Pragmatik (pragmatics) adalah studi mengenai relasi antara tanda dan 

penggunanya (interpreter), khususnya yang berkaitan dengan 

penggunaan tanda secara konkrit dalam berbagai peristiwa (discourse) 

serta efek atau dampaknya terhadap pengguna.  

 

 Kajian semiotika sampai sekarang telah membedakan dua jenis 

semiotika, yakni semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika 

komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu 

diantaranya mengasumsikan adanya enam faktor dalam komunikasi yaitu 

pengirim, penerima kode (sistem tanda), pesan, saluran komunikasi, dan 

acuan (hal yang dibicarakan) (Jakobson, 1963, dalam Hoed 2001:140). 

Sedangkan semiotika signifikansi memberikan tekanan pada teori tanda dan 

pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. (Sobur, 2006 : 15).  

 Sebagai sebuah disiplin keilmuan, semiotika bukanlah ilmu yang 

mempunyai sifat kepastian, ketunggalan, ataupun objektivitas (Tinarbuko, 

2010: ix). Semiotika dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu yang 

memberikan kebebasan dalam melakukan interpretasi atau pemaknaan 
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terhadap sesuatu hal. Namun, pemaknaan tersebut harus bersifat logis sesuai 

dengan tanda-tanda yang hubungan yang terjadi di dalamnya. Pada dasarnya 

semiotika merupakan sebuah usaha untuk mengetahui sesuatu yang aneh 

atau perlu dipertanyakan ketika melihat gambar atau membaca teks tertentu. 

Untuk mengetahui makna tersembunyi dibalik tanda yang ada di dalam 

gambar atau teks tersebut diperlukan analisis tanda yaitu semiotika. 

Semiotika memiliki beberapa aliran yang dipengaruhi oleh tokoh-tokohnya. 

Berikut adalah beberapa teori semiotika berdasarkan tokohnya. Pertama 

adalah teori semiotika yang disebutkan oleh Ferdinand de Saussure. 

Saussure lebih berfokus pada semiotika linguistik. Teori ini menggunakan 

pendekatan anti historis yaitu melihat bahasa sebagai sebuah sistem tanda 

yang utuh dan harmonis secara internal (Wibowo, 2013:20). Teori kedua 

disampaikan oleh Charles Sander Pierce. Teori Pierce seringkali disebut 

sebagai ‘grand theory’ dalam semiotika. Hal ini disebabkan gagasan Pierce 

yang bersifat menyeluruh dan deskrispsi struktural dari semua sistem 

penandaan. Teori ini mengidentifikasikan partikel dasar dari tanda dan 

kemudian menggabungkannya kembali ke dalam sebuah struktur tunggal 

(Wibowo, 2013:17). Pierce melihat bahwa sebuah tanda atau representamen 

tidak bisa dipisahkan dengan objek yang menjadi acuan dan pemahaman 

subjek terhadap tanda tersebut (interpretant) sehingga terjadi hubungan 

segitiga atau triadik antara tanda, objek atau ground dan interpretant. Teori 

Pierce juga dikenal sebagai semiotika komunikasi yang lebih menekankan 

pada proses produksi tanda.  

 Teori ketiga disampaikan oleh Roland Barthes yang kental dengan 

strukturalisme pada semiotika teks. Barthes berasumsi bahwa sistem tanda 

mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu 

tertentu (Sobur, 2006:63). Teori ini memiliki konsep konotasi dan denotasi 

dalam pemaknaan sebuah tanda. Jika disimpulkan teori ini lebih 

menekankan analisis tanda berdasarkan sistem tanda yaitu denotasi, 

konotasi, dan mitos. 
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8. Semiotika Komunikasi Charles S. Pierce 

 Pierce mengatakan bahwa tanda berkaitan dengan objek yang 

menyerupainya, keberadaannya memiliki hubungan sebab akibat atau 

karena adanya ikatan emosional dengan tanda-tanda tersebut (Sobur, 2006: 

35). Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, digunakan 

analisis semiotika Charles Sander Pierce karena beberapa hal. Pertama 

analisis semiotika Pierce lebih menyeluruh karena mengidentifikasi semua 

tanda yang ada dalam video KAMI TIDAK DIAM #MelawanAsap. Kedua, 

analisis semiotika ini lebih menekankan pada produksi tanda yaitu adanya 

sebuah proses dalam penggunaan tanda di dalam video tersebut yang 

didasarkan berdasarkan aspek komunikasi yang salah satu elemennya adalah 

tujuan dari penyampaian pesan. Alasan ketiga adalah aspek yang terpenting 

dari penelitian ini adalah subjek (dalam hal ini peneliti). Pierce melihat 

interpretant atau pemahaman subjek terhadap suatu tanda adalah hal yang 

tidak bisa dilepaskan dari tanda dan objek acuannya (Sobur, 2006:41). 

Sehingga suatu tanda akan memiliki makna jika ditafsirkan oleh penafsirnya 

yang dalam hal ini adalah penulis.  

Tanda menjadi salah satu elemen dari semiotika. Suatu tanda 

menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna (meaning) ialah 

hubungan antara suatu objek atau idea dan suatu tanda (Littlejohn, 1996:64 

dalam Sobur, 2006 : 15-16). Tanda yang ditimbulkan oleh manusia 

dibedakan oleh tanda verbal dan nonverbal. Tanda verbal adalah tanda yang 

digunakan sebagai alat komunikasi yang dihasilkan oleh alat bicara yaitu 

bahasa lisan maupun tulisan. Sedangkan tanda nonverbal lebih menekankan 

pada fenomena yang bersifat empiris, faktual atau konkret, dan tanpa ujaran 

bahasa. (Sobur, 2006: 122-124) 

 Dalam semiotika komunikasi, hal yang perlu ditekankan adalah aspek 

produksi tanda di dalam sebuah proses komunikasi (Tinarbuko, 2010: xii). 

Teori semiotika ini juga menunjukan pada dasarnya semiotika adalah 

hubungan antara lima istilah, yaitu tanda (sign), penafsir (interpreter), 

pengaruh (effect), rujukan (reference), konteks (context) (Sobur, 2006: 17) .  
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Menurut Pierce, tanda selalu terdapat hubungan triadik yaitu ground, 

object, dan interpretant. Ground adalah pengetahuan sistem tanda di 

masyarakat. Object adalah sesuatu yang dirujuk oleh tanda. Sedangkan 

interpretant adalah pemahaman yang muncul dalam diri penerima tanda 

(Sobur, 2006: 41). Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa tanda baru 

dapat berfungsi jika dipahami oleh penerimanya berdasarkan pengetahuan 

yang dimilikinya.  

Berdasarkan segitiga semiotika, analisis tanda berdasarkan objeknya 

dibagi menjadi ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang hubungan 

antara penanda dan petandanya memiliki kesamaan atau kemiripan. Indeks 

adalah tanda yang menunjukan hubungan antara tanda dan petanda yang 

bersifat kausal atau hubungan sebab akibatnya atau mengacu pada 

kenyataan. Sedangkan simbol adalah perkiraan yang pasti bahwa hal itu 

diinterpretasikan sebagai objek denotatif sebagai akibat dari suatu kebiasaan 

ketika menyebutkan sebuah tanda atau tanda yang diakui berdasarkan 

hukum atau kesepakatan bersama (Sobur, 2006: 42). 

 

Metodelogi Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

dan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif di sini berarti 

memberi gambaran yang jelas dan rinci mengenai permasalahan yang akan 

diteliti. Untuk metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan semiotika. Semiotika merupakan sebuah ilmu yang menitikberatkan 

penelitiannya pada tanda yang dimaknai sebagai sesuatu yang menunjuk pada hal 

lainnya. Sedangkan untuk mengkaji makna-makna dalam video Kami Tidak Diam 

#MelawanAsap yang akan diteliti maka penelitian ini mengacu pada analisis 

semiotika menurut Charles Sanders Pierce. Pierce melihat bahwa tanda tidak 

dapat dipisahkan dari objeknya dan pemahaman subjek atas tanda tersebut (Sobur, 

2006 : xii). Untuk menjawab rumusan permasalahan, analisis akan dilakukan 

dengan membagi shot berdasarkan motivasinya dan membaginya ke dalam tiga 

bentuk tanda yaitu ikon, indeks, dan simbol. Setelah membagi tanda tersebut, 
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dilakukan proses pemaknaan dengan mengacu pada sumber sekunder yang terkait 

dengan peristiwa kabut asap. Selain itu, tanda yang muncul juga dikaitkan dengan 

teori pesan menurut Alan H. Monroe sehingga dapat membentuk sebuah makna 

dan pesan. 

 

Sajian dan Analisis Data 

Analisis diawali dengan membagi video ini ke dalam tiga kelompok scene. 

Kelompok scene tersebut dibagi berdasarkan strategi penyampaian pesannya yaitu 

pertama adalah scene yang memperlihatkan kondisi Kota Pekanbaru, kedua 

adalah scene yang berisi pesan-pesan yang disampaikan melalui tulisan, dan yang 

ketiga adalah scene yang menunjukan data-data dan ulasan terkait kondisi dan 

dampak yang dialami masyarakat Riau akibat kabut asap. Untuk memperdalam 

kajian dalam analisis ini, maka peneliti menggunakan pisau analisis semiotika 

Charles Sander Pierce yaitu dengan membagi tanda menjadi ikon, indeks, dan 

simbol. Berikut adalah sajian datanya : 

a. Tanda Ikon 

Shot Unit Analisa Penjelasan 

1. Kondisi di Tugu Zapin dan 

depan Kantor Gubernur 

Riau 

 

 

 

 

2. Kondisi di Sekitar 

Perpustakaan Soeman H.S 

- Gambar jalan  

- Gambar mobil  

- Gambar pohon  

- Gambar Gedung  

- Gambar orang  

- Gambar Tugu Zapin 

dan Keris  

- Gambar Kantor 

Gubernur Riau 

- Gambar Gedung 

Perpustakaan  

- Gambar Mesjid  

- Gambar orang  

- Gambar masker 

- Gambar papan 

indeks standar    

pencemaran udara  

- Gambar sekolah  

 

Makna yang terkandung 

dalam tanda ikon dalam 

video ini adalah makna 

visualisasi kondisi di 

Pekanbaru akibat kabut 

asap yang dapat 

memperkuat 

penyampaian pesan dan 

juga jika dikaitkan 

dengan teori pesan Alan 

H. Monroe tanda ikon 

ini selain sebagai 

visualisasi tetapi juga 

sudah menyentuh sisi 

emosional khalayak. 

 

Sumber : data penulis 



15 

 

b. Tanda Indeks 

Shot Tanda Indeks Penjelasan 

1.Gambar langit yang 

dipenuhi asap dan latar 

belakang mesjid 

 

 

 

 

 

 

2.Remaja yang tidak 

menggunakan pakaian 

sekolah 

 

 

 

 

 

 

3.Latar Belakang papan 

indeks pencemaran udara 

menunjukan 

“Berbahaya” 

- Warna gambar gelap  

-  Langit dipenuhi asap  

-  Sebagian gambar 

tertutup kabut  

-  Jalanan sepi  

- Tidak ada orang di luar 

area pemukiman  

-  Orang menggunakan 

masker 

-  Warna papan tulis 

putih  

-  Warna nametag 

#MelawanAsap  

- Anak-anak tidak 

memakai seragam 

sekolah  

- Lampu kendaraan 

menyala dan berkedip  

- Latar belakang 

monumen perjuangan 

rakyat  

-  Gambar air mata  

- Latar belakang kantor 

Gubernur Riau 

- Papan indeks 

pencemaran udara 

menunjukan tulisan 

“berbahaya” 

-   Latar belakang 

mesjid  

Berdasarkan hubungan 

tanda indeks dengan 

objek dan 

interpretantnya, tanda 

indeks dalam video ini 

memiliki makna : 

1.Mendesaknya 

penanganan bencana 

akibat kabut asap  

2.Pengaduan kepada 

pemerintah  

3. Perlawanan  

4. Kesedihan  

 

 

Sumber : data penulis 

 

c. Tanda Simbol 

Shot Tanda Simbol Penjelasan 

1. Orang yang membawa 

tulisan “KAMI AKAN 

MELAWAN!” 

 

 

 

 

- Logo APAAJA.COM 

- Tulisan “Musik by: 

Dedi Santoso” 

- Tulisan “Musik by : 

Vicky Sianipar” 

- Tulisan yang dibawa 

oleh orang dalam 

Berdasarkan hubungan 

tanda simbol dengan 

objek dan 

interpretantnya, tanda 

simbol dalam video ini 

memiliki makna : 

1. Perlawanan  
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2.Kalimat yang 

mengandung sindiran 

kepada pemerintah 

 

 

 

 

 

 

3.Gambar emotikon sedih 

 

 

 

 

 

 

4. Potongan gambar tweet 

berupa data terkait 

peristiwa kabut asap 

 

 

 

 

 

 

 

video  

-  Lambang 

#MelawanAsap  

-  Papan nama orang 

yang terlibat  

-  Gambar emotikon  

-  Lambang twitter 

-  Body copy tweet 

 

 

 

 

 

 

2. Kegelisahan warga 

Riau 

3. Sindiran  

4.Ketidaktegasan 

pemerintah 

menangani kasus 

kabut asap  

5. Simbol peringatan 

untuk selalu 

berserah diri pada 

Tuhan 

Sumber : data penulis 

 

Kesimpulan 

Video KAMI TIDAK DIAM #MelawanAsap menjadi sebuah media 

komunikasi bagi masyarakat Riau untuk menyampaikan ide atau gagasannya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap video tersebut, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan permasalahan yaitu: 

1. Tanda yang terdapat dalam video KAMI TIDAK DIAM #MelawanAsap 

mengandung makna kegelisahan, kesedihan, sindiran, dan perlawanan. Selain 

itu video tersebut menjadi simbol kekuatan kepada masyarakat khususnya 

warga Riau agar sama-sama bangkit dan berjuang untuk mendorong 

penyelesaian permasalahan kabut asap secara tuntas sehingga hak hidup 
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mereka untuk mendapatkan udara yang bersih dan juga hak-hak lainnya 

sebagai manusia tidak diabaikan lagi oleh pemerintah dan oknum-oknum 

yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja. Selain itu, video ini 

juga memiliki makna sebagai pengingat bahwa setiap usaha yang dilakukan 

harus diiringi dengan doa kepada Tuhan sebagai pemilik hidup. Hal ini juga 

dapat menjadi simbol harapan yang ingin menunjukan bahwa jika pemerintah 

tidak bisa melindungi hak-hak hidup warga Riau, masih ada Tuhan yang 

merupakan sang pemilik kuasa sehingga doa menjadi sumber kekuatan lain 

yang dapat mengabulkan keinginan warga Riau. 

2. Dari makna-makna yang terkandung dalam tanda di Video KAMI TIDAK 

DIAM #MelawanAsap terdapat pesan-pesan yang ingin disampaikan yaitu 

agar masyarakat luas lebih peduli dengan peristiwa kabut asap dan juga dapat 

membantu warga Riau untuk mengurangi dampak kabut asap. Setelah 

mengetahui permasalahan kabut asap ini, diharapkan masyarakat dapat 

mendorong dan mendesak pemerintah untuk segera menangani dan 

menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu, video ini juga memiliki pesan 

bahwa pemerintah belum maksimal menjalankan perannya untuk melindungi 

rakyat dan menyelesaikan permasalahan kabut asap dengan baik sehingga 

dapat mengancam kehidupan masyarakat Riau. Sehingga pemerintah 

didorong untuk dapat menindak tegas para oknum terkait pembakaran hutan 

karena peristiwa kebakaran ini bukan hanya terjadi akibat musim kemarau 

melainkan dimanfaatkan oleh perusahaan besar untuk membuka lahan baru 

yang dianggap lebih murah dan cepat. Perintah untuk menindak tegas oknum 

terkait peristiwa kabut asap ini bertujuan agar tidak terjadi lagi peristiwa 

kabut asap ditahun-tahun  berikutnya. Video KAMI TIDAK DIAM 

#MelawanAsap sebagai sebuah pesan yang sengaja dibuat oleh komunitas 

netizen Riau mengandung tanda-tanda yang ada di dalamnya diatur sesuai 

dengan teori pesan menurut Alan H. Monroe yang berisi attention (perhatian), 

need (kebutuhan), satisfaction (pemuasan), visualization (penggambaran), 

dan action (tindakan) (Sumadiria, 2014 : 125). Attention dan visualization 

diperlihatkan dalam tanda tipe ikon dan juga indeks. Sedangkan action atau 
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tindakan diperlihatkan dalam tanda tipe simbol. Selain itu, tanda indeks dan 

simbol dalam video tersebut juga mengandung imbauan pesan emosional 

untuk menyentuh sisi emosi khalayak sehingga pesan dapat dengan lebih 

mudah diterima oleh khalayak. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap video KAMI TIDAK 

DIAM #MelawanAsap, maka peneliti memiliki beberapa saran : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat diperluas dan dilengkapi dengan menguraikan 

tanda berdasarkan pembagian tanda menurut ground dan interpretantnya 

sehingga akan menghasilkan analisis yang lebih lengkap dan menyeluruh 

sesuai dengan konsep analisis data menggunakan pisau analisis Pierce. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi khalayak 

mengenai kondisi kabut asap yang terjadi di Riau serta dampaknya bagi 

warga dan juga dapat menjadi rujukan untuk mengetahui apa yang diharapkan 

dan diinginkan oleh warga Riau terkait kabut asap yang sudah terjadi sejak 

tahun 1997. 
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