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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Representasi  

Dalam memandang sesuatu, manusia memiliki penafsirannya masing-

masing. Hal tersebut dipicu karena adanya perbedaan cara pandang, sehingga 

penggambaran akan sesuatu yang dilihat pasti berbeda-beda pula. Penjelasan 

mengenai penafsiran itu biasa disebut representasi. Secara ilmiah, representasi 

merupakan tindakan yang menghadirkan sesuatu lewat sesuatu yang lain diluar 

dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol (Piliang, 2006: 24). Sama halnya 

dengan yang diungkapkan oleh Danesi (2010) bahwa representasi dapat 

didefinisikan sebagai penggunaan tanda (gambar, bunyi, dan lain-lain) untuk 

menghubungkan, menggambarkan, memotret, atau memproduksi sesuatu yang 

dilihat, diindera, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik tertentu. 

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa representasi merupakan hasil 

pemikiran seseorang dari apa yang dilihat maupun yang dirasakan atas suatu 

hal dalam bentuk fisik seperti tanda ataupun simbol. 

Di sisi lain representasi dapat dikatakan merujuk kepada konstuksi segala 

bentuk media terutama media massa terhadap segala aspek realitas atau 

kenyataan seperti masyarakat, objek, peristiwa, hingga identitas budaya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Hall (dalam Juliastuti, 2000: 6), dimana ia 

mengatakan bahwa representasi adalah salah satu praktek penting yang 

memproduksi kebudayaan, kebudayaan merupakan konsep yang sangat 

penting. Seseorang dikatakan berasal dari kebudayaan yang sama jika manusia-

manusia yang ada dalam satu kelompok yang sama membagi pengalaman yang 
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sama, membagi kode-kode kebudayaan yang sama, berbicara dalam bahasa 

yang sama, dan saling berbagi konsep-konsep yang sama. Hall 

juga  berargumentasi bahwa representasi harus dipahami dari peran aktif dan 

kreatif orang memaknai dunia. Representasi yang dimaksud disini bisa 

berbentuk kata-kata atau tulisan bahkan juga dapat dilihat dalam bentuk 

gambar bergerak misalnya visual yang terdapat dalam film. Representasi tidak 

hanya melibatkan bagaimana identitas budaya disajikan atau dikonstruksikan 

di dalam sebuah teks tapi juga dikonstruksikan di dalam proses produksi dan 

resepsi oleh masyakarat yang mengkonsumsi nilai-nilai budaya yang 

direpresentasikan. 

Menurut Hall ada dua proses representasi. Pertama, representasi mental, 

yaitu konsep tentang ‘sesuatu‘ yang ada dikepala kita masing-masing (peta 

konseptual). Representasi mental masih merupakan sesuatu yang abstrak. 

Kedua, ‘bahasa’ yang berperan penting dalam proses konstruksi makna. Konsep 

abstrak yang ada dalam kepala atau yang sedang dipikirkan harus diterjemahkan 

dalam ‘bahasa’ yang lazim, supaya dapat menghubungkan konsep dan ide-ide 

tentang sesuatu dengan tanda dari simbol-simbol tertentu.5 Dengan dua proses 

ini, Hall seakan memaparkan bahwa munculnya representasi tidak begitu saja 

ada, tetapi melalui tahapan mulai dari adanya asumsi dalam pikiran dan 

kemudian diutarakan melalui bahasa, baik tertulis maupun lisan. Akan tetapi, 

                                                             
5Proses pertama memungkinkan kita untuk memaknai dunia dengan mengkontruksi seperangkat 
rantai korespondensi antara sesuatu dengan konsep ‘peta konseptual’ kita. Dalam proses kedua, kita 

mengkontruksi seperangkat rantai korespondensi antara ‘peta konseptual’ dengan bahasa atau 

simbol yang berfungsi merepresentasikan konsep-konsep kita tentang sesuatu. Relasi antara 
‘sesuatu’, ‘peta konseptual’, dan ‘bahasa simbol’ adalah jantung dari produksi makna lewat bahasa. 

Proses yang menghubungkan ketiga elemen ini secara bersama-sama itulah yang dinamakan 
representasi. (Nuraini Juliastuti, Representasi, Newsletter KUNCI No. 4, Maret 2000, 
(https://archive.org/stream/NewsletterKunci4BudayaMateri/Newsletter_KUNCI_4_Budaya_Mater
i#page/n5/mode/2up)) diakses pada tanggal 16 Oktober 2014, pk. 14.37 

https://archive.org/stream/NewsletterKunci4BudayaMateri/Newsletter_KUNCI_4_Budaya_Materi#page/n5/mode/2up)
https://archive.org/stream/NewsletterKunci4BudayaMateri/Newsletter_KUNCI_4_Budaya_Materi#page/n5/mode/2up)
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konsep representasi itu sendiri dapat berubah-ubah, karena selalu ada 

pemaknaan baru dan pandangan baru dalam konsep representasi yang sudah 

ada. Hal tersebut karena makna itu sendiri juga tidak pernah tetap, karena harus 

disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang baru.  

Untuk lebih memahami posisi representasi, John Fiske (dalam Wibowo, 

2011: 123) merumuskan tiga proses yang terjadi dalam representasi itu sendiri 

melalui tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 Tiga Proses dalam Representasi 

Pertama Realitas 

 Dalam bahasa tulis seperti dokumen wawancara, transkrip 

dan sebagainya. Dalam televisi seperti perilaku, make up, 

pakaian, ucapan, gerak-gerik dan sebagainya. 

Kedua Representasi 

 Elemen tadi ditandakan secara teknis. Dalam bahasa tulis 

seperti kata, proposisi, kalimat, foto, caption, grafik, dan 

sebagainya. Dalam TV seperti kamera, musik, tata cahaya, 

dan lain-lain). Elemen-elemen  tersebut  di  transmisikan  ke  

dalam  kode representasional yang memasukkan diantaranya 

bagaimana objek digambarkan (karakter, narasi setting, 

dialog, dan lain lain) 

Ketiga Ideologi 

 Semua  elemen  diorganisasikan  dalam  koheransi  dan  kode 

ideologi, seperti individualisme, liberalisme, sosialisme, 

patriarki, ras, kelas, materialisme, dan sebagainya. 
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Pertama, realitas dalam proses ini peristiwa atau ide dikonstruksi sebagai 

realitas oleh media dalam bentuk bahasa gambar yang umumnya berhubungan 

dengan aspek seperti pakaian, lingkungan, ucapan ekspresi dan lain-lain. Di sini 

realitas selalu siap ditandakan. Kedua, representasi, dalam proses ini realitas 

digambarkan dalam perangkat-perangkat teknis seperti bahasa tulis, gambar, 

grafik, animasi, dan lain-lain. Ketiga, tahap ideologis, dalam proses ini 

peristiwa-peristiwa dihubungkan dan diorganisasikan ke dalam konvensi-

konvensi yang diterima secara ideologis. Bagaimana kode-kode representasi 

dihubungkan dan diorganisasikan ke dalam koherensi sosial atau kepercayaan 

dominan yang ada dalam masyarakat. 

Dari semua pemaparan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa 

representasi bukanlah suatu kegiatan atau proses statis tapi merupakan proses 

dinamis yang terus berkembang seiring dengan kemampuan intelektual dan 

kebutuhan para pengguna tanda yaitu manusia sendiri yang juga terus bergerak 

dan berubah. Sifat yang berubah-ubah ini, dikarenakan representasi merupakan 

suatu proses dalam usaha mengkonstruksi objek. Di sisi lain, karena adanya 

pandangan-pandangan baru yang menghasilkan pemaknaan baru, juga 

merupakan hasil pertumbuhan konstruksi pemikiran manusia, melalui 

representasi makna diproduksi dan dikonstruksi. Ini menjadi proses penandaan 

atau praktik yang membuat suatu hal bermakna sesuatu. 
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2.2 Konsep LGBT 

LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Istilah 

ini sebenarnya sudah digunakan sejak tahun 1990-an. Akronim ini dibuat 

dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan 

identitas seksualitas dan gender. Penggunaan kosakat LGBT ini digunakan 

karena pada tahun 1960-an sebelum “revolusi seksual” tidak ada kata yang 

sesuai untuk menyebut kaum yang bukan heteroseksual. Istilah yang pas pada 

saat itu hanyalah “gender ketiga”. Setelah istilah tersebut digunakan dan 

dianggap memiliki makna yang kurang baik bagi kaumnya, maka sempat 

digunakan kata “homoseksual” dan lagi-lagi harus tergantikan dengan kata 

“homofili” karena mengandung makna yang negatif. Kemudian, frase "gay dan 

lesbian" menjadi lebih umum setelah identitas kaum lesbian semakin terbentuk. 

Selanjutnya pada tahun 1970, Daughters of Bilitis menjadikan 

isu feminisme atau hak kaum gay sebagai prioritas.6 Hal ini mengakibatkan 

peran antara laki-laki dan perempuan dipandang patriarkal saling mendominasi. 

Karena hal ini, banyak feminis lesbian yang menolak bekerja sama dengan 

kaum gay. Di sisi lain, kaum biseksual dan transgender juga meminta 

pengakuan dalam komunitas yang lebih besar, agar keberadaan mereka lebih 

diakui oleh masyarakat. Akan tetapi, dimulai dari akhir 1970-an dan awal 1980-

an, terjadi perubahan pandangan yaitu beberapa gay dan lesbian menjadi kurang 

                                                             
6  Dalam web ini dijelaskan semua mengenai sejarah munculnya akronim LGBT sebagai sebutan 

untuk orang-orang yang memiliki kecenderungan seksual yang berbeda dari orang-orang pada 
umumnya. Selain itu, tercantum juga beberapa ringkasan penelitian dari beberapa ahli tentang 
adanya kaum homoseksual, sehingga apa yang ditulis sesuai  dengan data yang valid karena 
disertai sumber datanya. (https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT (diakses pada tanggal 15 Juli 2014, 
pk. 13.17)) 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Budaya_yang_berdasarkan_identitas_seksualitas_dan_gender&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Budaya_yang_berdasarkan_identitas_seksualitas_dan_gender&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Lesbian
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daughters_of_Bilitis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme
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menerima kaum biseksual dan transgender. Bagi kaum gay kaum transgender 

dituduh terlalu banyak membuat stereotip atau pandangan miring yang 

memperburuk posisi para kaum LGBT dan biseksual hanyalah gay atau lesbian 

yang takut untuk mengakui identitas seksual mereka. Pada intinya setiap 

komunitas yang disebut dalam akronim LGBT telah berjuang untuk 

mengembangkan identitasnya masing-masing.  

Setelah banyaknya pengakuan yang diperjuangkan oleh kaum LGBT 

akhirnya akronim tersebut kadang-kadang digunakan di Amerika Serikat 

dimulai dari sekitar tahun 1988. Baru pada tahun 1990-an istilah ini banyak 

digunakan di banyak negara. Meskipun komunitas LGBT menuai kontroversi 

mengenai penerimaan universal atau kelompok anggota yang berbeda 

(biseksual dan transgender kadang-kadang dipinggirkan oleh komunitas 

LGBT), istilah ini dipandang positif atau jauh lebih bisa diterima daripada 

istilah-istilah sebelumnya.  Secara keseluruhan, penggunaan istilah LGBT telah 

membantu mengantarkan orang-orang yang terpinggirkan ke komunitas umum. 

Untuk lebih memahami setiap kata yang tergabung dalam akronim LGBT, 

berikut pengertiannya: 

1. Lesbian (L) 

Saat ini, kata lesbian bukan merupakan kata asing. Anak-anak hingga 

dewasa juga tahu bila lesbian adalah kondisi seksual yang dialami wanita yang 

menyukai atau tertarik dengan sejenisnya. Hal ini ternyata dibenarkan oleh 

Matlin (2011: 264) yang mengatakan: 

“A lesbian is a woman who is psychologically, emotionally and sexually 
attracted to other women. Most lesbians prefer the term lesbian to the term 
homosexual. They argue thet lesbian acknowledges the emotional 
components of the relationship, whereas homosexual focus on sexuality.” 

http://id.wikipedia.org/wiki/Biseksual
http://id.wikipedia.org/wiki/Transgender
http://id.wikipedia.org/wiki/Stereotip
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(Seorang lesbian adalah perempuan yang secara psikologis, emosi dan 
seksual tertarik kepada perempuan lain. Lesbian tidak memiliki hasrat 
terhadap gender yang berbeda/laki-laki, akan tetapi seorang lesbian hanya 
tertarik kepada gender yang sama/perempuan. Mereka berpendapat bahwa 
istilah lesbian menyatakan komponen emosional dalam suatu relationship, 
sedangkan istilah homoseksual lebih fokus kepada seksualitas).” 
 
Dengan kata lain, seorang lesbian adalah perempuan yang mengarahkan 

orientasi seksualnya kepada sesama perempuan atau disebut juga perempuan 

yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional atau secara 

spiritual. 

Akan tetapi, jauh sebelum kata lesbian mulai diperbincangkan oleh 

masyarakat ternyata kata “lesbi” sudah ada dari zaman kuno. Seperti yang 

diungkapkan Kartono (2009: 249) bahwa Abnormal dan Abnormalitas seksual 

mengungkapkan bahwa lesbian atau lesbianisme berasal dari kata Lesbos yaitu 

pulau di tengah Lautan Egeis yang pada zaman kuno dihuni oleh para wanita. 

Konon siapa saja yang lahir di pulau itu nama belakangnya akan diikuti kata 

Lesbia, namun tidak semua orang yang memakai nama tersebut adalah lesbian. 

Mereka meneruskan kebiasaan tersebut untuk menghormati leluhur sebelumnya 

dan agar kebiasaan itu tidak hilang oleh waktu karena semakin zaman terus 

berkembang orang-orang pun lebih mengenal istilah lesbian sebagai lesbian. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan lesbian bukanlah hal 

yang baru melainkan sudah lama sekali dikenal, tetapi dengan istilah yang 

berbeda. 
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2. Gay (G) 

Sama seperti para lesbi, keberadaan gay juga sudah ada sejak lama bahkan 

sejak zaman Nabi Luth A.S. Tepatnya pada tahun 1869, kata Homoseksual yang 

diciptakan oleh bidang ilmu psikiatri di Eropa, untuk mengacu pada suatu 

fenomena yang berkonotasi klinis mulai berkembang kembali. Hal ini didasari 

karena semakin banyaknya para penyuka sesama jenis terutama sesama laki-

laki dalam melakukan kegiatan seksual. Pada dasarnya, Gay adalah istilah laki-

laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama laki-laki atau 

disebut juga laki-laki yang mencintai laki-laki secara fisik, seksual, emosional 

ataupun secara spiritual. Hal ini juga diungkapkan oleh Duffy dan Alwater 

(2005) bahwa definisi gay adalah lelaki yang memilikiorientasi seksual 

terhadap sesama jenis. Oleh karena itu menurut Michael dkk (Kendal, 1998) 

terdapat beberapa kriteria seseorang disebut homoseksual terutama gay, yaitu : 

1.  Ketertarikan seksual terhadap orang yang memiliki kesamaan gender 

dengannya 

2. Keterlibatan seksual dengan satu orang atau lebih yang memiliki kesamaan 

gender dengan dirinya 

3. Mengidentifikasi diri sebagai gay. 

Secara psikologis, gay adalah seorang laki-laki yang penuh kasih. Mereka 

juga rata-rata memperdulikan penampilan, dan sangat memperhatikan apa-apa 

saja yang terjadi pada pasangannya. Menurut Kartono (2009), Homoseksualitas 

adalah relasi seks dengan jenis kelamin yang sama atau rasa tertarik dan 

mencintai jenis seks yang sama. Banyak teori-teori yang menjelaskan sebab-

sebab homoseksualitas diantaranya adalah : 
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a. Faktor herediter berupa tidak seimbangnya hormon-hormon seks 

b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi 

perkembangan kematangan seksual yang normal 

c. Seseorang yang mencari kepuasan relasi homoseks, karena pengalaman 

homoseksual pada remaja 

d. Pengalaman traumatis dengan ibunya sehingga timbul kebencian atau 

antisipasi terhadap ibunya dan semua wanita. 

3. Biseksual (B) 

Pada umumnya, biseksual dapat diartikan sebagai orientasi seksual yang 

mempunyai ciri-ciri berupa ketertarikan estetis, cinta romantis, dan hasrat 

seksual kepada pria dan wanita. Begitu juga yang diungkapkan Robin dan 

Hammer (dalam Matlin, 2012) bahwa biseksual juga didefinisikan sebagai 

orang yang memiliki ketertarikan secara psikologis, emosional dan seksual 

kepada laki-laki dan perempuan. Dari dua pengertian yang ada, dapat 

disimpulkan bahwa biseksual adalah istilah untuk orang dengan orientasi 

seksual yang memiliki ketertarikan estetis, psikologis, emosional dan seksual 

baik kepada laki-laki maupun perempuan. 

Ketika melakukan kegiatan seksualnya, seorang biseksual memiliki kurun 

waktunya sendiri antara sesama jenis dan berlainan jenis. Akan tetapi, biasanya 

biseksual lebih cenderung serius dalam menjalani hubungan dengan lain jenis 

daripada sesama jenis. Alasan utama seseorang melakukan biseksual adalah 

karena adanya rasa takut jika masyarakat luas mengetahui penyimpangan seks 

yang dialami oleh biseksual tersebut. 
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4. Transgender (T) 

Transgender adalah seseorang yang memiliki identitas gender berlawanan 

dengan jenis kelaminnya secara biologis. Keadaan dimana mereka merasa 

“terperangkap” di tubuh yang salah. Misalnya saja, seseorang yang terlahir 

dengan anatomi seks pria, tetapi merasa bahwa dirinya adalah wanita dan ingin 

diidentifikasi sebagai wanita. Transgender-lah yang dapat menimbulkan 

perilaku homo atau lesbian, namun transgender tidak dapat disamakan dengan 

homo. Bisa saja seorang pria transgender tertarik pada pria lain karena merasa 

bahwa dia seorang wanita dan wanita mestinya tertarik pada pria. Transgender 

adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan 

peran gender pada umumnya. Transgender adalah orang yang dalam berbagai 

level “melanggar” norma kultural mengenai bagaimana seharusnya pria dan 

wanita itu. Misalnya, seorang wanita secara kultural dituntut untuk lemah 

lembut. Kalau pria yang berkarakter demikian, itu namanya transgender. 

Transgender ada pula yang mengenakan pakaian lawan jenisnya, baik sesekali 

maupun rutin. Perilaku transgenderlah, yang mungkin membuat beberapa orang 

mengganti jenis kelaminnya, seperti pria berganti jenis kelamin menjadi wanita, 

begitu pula sebaliknya. 

Keadaan yang menyimpang ini ternyata tak membuat para transgender 

untuk mengurungkan niatnya, bahkan banyak yang sudah berani menunjukkan 

jati dirinya yang baru di depan public. Tidak jarang juga, para artis adalah 

pelaku transgender, berikut contohnya: 
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1. Dorce Gamalama 

Di Indonesia nama Dorce tidak asing lagi. Sebagai pekerja seni, ia telah 

banyak berkarya baik sebagai penyanyi maupun pemain film dan sinetron 

bahkan sebagai presenter. Banyaknya prestasi yang dimilikinya ini, 

membawanya pada suatu keadaan dimana ia menyadari bahwa jati dirinya 

adalah perempuan bukan laki-laki dan melakukan operasi penggantian jenis 

kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Terlahir dengan nama Dedi 

Yuliardi Ashadi, tak membuatnya memiliki perilaku layaknya lelaki, tetapi 

justru ia selalu bangga dan senang berperilaku sebagai perempuan. Oleh 

karena itu, ia akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi penggantian 

kelamin karena merasa semakin terperangkap dalam tubuh laki-laki. 

2. Haruna Ai 

Haruna Ai adalah pemenang kontes waria pada tahun 2009. Lahir di 

Thailand pada tanggal 21 Juli 1972 sebagai seorang laki-laki dengan nama 

asli Kenji Onishi. Setelah terinspirasi oleh Aya Matsuura artis asal Jepang, 

Kenji memutuskan untuk mengganti jenis kelaminnya menjadi perempuan 

dan merubah namanya menjadi Haruna Ai. 

3. Harisu 

Harisu adalah seorang model, penyanyi dan aktris transgender asal Korea 

Selatan yang lahir pada tanggal 17 Februari 1975. Terlahir dengan nama Lee 

Kyoung Eun, Harisu memutuskan untuk mengganti kelaminnya menjadi 

perempuan dan menetapkan nama “Harisu” sebagai nama populernya. 
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Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan kaum 

LGBT memang ada hingga saat ini, bahkan telah lebih berani untuk 

menunjukkan jati diri di tengah masyarakat. Akan tetapi, sebagai kaum yang 

dianggap menyimpang oleh masyarakat, tidak jarang mereka membuat pola 

komunikasi tersendiri agar lebih aman. Seperti adanya simbol-simbol atau 

tanda-tanda khusus yang digunakan dalam menyampaikan pesan atau 

menunjukkan keberadaan mereka. Hal inilah yang kini sedang marak digunakan 

oleh berbagai pihak, termasuk di industri musik. 

2.2.1 Simbol-simbol Sebagai Bentuk Keberpihakan Terhadap LGBT 

Tanpa disadari, penikmat video klip telah digiring oleh pembuatnya pada 

suatu kondisi seperti yang ada di dalamnya. Dimana, penonton disuguhi adegan 

bahkan grafis yang menakjubkan sehingga tanpa disadari telah dipersuasi oleh 

video klip tersebut. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, apa yang menjadi 

tabu bisa dianggap bagus dan layak untuk di tonton. Oleh karena itu, 

kesempatan ini tak lantas dibiarkan begitu saja oleh pekerja di industri musik 

untuk meraup banyak keuntungan meski harus melewati batas norma yang ada.   

Jika berbicara tentang keuntungan, berarti berbicara tentang usaha yang 

dilakukan untuk mendapatkannya. Usaha-usaha yang dilakukan pun tak jarang 

menuai banyak kritikan atau bahkan hujatan dari masyarakat meskipun tak 

sedikit juga yang memberi pujian. Seperti yang dilakukan oleh pekerja di 

industri musik ketika membuat sebuah video klip dengan menggunakan simbol-

simbol tertentu. Simbol itu sendiri menurut Ivancevich, dkk (2006: 65) adalah 

kata, gerakan, gambar, atau objek yang memiliki pengertian khusus yang hanya 

diakui oleh mereka yang memiliki budaya yang sama. Dengan kata lain, simbol 
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itu hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berada dalam situasi atau 

kelompok yang sama. Keberadaan simbol itu sendiri bisa dikarenakan berbagai 

macam alasan, seperti hanya untuk mempercantik tayangan video klip atau 

bahkan ingin mempersuasi penonton tentang suatu ajaran atau ideologi tertentu. 

Melihat semakin maraknya penggunaan simbol dalam video klip, ternyata 

untuk sebagian orang kehadirannya justru mampu menarik perhatian penonton 

sehingga mengikuti apa yang disajikan di dalamnya. Secara tidak langsung, hal 

ini bisa disebut usaha untuk menanamkan suatu pola pikir baru pada 

masyarakat. Bukan sesuatu yang aneh memang, tetapi akan berbahaya bila 

ideologi yang ditanamkan mengarah ke hal-hal yang melanggar aturan atau 

negatif. Tidak hanya itu saja, keberaaan simbol-simbol juga bisa saja 

dikarenakan adanya keberpihakan akan suatu ajaran tertentu. Seperti yang 

semakin marak akhir-akhir ini yaitu LGBT, dimana banyak video klip yang 

menggunakan beberapa simbol-simbolnya untuk menyuarakan aspirasi para 

kaum LGBT itu sendiri.  

Sebenarnya bukan sesuatu yang baru lagi, jika ada yang menggunakan 

simbol-simbol kaum marjinal ini untuk kepentingan tertentu. Akan tetapi, 

disadari atau tidak justu melalui simbol-simbol yang unik dan bagus inilah 

masyarakat lebih mudah dipengaruhi tanpa tahu artinya. Hal inilah yang juga 

dilakukan dalam video klip “Die Young”. Dalam video klip tersebut, simbol 

LGBT tidak diperlihatkan secara jelas, melainkan melalui ornamen-ornamen 

atau efek yang menakjubkan. Berikut beberapa simbol LGBT yang digunakan 

dalam video klip tersebut :  
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1. Bendera Pelangi 

Pertama kali diluncurkan pada tahun 1978 oleh artis Gilbert Baker asal 

San Fransisco, bendera ini berjumlah delapan warna.7 Setiap warna 

memiliki maknanya masing-masing, sebagai berikut: 

1. Pink = seksualitas 

2. Merah = kehidupan 

3. Oranye = penyembuhan 

4. Kuning = sinar mentari 

5. Hijau = alam 

6. Turqoise = sulap/seni 

7. Biru = harmoni 

8. Ungu = semangat 

Perbedaan warna dalam satu bendera diartikan sebagai perbedaan yang 

dapat menyatu. Maksudnya adalah LGBT berada pada posisi sebagai kaum 

yang berbeda dari masyarakat pada umumnya tetapi sebenanrnya mereka 

adalah manusia biasa yang bisa menyatu dengan orang lain. Bendera Pelangi 

ini mayoritas dipakai dalam acara bertema gay seperti parade. Akan tetapi 

bendera ini tidak jarang juga dipakai oleh kaum heteroseks (baik dalam 

bentuk bendera maupun stiker) untuk menunjukkan dukungan atau 

keberpihakkannya pada kaum LGBT. Bendera ini juga diproduksi dalam 

bentuk-bentuk lain seperti kaos, gantungan kunci, dan lain-lain. 

                                                             
7  Dalam web ini dijelaskan bahwa jumlah warna dalam bendera pelangi mengalami perubahan 

beberapa kali. Perubahan ini tergantung dari ketersediaan kain. Hingga saat ini hanya enam warna 
yang akhirnya digunakan yaitu merah, ungu, orange, hijau, kuning dan biru. Bendera ini muncul 
karena terinspirasi dari bendera perdamaian antar ras yaitu yang terdiri dari warna merah, coklat, 
putih, hitam dan kuning. http://id.gayclopedia.wikia.com/wiki/Bendera_Pelangi (diakses pada 
tanggal 20 Agustus 2014, pk. 22.13) 

http://id.gayclopedia.wikia.com/wiki/Bendera_Pelangi
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Gambar 2.1 Bendera Pelangi LGBT 

  

 

 

 

 

 

2. Pink Triangle dan Black Triangle 

Pink Triangle sudah sejak lama digunakan sebagai simbol homoseksual. 

Terbukti pada masa Nazi, pink triangle digunakan sebagai simbol atau tanda 

bagi laki-laki yang homoseksual di kamp-kamp konsentrasi untuk dibedakan 

dari laki-laki yang heteroseksual. Sedangkan pada tahun 1970-an pink triangle 

ini menjadi atribut atau tanda yang dikenakan (dalam bentuk pin atau peniti, 

bordiran, dan lain-lain) oleh kaum gay dan lesbian untuk mengenali satu 

dengan yang lainnya. 

Gambar 2.2 Simbol Pink Triangle 

 

 

 

 

Sama seperti pink triangle, black triangle pun berfungsi sebagai lambang 

homoseksual terutama bagi lesbian. Banyak yang menggunakan simbol ini 

sebagai tato untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap homoseksual atau 
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bahkan untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah gay atau lesbi. Berikut 

simbol black triangle: 

Gambar 2.3 Simbol Black Triangle 

 

 

 

Terlepas dari kedua simbol di atas, sebenarnya masih banyak simbol-

simbol yang digunakan oleh kaum LGBT. Termasuk violet sebagai simbol 

kaum lesbi, kupu-kupu sebagai simbol kebebasan bagi kaum LGBT dan labrys, 

simbol berbentuk kapak yang menggambarkan kekuatan bagi para lesbian, 

feminis dan kemandirian serta masih banyak yang lainnya. Keberadaan simbol-

simbol ini memang sengaja diciptakan oleh para kaum LGBT atau yang 

berpihak akan kehadiran mereka untuk menunjukkan jati diri mereka dan 

mereka layak bersosialisasi seperti orang pada umumnya. 

 

2.2.2 Kekerasan dan Diskriminasi Sebagai Semangat Kaum LGBT 

Memiliki perbedaan dalam hal rutinitas seksual, tak berarti para LGBT 

dengan mudah menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Pasalnya, sebagian 

masyarakat menganggap penyimpangan yang mereka lakukan adalah sesuatu 

yang melanggar aturan. Baik itu norma, adat maupun hukum. Sehingga tak 

jarang mereka harus menyembunyikan identitas mereka yang sesungguhnya 

agar dapat hidup dengan baik. Hal ini sering disebut sebagai diskriminasi atas 

hak kaum LGBT tentang mendapatkan kehidupan selayaknya masyarakat 

normal lainnnya. Pandangan umum yang diterima di dalam masayarakat adalah 
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pandangan yang meyakini bahwa seksualitas bersifat terberi (dari Allah SWT) 

sehingga tidak dapat diubah. Pandangan tersebut mendapatkan legitimasi dari 

ajaran agama maupun budaya sehingga kelompok orang yang seksualitasnya 

tidak sejalan dengan konsep tersebut seperti kelompok LGBT dianggap sebagai 

abnormal dan secara otomatis mendapatkan perlakuan buruk baik dalam bentuk 

diskriminasi maupun kekerasan. 

Kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh LGBT tak selalu berupa fisik, 

tetapi juga berupa perlakuan seksual, emosional dan lain-lain.8 Berikut 

pemaparan tentang kekerasan dan diskriminasi apa saja yang diterima oleh 

kaum LGBT: 

                                                             
8  Ini merupakan sebuah riset yang dibuat oleh Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan, 

dimana terdapat banyak hal yang dialami oleh kaum LGBT termasuk kekerasan dan diskriminasi. 
Pelaku kekerasan dan diskriminasi pun tak jarang justru dilakukan oleh pihak keluarga sendiri. 
Alasan yang paling banyak diungkapkan oleh keluarga tentang kekerasan dan diskriminasi yang 
dilakukan adalah karena malu dan adanya penolakan dari LGBT itu sendiri untuk merubah diri 
menjadi normal. Selain itu, lingkungan terdekat seperti teman dan tetangga juga ikut andil dalam 
melakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum LGBT. Seperti menjauhi dari pergaulan, 
menghina bahkan yang lebih ekstrem adalah melakukan tindakan merendahkan diri mereka 
dengan meludahi dan berkata-kata yang menyakitkan. Hal ini lah yang membuat kaum LGBT 
serasa dibatasi dalam segala hal. tidak hanya itu saja, akses dalam menjalani kehidupan yang baik 
pun menjadi terhambat dan bahkan tidak bisa di dapatkan meski pun sudah tercatat sebagai warga 
negara. 

 https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ve
d=0CDAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.komnasperempuan.or.id%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2008%2F10%2Fdari-suara-lgbt-jalan-lain-memahami-hak-minoritas-1-
1.doc&ei=-
owaVMqUAdjnuQS9Yw&usg=AFQjCNHoJe6BSKYcUWrnwQ6csMymjYL1qw&sig2=BrBj4t
Xwpe3vTP3gVp_zmA&bvm=bv.75097201,d.c2E. (diakses pada tanggal 18 September 2014, pk. 
22.21) 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.komnasperempuan.or.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F10%2Fdari-suara-lgbt-jalan-lain-memahami-hak-minoritas-1-1.doc&ei=-owaVMqUAdjnuQS9Yw&usg=AFQjCNHoJe6BSKYcUWrnwQ6csMymjYL1qw&sig2=BrBj4tXwpe3vTP3gVp_zmA&bvm=bv.75097201,d.c2E
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.komnasperempuan.or.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F10%2Fdari-suara-lgbt-jalan-lain-memahami-hak-minoritas-1-1.doc&ei=-owaVMqUAdjnuQS9Yw&usg=AFQjCNHoJe6BSKYcUWrnwQ6csMymjYL1qw&sig2=BrBj4tXwpe3vTP3gVp_zmA&bvm=bv.75097201,d.c2E
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.komnasperempuan.or.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F10%2Fdari-suara-lgbt-jalan-lain-memahami-hak-minoritas-1-1.doc&ei=-owaVMqUAdjnuQS9Yw&usg=AFQjCNHoJe6BSKYcUWrnwQ6csMymjYL1qw&sig2=BrBj4tXwpe3vTP3gVp_zmA&bvm=bv.75097201,d.c2E
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.komnasperempuan.or.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F10%2Fdari-suara-lgbt-jalan-lain-memahami-hak-minoritas-1-1.doc&ei=-owaVMqUAdjnuQS9Yw&usg=AFQjCNHoJe6BSKYcUWrnwQ6csMymjYL1qw&sig2=BrBj4tXwpe3vTP3gVp_zmA&bvm=bv.75097201,d.c2E
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.komnasperempuan.or.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F10%2Fdari-suara-lgbt-jalan-lain-memahami-hak-minoritas-1-1.doc&ei=-owaVMqUAdjnuQS9Yw&usg=AFQjCNHoJe6BSKYcUWrnwQ6csMymjYL1qw&sig2=BrBj4tXwpe3vTP3gVp_zmA&bvm=bv.75097201,d.c2E
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.komnasperempuan.or.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F10%2Fdari-suara-lgbt-jalan-lain-memahami-hak-minoritas-1-1.doc&ei=-owaVMqUAdjnuQS9Yw&usg=AFQjCNHoJe6BSKYcUWrnwQ6csMymjYL1qw&sig2=BrBj4tXwpe3vTP3gVp_zmA&bvm=bv.75097201,d.c2E
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1. Bentuk-bentuk  kekerasan yang dialami oleh kelompok LGBT: 

1. Kekerasan seksual 

 Kekerasan seksual paling banyak dialami oleh kelompok LGBT. Penelitian 

yang dilakukan oleh Ardhanary Institute dengan metode wawancara 

menemukan 9 dari 10 orang LBT  yang  diwawancarai  mengalami kekerasan 

seksual baik berupa perkosaan maupun pemaksaan aktivitas seksual yang lain. 

Pelaku kekerasan mulai dari keluarga, aparat penegak hukum, dokter, maupun 

masyarakat umum. 

2. Kekerasan fisik 

 Kekerasan yang dialami dapat berupa pemukulan, tamparan, meludahi.  

3. Kekerasan emosional 

 Biasanya orang LGBT mengalami penolakan dari keluarga setelah 

mereka mengaku atau ketahuan sebagai LGBT. Kekerasan yang dilakukan 

keluarga dapat berupa ancaman untuk menyembunyikan orientasi 

seksualnya, membatasi pergaulan, memaksa untuk ”berobat”, penolakan, 

ataupun pengusiran. Kekerasan emosional yang lain juga dilakukan oleh 

media dengan membuat pemberitaan yang mendiskreditkan kalangan LGBT, 

misalnya dalam kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Ryan. 

2. Bentuk-bentuk tindakan diskriminatif yang dialami kelompok LGBT 

1. Diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan  

Kelompok LGBT mengalami  penolakan untuk diterima bekerja sesuai 

bidangnya sehingga meskipun ada kelompok LGBT yang capable untuk 

bekerja sesuai bidang ilmunya, pada akhirnya mereka bekerja pada bidang yang 

menerima mereka, misalnya salon. 
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2. Diskriminasi dalam hal akses terhadap keadilan 

Kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh kelompok LGBT seringkali 

diselesaikan di luar pengadilan karena dianggap aib sehingga sangat 

memalukan bagi keluarga. Hal tersebut menyebabkan korban enggan untuk 

melapor. 

3. Diskriminasi dalam pemilihan pasangan 

Kelompok LGBT tidak mendapatkan haknya untuk memilih pasangan. 

Misalnya, banyak yang dipaksa untuk menikah dengan lawan jenisnya sehingga 

sepanjang masa pernikahannya korban merasa diperkosa. 

Kekerasan dan diskriminasi ini pun tak hanya dilakukan oleh masyarakat 

awam. Akan teteapi, pemerintah pun memiliki andil dalam menyukseskan 

pembatasan kebebasan bagi kaum LGBT, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat 

dari tidak adanya dukungan nyata berupa undang-undang ataupun keadilan 

terhadap pemberitaan miring yang tertuju pada anggota LGBT. 

Pada riset yang dilakukan oleh Arus Pelangi9 menunjukkan bahwa pada 

tahun 2013 terdapat 89,3% LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan 

karena identitas seksualnya, 79,1% responden menyatakan pernah mengalami 

bentuk kekerasan psikis, 46,3% responden menyatakan pernah mengalami 

                                                             
9  Arus Pelangi adalah sebuah organisasi yang beranggotakan kaum LGBT. Dibentuk pada tanggal 

15 Januari 2006 di Jakarta, pendirian Arus Pelangi didorong oleh kebutuhan yang mendesak di 
kalangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transseksual/Transgender (LGBT) untuk membentuk 
organisasi massa yang mempromosikan dan membela hak-hak dasar kaum LGBT. Organisasi ini 
berdiri secara independen tanpa bantuan dari pemerintah, sehingga Arus Pelangi dapat terus secara 
objektif mengkritisi semua kebijakan pemerintah yang mendiskriminasikan kaum LGBT. 
Selayaknya organisasi pada umumnya, Arus Pelangi juga memiliki program-program di dalamnya. 
Seperti program pendidikan, advokasi dan lain sebagainya. 

. http://aruspelangi.pbworks.com/w/page/9723217/Profil (diakses pada tanggal 19 September 2014, 
pk. 21.19) 

http://aruspelangi.pbworks.com/w/page/9723217/Profil
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kekerasan fisik, 26,3% kekerasan ekonomi, 45,1% kekerasan seksual, 63,3% 

kekerasan budaya. Bahkan kekerasan yang biasa dialami sudah diterima pada 

saat usia sekolah dalam bentuk bullying. Hal tersebut terbukti dari hasil riset 

yang menyatakan 17,3% LGBT pernah mencoba untuk bunuh diri dan 

16,4%nya bahkan pernah melakukan percobaan bunuh diri lebih dari sekali. 

Dalam kondisi ini, tidak satupun regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang 

secara jelas ramah terhadap kelompok minoritas LGBT. Bahkan Undang-

Undang Pornografi seakan menjadi dasar bagi regulasi lainnya untuk menutup 

mati jalan-jalan pemenuhan hak-hak untuk kelompok minoritas LGBT, 

termasuk hak atas pekerjaan, jaminan sosial, standard hidup yang layak, 

kesehatan, pendidikan, serta berperan serta dalam kehidupan budaya.  

Dengan adanya hasil riset ini, kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum 

LGBT memang tak dapat dihindari. Akan tetapi, hal ini justru tidak membuat 

kaum LGBT lantas begitu saja terpuruk. Mereka justru semakin ingin 

menunjukkan eksistensi diri dengan mengadakan berbagai macam kegiatan. 

Saat ini yang paling banyak dilakukan oleh kaum LGBT adalah membentuk 

komunitas untuk menampung segala aspirasi anggotanya. Aspirasi-aspirasi 

tersebut, seperti: 

1. Internalisasi bahwa keragaman seksualitas manusia (Sexual Diversity) adalah 

HAM, karena itu menyuarakan hak-hak LGBT sama pentingnya dengan 

menyuarakan hak-hak perempuan. 

2. Melakukan dekonstruksi sosial (destabilised) atas konsep-konsep seksualitas 

yang dianggap baku dengan menggunakan kerangka dasar semua dokumen hak 

asasi manusia melalui : 



30 
 

1. Perubahan sistim hukum termasuk hukum agama (reintrepretasi tafsir kitab 

suci) 

2. Counter discourse atau perebutan wacana dan makna atas issue-issue 

seksualitas yang didasarkan atas prinsip kesetaraan dan keadilan 

3. Penghapusan praktek-praktek yang mendiskriminasikan kelompok-

kelompok yang dianggap “abnormal” atau masuk dalam kategori non 

normative sexuality. 

Dari segelintir aspirasi yang ingin diperjuangkan tersebut, terlihat bahwa 

kaum LGBT memang ingin mendapatkan haknya sebagai warga negara 

layaknya masyarakat lainnya. 

Dalam mewujudkan aspirasi para anggota komunitas, beberapa upaya telah 

dilakukan. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan Parade LGBT atau 

LGBT Pride Parade atau Gay Pride Parade. Kegiatan ini adalah sebuah 

gerakan yang mendunia sekaligus sebuah filosofi yang menghendaki agar 

individu yang termasuk dalam kelompok ini bangga akan orientasi seksual dan 

identitas gender mereka. Beberapa simbol yang dipakai oleh kelompok LGBT 

dan muncul selama ‘Gay Pride Parade’, misalnya bendera pelangi, huruf 

lambda dalam bahasa Yunani, termasuk segitiga pink dan segitiga hitam. 

Adanya kegiatan ini tak lepas dari rasa ketidakadilan yang dialami oleh kaum 

LGBT dihampir seluruh negara di dunia.  

Parade yang dilakukan oleh kaum LGBT ini dapat dikatakan sebagai 

semangat para anggotanya dalam memperjuangkan kehidupan yang layak di 

tengah masyarakat. Baik secara kehidupan sosial, hukum maupun agama. 

Meskipun banyak kekerasan dan diskrimasi yang mereka dapatkan, tetapi hal 
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tersebut justru mampu membangkitkan semangat dan keinginan yang besar 

untuk bisa hidup layak. Oleh karena itu, hingga saat ini sudah semakin banyak 

komunitas LGBT yang bermunculan, termasuk di Indonesia. Seperti GAYa 

Nusantara, Ardhanary Institute (bagian dari KPI), Perempuan Pelangi, Srikandi 

Sejati, Persatuan Tomboy Pontianak, dan Harley. 

2.3 Video Klip Sebagai Penyampai Pesan dan Ideologi LGBT 

Video merupakan seperangkat komponen atau media yang mampu 

menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu bersamaan dengan menata 

ulang gambar bergerak yang melibatkan penglihatan dan pendengaran. Pada 

dasarnya hakekat video mengubah suatu ide atau gagasan menjadi sebuah 

tayangan gambar dan suara. Video juga bisa dikatakan sebagai gabungan 

gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan 

kecepatan tertentu. Gambar-gambar yang digabung tersebut dinamakan frame 

dan kecepatan pembacaan gambar disebut dengan frame rate.  

Video dapat menyajikan informasi, mengambarkan suatu proses dan tepat 

mengajarkan keterampilan, menyingkat dan mengembangkan waktu serta dapat 

mempengaruhi sikap. Hal ini dipengaruhi oleh ketertarikan minat, dimana 

tayangan yang ditampilkan oleh media video dapat menarik gairah rangsang 

seseorang untuk menyimak lebih dalam. Banyak ragam video yang ada dan 

salah satunya adanya video klip. Pada umumnya, video klip musik merupakan 

suatu perekaman lagu populer dalam sebuah video, yang di dalamnya terdapat 

penari atau suatu cerita yang tidak lengkap atau terpisah-pisah dan kadang-

kadang memanfaatkan sebuah konser yang dilakukan penyanyi lagu tersebut. 

Berikut cara pembuatan video klip: 
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1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat video klip: 

1. Simbol 

Tidak perlu adanya keselarasan antara gambar dan lirik, bahkan seringkali 

tidak ada hubungan antar keduanya. 

2. Verbal 

Gaya desain penggambaran akan disesuaikan dengan isi lirik (gambar dan 

lirik saling menyatu). 

2. Unsur video klip 

1. Bahasa Ritme (irama) 

Pelajari birama dulu apakah slow beat, fast beat, middle beat dan coba 

rasakan dengan ketukan-ketukan kaki untuk memperoleh tempo yang pas. 

2. Bahasa Musikalisasi (instrument musik) 

Pembuat Video Klip atau biasa disebut Video Clipper haruslah mempunyai 

sebuah wawasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan musik baik 

itu jenis musik, alat musik, bahkan juga profil band. 

3. Bahasa Nada 

Perhatikan aransemen nada, diskusikan dengan piñata musiknya tentang 

aransemen yang dibuat. Selanjutnya rasakan dengan hati nada-nada tersebut. 

4. Bahasa Lirik 

Seorang Video Clipper dituntut mempunyai sebuah imajinasi visual terhadap 

lirik dan lagu walaupun tidaklah harus secara verbal. Jika ada lirik yang 

mengungkapkan kata ‘CINTA’ maka sebagai simbolisasi tidak harus dengan 

bunga, warna pink, atau hati. Bisa saja berupa kertas (surat), sepatu butut 
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(cinta tanpa mengenal status social), air (cinta yang mengalir). Atau bahkan 

bisa dengan tarian kontemporer. 

5. Bahasa Performance (penampilan) 

Selami karakter pemusik, penyanyi, pemain band baik dari latar belakang 

bermusiknya, hingga ke profil fisiknya (hidung, mata, style, fashion dan 

gerak tubuh). 

3. Teknis sederhana pembuatan video klip 

1. Penentuan lokasi syuting 

Indoor 

Indoor on place (café, rumah, gedung pekantoran) Kebutuhan akan property 

sedikit lebih simple karena kebutuhan property seperti seperti meja, kursi, 

lemari, lampu hias, buku, dan sebagainya sudah tersedia. Penambahan 

property cenderung untuk melengkapi kebutuhan story board. 

Outdoor 

Cenderung memanfaatkan segala property dan nuansa alam yang sudah ada 

dan cenderung yang lebih banyak diadopsi adalah natural keunikan alam 

atau lingkungannya (di pantai, pasar, gunung, dan lain-lain) 

2. Story board 

Dalam memproduksi video klip hal pertama yang harus dituangkan dari 

konsep adalah story board, karena dari story board seorang sutradara video 

klip dapat mengungkapkan imajinasinya melalui gambar-gambar konsep 

visual yang bercerita. Dari story board lah seorang klipper akan lebih mudah 

berkonsentrasi dalam hal-hal yang bersifat teknis visual, penataan cahaya, 

penataan artistic, camera angle, ataupun performance sang artis. 
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3. Peralatan syuting/produksi 

Peralatan yang dibutuhkan sangat ditentuntukan oleh klip seperti apa yang 

akan dibikin, hanya saja pasti ada alat utama yang harus ada terutama : 

camera dengan kelengkapan seperti tripod, dolly, dolly track, crane. lighting 

dengan kelengkapan stang, filter, dan sebagainya. 

4. Memperkuat crew 

Pastikan anda bersama crew dan tim yang kompak dengan dipimpin seorang 

sutradara dalam pelaksanaan produksinya. Dalam penentuan crew tidak ada 

patokan berapa jumlahnya. Semuanya sangat tergantung dari produksi itu 

sendiri seberapa banyak ia membutuhkan tenaga. 

 

5. Pengambilan gambar 

Setiap gambar yang diambil tentunya berdasarkan story board yang telah 

dibuat. Shot-shot untuk video klip sebenarnya tidak ada aturan khusus secara 

teknis tetapi dalam instruksi dan istilah-istilah yang dipakai tetap 

menggunakan aturan secara umum. Misal : Close Up, Medium shot, Cut, 

Cue, Running, dsb. Hal ini tentunya adalah untuk memudahkan dalam hal 

pelaksanaan teknis saat pra produksi, produksi dan editing. 

6. Editing 

Pada era yang serba digital ini, editing mempunyai peranan yang cukup 

penting dalam proses akhir produksi sebuah video klip. Bahkan editing juga 

dapat mengatasi segala keterbatasan alat pada saat produksi untuk 

memperoleh hasil yang sesuai dengan story board. Namun dengan hebatnya 

teknologi editing yang ada, sebagai seorang video klipper tetap dituntut 
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harus mampu memperoleh produksi semaksimal mungkin tanpa tergantung 

dari editing. 

Dari proses panjang pembuatan video klip, menurut Juju (2006: 11) secara 

sederhana video klip dapat dibuat dengan empat cara, yaitu: 

1. Pengambilan gambar (shooting) 

Proses teremkamnya objek-objek oleh kamera video, baik analog mapun digital. 

Pengambilan gambar dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan klip (footage). 

2. Capturing 

Merupakan proses pemindahan hasil rekaman dari kamera video analog atau 

digital ke dalam hard disk komputer. 

3. Editing klip 

Merupakan bagian utama dalam pembuatan sebuah klip. Bagian ini merupakan 

proses perangkaian klip, pengaturan durasi, membuang klip yang tidak 

diperlukan, memberikan musik latar, memberikan tittle, memberikan transisi 

dan memberikan efek-efek lainnya. 

4. Produksi akhir 

Output akhir atau hasil akhir dari proses editing bisa berupa VCD/DVD atau 

juga video tape. 
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Gambar 2.4 Alur Pembuatan Video klip Sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Juju (2006,12 ) 

Pada dasarnya, video musik terdiri dari potongan-potongan berdurasi cepat, 

diatur, fantastis dan sering juga diumpamakan erotis, serta menggunakan grafik. 

Hal yang hampir sama diungkapkan oleh Effendy (2002: 14) tentang video klip 

yaitu: 

The term video can refer to a three-to five minute popular song with 
accompanying visual on a videotape or a CD-ROM. 
(video musik adalah istilah yang berkenaan dengan sebuah lagu populer 
berdurasi waktu 3-5 menit, yang disertai dengan gambar visual, dalam 
bentuk kaset video atau CD-ROM).  
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Terlepas dari proses pembuatan video klip yang bisa dikatakan tidak mudah, 

kehadirannya mampu dijadikan sarana promosi bagi produser musik untuk 

mengenalkan dan memasarkan produk (lagu) lewat medium televisi, sehingga 

group band ataupun penyanyi yang sedang membawakan lagu tersebut bisa 

lebih dikenal masyarakat, dan diharapkan masyarakat selanjutnya membeli 

kaset, CD, dan DVD dari group band atau penyanyi tersebut. Dari ungkapan 

yang ada, dapat diartikan bahwa video klip juga memiliki kelebihan yaitu 

sebagai alat promosi musik baru atau pun penyanyi baru agar lebih muda 

mempersuasif khalayak dan pada akhirnya memberi keuntungan bagi produser 

musik.  

Banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh video klip dalam menampilkan 

gambar dan informasi tak jarang mampu mengubah pola pikir atau cara pandang 

seseorang atas apa yang dilihatnya. Hal inilah yang seakan menjadi 

“kesempatan” tersendiri bagi beberapa pihak untuk mempersuasif para 

penonton, terutama penggemar fanatik agar ikut dalam pola pikir yang tersaji 

dalam video klip tersebut. Begitu juga yang terjadi pada beberapa video klip 

yang menampilkan beberapa hal mengenai LGBT. 

Berbicara kelebihan video klip dalam tataran ini, berarti dapat dikatakan 

bahwa video klip mampu dijadikan sebagai sarana penyampai pesan bahkan 

ideologi tertentu kepada khalayak termasuk tentang keberadaan LGBT. Seperti 

yang diungkapkan Laswell, dalam penyampaian pesan terdapat unsur channel, 

dimana keberadaannya berfungsi sebagai media agar pesan dapat terkirim 

dengan baik kepada penerima pesan, dan disinilah posisi video klip. Dengan 

kata lain, video klip dapat dikatakan berperan penting sebagai media yang 
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efektif dalam menyampaikan suatu hal. Baik penggambaran lirik lagu atau pun 

hal lain, misalnya ideologi tertentu. Penyampaian pesan atau ideologi pun tidak 

selalu ditampilkan begitu saja melalui lirik atau adegan-adegannya melainkan 

tidak jarang juga menggunakan simbol-simbol tertentu.  

   Penanaman ideologi dalam sebuah video klip ini bisa saja dipengaruhi 

oleh banyak hal, seperti ideologi penyanyinya, pencipta lagu, manajemen artis 

dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam penelitian ini, ideologi penyanyi dalam 

memandang keberadaan LGBT menjadi sorotan utama karena memiliki 

pengaruh dan andil yang lebih besar. Hal tersebut karena, sebagian besar apa 

yang ditayangkan dalam video klip atas keinginan penyanyi tersebut, meskipun 

tidak semua video klip seperti itu. 

2.3.1 Penyanyi sebagai “Diva” Ideologi LGBT 

Kehadiran seorang penyanyi dalam membawakan sebuah lagu, menjadi 

daya tarik tersendiri untuk keberhasilan video klip. Penyanyi dengan karakter 

yang kuat dan memiliki ciri yang berbeda dari yang lain, biasanya lebih mudah 

dikenal oleh masyarakat. Hal inilah yang dilihat oleh beberapa pihak sebagai 

alat penyampai pesan yang baik, karena sangat mungkin untuk mempersuasi 

masyarakat. Begitu juga dalam hal menyampaikan ideologi tertentu, dimana 

agar masyarakat mengikuti pola pikir atau tindakan yang dikendaki dalam video 

klip tersebut dan penyanyi lah yang berperan besar untuk ini.  

Dengan peran besar tersebut, tak jarang video klip dijadikan sarana untuk 

menyampaikan suatu ideologi tertentu, terutama yang diusung oleh si penyanyi. 

Ideologi itui sendiri menurut Muchlisin (2007: 5) adalah kumpulan gagasan-
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gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang 

menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik, sosial, 

kebudayaan, dan keagamaan. Hal inilah yang tidak jarang mendasari si 

penyanyi untuk mempengaruhi penggemarnya agar ikut dalam ideologi yang ia 

anut. Begitu pula yang dilakukan oleh penyanyi yang berpihak terhadap 

kehadiran LGBT.   

Dalam dunia LGBT penyanyi wanita disebut sebagai diva dan laki-laki 

disebut divo. Penanaman ideologi yang dilakukan para diva maupun divo, 

biasanya melalui beberapa cara yaitu menggunakan simbol-simbol yang 

terkadang disamarkan atau dimodifikasi, lirik lagu yang mudah di dengarkan 

dan musik yang mudah diterima masyarakat. Selain itu, tidak jarang juga gaya 

berpenampilan si penyanyi dan adegan di dalam video klip menjadi upaya agar 

masyarakat secara tidak sadar sepakat dengan apa yang dilihatnya.10 Setelah 

penonton pada akhirnya memakai atau bahkan meniru apa yang dilakukan oleh 

penyanyi, berarti si penyanyi dapat dikatakan telah berhasil mempengaruhi 

mereka. Oleh karena itu, dapat dipastikan jika penyanyi juga memiliki peranan 

yang penting terhadap pola pikir penggemarnya, termasuk pengaruh ideologi 

LGBT. 

                                                             
10  Dalam jurnal ini, dijabarkan bagaimana representasi pesan LGBT yang disampaikan melalui 

video klip, yaitu video klip “Born This Way” milik Lady Gaga dan “If I had you” milik Adam 
Lambert. Pada dua video klip tersebut, pesan-pesan LGBT disampaikan dengan menggunakan  
simbol, tarian, adegan-adegan dan tata rias para penyanyi dan penari latarnya. Dari penelitian ini 
juga ditemukan bahwa ternyata Lady Gaga adalah salah satu penyanyi yang berpihak pada LGBT. 
Dan Adam Lambert adalah seorang Gay. Dari sini terbukti bahwa apa yang menjadi keyakinan 
penyanyi berperan dalam mempengaruhi penonton melalui video klip. (Tobias A. Dese, 
“Representasi pesan LGBT dalam video musik popular “Born This Way” dan “If I Had You”, 

Jurnal E-komuniasi, Vol. I, No. I (2013) hal. 7-13) 
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Penyanyi yang berani menunjukkan keberpihakannya terhadap LGBT, 

biasanya berpenampilan lebih terbuka dan aneh. Lady Gaga adalah salah satu 

penyanyi yang menampilkan hal-hal seperti itu. Hampir di semua video klipnya 

ada adegan vulgar dan penampilannya pun vulgar. Selain itu, hal lain yang 

dilakukan oleh penyanyi dan musisi agar mudah menarik perhatian penonton 

adalah melalui penampilan yang unik dengan memakai pakaian, make up dan 

gaya rambut yang luar biasa heboh, khususnya platform yang bersol sepatu bot 

dan glitter. Hal ini dilakukan biasanya sebagai wujud keinginan untuk bebas 

dari sebuah kungkungan. Penggunaan simbol-simbol LGBT pun tak bisa 

dihindari. Seperti dalam video klip “Born This Way”, dimana Lady Gaga 

menggunakan simbol-simbol LGBT berupa pink dan black triangle serta 

unicorn. Tidak hanya itu saja, genre musik yang digunakan pun adalah dance 

pop, dimana aliran musik ini adalah salah satu yang digunakan oleh para 

pendukung LGBT. Adegan-adegan dalam video klip pun tak luput dalam 

menggambarkan bahwa Gaga memang setuju dengan adanya LGBT. Terdapat 

adegan dimana Gaga bermesraan dengan laki-laki dan selanjutnya dengan 

perempuan, dimana menunjukkan bahwa ia adalah biseksual. Ada juga adegan 

dua perempuan yang sedang berciuman yang menjelaskan bahwa mereka 

adalah lesbian. Apa yang dilakukan oleh Gaga ini bukan hanya untuk 

memeriahkan semangat LGBT yang saat ini semakin membara. Akan tetapi, ia 

memang seorang yang yang sangat memperjuangkan hak-hak kaum gay sejak 

iua belum terkenal.  

Dari sini dapat dilihat bahwa penyanyi tidak selalu hanya menyerahkan 

konsep video klipnya pada sutradara, tetapi tak jarang justru mereka lah yang 
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menghendaki bagaimana isi video klip tersebut. Oleh karena itu, apapun yang 

ada dalam video klip bukan berarti disajikan tanpa alasan, selain sebagai 

pemanis semua yang ditampilkan tidak jarang adalah sisi lain dari penyanyi 

tersebut. 

2.3.2 Adegan-adegan sebagai Wujud Pembebasan LGBT  

Video klip adalah perwujudan imajinasi seorang sutradara atau pun tim 

produksi yang dituangkan dalam bentuk visual adegan-adegan hasil interpretasi 

lirik lagu serta irama dan ritme musik. Untuk menghasilkan video klip yang 

baik diperlukan ide kreatif agar apa yang ditayangkan seperti adegan dapat 

diterima dengan baik oleh penonton. Disini, adegan tidak bisa dibuat atau 

dilakukan begitu saja. Hal tersebut karena adegan disesuaikan dengan skenario 

yang sudah disediakan. Adegan-adegan yang akan dilakukan pun, tak selalu 

menggambarkan isi lagu yang dibawakan. Tergantung dari tema atau gagasan 

yang telah disepakati.  

Menurut Levit (dalam Riyadi, 1986: 11) adegan merupakan sarana untuk 

mewujudkan gagasan. Dengan ini tak selalu adegan yang ditampilkan 

menggambarkan isi lagu melainkan sesuai dengan gagasan yang ada. Seperti 

adegan dalam video klip Kety Perry “Firework” dimana terdapat adegan dua 

orang gay saling berciuman. Adegan tersebut bisa dikatakan sama sekali tidak 

sesuai dengan isi lagunya yang sejatinya ingin memberi semangat kepada 

orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah. Tidak hanya itu saja, 

lagu “Really Don’t Care” milik Demi Lovato menempatkan adegan-adegan 

para kaum LGBT dengan porsi yang sangat banyak. Mulai dari ciuman dua 

orang perempuan, bendera pelangi dan parade LGBT. Dari sini, jelas bahwa 
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adegan dalam video klip memiliki posisi yang tak bisa dianggap remeh. 

Pasalnya, tak jarang adegan yang ditampilkan memiliki tujuan tertentu selain 

menggambarkan isi lagu. 

LGBT adalah tema yang sedang marak digunakan oleh para penyanyi saat 

ini. Selain karena simbol-simbolnya yang unik, keberadaan LGBT dirasa perlu 

untuk diperjuangkan. Kesetaraan gender adalah alasan utama mengapa LGBT 

seharusnya tak dikucilkan. Kaum minoritas ini bisa dikatakan semakin 

mendapatkan tempat di masyarakat terutama yang hidup dalam lingkungan 

budaya barat. Bagi mereka, perbedaan orientasi seksual bukan suatu masalah 

yang harus dihancurkan tetapi merupakan hak asasi setiap manusia. Oleh karena 

itu, melalui karya musik mereka terutama pada adegan dalam video klipnya, 

para diva dan divo berusaha menunjukkan keberpihakannya terhadap kehadiran 

LGBT.  

Adegan sepertinya tak hanya sebagai pemanis atau pun menjadi gambaran 

isi lagu semata. Banyak hal yang dapat dipaparkan melalui adegan termasuk 

menunjukkan keberpihakan pada kaum LGBT. Hal inilah telah banyak 

penyanyi lakukan terutama penyanyi-penyanyi hollywood. Pembebasan atas 

hak untuk diterima di tengah masyarakat luas adalah perjuangan sesungguhnya 

yang ingin dicapai. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adegan-adegan 

yang ada dalam video klip tak selalu sesuai dengan lagunya melainkan sesuai 

dengan gagasan apa yang ingin disampaikan, seperti contohnya pembebasan 

hak-hak para kaum LGBT. 
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2.3.3 Musik Sebagai Cara Sosialisasi LGBT 

Tak hanya penyanyi, adegan dan lirik lagu saja yang dapat menggambarkan 

pesan LGBT. Akan tetapi, pemilihan jenis musik juga menjadi pertimbangan 

agar pesan dapat tersampaikan dengan baik dan tepat. Menurut Aristoteles 

(dalam Suryana, 2012: 24) musik mempunyai kemamampuan mendamaikan 

hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa 

patriotisme. Inilah yang juga menjadi pertimbangan pekerja industri musik yang 

memperjuangan hak-hak para LGBT. Pada awal abad 21, sadar ataupun tidak 

musik telah memasuki trend sebagai media sosialisasi yang tepat bagi kaum 

LGBT.  

Pasca kejadian pemberontakan Stonewall, dimana sekumpulan pasangan 

gay dibekuk paksa oleh polisi di Inggris pada tahun 1969, dari sinilah 

bermunculan artis-artis musik yang mendukung kebebasan hak asasi manusia 

bagi kaum LGBT.11 Artis-artis tersebut diantaranya David Bowie, seorang 

musisi, aktor, produser dan pengarah musik asal Inggris yang mendeklarasikan 

dirinya adalah seorang biseksual, Freddy Mercury selaku vokalis Queen, 

seorang penyanyi dan penulis laguyang semasa hidupnya juga mengakui 

sebagai biseksual. Dalam bermusik, kedua musisi ini hampir selalu membuat 

irama dan lirik lagunya identik dengan lagu kebangsaan LGBT. Lagu tersebut 

sering ditandai dengan harapan terhadap kemungkinan persatuan antara kaum 

                                                             
11  Kemunculan para artis untuk mendukung kebebasan kaum LGBT bukan tanpa alasan. Mereka 

menganggap bahwa apa kaum LGBT berhak hidup selayaknya orang-orang yang berorientasi seks 
secara heteroseksual. Setelah pembekukan, terdapat sebuah demintrasi yang menentang adnaya 
penangkapan tersebut, dimana terdapat beberapa artis di dalamnya. Demonstrasi ini secara luas 
dianggap sebagai suatu peristiwa paling penting yang memicu gerakan pembebasan gay dan 
perjuangan modern untuk hak-hak gay dan lesbian di Amerika Serikat. Oleh karena itu, setelah 
adanya penangkapan sekelompok gay, para artis merasa harus berjuang karena mereka tak pantas 
dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Ibid., hal. 2 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembebasan_gay&action=edit&redlink=1
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LGBT dengan orang-orang yang berorientasi heteroseksual serta tentang 

kebanggaan menjadi kaum LGBT.  

Selain melalui iramanya, musik LGBT dapat dikenali juga melalui 

genrenya. Asal usul genre musik LGBT ini muncul ketika tahun 1980, saat 

genre musik Dance, House, dan Freestyle yang mendominasi dunia musik di 

Amerika Serikat. Seniman LGBT menampilkan musik populer dengan cara 

mereka sendiri, yang sekarang dikenal dengan julukan baru “musik LGBT”. 

Selain itu, ada juga genre house music, glam rock dan disco yang diasosiasikan 

sebagai genre musik LGBT. House music adalah genre musik dansa elektronik 

yang berasal di kota Chicago, Amerika pada awal tahun 1980. Akan tetapi, 

aliran musik ini dipopulerkan sekitar tahun 1984 di diskotik yang khusus 

melayani gay. Glam rock (juga dikenal sebagai glitter rock) adalah gaya musik 

rock dan pop yang berkembang di Inggris pada awal tahun 1970. Para penyanyi 

yang beraliran musik ini biasanya memakai pakaian, make up dan gaya rambut 

yang luar biasa heboh, khususnya platform yang bersol sepatu bot dan glitter. 

Seiring dengan perjalanan waktu, tentunya akan terjadi banyak perubahan genre 

musik yang dianggap genre musik yang diasosiasikan dengan kultur gay. 

Semangat yang sama juga diperlihatkan oleh penyanyi saat ini. Britney 

Spears, Christina Aguilera, Lady Gaga, Katy Perry dan lain sebagainya masih 

berusaha memperjuangkan hak-hak LGBT dengan musik mereka. Melalui jenis 

musik masing-masing, mereka tak lelah mempersuasi penggemarnya agar 

setuju dengan kehadiran LGBT, meskipun aliran mereka sama yaitu dance pop 

tetapi dengan kemasan yang berbeda. Menurut mereka, kesetaraan ras, gender, 

dan orientasi seksual di dunia ini bukanlah suatu permasalahan yang harus di 
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hancurkan. Bahkan Gaga melalui karir musik dan aktivitas sosialnya seperti 

MAC Cosmetics: Viva Glam Gaga, National Equality March dan Don’t Ask, 

Don’t Tell, Lady Gaga telah menyandang imege sebagai artis tersosial 2010 

dalam kategori memerangi HIV/AIDS, dan mengangkat hak-hak kesetaraan 

terhadap para LGBT.  

Sungguh hal yang tidak terduga bahwa melalui musik seseorang dapat 

menyampaikan banyak hal kepada dunia, salah satunya dengan 

sosialisasi LGBT. Perlahan tapi pasti melalui teknologi industri musik dan 

kesadaran sosial, dapat dipastikan nantinya mungkin keberadaan LGBT akan 

mendapatkan hak kesetaraannya. Hal tersebut didukung dengan semakin 

banyaknya orang yang menikmati musik, yang notabene menjadi musik khusus 

para kaum LGBT. Dari sini terlihat bahwa sosialisasi melalui musik bisa 

dikatakan lebih efektif dan menyenangkan. Dengan demikian, bukan tidak 

mungkin para kaum LGBT akan mendapat tempat yang sejajar dengan orang-

orang “normal” secara seksual dengan adanya musik.  

2.4 Semiotik 

Kecenderungan manusia untuk mencari makna dan arti pada suatu tanda 

yang ada di sekelilingnya adalah sebuah tindakan yang wajar. Hal tersebut 

karena apapun yang ada di sekitar mereka dapat disebut tanda yang pastinya 

memiliki makna dibaliknya. Akan tetapi,  tanda tersebut tak serta merta 

dimaknai, melainkan dibutuhkan metode untuk mengupasnya. Teori semiotika 

adalah metode yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan makna dibalik 

sebuah tanda. Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji 

tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha 
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mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama 

manusia. Semiotika, atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya 

hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal 

(things). Memaknai (to sinify) dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan 

dengan mengkomunikasikannya (to communicate). Dalam hal ini menurut 

Barthes (dalam Sobur, 2006) memaknai berarti bahwa ojek-objek tidak hanya 

membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, 

tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda.  Dengan kata lain, 

ketika suatu objek dimaknai berarti makna tersebut telah membuat hal baru bagi 

tanda tersebut. 

Kata “Semiotika” berasal dari bahasa Yunani, semeion yang artinya tanda 

atau seme yang berarti “penafsiran tanda” atau “sing” yang dalam bahasa 

Inggris ini adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda yang menjadi segala 

bentuk komunikasi yang mempunyai makna antara lain: kata (bahasa), ekspresi 

wajah, isyarat tubuh, film, sign, serta karya sastra yang mencangkup musik 

ataupun hasil kebudayaan dari manusia itu sendiri. Tanpa adanya sistem tanda 

seorang tidak akan dapat berkomunikasi dengan satu sama lain.  Hal tersebut 

karena pada dasarnya segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati 

dapat disebut tanda. Dengan demikian, tanda tidaklah terbatas pada benda, 

melainkan hal lain seperti peristiwa, struktur yang ditemukan atau apapun, 

semua ini disebut benda atau sesuatu yang bisa diamati.  

Dalam pemaknaan tanda, penerima pesan atau pembaca memainkan 

peranan yang lebih aktif dalam model teori semiotika dibandingkan model 

proses lainnya. Semiotika lebih suka memilih arti ”pembaca” mewakili 
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pernyataan penerima pesan bahkan untuk sebuah foto ataupun gambar. Karena 

hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan derajat ahgktivitas yang lebih 

besar dan juga pembacaan merupakan sesuatu yang kita pelajari untuk 

melakukannya; karena itu pembacaan tersebut ditentukan oleh pengalaman 

kultural pembacanya. Pembaca membantu menciptakan makna teks dengan 

membawa pengalaman, sikap dan emosinya terhadap teks tersebut. 

Dari penjelasan di atas, maka melalui pendekatan semiotika peneliti akan 

berusaha menggali nilai-nilai dan makna dari setiap tanda yang ada dalam video 

klip. Peneliti dapat meneliti dan mengungkapkan makna dan bahasa visual dari 

video klip serta mengetahui alasan dibalik sosok Ke$ha dalam video klip yang 

diteliti. Semua hal tersebut mempunyai makna dan nilai yang dapat digali oleh 

peneliti nantinya. Seluruh aspek yang diteliti akan cukup luas, hal yang menarik 

inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti video klip Ke$ha yang berjudul 

“Die Young” menggunakan pendekatan semiotika. 

2.5 Semiotika Model Roland Barthes 

Semiotika milik Barthes ini merupakan pengembangan dari semiotika 

milik Saussure. Akan tetapi, system penandaan yang diusung oleh Barthes 

tidak berpegang teguh pada makna primer, tetapi berusaha mendapatkannya 

melalui pemaknaan konotasi. Selain itu menurut Barthes (dalam Kurniawan, 

2001: 53) penandaan merupakan sebuah proses yang total dengan suatu 

susunan yang terstruktur. Penandaan itu sendiri tak terbatas hanya pada bahasa 

saja tetapi juga pada hal-hal yang bukan bahasa. Dari pemikiran ini, Barthes 

mengganggap kehidupan sosial sendiri merupakan suatu bentuk dari signifikasi 

itu sendiri. Dengan kata lain, bagi Barthes tanda ada dimana-mana termasuk 
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dalam kehidupan sosial manusia sehari-hari, seperti kata adalah tanda, bendera 

adalah tanda, gerak isyarat adalah tanda dan lain sebagainya.    

Dalam semiotikanya, Barthes menggunakan istilah orders of signification. 

Artinya, First order of signification adalah denotasi dan second order of 

signification adalah konotasi. Pada tatanan yang pertama mencakup penanda 

dan petanda yang berbentuk tanda dan selanjutnya disebut denotasi. Kemudian 

dari tanda tersebut muncul pemaknaan lain, sebuah konsep mental lain yang 

melekat pada tanda (penanda) dan disebut konotasi. Dari sinilah perbedaan 

Barthes dan Saussure. Saussure tertarik pada cara kompleks pembentukan 

kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat menentukan makna, tetapi kurang 

tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa saja menyampaikan 

makna yang berbeda pada orang yang berbeda situasinya. Intinya, Barthes 

meneruskan pemikiran Saussure tersebut dengan menekankan interaksi antara 

teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya, dimana interaksi 

antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh 

penggunanya. Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar 

memiliki makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda 

denotatif yang melandasi keberadaannya. 

Dalam teorinya, Barthes membedakan dua macam itu karena ia akan 

mencari batasan antara pesan denotatif dan konotatif. Denotasi merupakan 

tingkat makna lapisan pertama yang deskriptif, dimana sesuatu dapat dipahami 

oleh hampir semua anggota suatu kebudayaan tertentu tanpa harus melakukan 

penafsiran terlebih dahulu. Pada tingkat makna lapisan kedua, yakni konotasi, 

makna tercipta dengan cara menghubungkan penanda-petanda dengan aspek 
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kebudayaan yang lebih luas yakni  keyakinan-keyakinan, sikap, kerangka 

kerja, dan ideologi-ideologi suatu formasi sosial tertentu dan lain sebagainya. 

Di sisi lain, Barthes juga mengemukakan mitos dalam teorinya. Mitos 

menurut Barthes terletak pada tingkat kedua penandaan, jadi setelah terbentuk 

sistem sign-signifier-signified, tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang 

kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. Jadi, ketika 

suatu tanda yang memiliki makna konotasi kemudian berkembang menjadi 

makna denotasi, maka makna denotasi tersebut akan menjadi mitos. Misalnya, 

kuburan dari seorang tokoh agama di suatu desa, dimana secara konotasi hal 

tersebut dapat menimbulkan makna “keramat”. Konotasi “keramat” ini 

kemudian berkembang menjadi asumsi umum yang melekat pada simbol 

kuburan, sehingga kuburan yang keramat bukan lagi menjadi sebuah konotasi 

tapi berubah menjadi denotasi pada pemaknaan tingkat kedua. Pada tahap ini, 

“kuburan yang keramat” akhirnya dianggap sebagai sebuah Mitos. 


