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 Bab I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Dalam sejarah perkembangan sebuah teknologi, arus globalisasi yang melanda 

dunia saat ini semakin memperkuat peranan informasi. Kebutuhan masyarakat 

akan suatu informasi terbilang sangat tinggi, inilah alasan yang menyebabkan 

perkembangan komunikasi massa berkembang sangat pesat. Media massa telah 

menjadi fenomena tersendiri dalam proses komunikasi massa saat ini. Bahkan 

ketergantungan manusia pada media massa sudah sedemikian besar. Berbagai 

macam berita mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya hadir ditengah 

masyarakat melalui media hampir setiap menit. Ketergantungan yang tinggi pada 

media massa tersebuit mendudukan media sebagai alat yang ikut membentuk apa 

dan bagaimana masyarakat (Nurudin, 2007:33). 

Munculnya kecanggihan teknologi saat ini membuat banyak kegiatan 

bertransformasi. Tidak lagi hanya monoton. Berita pun mengalami perkembanggan 

yang pesat. Jika dulu hanya bisa membaca atau mengetahui berita melalui media 

cetak dan elektronik (televisi dan radio), kini muncul baru dengan media online. 

Media online dapat diakses siapa saja tanpa batas ruang dan waktu. Media online 

yang berbasis jaringan internet mampu menambah refrensi publik untuk mencari 

informasi yang dibutuhkan. Yang membedakan media online internasional dengan 

lokal adalah jika media lokal menyajikan berita secara contiunitas sedangakan 
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media internasional cukup sekali namun langsung menjelaskan secara 

representative. 

Memahami media sebagai konstruksi realita, memungkinkan adanya suatu 

bentuk pencitraan dan penggamabaran yang sempurna sehingga mampu 

menampilkan sebuah berita yang ingin ditonjolkan dalam setiap media yang 

berbeda. Pengemasan suatu fakta akan membuka celah untuk masyarakat berikir 

secara kritis terhadap konstruksi peristiwa yang tidak menutup kemungkinan 

didalamnya kebenaran tumpang tindih dengan kejahatan. Seiring dengan 

perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi, masyarakat 

informasi saat ini tidak hanya memperhatikan peristiwa yang terjadi dinegaranya 

saja akan tetapi juga tertarik dengan peristiwa yang terjadi diluar negeri. Salah 

satu peristiwa yang cukup menggunacang nama baik Indonesia di mata dunia 

adalah kematian satwa di Kebun Binatang Surabaya. 

Kebun Binatang Surabaya (KBS) dalam beberapa tahun terakhir menjadi 

sorotan media secara besar-besaran. Hampir seluruh media baik lokal maupun 

mancanegara menyoroti kegiatan KBS. Kematian beberapa hewan secara 

mendadak dalam waktu singkat menjadikan KBS yang dikenal sebagai lokasi 

pariwisata paling besar di Surabaya ini menjadi pemberitaan utama media. Dalam 

sebuah artikel yang diterbitkan oleh SuaraSurabaya.net pada 5 Mei 2014 

menyatakan, perusahaan daerah taman satwa KBS mencatat, kematian terbesar 

satwa di kebun binatang terjadi pada tahun 2007 sebanyak 528 satwa mati dalam 

kurun waktu satu tahun. Berikutnya pada tahun 2006 mencapai 479 satwa, tahun 
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2008 jumlah kematian mencapai 364 satwa, tahun 2009 sebanyak 319 satwa, 

tahun 2010 sebanyak 269 satwa, tahun 2011 sebanyak 315, tahun 2012 sebanyak 

292 satwa, tahun 2013 sebanyak 229 satwa. Sementara proses kelahiran satwa 

tercatat fluktuatif. Tahun 2006 satwa yang lahir mencapai 276, kemudian tahun 

2007 yang lahir sebanyak 207, tahun 2008 sebanyak 186, tahun 2009 sebanyak 

235, lantas 2010 sebanyak 208, kemudian tahun 2011 sebanyak 271, tahun 2012 

sebanyak 186 dan pada tahun 2013 lalu jumlah kelahiran mencapai 235 satwa. 

Publik kembali dikejutkan kabar kematian hewan di kebun binatang Surabaya. 

Periode Januari 2014 hingga akhir Februari ini disuguhi kematian 12 ekor satwa. 

Berikut daftar hewan yang meninggal pada periode Januari hingga Februari 2014: 

Senin (4/1/2014), Gnu jantan berusia 4 tahun ditemukan mati. Dari hasil outopsi, 

satwa tersebut mengalami tympani atau gangguan kembung di perut, Senin 

(7/1/2014), Singa Afrika jantan bernama Michael ditemukan tergantung 

dikandangnya dengan kondisi leher tercekik kawat baja pembuka pintu kandang. 

Posisi seperti orang gantung diri, Selasa (14/1/2014), Kambing gunung berusia 6 

bulan ditemukan mati. Dari hasil outopsi, ada memar di leher kiri dan beberapa 

pembuluh darah kecil pecah, Jumat (31/1/2014), seekor Kijang jenis Barking 

Deer berumur 7 tahun mati dikandangnya dengan mulut berbusa. Sebelum mati, 

pengunjung menyaksikan kijang yang bunting 2 bulan itu kejang-kejang beberapa 

menit. Pengelola KBS kembali meyakinkan kematian satwa tersebut akibat gagal 

mengeluarkan janin yang dikandungnya, Sabtu (1/2/2014) pagi, Seekor rusa 

Bawean jantan mati. Rusa tersebut mati saat dalam perawatan ditempat karantina 

KBS, Sabtu (1/2/2014) siang, Komodo berumur 7 tahun juga ditemukan mati 
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dikandang nomor 5 dengan kondisi lidah terjulur, Jumat (7/2/2014), Harimau 

putih koleksi KBS bernama Chandrika mati diruang karantina akibat radang paru 

dan kerusakan gigi. Hal ini disebabkan banyaknya karang gigi sehingga sebagian 

gigi tanggal dan lidahnya luka serta cuil, Kamis (13/2/2014), Seekor kijang mati 

karena mengalami kembung yang menyebabkan perutnya membesar sehingga 

mendesak organ paru-paru dan organ jantung rusak, Jumat (21/2/2014), Babon 

betina mati karena disebabkan dua organnya rusak yaitu limpa dan hatinya. 

Sebelum mati, Babon sudah menjalani perawan 6 minggu oleh tim dokter di 

kandannya, Jumat (21/2/2014), Sapi Afrika bernama Nilke (20) mati karena 

sedang dalam perawatan dikarantina dan juga termasuk dua satwa KBS yang 

sudah berumur tua, Kamis (27/2/2014), Seekor Anoa bernama happy (19) 

ditemukan mati dikandangnya oleh sang keeper. Dari hasil otopsi diketahui jika 

satwa tersebut mengalami pembekakan paru-paru, dan terakhir pada Kamis 

(27/2/2014) malam hari, Estern Unta jantan juga ditemukan mati. Hingga saat ini 

penyebab kemattiannya masih diselidiki. Hasil sementara menyebutkan bahwa 

satwa ini mati karena kembung (Sumber :www.detik.com, 27/02/2014 13:22 

WIB) 

Tahun 2013 lalu, seekor jerapah tewas karena terdapat 20kg kantong plasik di 

dalam perutnya. Kasus lain seperti kematian Rosad, seekor harimau Sumatra, yang 

ditemukan tewas didalam kandangnya akibat penyakit radang paru-paru. Tidak 

hanya itu saja, Harimau Sumatra betina yang bernama melani juga bertubuh kurus 

kering karena terlalu sering diberi makan daging berformalin. 
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Menurut juru bicara kebun binatang Tony Sumampau, para penjaga diakuinya 

sedikit lalai memberi makan hewan lantaran mereka juga membuka usaha 

makanan dan minuman di tempat itu sehingga sibuk mencari uang. Meskipun terus 

didera kematian satwa yang terus berlangsung, KBS tidak kehilangan pamor bagi 

wisatawan. Menurut Agus Supangkat selaku Humas KBS kepada ANTARA News 

(2 Januari 2014) menyatakan, “jumlah keseluruhan pengunjung mencapai 164.771 

orang dalam periode 22 Desember 2013 hingga 1 Januari 2014”. Masih menurut 

Agus, kenaikan jumlah pengunjung jumlah pengunjung sebesar 3,5% selama akhir 

tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya itu sudah memenuhi target. Tahun 

2013 mencapai 47.038 orang, sedangkan sekarang 164.771 orang selama liburan 

pergantian tahun. Total peningkatan kunjungan ke KBS secara menyeluruh selama 

tahun 2013 mencapai 1.164.771 orang. Peningkatan tersebut mengalami kenaikan 

sekitar 26% dari tahun 2012 yang mencapai 924.595 orang. 

Pengaruh media yang sangat besar saat ini menjadikan KBS berada dalam 

masa krisis. Pemberitaan negatif terkait satwa yang mati menjadi headline di 

berbagai media cetak maupun online. Di Indonesia berbagai media menyoroti 

kematian satwa yang mati secara berkala tersebut menjadikan KBS berada diposisi 

pertama pemberitaan diseluruh media. Media online pun tidak ketinggalan 

memberitakan kasus kematian satwa. Meskipun terjadi sejak beberapa tahun 

terakhir, namun pada awal 2014 KBS menjadi sorotan ketika secara berkala dalam 

2 bulan pertama mendadak banyak satwa yang mati. Berbagai media seperti 

Tempo Online (8 Februari 2014) menulis headline dengan judul „Banyak Satwa 
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KBS Mati, Direktur: Kami Bukan Tuhan‟, lalu Antara News (1 Februari 2014) 

dengan headline „Lagi, Satwa Koleksi Kebun Binatang Surabaya Mati‟, Detik.com 

(27 Februari 2014) dengan headline „Ini Delapan Satwa Koleksi KBS yang Mati di 

Bulan Februari‟, dan SuaraSurabaya.net (15 Februari 2014) dengan headline 

„Polisi Mengehentikan Penyelidikan Kematian Singa KBS‟. Tidak hanya media 

saja, Kebun Binatang Surabaya yang biasa disebut dengan istilah KBS pun 

mendapat arti singkatan yang berbeda oleh para seniman, seperti menyebutkan 

KBS sebagai Kuburan Binatang Surabaya 

Tidak hanya dalam negeri saja, krisis satwa yang mati ini juga menjadi 

pemberitaan dunia atau dalam skala internasional. Berbagai media internasioanl 

menyoroti kematian KBS secara gamblang. Dapat dilihat dari berbagai headline 

yang di publish oleh beberapa media internasional seperti Dailymail.com yang 

dalam judul beritanya menyebutkan KBS sebagai „Zoo Of Death‟, 

News.com.au.au dengan judul „Inside Indonesia Nightmare Zoo‟, ABC news 

sejalan dengan Dailymail.com menyebut „Death Zoo‟. Berbagai berita yang 

menyudutkan terhadap KBS tentu menjadi catatan tersendiri bagi KBS. 

Menjadi sorotan media internasional tentu saja krisis KBS bukanlah hal kecil. 

Hal ini tentu saja menarik minat peneliti untuk melihat bagaimana media 

internasional dalam membingkai berita mengenai KBS. Media internasional dari 

masing-masing negara maju tentu saja berbeda. Setiap pemberitaan tentu saja 

memiliki ciri khas tersendiri yang berlandaskan pada latar belakang budaya serta 

pengetahuan penulis mengenai krisis di KBS. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk 
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melihat bagaimana media internasional dalam mengkonstruksikan berita yang 

terjadi di KBS. Mengapa media internasional dikarenakan berita yang ditulis di 

media internasional tentu saja harus credible sehingga layak untuk disampaikan 

kepada seluruh masyarakat dunia.  

Dalam rangking berita yang paling sering dikunjungi, website berita dari 

Dailymail.com menempati posisi ke dua yang paling sering dikunjungi di Inggris, 

Nytimes.com menempati posisi nomor dua di Amerika, news.com.au menempati 

posisi nomor satu di Australia, dan di Indonesia sendiri yang menempati posisi 

portal berita yang paling sering dikunjungi adalah Detik.com. Rangking tersebut 

diperoleh dari Alexa Internet. Alexa Internet adalah perusahaan sumber informasi 

website dari San Francisco, California yang berdiri sejak 1996, menyajikan 

informasi mengenai website-website di seluruh dunia. Perusahaan tersebut 

bergerak dalam bidang teknologi yang merangking website-website berdasarkan 

jumlah pengunjung. 

Sebagai pendekatan dari ulasan diatas peneliti tertarik menggunakan analisis 

framing dimana dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa) 

di konstruksi oleh media. Begitupula cara dan teknik seperti apa peristiwa 

ditekankan dan ditonjolkan. Analisis framing, yang kita lakukan pertama-tama 

adalah bagaimana media membingkai kasus tersebut ke dalam sebuah 

realitas/peristiwa yang telah dikonstruksi menjadi sebuah berita. Karena masing-

masing media pasti akan memberikan sikap mendukung, apakah itu positif atau 

negative yang merupakan efek dari bingkai yang dikembangkan oleh media. 
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Framing adalah metode penyajian realitas tidak diingkari secara total, 

melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-

aspek tertentu saja (Sudibyo, 2001:186). Sehingga framing sering digunakan  

dalam melakukan pendekatan bagaimana cara pandang wartawan ketika 

menyeleksi isu dan menulis berita, dan mampu menjadi alat dalam melakukan 

penggolongan media dalam melakukan konstruksi dipemberitannya.  

Model analisis framing yang digunakan peneliti dari Zhongdang Pan dan 

Gerald M. Kosicki. Model Pan dan Kosicki model penelitian yang memiliki 

perangkat framing dengan jelas, seperti sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Model 

ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat 

organisasi ide. Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen 

yang berbeda dalam teks berita seperti kutipan sumber, latar informasi, 

penggunaan kata tertentu, memaknai kata atau peristiwa yang digunakan, 

perangkat tanda yang digunakan ke dalam teks secara keseluruhan untuk 

mengemas pemaknaan dalam mengkonstruk berita sehingga memudahkan 

pembaca untuk memahami teks berita. Juga dikarenakan model ini lebih lengkap 

struktur teknis perangkat-perangkatnya jka dibandingkan dengan model lain 

seperti model perangkat framing Edelman, Gamson maupun Entman.  

Berdasarkan pemaran diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang kasus satwa yang mati di KBS pada tahun 2014 pada pembertiaan media 

internasional Dailymail.com, News.com.au, Nytimes.com dan Detik.com dengan 

judul Konstruksi Media Online Terhadap Pemberitaan Kebun Binatang 
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Surabaya (Analisis Framing pada Portal Berita Dailymail.com, Nytimes.com, 

News.com.au dan Detik.com Tentang Kasus Kematian Satwa Tahun 2014). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti 

merumuskan masalah adalah bagaimana perbandingan media online internasional 

(Dailymail.com, Nytimes.com, dan News.com.au) dan media online lokal 

(Detik.com) dalam membingkai pemberitaan mengenai kebun binatang Surabaya 

terkait dengan kasus kematian satwa tahun 2014? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan 

konstruksi yang dibentuk oleh media online internasional (Dailymail.com, 

Nytimes.com, dan News.com.au) dan media online lokal (Detik.com) 

membingkai pemberitaan mengenai kebun binatang Surabaya terkait dengan 

kasus kematian satwa tahun 2014 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi pelaku 

media dalam menyajikan berita. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat 

dijadikan rujukan bagi media-media lain dalam memperbaiki dan membingkai 

berita secara baik agar dapat memperbaiki kualitas media kedepannya. Selain 

itu juga, dapat dilihat bagaimana media internasional dalam membingkai 
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berita yang disajikan kepada masyarakat dengan kultur budaya yang berbeda-

beda agar dapat dijadikan rujukan bagi media lokal dalam membingkai berita. 

2. Manfaat Akademis 

Dalam bidang akademis, penelitian ini diharapkan dapat manjadi masukan 

serta memperluas wawasan ilmu komunikasi, khususnya dalam hal 

pembingkaian berita. Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi rujukan 

bagi penelitian sejenis kedepan terkait dengan studi media dalam hal ini 

terkait dengan studi mengenai analisis framing. Dapat pula menjadi ruukan 

bagi penelitian lain yang ingin melakukan penelitian menggunakan portal 

berita internasional yang sejenis sebagai acuan proses pengerjaan penelitian 

selanjutnya. 


