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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bencana Lumpur Lapindo merupakan fenomena meluapnya 

semburan lumpur dari perut bumi yang terjadi di Sidoarjo. Davies (2008, 

dikutip dari journal Anton Novenanto 2010)   sejak 26 Mei 2006, lumpur 

panas menyembur ke permukaan bumi di Porong, Sidoarjo. Ada geolog 

yang menyatakan semburan itu merupakan hasil dari aktifitas sebuah 

perusahaan minyak yang sedang melakukan eksplorasi di situ, Lapindo 

Brantas Inc. Semburan air dan lumpur yang terjadi menjadi polemik yang 

cukup kompleks hingga saat ini. Terlepas dari penyebabnya yang menjadi 

kontroversi, Lumpur Lapindo menghadirkan impact yang cukup komplit. 

Sampai saat ini usaha pemerintah dan Lapindo belum menunjukkan 

keberhasilan untuk menghentikan semburan atau mengelola dampak sosial 

dan lingkungan dari luberan lumpur itu. 

Dalam perkembangannya, titik-titik semburan lumpur semakin 

banyak. Sampai saat ini tak kurang 60 ribu warga di kecamatan 

Tanggulangin, Porong, dan Jabon tercerabut dari akar tanah kelahiran 

merekan. Perut bumi desa Siring masih mengeluarkan lumpur dengan 

intensitas rendah (Mamuk Ismuntoro, 2014:4). 

Sebelum lumpur menyembur, kabupaten Sidoarjo merupakan 

wilayah yang relatif stabil, ditunjukkan dengan minimnya gerakan sosial 



2 
 

politik atau konflik skala besar di wilayah ini. Sidoarjo yang terletak 

diantara Surabaya dan Gempol, menjadi tulang punggung transportasi 

Jawa Timur, yang kemudian dipatahkan oleh luberan lumpur sehingga 

dampaknya sangat besar bagi perekonomian Jawa Timur karena 

menghambat laju distribusi logistik dan barang ekspor-impor yang melalui 

ruas Porong-Gempol. Secara sederhana, tenggelamnya lahan-lahan 

produktif (banguan, pekarangan,tambak dan sawah) telah mematikan 

mematikan produktifitas dari lahan-lahan tersebut. Jika melihat secara 

luas, terganggunya tulang punggung sistem transportasi berdampak pada 

kerugian ekonomi pada sektor makro maupun mikro. Karakter unik tanah 

di Sidoarjo adalah tambak untuk pengembangbiakan segala jenis udang 

dan ikan (Bandeng, Kakap, Gurami dan Patin). Kerusakan ekologis yang 

terjadi berdampak pada tengelamnya pabrik-pabrik dan industri kecil-

menengah berkaitan dengan hasil tambak seperti kerupuk dan terasi 

sebagai produk unggulan Sidoarjo. Masalah lainnya juga berkenaan 

dengan usaha pemulihan ekologis wilayah yang terendam lumpur. Lumpur 

yang mengandung logam berat dialirkan begitu saja ke sungai Porong. 

Kandungan unsur logam dalam laporan Pusat Sumber Daya Geologi 

(2007) menyebutkan, rata-rata kandungan unsur agak tinggi terdiri dari Pb, 

Zn, Mn, Ag, Cd, Sb, Au, Se dan Hg. Dalam jangka panjang, logam berat 

tersebut dapat memicu berbagai gangguan kesehatan.  

Undang-Undang Nomor 23  tahun 1997 Tentang : Pengelolaan 

Lingkungan Hidup BAB I pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa perusakan 
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lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung 

atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang 

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang 

pembangunan berkelanjutan. Mengacu pada hal tersebut PT Lapindo 

Brantas Inc. telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai 

kontraktor dalam Kontrak Kerja dan dapat dikatakan bahwa PT Lapindo 

Brantas Inc. telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan 

lingkungan hidup. 

Ketegasan posisi dan peran negara, khususnya melalui pemerintah, 

sangat diperlukan untuk memastikan manfaat eksploitasi sumberdaya 

alam, termasuk miga, bagi negara – bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat (Abdul Nasir 2014:285). Keterlibatan pemerintah dalam 

penyelesaian masalah ini dengan memberikan dana talangan senilai Rp 

781 miliar dengan jumlah berkas mencapai 3.337 bidang tanah dan 

bangunan yang digunakan untuk pembayaran ganti rugi warga dalam peta 

terdampak Lumpur Lapindo Brantas.  Sementara PT Minarak Lapindo 

Jaya (MLJ), selaku juru bicara PT Lapindo Brantas Inc. pernah mengklaim 

telah menyelesaikan pembayaran 9.900 berkas dengan nilai total Rp 3,03 

triliun. Berkas yang telah dibayar selanjutnya diminta pemerintah sebagai 

agunan atau jaminan. Dalam tenggang waktu empat tahun, PT Minarak 

Lapindo Jaya harus segera mengembalikan dana talangan tersebut kepada 

pemerintah. Dan jika tidak bisa melunasi, seluruh aset yang dijaminkan 

akan menjadi milik negara (Tempo.co 13/02/2015).  
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Permasalahan tentang luberan Lumpur Lapindo dan komplikasinya 

terhadap manusia dan lingkungannya banyak dipublikasikan dalam media 

massa. Mulai dari media cetak biasa seperti koran, majalah, dan tabloid, 

hingga media elektronik seperti televisi, radio, internet sebagai media 

online. Semua itu yang kita sebut dengan media massa. Media massa 

sebagai wadah untuk penyampaian pesan secara merata kepada 

masyarakat serta memiliki beberapa bentuk media penyampaian, yaitu 

media audio, media visual, dan media audio visual. Selain menyebarkan 

informasi, media massa juga dapat berperan sebagai tempat 

menyampaikan aspirasi tentang segala susuatu yang sedang terjadi dalam 

ruang publik melalui media visual. 

Buku fotografi merupakan salah satu bentuk media komunikasi 

visual untuk menyapaikan pesan dalam proses komunikasi dengan 

menggunakan bahasa visual (gambar dan tulisan). Di dalam buku fotografi 

terdiri dari kumpulan foto beserta caption (keterangan foto) serta naskah 

yang menjelaskan tentang rangkaian foto. Buku fotografi umumnya 

berupa monografi fotografer yang menampilkan  berbagai materi visual 

menyangkut fenomena yang sedang terjadi. Setiap individu mempunyai 

cara tersendiri dalam memindahkan rangkaian imajinasi, termasuk ide, dan 

kreatifitas jika komunikasi tersebut salah satunya melalui sebuah karya 

fotografi.  

Fotografi dapat diartikan sebagai media komunikasi visual yang 

tercipta dari hasil perkembangan bentuk komunikasi dan menyampaikan 
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sesuatu melalui pesan simbolik yang dimaknai masing-masing personal 

yang melihatnya. Ketika seseorang hendak menampilkan gambar atau 

foto, secara tidak langsung mereka mempunyai keinginan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Misalnya dalam 

sebuah media foto menggunakan elemen visual sebagai bahasa yang 

ditangkap mata. 

Foto juga merupakan fenomena sosial, psikologis, dan estetika 

yang kompleks. Foto sebagai media komunikasi merupakan kombinasi 

antara usaha penyampaian pesan dengan memanfaatkan teknologi kamera. 

Foto selalu merekam realitas atau isu-isu sentral yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikan ke dalam 

sebuah karya fotografi. Pada kenyataannya foto juga merupakan bentuk 

dari salah satu media penyampai pesan dalam proses komunikasi yang 

memiliki fungsi sebagai pemberi pengetahuan (informatif), pendidikan 

(education), provokasi, dan lain-lain sesuai dengan misi yang diinginkan 

atau dibawa oleh fotografer.  

Antok Sugianto (2005:3) menyatakan bahwa, “berbeda dari kata-

kata yang menghubungkan penalaran khusus yang harus dicerna otak agar 

artinya bisa dipahami secara langsung, foto memancing respons 

pengamatannya, oleh karena itu saat ini foto menjadi objek yang sangat 

diperhitungkan”. Bahasa visual mempunyai kekuatan yang khas, oleh 

karena itu, “membaca” pada fotografi merupakan proses analisis yang 

dimulai melihat, merasakan, memikirkan dan barulah otak mengambil 
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keputusan akan isi atau makna yang terkandung di dalamnya. Pemaknaan 

pada sebuah foto ikut ditentukan oleh pengalaman, persepsi, imajinasi dan 

bahkan harapan serta impian yang “ditemukan” maknanya dan barangkali 

berbeda dengan orang lain ataupun naskah yang tertera di atas kertas. 

Bahasa visual menciptakan persepsi mengenai kejadian tertentu 

dan menciptakan respon lebih cepat daripada bahasa tulisan yang 

pemahamannya memerlukan proses membaca yang teliti untuk mengerti 

maksud dari tulisan tersebut. Sebuah foto tidak lepas dari sang kreator 

pembuatnya, yakni fotografer. Seorang fotografer dituntut menyampaikan 

kejujuran dalam mengungkapkan objek foto itu sendiri. Fotografer 

merekam sebuah fakta layaknya penulis yang menggunakan gaya bahasa 

dalam setiap tulisannya untuk merangsang emosi pembaca, unsur-unsur 

serial foto juga dapat disusun sedemikian rupa sehingga membangkitkan 

tanggapan terhadap penikmat foto. Di dalam karyanya, fotografer 

menampilkan visual tanpa mengurangi melebih-lebihkan hasil yang sudah 

ada. 

Karya-karya visual berupa foto dengan satu tema tertentu biasanya 

dipamerkan melalui sebuah pameran fotografi, tak terkecuali fenomena 

yang sedang terjadi seperti masalah Lumpur Lapindo. Pameran fotografi 

bertemakan luapan lumpur panas ini telah beberapa kali diadakan sebagai 

bentuk cara fotografer mengkontruksi realitas sosial ke dalam sebuah 

bingkai foto tentang dampak kerusakan lingkungan dan masalah ganti rugi 

yang belum terselesaikan. Kumpulan dari foto-foto tersebut dipublikasikan 
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dalam bentuk cetakan buku fotografi dengan tema yang telah ditentukan 

dan melalui proses kurasi terlebih dahulu. 

Buku foto CITY OF WAVES adalah publikasi cetak hasil pameran 

fotografi dari ajang pameran tiga tahunan yang digelar di Galeri Nasional 

Indonesia. Karya-karya fotografi ini hasil dari jepretan dari 89 dari 12 

negara (Indonesia, New Zealand, Australia, Spanyol, Inggris, Tiongkok, 

Amerika Serikat, Rusia, Peru, Chili, Belanda, dan Swiss), dengan 

menampilkan sekitar 300 lebih karya fotografi Ekspedisi Cincin Api 

Kompas, Ekspedisi Pulau Terluar, Muaro Jambi, 10 tahun Tsunami dari 

Perspektif Fotografer Aceh, partisipasi Vision International Image 

Festival, komunitas Fotografi Papua, dan The Harbor. Salah satu karya 

yang dimuat adalah foto cerita “The Vanished Land” yang menceritakan 

tentang kondisi sosial-ekologis masayrakat terdampak Lumpur Lapindo. 

Foto cerita “The Vanished Land” merupakan karya Mamuk 

Ismuntoro yang menarik untuk dikaji, dengan menggunakan pendekatan 

Lanscape & Daily Life Documentary yang masih sedikit fotografer yang 

menggunakannya untuk bertutur secara naratif tentang persoalan lingkungan 

dan komplikasinya terhadap manusia dan lingkungannya. Mamuk Ismuntoro 

mendokumentasikan fenomena ekologis paling problematis di Indonesia 

memalui sebuah foto cerita. Rangkaian foto, sesuai dengan fakta yang ada 

serta sudut pandang fotografer dalam merangkai cerita dalam karya foto 

cerita. Dalam karya Mamuk Ismuntoro pembaca atau penikmat foto diajak 

melihat fenomena secara sederhana dalam realitas.  
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Rangkaian foto dengan judul “The Vanished Land” 

direpresentasikan sebagai sebuah kehilangan, namun yang hilang bukanlah 

“tanah” seperti yang digagas dalam judul itu. Lumpur tidak 

menghilangkan tanah, namun mengubah alih fingsi tanah dari tanah 

produktif menjadi tanah mangkrak. Yang hilang kemudian adalah 

kehidupan sosial yang pernah terjadi di atas tanah yang menyisakan 

pemandangan datar  terendam lumpur. Tetapi juga bagaimana bencana 

ekologi ini mengarah pada masalah sosial yang kemudian semakin 

bertambah. Mulai dari penanganan ganti rugi yang berganti menjadi jual-

beli. Serta hilangnya lahan akibat rendaman lumpur mengakibatkan 

banyak warga peta terdampak meninggalkan kampung halaman, dan juga 

masalah kesehatan disebabkan kandungan logam yang bercampur dengan 

lumpur Lapindo mencemari sungai dan sumur-sumur warga. 

Pemaparan di atas merupakan alasan bagi peneliti untuk 

melakukan studi terhadap foto dokumenter. Foto yang dikaji peneliti 

adalah foto cerita “The Vanished Land” karya Mamuk Ismuntoro dalam 

buku foto CITY OF WAVES. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan 

masalah peneliti yakni bagaimana makna foto cerita karya Mamuk 

Ismuntoro dengan judul “The Vanished Land” yang merepresentasikan 

masalah sosial-ekologi tentang bencana Lumpur Lapindo. 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui makna yang terkandung dalam foto cerita karya Mamuk 

Ismuntoro dengan judul “The Vanished Land” yang merepresentasikan 

masalah social-ekologi tentang bencan Lumpur Lapindo. 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui hasil penelitian ini di harapkan menambah wawasan 

peneliti mengenai makna tanda yang terdapat dalam foto serta diharapkan 

dapat memberi wawasan bagi penikmat foto maupun fotografer dalam 

mengaplikasikan ide-ide dalam berkarya sehingga dapat melahirkan foto-

foto representatif. Serta bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian terhadap masalah yang sama di masa mendatang. 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

E.1 Representasi 

Manusia merupakan makhluk yang tidak hanya menggunakan 

nalurinya, namun juga menggunakan akalnya dalam menafsirkan segala 

sesuatu yang berada di lingkungan berada. Manusia adalah makhluk yang 

mampu memberi atau menggunakan arti-arti tertentu kepada benda-benda 
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atau kejadian-kejadian yang dikenal sebagai proses pemaknaan. Proses 

pemaknaan merupakan inti dari hakekat kehidupan sosial, dimana perilaku 

manusia bukan merupakan reaksi yang langsung merespon terhadap 

stimulus yang datang, melainkan terdapat proses penafsiran maksud dan arti 

terhadap stimulus untuk mengambil suatu tindakan untuk merespon.  

Representasi jika dipisahkan menjadi “re” dan “presentasi”. 

Presentasi adalah sesuatu proses mengemukakan atau menyajikan sesuatu . 

Marcel Danesi (2010:3) menyatakan bahwa, “Proses perekaman gagasan, 

pengetahuan atau pesan secara fisik disebut sebagai representasi. Secara 

lebih tepat ini didefinisikan sebagai penggunaan ‘tanda-tanda’ (gambar, 

suara dan sebagainya) untuk menampilkan ulang sesuatu yang dicerap, 

diindra, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik.  

Marcel Danesi (2010:3-4) menyatakan representasi 
dicirikan sebagai proses membangun suatu bentuk X dalam rangka 
mengarahkan perhatian ke sesuatu , Y, yang ada baik dalam bentuk 
material maupun konseptual, dengan cara tertentu, yaitu X = Y. 
Meskipun demikian, upaya mengambarkan arti X + Y bukan suatu 
hal yang mudah. Maksud dari pembuat bentuk, konteks historis 
dan sosial yang terkait dengan terbuatnya bentuk ini, tujuan 
pembuatanny, dan seterusnya merupakan faktor-faktor kompleks 
yang memasuki gambaran tersebut. Agar tugas ini dapat 
dilaksanakan secara sistematis, terbentuklah di sini suatu 
terminologi yang khas. Sebagaimana yang akan dibahas secara 
lebih detail di bab berikutnya, di dalam semiotika dinyatakan 
bahwa bentuk fisik sebuah representasi, yaitu X, pada umumnya 
disebut sebagai penanda; makna yang dibangkitkannya (baik itu 
jelas atau tidak), yaitu Y, pada umumnya dinamakan petanda; dan 
makna yang secara potensial bisa diambil dari representasi ini (X = 
Y) dalam sebuah lingkungan budaya tertentu, disebut sebagai 
signifikasi (sistem penandaan). 

 
Sedangkan menurut Barker (2004, dalam Nawiroh Vera 2014:97) 

Representasi adalah kontruksi sosial yang mengharuskan kita 
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mengeksplorasi pembentukan makna tekstual dan menghendaki 

penyelidikan tentang cara dihasilkannya makna pada beragam konteks. 

Representasi dan makna budaya memiliki materialitas tertentu. Mereka 

melekat pada bunyi, prasasti, objek, citra, buku, majalah, dan program 

televisi. Mereka diproduksi, ditampilkan, digunakan, dan dipahami dalam 

konteks sosial tertentu.  

Pada konsep representasi, citra-citra atau tanda di konseptualisasi 

sebagai representasi realitas yang di nilai kejujuran, relibilitasnya, dan juga 

ketepatannya. Representasi bersifat individual, masing-masing memiliki 

perbedaan dalam mengorganisasikan dan mengklasifikasikan konsep-konsep 

sekaligus menetapkan hubungan antara semua itu. Hal ini juga terjadi ketika 

seseorang fotografer merekontruksi kembali sebuah realitas sosial yang 

terjadi maka hasilnya adalah apa yang telah dilihat dan apa yang telah 

direpresentasikan sedemikian rupa. 

E.2 Masalah Sosial-Ekologis 

Masalah sosial biasanya muncul karena perbedaan antara harapan 

dan kenyataan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharunya. 

Masalah sosial sebagai seusatu kondisi yang tidak diharapkan sejumlah 

orang dalam masyarakat.Kemiskinan, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, 

kecanduan, perjudian dan tingkah laku yang berkaitan dengan peristiwa tadi 

dinyatakan sebagai gejala penyakit sosial. 

Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos dan logos. 

Oikos berarti habitat atau tempat tinggal, sedangkan logos berarti 
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pengetahuan atau ilmu. Secara umum ekologi dapat diartikan sebagai 

hubungan organisme dan habitatnya. Ruang lingkup ekologi antara lain 

organisme (individu), populasi, komunitas ekosistem dan biosfer (kumpulan 

dari beberapa komunitas yaitu komunitas hewan dan komunitas tumbuhan 

dalam suatu wilayah). 

Sedangkan masalah sosial-ekologis dapat diartikan sebagai ketidak 

sesuaian antara harapan dengan kenyataan dalam lingkup situasi sosial yang 

ada berhubungan dengan manusia dengan populasi, lingkungan dan 

komplikasinya terhadap situasi yang seharusnya. 

Ada beberapa faktor penyebab terhadap tumbuh dan/atau 

berkembangnya suatu masalah sosial-ekologis meliputi: faktor struktural, 

yaitu pola-pola hubungan antar-individu dalam kehidupan komunitas dan 

faktor kultural, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan/atau berkembang dalam 

kehidupan komunitas (http://www.bangmu2.com). 

E.3 Bencana Lumpur Lapindo 

E.3.1 Pengertian Bencana 

Definisi Bencana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana menyebutkan Definisi sebagai peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakatyang disebabkan, baik oleh faktor alam, non alam, 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis. 
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Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh 

faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana 

alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. 

E.3.2. Lumpur Lapindo 

Bencana Lumpur Lapindo merupakan fenomena meluapnya 

semburan lumpur dari perut bumi yang terjadi di Sidoarjo. Davies (2008, 

dikutip dari journal Anton Novenanto 2010)   sejak 26 Mei 2006, lumpur 

panas menyembur ke permukaan bumi di Porong, Sidoarjo mencatat : 

ekplorasi gas oleh PT Lapindo Brantas Inc. Di desa Siring, kecamatan 

Porong, berujung pada munculnya gelembung H²S di permukaan bumi. 

Semburan air dan lumpur yang terjadi menjadi polemik yang cukup 

kompleks hingga saat ini. Terlepas dari penyebabnya yang menjadi 

kotroversi, Lumpur Lapindo menghadirkan impact yang cukup komplit 

salah satunya perubahan sosial yang terjadi dan banyak institusi sosial 

yang bubar, demikian juga praktik-praktik sosial yang terjadi di desa yang 

tenggelam itu.  

Akbar (2007, dalam jurnal Anton Novenanto 2010) 
disebutkan , “Setelah tiga tahun berjalan, semburan itu tidak 
dapat dihentikan dan menjadi ancaman serius bagi orang-
orang yang tinggal di sekitar wilayah itu. Tidak ada yang 
dapat memprediksi kapan semburan ini berhenti. Sampai aat 
ini, usaha pemerintah dan pihak Lapindo belum menunjukkan 
keberhasilan untuk menghentikan semburan ataupun 
mengelola dampak sosial dan lingkungan dari luberan lumpur 
itu. Melihat bencana ini sebagai bencana kemanusiaan yang 
terkait dengan isu-isu pembangunan, negara, kapital dan 
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ruang publik. Relasi pemerintah dan Lapindo cukup rumit, 
karena pemilik saham terbesar Lapindo adalah juga seorang 
menteri dalam periode 2004-2009, Aburizal Bakrie. Wacana 
yang berkembang dalam masalah ini adalah adanya usaha 
menggunakan legimitasi kekuasaan dalam segala bentuk 
tindakan taktis pemerintah untuk menangani dampak pasca-
bencana yang cenderung melindungi satu pihak dan 
menegasikan yang lain”. 

Menurus Suryandaru (2009, dikutip dari jurnal Anton Novenanto 

2010), identitas penamaan masalah sembururan lumpur menggunakan 

nama lokasi seperti lumpur Sidoarjo (Lusi), ada beberapa identitas lain 

yang digunakan. Pusat Informasi Kompas (PIK), misalnya, menggunakan 

kata kunci lumpur panas dalam mesin pencarinya. Kata ini terasa lebih 

netral, akan tetapi tidak cukup merujuk pada kasus spesifik di Porong, 

Sidoarjo karena ditemukan kejadian lumpur panas di tempat lain (seperti di 

Brunei Darussalam).  

Kompas secara konsisten menggunakan lumpur 
Lapindo. Istilah lumpur Lapindo juga yang muncul secara 
spontan dalam perbincangan sehari -hari penulis dengan 
beberapa orang di berbagai daerah (Surabaya, Yogyakarta, 
Sidoarjo, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo). Beberapa 
media menggunakan istilah spontan masya rakat itu tanpa 
tendensi melemparkan kesalahan pada Lapindo, namun agar 
pembaca dapat langsung merujuk pada peristiwa yang sedang 
terjadi di Porong, Sidoarjo bukan di tempat lain ketika 
membaca istilah lumpur Lapindo. Sementara newsletter 
Kanal dengan sengaja menggunakan istilah lumpur Lapindo 
sebagai usaha untuk menunjukkan bahwa Lapindo-lah pihak 
yang paling bertanggung jawab dalam bencana ini, Mujtaba 
Hamdi  (2009, dikutip dari journal Anton Novenanto 2010).   

E.3.3 Lumpur Lapindo dalm Perspektif Ekonomi-Ekologi 

Oliver-Smith (1996, dikutip dari jurnal Anton Novenanto 2010), 

menguraikan tiga perspektif besar dalam studi antropologi bencana: (1) 
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pendekatan respons yang cenderung melihat kerusakan dan bencana 

sebagai tantangan bagi struktur dan organisasi dalam masyarakat dan 

memfokuskan pada perilaku individual dan kelompok dalam berbagai 

macam tahapan pasca –bencana, (2) pendekatan perubahan sosial, yang 

melihat bencana sebagai faktor penting dalam perubahan sosial dan 

budaya, dalam arti bahwa bencana merusak atau menghancurkan 

kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, 

penyesuaian baru harus segera disusun agar semua bisa berfungsi 

sebagaimana mestinya, dan (3) pendekatan ekonomi - ekologi, yang mulai 

menyadari bencana bukan hanya masalah hasil dari perubahan geofisik 

seperti badai, gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya, 

namun lebih melihat pada fungsi –fungsi tatanan sosial, struktur hubungan 

manusia dan alam, pada kerangka yang lebih besar, proses historis dan 

struktural, semacam kolonialisme dan kemiskinan, yang juga telah 

membentuk fenomena tersebut. 

Anton Novenanto (2010) menyebutkan, Lumpur panas 
adalah fenonema alam yang konkret ada secara fisik dan 
kehadirannya itu mengganggu fungsi -fungsi rutin dalam 
suatu komunitas, yang oleh karenanya bisa disebut sebagai 
bencana. Dalam Kasus Lapindo, struktur sosial masyarakat 
ternyata tidak cukup kuat untuk menormalkan kembali 
kehidupan sosial dalam masyarakat. Negara sebagai salah 
satu contoh struktur sosial ternyata justru tidak bisa bersikap 
tegas terhadap perusah aan yang diduga menjadi sumber 
bencana ini, pun badan penanggulangan lumpur Sidoarjo 
(BPLS) yang dibentuk pemerintah untuk menangani bencana 
ini ternyata tidak bisa berjalan secara efektif (Muhtada, 
2008). Kondisi serupa juga ditampilkan dalam usaha civil 
society yang bergerak saling tumpang tindih dan tak 
terkoordinasi, sehingga bukannya meringankan penderitaan 
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korban namun justru menambah penderitaan para korban 
(Schiller et al., 2008). Tentang proses sosial dalam bencana 
lumpur panas ini, ditemukan bahwa pada satu sisi bencana ini 
menjadi momentum yang mengikat solidaritas dalam 
masyarakat, yaitu pembentukan kelompok-kelompok sosial 
yang mengorganisir korban untuk mendapatkan kompensasi. 
Namun, pada sisi lain, bencana diyakini juga dapat memicu 
munculnya konflik sosial, yaitu terpecah-pecahnya 
masyarakat dalam kelompok -kelompok sosial (Abdullah, 
2008). 

Berbeda dengan bencana yang lain, dimana masyarakat masih bisa 

menempati kembali lingkungan aslinya, dalam bencana luapan lumpur 

panas ini masyarakat tidak mungkin bisa kembali ke lingkungan aslinya, 

kondisi ini bahkan dilegalisasi dalam regulasi pemerintah yang 

memerintahkan korban untuk menjual tanah dan bangunan mereka ke 

Lapindo (Perpres 14/2007) dan pemerintah (Perpres 48/2008). Luapan 

lumpur panas telah menyebabkan goyahnya sistem sosial yang sebelumnya 

berjalan biasa -biasa saja. Kehancuran ruang-ruang fisik, tanah dan 

bangunan, mengarah pada kehancuran ruang -ruang publik yang pada titik 

tertentu mengarah pada suatu proses penghancuran peradaban. 

E.4. Konflik Sosial-Ekologi Dampak Lumpur Lapindo 

Gunung lumpur di Porong telah mengakibatkan hilangnya public 

space yang berdampak pada terganggunya public sphere. melihat masalah  

Lapindo sebagai sebuah bencana sosial yang artinya kerusakan yang terjadi 

bukanlah semata kerusakan fisik akibat luapan lumpur tapi pada gangguan-

gangguan dalam sistem sosial masyarakat, bukan hanya komunitas lokal di 

Porong, tapi juga Pemerintah Pusat. 
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Secara sederhana, tenggelamnya lahan -lahan produktif (bangunan, 

pekarangan dan sawah) telah mematikan produktivitas dari lahan-lahan 

tersebut. Jika melihat secara lebih luas, terganggunya backbone sistem 

transportasi telah mengakibatkan kerugian -kerugian ekonomi pada sektor 

makro maupun mikro. Karena berhubungan dengan hajat hidup orang 

banyak maka kepentingan politis menjadi aspek yang memengaruhi respons 

berbagai pihak terhadap masalah ini. 

Salah satu usaha politis yang tampak adalah dalam hal penamaan 

kejadian ini. Politik penamaan atas kejadian ini merupakan sebuah tindakan 

politik yang melibatkan kuasa p ara aktor yang menggunakan masing-

masing nama yang berbeda itu. Sebagai catatan tiap –tiap nama (“lumpur 

Lapindo”, “lumpur Porong”, “lumpur Sidoarjo”, “lumpur panas”) yang 

digunakan untuk peristiwa ini merepresentasikan perbedaan kepentingan 

para penggunanya, sehingga perbedaan nama bukanlah tidak berarti namun 

sangat diwarnai nuansa politik dari para aktor yang menggunakannya.  

Sementara itu, luapan lumpur telah mengusik kemapanan roda 

pemerintahan nasional. Pemerintah pusat terpaksa turun tangan dalam 

menan gani dampak dari luapan lumpur yang tak belum dapat dihentikan itu. 

Akan tetapi, rupanya politik penanggulangan bencana yang diambil 

pemerintah pusat ternyata tidak serta -merta menyelesaikan permasalahan 

sosial yang ditimbulkan akibat luapan lumpur ini, ba hkan justru cenderung 

menjadi pemicu bagi munculnya permasalahan-permasalahan sosial baik 

yang baru maupun yang tersembunyi. Dua regulasi tentang penanganan 
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pasca -bencana lumpur ini menempatkan Lapindo Brantas pada posisi yang 

berbeda. Pada Peraturan Presi den 14/2007, Lapindo Brantas diwajibkan 

untuk membeli tanah dan bangunan warga di empat desa pertama (Maret 

2007) yang sudah terbenam lumpur, sementara pada Peraturan Presiden 

48/2008 tidak disebutkan nama Lapindo sebagai pihak yang berkewajiban 

membeli ta nah dan bangunan warga di tiga desa terdampak baru, semua 

biaya pembelian tanah dan bangunan warga dibebankan ke APBN. 

Peraturan Presiden tersebut telah memicu perpecahan dalam warga 

terdampak menjadi berbagai kelompok berdasarkan perbedaan kepentingan 

seb agai konsekuensi dari perbedaan kepemilikan atas status tanah. Ada 

warga yang dengan mudah menjual tanah dan bangunannya karena memiliki 

sertifikat tanah, sementara ada warga yang tidak berhak menjual tanah dan 

bangunan karena hanya memiliki surat keterang an tanah. Sementara itu, ada 

warga yang tidak berhak mendapatkan ganti rugi karena wilayahnya tidak 

masuk dalam Peta Area Terdampak yang terlampir dalam Peraturan 

Presiden tersebut. Para warga dari dua kelompok terakhir ini merasa tidak 

terima dengan status hukum (politik) yang ditimpakan pada mereka dan 

berusaha keras untuk mendapatkan ganti rugi sesuai harta miliknya yang 

musnah ditelan lumpur. Artinya, penentuan siapa korban dan siapa bukan 

korban dalam tragedi ini ditentukan oleh keputusan politik pemer intah 

pusat, tidak melihat pada kondisi faktual di Porong. 
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E.5 Foto Sebagai Kegiatan Komunikasi  

Fotografi merupakan salah satu seni dalam menggambar dan 

mengabadikan suatu objek, gambar dan imaji dengan media kamera. Sejak 

ditemukannnya kamera obscura dengan proses yang dinamainya 

hellography yang artinya melukis dengan cahaya dengan proses penyinaran 

bisa antara delapan jam sampai tiga hari. Dengan berkembangnya jenis 

kamera digital saat ini, masyarakat sangat dimudakan untuk mengabadikan 

setiap momen dan kejadian di sekitarnya.  Diharapkan untuk merekan 

realitas secara persis (Suharto dalam HandOut Materi ORDAS JUFOC, 

2010:13). 

Karya fotografi dapat dikatakan sebagai media komunikasi visual 

karena memiliki tampilan sebenarnya, tanpa ada maksud melebih-lebihkan 

dan sebaliknya (reliability). Fotografi sebagai media komunikasi dan 

informasi baik komersil dan non komersil.Dikatakan tidak realis karena 

penambahan prinsip-prinsip nirmana yang memberikan ruang bagi 

pengkarya untuk bermain dengan ruang, bidang dan warna, kecuali 

kebenaran ekonomi untuk iklan, poster, stiker atau kaver (Heningtyas 

Widowati, 2007:160). 

Foto jurnalistik dikatakan sebagai bentuk komunikasi visual, dimana 

sebuah foto dipergunakan untuk media pemberitaan, menyapaikan pesan 

kepada khalayak untuk membagun empati khalayak. Disini objek yang 

terekam dalam sebuah foto yang kemudian dipublikasikan oleh media. Foto 

sendiri berupa gambar dua dimensi. Visualisasi sebuah foto menunjukkan 
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bahwa foto sebagai bentuk komunikasi visual.  Istilah fotografi jurnalistik 

sendiri baru dikenal pada 1940-an.  

Proses penyampaian pesan dari penyampai pesan (komunikator) 

kepada penerima (komunikan) melalui media visual dengan tujuan agar 

pokok pikiran yang diterima, oleh penerima pesan (komunikan) sama 

dengan pokok penyampaian pesan. Apa yang disampaikan secara visual 

akan diterima oleh penerima (komunikan) dalam bentuk visual. Foto 

sebagai bentuk komunikasi visual merupakan media yang bertujuan 

menimbulkan efek (kesan) kepada penerima atau pengamat pesan 

(komunikan).  

Bila dilihat  di dalam ilmu komunikasi terdapat source, message, 

chanel dan reciver, foto merupakan salah satu bentuk komunikasi visual 

karena foto adalah message, foto merupakan pesan yang bersifat visual 

yang disampaikan oleh komunikator (fotografer) yang melalu misalnya 

pameran foto, surat kabar dan buku lalu diterima oleh reciver (penikmat 

foto/pembaca). Keungulan foto mampu menghadirkan gambar secara 

komperhensif, tanpa ditambahi dandikurangi. Foto jurnalistik mampu 

melengkapi berita dan menambah legitimasinya. 

E.5.1 Bahasa Foto 

Dalam berkomunikasi sangat diperlukan peranan bahasa 

sehingga orang lain dapat mengerti apa yang dikomunikasikan atau 

pesan yang ingin disampaikan. Demikian pula jika berkomunikasi 

melalui media fotografi. Bahasa fotografi banyak dijumpai dalam 
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komunikasi non verbal, sebab salah satu aspek dalam komunikasi 

non verbal adalah komunikasi visual yang di dalamnya termasuk 

komunikasi gambar. Dalam komunikasi gambar, terdapat 

komunikasi fotografi yang dalam penyampaiannya menggunakan 

bahasa tersendiri, yaitu bahasa fotografi. Dilihat dari sudut fotonya, 

bahasa foto terdiri dari: 

1. Bahasa Penampilan 

Bahasa Penampilan diperlihatkan oleh seluruh aspek dari 

tubuh kita, dalam M. Firman (2012:29) meliputi: 

a. Bahasa Ekspresi Muka yaitu, ekspresi wajah objek yang 

terlihat. Dalam sebuah foto menggambarkan orang 

tersenyum menandakan perasaan bahagia, senang, orang 

yang menangis menandakan orang yang sedih, terharu 

atau menagis karena bahagia dan orang yang merengut 

menandakan perasaan bingung atau sedih. 

b. Bahasa Isyarat yaitu, gerakan tubuh atau objek yang 

memperlihatkan makna seperti perpisahan dengan 

melambaikan tangan kanan, bersalaman bisa 

menunjukkan kesepakatan. Menutup wajah dengan 

kedua tangan menujukkan sedih atau malu, menyatukan 

kedua tangan menunjukkan sedang berdoa atau berharap.  

c. Bahasa Penciuman yaitu, tindakan atau perbuatan objek 

yang memperlihatkan apakah sesuatu yang di ciumnya 
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harum atau tidak (indra penciuman). 

d. Bahasa Pendengaran yaitu, tindakan objek yang sedang 

mendengarkan sesuatu misalnya digambarkan orang 

yang menutup telinga dengan latar belakang panngung 

konser, menggambarkan bisisngnya suara pangung 

konser. 

2. Bahasa Komposisi 

Komposisi secara sederhana diartikan sebagai cara 

menata elemen-elemen dalam gambar, elemen-elemen ini 

mencakup garis, bentuk, warna, terang dan gelap. Yang 

paling utama dari aspek komposisi adalah menghasilkan 

visual impact(sebuah kemampuan untuk menyampaikan 

perasaan yang diinginkan untuk berekspresi dalam foto). 

Dengan komposisi foto akan tampak lebih menarik dan enak 

dipandang dengan pengaturan letak dan perbandingan objek-

objek yang mendukung dalam suatu foto. Dengan demikian 

perlu menata sedemikian rupa agar tujuan dapat tercapai, 

apakah itu untuk menyampaikan kesan stastis dan diam atau 

sesuatu yang mengejutkan. Dalam komposisi selalu ada titik 

perhatian yang pertama menarik perhatian (2010, Yuda 

Kurniawan  dalam kumpulan materi JUFOC).  

a. Bahasa Garis, komposisi ini terbentuk dari pengemasan 

garis secara dinamis baik garis lurus, 
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melingkar/melengkung. Biasanya komposisi ini 

menimbulkan kesan kedalaman dan kesan gerak pada 

sebuah objek foto. Ketika garis-garis tersebut digunakan 

sebagai subjek, yang terjadi adalah foto menjadi 

menarrik perhatian. 

b. Bahasa Tekstur yaitu, bahasa yang dapat menunjukkan 

kelembutan, kekerasan, licin, mengkilat, dan lain-lain. 

Misalkan tekstur bergerigi menunjukkan permukaan 

kasar, tekstur yang mengkilat menunjukkan permukaan 

yang licin atau berair.  

c. Bahasa Warna yaitu, memberika sebuah kesan yang 

elegan dan dinamis pada sebuah foto apabila 

dikomposisikan dengan baik. Kadang kala komposisi 

warna dapat pula memberikan kesan anggun serta 

mampu derngan sempurna memunculkan “mood colour” 

(keserasian warna) sebuah foto, terutama foto-foto 

“pictorial” (foto yangmenonjolkan unsur keindahan).  

d. Bahasa Sinar/ Cahaya, terdiri dari High Key dan Low 

Key. High Key biasa digunakan jika ingin menimbulkan 

kesan gembira, senang. Namun sebaliknya Low Key 

biasa di gunakan untuk menimbulkan kesan sedih, 

kegamangan, suasan mencekam. 

e. Bahasa Bentuk yaitu, bahasa yang menunjukkan 
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kesatuan, kokoh, atau lemah dengan bentuk-bentuk 

tertentu. Misalkan foto siluet bentuk segitiga dengan 

lambang bulan dan bintang di atasnya menunjukkan 

bentuk kubah masjid, bentuk persegi panjang menjulang 

kelangit menunjukkan sebuah menara yang tinggi. 

3. Bahasa Objek 

Gambaran yang diperoleh dengan memasukkan sesuatu 

yang khas dari sebuah wilayah atau sebuah daerah dalam M. 

Firman (2012:33). Misalnya jika kita melihat Batik, maka 

akan menggambarkan negara Indonesia, Candi Borobudur 

mengambarkan kota Yogyakarta, Menara Eiffel 

mengambarkan kota Paris, dan masih banyak lagi. 

4. Bahasa Konteks 

Teknik dalam fotografi yang mengikutsertakan latar 

belakang untuk memberi kesan ruang dan waktu. Misalnya 

foto seorang ilmuwan yang dilatar belakangi ruang 

laboratorium, atau seorang guru yang dilatar belakangi papan 

tulisa atau murid-murid yang sedangbelajar. 

5. Bahasa Tanda 

“Foto yang menggunakan tanda-tanda atau lambang-

lambang yang khas sehingga hanya dengan melihat gambar, 

kita dapat mengetahui maksud foto tersebut” M. Firman, 

(2012:33). Misalnya foto jari kelingking seseorang dengan 
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kepalanjari yang hanya megacungkan ujung(mengangkat) 

jari kelingking saja yang di tandai dengan tinta dengan 

background foto Joko Widodo yang artinya foto tersebut 

menjelaskan bahwa pemilik tangan tersebut telah 

mengunakanhak pilihnya dalam pemilihan Calon Gubenur 

DKI Jakarta. 

6. Bahasa Gerak 

Bahasa Gerak ditunjukkan dalam sebuah karya foto yang 

menampilkan macam-macam gerak dengan menggunakan 

macam-macam teknik tertentu. 

Dibawah ini adalah beberapa istilah fotografi yang 

digunakan dalam membahasakan foto dalam HandOut  

Materi ORDAS JUFOC  (2012:66-68) yakni:  

a. Point of view yaitu, istilah yang dipakai dalam menandai 

objek utama dalam sebuah foto. Kamera fotografi 

sebagai alat merekam gambar dilengkapi dengan 

teknologi lensa yang mampu memisahkan suatu objek 

dengan objek lainnya yang ditampilkan dalam satu 

kesatuan visual. Teknik seperti ini dinamakan focusing, 

sehingga tampak obyek yang paling dominan dalam  

membangun sebuah foto dibandingkan dengan obyek-

obyek pembangun lainnya (obyek pelengkap). 

b. Depht of field  yaitu, dengan kata lainnya adalah ruang 
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tajam, teknologi pada kamera juga dilengkapi dengan 

adanya pengaturan ruang tajam. Pengaturan ruang tajam 

disini lebih dimaksudkan untuk menciptakan kesan 

kedalaman pada sebuah foto, yaitu adanya dimensi ruang 

sehingga foto tersebut menciptakan kesan tiga dimensi. 

c. Panning adalah teknik kreatif menggunakan kamera saat 

merekam gambar hingga menimpulkan efek gerak pada 

sebuah foto. Pada dasarnya kamera bekerja untuk 

membekukan objek yang direkamnya, namun dengan 

teknik kreatif ini maka efek gerak sebuah foto akan 

ditimbulkan. Teknik panning ini bisa dilakukan dengan 

menggerakkan kamera seirama dengan gerak laju objek 

yang bergerak. 

d. Motion adalah teknik menampilkan efek gerak seperti 

halnya pada teknik panning, namun disini pergerakan 

kamera tidak seperti halnya pada teknik panning, 

Kebanyakan efek motion ini terjadi karena faktor 

mininya cahaya saat terjadinya pemotretan, sehingga 

kamera beroperasi dengan low speed (Kecepatan 

merekam objek yang rendah). Objek yang terekam dalam 

kondisi pencahayaan yang minim menyebabkan objek 

akan tampak bergerak dan meninggalkan kesan motion. 

e. Shaking berbeda dengan efek panning ataupun 
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motion.Shaking adalah istilah yang dikenakan pada 

visualisasi foto yang terekam tidak sempurna karena 

guncangan pada kamera. Objek yang direkam akan 

tampak tidak beku, bahkan cenderung terlihat kacau. 

Seringkali kondisi shaking menyebabkan sebuah foto 

tidak nyaman untuk dilihat, namun sering juga kondisi 

seperti ini justru menunjukkan efek dramatis pada sebuah 

foto. 

f. Blur yakni, istilah fotografi dalam mengaburkan bagian 

tertentu pada sebuah foto. Bisa juga berkenaan dengan 

visualisasi foto yang tampak samar/tidak jelas. Hal ini 

sering kali dilakukan untuk memunculkan bagian tertentu 

pada foto dengan mengaburkan bagian lainnya. Teknik 

seperti ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas 

yang ada dalam peralatan footgrafi maupun pada proses 

digital imaging (editing foto secara digital). 

g. Zooming yakni teknik pemotretan yang dilakukan dengan 

cara memutar lensa bersamaan derngan shutter dial 

(tombol pelepas rana). Teknik Zooming terdiri dari zoom 

in dan zoom out. Zoom in menampilkan objek dari dekat, 

intim, detail, jelas, dan besar, sedangkan zoom out 

membawa efek menjauhi objek atau melihat objek secara 

luas atau keseluruhan. 
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h. Eye level adalah teknik dengam menempatan objek yang 

akan direkam sesuai dengan level mata memandang 

kedepan. Objek yang terekam akan tampak berada pada  

horizontal didepan pandangan mata kita.  

i. High angleadalah proses merekam gambar dengan 

memposisikan kamera berada pada posisi lebih tinggi 

dari objek ketika merekamnya., sehingga efek yang 

dihasilkan objek akan tampak menjadi lebih rendah dan  

kecil. 

j. Low angleadalah proses merekam gambar dengan 

memposisikan kamera berada pada posisi lebih rendah 

dari objek ketika merekamnya., sehingga efek yang 

dihasilkan objek akan tampak menjadi lebih tinggi dan  

menjulang. 

k. Bird Eye adalah proses merekam gambar dari tempat 

yang lebih tinggi seperti jarak pandang mata burung. 

Sehingga memberikan efek gambar yang terlihat lebih 

kecil dan jauh. 

l. Frog Eye adalah proses merekam gambar dengan 

memposisikan kamera sejajar dengan permukaan alas 

atau tanah, sehingga objek yang dihasilkan objek tampak 

lebih besar. 

m. Background adalah istilah dalam fotografi yang dipakai 
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untuk menunjukan bagian belakang dari objek utama 

dalam sebuah foto. Background menjadi unsur yang 

mendukung kekuatan visual obyek utama dalam sebuah 

foto 

n.  Foreground adalah istilah dalam fotografi yang dipakai 

untuk menunjukkan bagian depan dari objek utama 

dalam sebuah foto. Sama halnya pada background hanya 

saja Foreground menunjukkan  unsur-unsur pendukung 

didepan objek utama dalam sebuah foto. 

o. Siluet adalah teknik pemotretan untuk menampilkan 

gambar obyek dalam keadaan gelap. Teknik ini 

memanfaatkan arah sumber cahaya yang berasal dari 

balik obyek yang akan kita potret. Teknik ini 

membutuhkan ketepatan pencahayaan agar obyek yang 

kita rekam tetap tampil dengan kontur dan ketajaman 

yang tepat. 

Seperti halnya bahasa yang merupakan salah satu alat 

komunikasi, foto merupakan media komunikasi visual dan dengan 

mengerti bahasa foto maka lebih mudah dalam melakukan 

identifikasi atas foto-foto yang akan dianalisis. 

E.6 Foto Dokumenter atau Stories 

Foto dokumenter yang membawa kita dalam dokumentasi sebuah 

realitas sosial, dimana saat itu foto dokumenter dimulai dari penggambaran 
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realitas sosisal suatu penduduk. Foto dokumenter dikatakan sangat real  

ketika dapat mendokumentasikan secara faktual tentang kejadian, tempat, 

momen, obyek, dan manusia sebuah realitas yang benar-benar 

menggambarkan sesuatu yang terjadi. Foto dokumenter atau biasa disebut 

juga sebagai foto stories merupakan rangkaian beberapa foto yang 

membentuk sebuah cerita dan mengutamakan keutuhan cerita. Foto 

dokumenter atau stories seringkali digunakan dalam sebuah media untuk 

menampilkan sebuah cerita mengenai suatu objek yang tidak cukup 

diwakilkan oleh satu atau dua foto saja.  

Dalam materi workshop foto dokumenter JUFOC 
(2010) disebutkan, secara umum sebuah foto dokumenter 
tidak berbeda dengan esai tulisan. Hanya saja di sini yang 
menjadi media utama adalah foto. Dalam menyampaikan 
masalah yang diangkat, foto merupakan elemen utama, 
sedangkan naskah sifatnya hanya sebagai pelengkap. Karena 
elemen utamanya foto, maka konsekwensinya foto harus 
mengantikan kata-kata. Sementara hal-hal yang tidak bisa 
digambarkan oleh foto, terungkap sebagai naskah atau 
caption. 

Secara umum, sebagaimana terlihat pada contoh, foto-
foto disusun menjadi cerita yang mempunyai narasi atau 
plotline, foto pertama harulah memikat (eye cacthing) 
sehingga menarik peminat foto untuk mengetahui 
kelanjutannya. Selanjutnya foto-foto membangun badan 
cerita dan menggiring pembaca ke puncak foto yang biasa 
dipasang besar. Foto terakhir akan berfungsi sebagai 
penguikat, sekaligus memperluas kedalaman dan arti. Ia juga 
berfungsi sebagai penutup cerita, dan tak perlu dipasang 
besar.  

 

E.7. Foto Jurnalistik sebagai Bentuk Komunikasi Massa 

Komunikasi massa berasal dari pengembangan kata media of massa 

communication (media komunikasi massa). Pada dasarnya komunikasi 
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massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik) 

(Nurudin, 2007:3). 

Komunikasi massa menurut Josep A Davito yakni, 
“first, mass communication is communication addressed to 
masses, to an extremely large science. This does not mean 
that the audience includes all people or everyone who reads 
or everyone who watches television; rather it means an 
audience that is large and generally rather poorly defined. 
Second, massa communication is communication mediated by 
audio and/ or visual transmitter. Massa communication is 
perhaps most easly and mast logically defined by its forms: 
television, radio, newspapers, magazines, films, books and 
tapes”  yang artinya “pertama komunikasi massa adalah 
komunikasi yang ditujukan kepada massa (kepada khalayak 
yang luar biasa banyaknya). Ini tidak berarti bahwa khalayak 
meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca 
atau semua orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak 
berarti pula bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya 
agar sukar untuk didefinisikan. Kedua, komunikasi massa 
adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar 
yang audio atau massa visual. Komunikasi massa barangkali 
akan lebih mudah dan lebih logis bila didefiniskan menurut 
bentukknya (televise, radio, surat kabar majalah, film, buku 
dan pita)”(Nurudin, 2007:11-12). 

 
 

Ketika kita mendiskusikan sebuah foto dengan seseorang teman, ini 

bentuk dari komunikasi antarpersonal, ketika kita mempresentasikan foto 

pada sebuah perkumpulan klub fotografi, itu bentuk komunikasi kelompok, 

ketika kita mencantumkan foto kedalam sebuah suratkabar atau internet 

atau media massa lainnya dengan tujuan agar masyarakat luas dapat 

menikmatipesan atau informasi yang ingin kita sampaikan melalui foto,itu 

bentuk komunikasi massa. Jadi foto bisa menjadi proses komunikasi massa 

jika disiarkan oleh media massa dan dinikmati. 

Foto jurnalistik bisa dikatakan sebagai bidang fotografi yang paling 
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dekat kaitannya dengan komunikasi massa. Karena gambar dari foto 

jurnalistik lebih banyak mengandung sebuah makna berita atau pesan yang 

disampaikan kepada masyarakat luas berupa informasi. 

E.8 Fotografi Sebagai Representasi Realitas 

E.8.1 Fotografi Sebagai Representasi Objektif 

Kamera merekam sebuah objek dan menghadirkan kembali 

sebuah gambar nyata dalam bentuk dua dimensi, yang dipandang 

sebagai bentuk pengulangan waktu dan kejadian. Fotografi 

menghadirkan kembali gambar suatu obyek yang menyerupai 

obyek aslinya, misalkan saja ketika kita memotret sebuah benda 

tentu saja gambar yang kita hasilkan akan menyerupai sebuah 

benda yang kita rekam. Hal ini didukung oleh pernyataan Barthes, 

“peristiwa yang disampaikan secara terus menerus oleh fotografi 

sebenarnya hanya terjadi satu kali: fotografi mengulang secara 

mekanis sesuatu yang tidak dapat diulang secara nyata. Fotografi 

tidak (selalu) menceritakan peristiwa yang sudah tidak ada, namun 

pastinya sesuatu yang pernah ada (Barthes dalam Ajidarma Seno, 

2001:27).  

Teknologi fotografi memang terlahirkan untuk 
memburu obyektifitas, karena kemampuannya untuk 
menggambarkan kembali realitas visual dengan 
tingkat presisi yang tinggi. Sejak masa pra-fotografi 
pada abad XVI, para astronom memanfaatkan kamera 
obscura untuk merekam konstelasi bintang-bintang 
secara tepat. Alat Bantu ini kemudian digunakan pula 
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untuk bidang-bidang kegiatan lain, termasuk seni 
naturalisme, dalam abad XVIII dan XIX, sebagai 
mesin gambar yang sangat berguna dalam merekam 
dan menghadirkan kembali realitas visual(Ajidarma 
Seno, 2001:1).  

 

Dikatakan objektif ketika sebuah foto tidak  berubah dari 

sebuah realitas. Pengertian tersebut diartikan bahwa foto 

menyatakan keadaan yang sesungguhnya. Representasi objek yang 

difoto menghasilkan gambar yang sama persis. Itu yang disebut 

objektif. Obsesi manusia membawa fotografi menghadirkan 

kembali realitas yang direpresentasikan secara sempurna, 

representasi bisa berarti proses perubahan konsep-konsep ideologi 

yang abstrak dalam bentuk-bentuk yang kongkrit, representasi 

juga mewakili atau melambangkan, memperlihatkan sebuah citra, 

gambaran, dan penampilan dramatis. Didukung perkembangan 

teknologi kamera fotografi dewasa ini, maka gambar yang 

dihasilkan semakin memperkuat asumsi bahwa foto adalah 

mewakili realitas itu sendiri dan tidak lebih. 

Melalui konsep dokumen (foto) sebagai representasi 

objektif kita bisa mengenali bahwa mata kamera berfungsi sebagai 

cermin untuk menangkap kondisi alamiah. Kamera dianggap 

sebagai alat yang netral untuk merekam peristiwa-peristiwa yang 

ada di depan mata manusia. Berbagai citra yang dihadirkan 

digunakan sebagai informasi atau bukti serta imitasi dari peristiwa 

atau benda-benda. 
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Dalam kaitannya dengan kebudayaan, foto sebagai 

representasi objektif inilah yang memiliki relasi dengan 

kebudayaan sebagai jati diri atau kebudayaan yang menggunakan 

foto sebagai bukti bahwa ia “hadir di sana” (being there) atau 

untuk menampilkan unsur-unsur budaya yang ditulisnya. 

Selain itu ia juga banyak digunakan untuk menunjukkan 

“jati diri” satu (suku) bangsa. Didalam buku sejarah, yakni sebagai 

panduan belajar  adalah salah satu contoh bentuk dimana fotografi 

memainkan perana penting dalam penciptaan “jati diri”. Di dalam 

buku tersebut menceritakandanmengambarkan bagai mana 

keadaan negara kita sejak zaman penjajahan, hinga merdeka. 

Tidak hanya itu, banyak sekali ditampilkannya kebudayaan yang 

beraneka ragamnya, cirikhas dari sebuah daerah dsb.  

E.8.2 Fotografi Sebagai Tafsir Subyektif  

Keberadaan sebuah foto tidak di tentukan oleh apa atau 

siapa objek digambarkan melaiknkan oleh bagaimana subjek yang 

memandang objek mendapati makna dari foto tersebut (Ajidarma 

Seno, 2001:13). Dapat dikatakan bahwa sebuah foto memiliki 

makna dari subjek penikmatnya masing-masing. Dalam 

pandangan subjek tersebut makna tersebut muncul tanda disadari 

yang menjadikannya sebuah ide bahkan pengetahuan.  

Pandangan yang sama, gambar yang sama, 
obyek yang sama, bukannlah jaminan untuk 
pemaknaan yang sama. Subjefitas fotografer telah 
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menghasilkan suatu gambar yang melahirkan 
pembermaknaan yang lain yang akan selalu berbeda 
pada setiap pemandangan. Niscaya gambar itu tidak 
obyektif, tapi gambar itu ada sebagai suatu makna 
yang melepaskan diri dari subyektifitas fotografernya. 
Jadi gambar itu ada dalam pengertian baru bermakna 
dalam penafsiran seseorang pemandang, baru ada 
ketika ada dalam dunia yang berkesadaran, seperti 
yang diuraikan Heideger. Sesuatu itu ada, hanya jika 
mempunyai makna. Terjadi sesuatu dialog antara 
obyek dan subyek (Ajidarma Seno, 2001:19). 

 
 
 

Kamera tidak lagi dipandang sebagai satu alat yang netral 

dalam merekam berbagai peristiwa. Menampilkan citra visual 

kemudian analog dengan orang menulis. Foto-foto essay yang 

belakangan ini mulai tampil di majalah bisa dijadikan contoh 

terbaiknya. Artinya berbagai citra yang dihadirkan tampil melalui 

perspektif dari pembuatnya, sehingga sesungguhnya tidak lagi 

murni informasi tetapi juga tercampur dengan perasaan. 

Representasi yang diproduksi oleh pemotret terjalin erat dengan 

penafsiran atas peristiwa dan subjek yang dipilihnya ketika berada 

di depan lensa kameranya.  

Agus Suparto (2010, dalam Ray Bachtiar 2010:109) 

menyebutkan bahwa cerita, paparan, dan pesan-pesan makna yang 

terdapat pada foto didapat berdasarkan “membaca” fakta yang ada 

di dalam foto itu sendiri berdasarkan metode penelitian visual 

yang dibatasi oleh referensi-referensi ilmiah ditambah dengan data 

sekunder yang terkaitt dalam isi foto. 
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Seorang fotografer terlibat penuh dalam konstruksi melalui 

pemilihan foto berwarna atau hitam putih, framing, pemilihan 

sudut pengambilan gambar untuk memberitahukan, menegaskan 

atau membersihkan kesaksian-kesaksian kepada orang lain. 

Melalui konstruksi yang dibuat oleh pemotret, keberadaan 

peristiwa yang terjadi pada ruang dan waktu tertentu, subjek yang 

tidak bisa bersuara secara langsung kepada orang lain. Dengan 

ditampilkannya foto dihadapan penonton, maka kemudian terjadi 

konstruksi ganda, sebab ia bukannya hanya merupakan konstruksi 

pemotret tetapi juga akan melibatkan konstruksi pembaca 

potretnya. Seleksi dari potret yang ditampilkan, ketajaman 

fokusnya, pilihan film hitam putih atau berwarna, penempatan 

potret dan framingnya, kaitan dengan isi temanya, caption, 

kesemuanya akan memiliki implikasi makna yang didapatkan oleh 

penonton atau pembaca potret. Dengan mempertimbangkan 

kehadiran penonton, maka perbincangan mengenai fotografi akan 

bergerak dari karya menuju teks. Dalam hal ini para penonton atau 

pembaca foto memiliki kemungkinan sebagai peserta aktif dalam 

melakukan penafsiran. Dengan demikian relasi antara pemotret 

dan pembaca potret adalah berada dalam lingkaran penafsiran.  

E.9 Analisis Teks Media 

Media massa Indonesia berada dalam kondisi reformasi, artinya 

semakin kita tidak bisa melepaskan diri dari terpaan isi retorika tersebut, 
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semakin kita yakin bahwa kita telah sampai pada suatu kondisi reformasi. 

Teks media yang berupa berita dapat dianalisis dalam empat macam, yaitu 

analisis isi, analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis framing. 

Berbagai analisis tersebut dilakukan agar dapat memahami bahwa 

sebenarnya isi media dipengaruhi oleh berbagai komponen yang terdapat 

dalam institusi media itu sendiri (Alex Sobur, 2006:3). 

E.9.1 Membaca Prespektif Fotografer dengan Semiotika 

Terjadinya proses fotografi, dimana fotografer telah menyatu 

dengan kameranya. Proses realitas yang di lihat fotografer dengan 

mata berwujud tiga dimensi, di gambarkan menjadi menjadi dua 

dimensi. Fotografer harus memilah tanda, agar penikmat foto tidak 

agar terjadi mis-interpretasi. Tidak jarang semua foto memang tidak 

lepas dari caption, untuk memperkuat pesan foto dan menjelaskan 

apa yang tidak bisa tergambar oleh imaji. Dalam gambar imaji ada 

dua pesan, pesan tertunjukkan (denoted message) yang merupakan 

analogon itu sendiri dan pesan terartikan (conotated message) yang 

dipengaruhi oleh konvensi komunikasi masyarakat. untuk lebih 

mudah dipahami, pesan denotasi dan konotasi ibarat suatu pesan 

yang tersurat dan tersirat. Ada yang bisa kita lihat dan ada yang 

kemudian harus kita pahami.  

Dalam membaca sebuah foto, terdapat tiga aspek yang harus 

diketahui yaitu, operator, pemandang (Spectator), dan spectrum. 

Operator sendiri merupakan sang fotografer, spectator  merupakan 
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penikmat foto, dan spectrum merupakan objek apapun yang di 

potret. Maka Barthes mengenalkan istilah baru yaitu studium dan 

punctum. Studium adalah kesan keseluruhan secara umum, yang 

akan mendorong seorang penikmat foto untuk memutuskan baik 

tidaknya sebuah foto, bermuatan politis atau historis, yang sekaligus 

mengarah pada keputusan suka atau tidaknya sebuah foto. 

Sebaliknya kalau punctum, adalah fakta terinci dalam sebuah foto 

yang menarik dan menuntut perhatian. Penikmat foto ketika melihat   

(Barthes dalam Ajidarma Seno, 2001:28-29). 

E.9.2 Semiotika Sebagai Pendekatan untuk Mengetahui Pesan 

Foto 

Komunikasi merupakan suatau proses penyampaian pesan 

dari komunikator kepada komunikan. Menurut Pace dan Faules, di 

dalam komunikasi secara umum terdapat dua hal yang dilakukan 

yaitu penciptaan pesan dan penafsiran pesan (Dedy Mulyana, 

2010:65).  

Komunikasi juga merupakan suatu proses simbolik, yakni 

penggunaan lambang untuk menyampaikan maksud kepada orang 

lain. Sedangkan lambang atau simbol itu sendiri adalah suatu yang 

digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan 

kesepakatan sekelompok orang yang meliputi kata-kata (verbal) 

perilaku nonverbal (misalnya lambaian tangan), dan objek yang 

maknannya disepakati bersama. Lambang adalah salah satu kategori 
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tanda. “Jadi inti dari komunikasi adalah penafsiran (interpretasi) 

atas pesan tersebut, baik disengaja ataupun tidak disengaja” (Deddy 

Mulyana, 2010:66). 

Alex Sobur (2009:15) menjelaskan bahwa “semiotika adalah 

suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda 

adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya mencari jalan di 

dunia, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia”. 

Semiotika komunikasi menekankan teori produksi tanda salah satu 

di antaranya yakni, pengirim, penerima, kode, pesan, saluran 

komunikasi, dan acuan atau hal yang dibicarakan. 

Benny Hoed (2011:23) menyatakan “semiotik 
bukan struktur melainkan proses semiosis yang 
memberikan makna unsur kebudayaan yang 
dipandang sebagai tanda, pengetahuan dan 
pemahaman atas gejala kebudayaan yang kita teliti. 
Danesi dan Perron dalam Benny tujuan semiotik 
untuk memahami dan memproduksi tanda serta 
kegiatan membangun pengetahuan dalam kehidupan 
manusia. Kemampuan itu adalah semiosis, sedangkan 
kegiatan manusia yang berkaitan dengan tanda adalah 
representasi (kegiatan mengaitkan sesuatu 
representamen dangan objeknya)”. 

 
E.9.3 Semiotika Roland Barthes 

Roland Barthes (1915-1980) banyak berbicara tentang sebuah 

foto, baik dalam bukunya The Photograpic Message ataupun dalam 

teori-teorinya yang lain seperti sistem dua pemaknaan: denotasi dan 

konotasi. Barthes juga  mencontohkan pemaknaan, mitos, dan 

ideologi  misalkan pandangannya tentang gambar sampul majalah 
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berbahasa perancis Paris Match yang menampilkan seorang kulit 

hitam dengan pakaian militer perancis sedang memberi hormat pada 

bendera perancis, hingga sampai sekarang sering dijadikan kutipan  

dalam teori pemaknaan. Roland Barthes dikenal sebagai salah 

seorang pemikir strukturalis yang getol mempraktikkan model 

linguistik dan semiologi Saussurean. Perhatian Barthes terletak pada 

gagasannya tentang signifikasi dua tahap (two order of signification) 

beserta elemen mitosnya dijelaskan seperti yang terlihat pada 

gambar berikut: 

Gambar 1.1 

Signifikasi Dua Tahap Barthes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: John Fiske, Introduction to Communication Studies, 1990 dalam 

Sobur (2001: 127) 

 

Melalui gambar diatas Barthes, seperti yang dikutip Fiske, menjelaskan:  

First Order Second Order 

Reality Culture Sign 

Denotation 

Conotation 

Myth 

Signifer 

Signifed 
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signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier 
dan signified di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. 
Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna paling 
nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah yang digunakan 
Barthes untuk menunjukkan signifikasi tahap kedua. Hal ini 
menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu 
dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai 
kebudayaannya. Konotasi mempunyai makna yang subjektif 
atau paling tidak intersubjektif. Pemilihan kata-kata kadang 
merupakan pilihan terhadap konotasi, misalnya kata 
“penyuapan” dengan “memberi uang pelicin”. Dengan kata 
lain, denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap 
sebuah objek; sedangkan konotasi adalah bagaimana 
menggambarkannya (Fiske dalam Sobur (2001:128).  

 

Salah satu area penting yang dirambah Barthes dalam studinya 

adalah peran pembaca (the reader). Konotasi, walaupun merupakan sifat 

asli tanda, membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. 

Barthes mengulas sistem pemaknaan tataran ke-dua, yang dibangun 

diatas system lain yang telah ada sebelumnya. Sistem ke-dua ini disebut 

dengan konotatif, yang dibedakan dengan denotatif atau sistem 

pemaknaan tataran pertama. Barthes menciptakan peta tentang 

bagaimana tanda bekerja : 

Gambar 1.2 

Peta Tanda Roland Barthes 

1. Signifer 2. Signifed  

3. Denotative Sign  
I. Conotative Signiver II. Conotative Signived 

III. Conotative Sign 
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1. Signifier (Penanda)  

2. Signified (Petanda) 

3. Denotatif Sign (tanda denotatif) 

I. Conotative Signifier (Penanda Konotatif) 

II. Conotative Signified (Petanda konotatif) 

III. Conotative Sign (Tanda Konotatif) 

Sumber: Sobur, 2003: 69 

 

Dari peta Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri 

atas penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, 

tanda denotatif adalah juga penanda konotatif (4). Jadi dalam konsep 

Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun 

juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi 

keberadaannya. Masih menurut Barthes denotasi merupakan system 

signifikansi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat 

kedua. Dalam hal ini, denotasi justru lebih diasosiakan dengan 

ketertutupan makna. Konotasi, bagi Barthes, identik dengan operasi 

ideologi, yang disebutnya sebagai mitos, dan berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan 

yang berlaku dalam suatu periode tertentu. 

Pada signifikansi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda 

bekerja melalui mitos (myth). Mitos adalah bagaimana kebudayaan 

menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala 

alam.. Semiotik Roland Barthes secara khusus tertuju kepada sejenis 
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tuturan (speech) yang disebut mitos. Menurut Barthes dalam Budiman 

(2003:63), bahasa membutuhkan kondisi tertentu untuk menjadi mitos, 

yaitu yang secara semiotis dicirikan oleh hadirnya sebuah tataran 

signifikasi yang disebut sebagai sistem semiologis tingkat kedua. Pada 

tataran signifikasi lapis kedua inilah mitos bercokol. 

Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, 

dan tanda, namun sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun 

olehsuatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya, atau dengan 

kata lain, mitos adalah juga suatu sistem pemaknaan tataran ke-dua. Di 

dalam mitos pula sebuah petanda dapat memiliki beberapa penanda. 

Imperialisme Inggris, misalnya, ditandai oleh beragam penanda, seperti 

teh (yang menjadi minuman wajib bangsa Inggris namun di negeri itu 

tak ada satupun pohon teh yang ditanam), bendera Union Jack yang 

lengan-lengannya menyebar ke delapan penjuru, bahasa Inggris yang 

kini telah menginternasional, dan lain-lain (Sobur, 2001: 71). Artinya 

dari segi jumlah, petanda lebih miskin jumlahnya dari pada penanda, 

sehingga dalam praktiknya terjadilah pemunculan sebuah konsep  secara 

berulang-ulang dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Mitologi 

mempelajari bentuk-bentuk tersebut karena pengulangan konsep terjadi 

dalam wujud pelbagai bentuk tersebut. 

 Mitos jika dikaitkan dengan ideologi maka, seperti yang dikatakan 

Van Zoest, “ideologi dan mitologi dalam hidup kita sama dengan kode-

kode dalam perbuatan semiotis dan komunikasi kita. Ideologi adalah 
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sesuatu yang abstrak, sementara mitologi (kesatuan mitos-mitos yang 

koheren) menyajikan inkarnasi makna-makna yang mempunyai wadah 

dalam ideologi. “ideologi harus dapat diceritakan”, kata Van Zoest. 

Cerita itulah mitos. 

Dari teori mitos terdapat perbedaan pendapat antara Barthes dan 

salah satu penganutnya Saussure yang lain yang bernama Levi-Strauss. 

Dalam uraian Fiske (1990:182) dituliskan bahwa hampir semua sisi, 

teori-teori mitos dari Barthes dan Levi-Strauss berlawanan. Salah satu 

perbedaannya adalah mitos menurut Levi-Struss mendasarkan 

argumennya pada struktur otak manusia. Sedangkan mitos menurut 

Barthes pada struktur masyarakat kapitalis. Namun keduanya memiliki 

persamaan dimana kedua teori itu memandang mitos sebagai bahasa, 

satu cara mengedarkan makna di masyarakat (Fiske, 1990:183). 

Metode interpretasi foto dengan pendekatan Barthes pada akhirnya 

ditujukan untuk mencari pesan-pesan simbolik atau ideologis dari foto 

itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan, semiotik mengkaji tanda dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda. Peneliti dapat membuat 

interpretasi dalam mendeskripsikan (menggambarkan) data-data yang 

ada dalam penelitian. Meskipun demikian interpretasi tersebut 

diusahakan tidak lepas jauh dari pihak komunikan itu sendiri. Karena itu 

sebagai konsekuensi logis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

melakukan pendekatan dengan dasar penafsiran/interpretatif berdasarkan 
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konteks atau latar belakang sosial, dimana tanda-tanda dipergunakan 

baik secara tersurat maupun tersirat. 

E.9.4 Studium dan Punctum 

Pemahaman tentang studium dan punctum digunakan Barthes dalam 

menganalisa karya-karya foto. Adapun studium adalah suatu kesan 

keseluruhan secara umum, yang akan mendorong seorang Pemandang 

(Spectator) segera memutuskan sebuah foto bersifat politis atau historis, 

indah dan tak indah, yang sekaligus menyebabkan reaksi suka atau tidak 

suka. Semua ini terletak dalam aspek studium sebuah foto, aspek yang 

membungkus sebuah foto secara menyeluruh. 

Sebaliknya adalah punctum, yakni fakta terinci dalam sebuah foto 

yang menarik dan menuntut perhatian Pemandang, ketika memandangnya 

secara kritis, tanpa mempedulikan studium, selain memang karena 

punctum ini akan  menyeruak studium. Dalam punctum itulah terjelaskan 

mengapa seseorang terus menerus memandang atau mengingat sebuah foto 

(Barthes dalam Ajidarma Seno, 2001:28-29). 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Pawito 

(2008: 35) menjelaskan bahwa “mengemukakan gambaran dan/atau 

pemahaman (understanding) mengenai bagaimana dan mengapa suatu 

gejala atau realitas komunikasi terjadi.  



46 
 

Penelitian kualitatif interpretatif yakni cara untuk mengemukakan 

gambaran dan pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala 

atau realitas komunikasi sasuai kenyataan. Dalam hal ini, penelitian 

diletakkan dalam hubungan subjek dengan realitas dalam kesadaran subjek 

peneliti. Paradigma interpretif merupakan paradigma yang memandang 

bahwa kebenaran, realitas atau kehidupan nyata tidak memiliki satu sisi, 

tetapi dapat memiliki banyak sisi, sehingga dapat dikaji dari berbagai 

sudut pandang dalam Pawito (2008: 39). 

F.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dasar teoritis penelitian kualitatif 

interpretatif yaitu cara untuk mengemukakan gambaran dan pemahaman 

mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi 

terjadi dengan menggunakan perspektif konstruktivis. Dalam hal ini, 

penelitian diletakkan dalam hubungan subjek dengan realitas dalam 

kesadaran subjek peneliti. Perspektif konstruktivis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah untuk melihat dan menginterpretasikan bagaimana 

pesan itu disampaikan. 

F.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup penelitian ini adalah foto cerita berjudul “The 

Vanished Land” karya Mamuk Ismuntoro tentang masalah sosial-ekologis 

bencana Lumpur Lapindo. Foto ini terdiri dari 10 buah foto yang 

diterbitkan dalam buku foto CITY OF WAVES. 
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F.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan dilakukan melalui proses dokumentasi, yaitu 

dimana peneliti menyimpan data-data foto dokumenter “The Vanished 

Land” sebagai data primer baik berupa hard copy (repro dari buku foto 

CITY OF WAVES) maupun dalam bentuk soft copy. Selanjutnya peneliti 

melakukan pengamatan terhadap foto “The Vanished Land”  yang terdiri 

dari 10 frame foto, serta mencatat tanda-tanda yang tertuang dalam frame-

frame tersebut sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Dan sebagai 

data sekunder, peneliti juga memanfaatkan literatur-literatur, majalah, dan 

buku untuk semakin memperkuat data penelitian. 

F.4. Teknik Analisis data 

Sesuai denagn rumusan masalah, analisis data peneliti8an ini 

menggunakan pendekatan semiotika Roland Baarthes untuk mengungkap 

makna dalam foto cerita “The Vanished Land” , sehingga dapat diungkap 

pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh Mamuk Ismuntoro melalui tanda-

tanda visual. Pada tabel pertama data yang terkumpul dijelaskan secara 

singkat berdasarkan teknik pengambilan gambar, visualisasi, penampilan 

dan komposisi. 

Tabel .1.1 Lembar Kerja Tabel Data Visual 

Teknik 
Pengambilan 

Gambar 

Visualisasi Bahasa Gambar 

Penampilan Komposisi 
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Selanjutnya data dimaknai menggunakan teknik analisis semiotik 

dari Barthes, langkah pertama yang dilakukan adalah menganalogikan foto 

ke dalam bahasa. Dalam hal ini, pengkaji mendeskripsikan foto ke dalam 

sebuah teks. Berdasarkan deskripsi bahasa itu, pengkaji menginterpretasikan 

makna foto tersebut berdasarkan prinsip semiotika Barthes. Berbekal 

struktur denoted (denotasi) dan canotated (konotasi) akan dimaknai tanda-

tanda yang ditemukan. Dalam kerangka Barthes, konotasi bertumpuh pada 

mitos sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas. 

Khusus foto jurnalistik, Barthes membedakan dua macam pesan, 

yaitu pesan linguistik dan pesan ikonik. Pesan linguistik tidak lain adalah 

caption yang menyertai sebuah foto jurnalistik. Fungsi caption menurut 

Barthes ada dua, yaitu fungsi membatasi (anchorage) dan fungsi 

mempercepat (relay). Fungsi caption sebagai anchorage adalah 

menghentikan signifier (gambar) yang terapung di lautan signified.  

Sedangkan fungsi caption sebagai relay dimaksudkan untuk menghindari 

ketidakjelasan makna denotatif. Sementara pesan ikonik adalah 

penampakan gambar dari foto itu sendiri. Pesan ikonik ini dibagi menjadi 

dua, yaitu pesan tanpa kode atau denotasi (harafiah) dan pesan berkode 

atau konotasi (simbolik). Pesan berkode ini didasarkan pada konteks 

budaya dan stereotype tertentu. Metode interpretasi foto jurnalistik dengan 

pendekatan Barthes pada akhirnya ditujukan untuk mencari pesan-pesan 

simbolik atau ideologis dari foto itu sendiri.  


