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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar belakang 

Media  massa  saat  ini  telah  mengalami  perkembangan  yang  pesat. 

Mengingat  media  massa  sudah  dapat  dikonsumsi  masyarakat  secara  luas, 

sehingga  tidak  lagi  hanya  dinikmati  oleh  segelintir  orang  saja.  Ditambah 

dengan  munculnya  teknologi  komunikasi  yang  semakin  canggih  membuat 

transfer  informasi  semakin  cepat,  terjangkau,  dan  mengglobal.  Tidak  heran 

kalau misalnya masyarakat di daerah pedesaan, yang dulunya dianggap tidak 

tahu  apaapa,  sekarang  dapat  mengakses  beritaberita  nasional  maupun 

internasional  hanya  dari  mengkonsumsi  media  massa,  seperti  menonton 

televisi,  mendengarkan  radio,  ataupun  membaca  koran  dan  majalah.  edia 

massa  pada  umumnya  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  media  cetak  buku,  tabolid, 

dan  lainlain. Sedangkan yang termasuk media elektronik antara  lain televisi, 

radio, dan internet. 

Seperti  yang  telah  disampaikan  di  atas,  salah  satu  bentuk  media  cetak 

adalah  Surat  Kabar.  Surat  Kabar  memberikan  banyak  informasi  kepada 

masyarakat  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Perkembangan  teknologi 

komunikasi  yang  semakin  berkembang  membuat  bentuk  penyajiannya  kini 

telah  kian  beragam. Tidak  hanya untuk memuat  sebuah  cerita,  karya  ilmiah, 

dan artikel saja. Akan tetapi Surat Kabar juga telah menjadi salah satu media 

penyampaian foto jurnalistik.
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Foto sebagai elemen karya jurnalistik sudah ada sejak lama. Dalam sebuah 

media massa kita menyebutnya foto Jurnalistik. Sebagai alat komunikasi foto 

jurnalistik erat hubungannya dengan informasi yang diramu dengan kejadian, 

kepekaan,  kecekatan  dan  intelektualitas  sehingga  hasil  akhirnya  merupakan 

sebuah  karya  yang  komunikatif.  Menurut  Oscar  Matullah,  Foto  Jurnalistik 

merupakan  gabungan  antara  foto  dan  katakata  (captions).  Katakata  disini 

merupakan  data  yang mendukung  foto  tersebut.  Sedangkan menurut Wilson 

Hick, redaktur senior majalah LIFE (19371950) foto jurnalistik adalah media 

komunikasi  verbal  dan  visual  yang  hadir  bersamaan  (Makalah  Klinik  Foto 

Jurnalistik Kompas, 2007). 

Jurnalisme  tidak  asing  dengan  5W+1H: Who, What, When, Where, 

Why  dan  How.  Informasi  yang  berkualitas  baik  adalah  jika  mengandung 

unsurunsur atau elemen informasi tersebut secara lengkap. Pewartafoto juga 

akrab  dengan  5W+1H  tersebut  kita  semua  wajib  menulis  caption  lengkap 

yang  memenuhi  unsurunsur  tersebut.  Foto  sebagai  ungkapan  berita 

sesungguhnya  punya  sifat  yang  sama  dengan  berita  tulis.  Bedanya,  dalam 

bentuk  visual/gambar,  foto  berita  punya  kelebihan  dalam  menyampaikan 

unsur  howbagaimana  kejadian  tersebut  berlangsung.  Memang,  unsur  how 

dalam peristiwa juga bisa dituangkan lewat tulisan (berita tulis), namun foto 

bisa menjawab dan menguraikannya dengan lebih baik (Sugiarto, 2005: 22). 

Sebagai  salah  satu  unsur  berita,  sebuah  foto  dapat  membangkitkan 

emosi  perasaan  dan  semangat  manusia,  bahkan  pada  perubahan  sikap  serta 

tingkah laku manusia. Bahkan foto bisa menjadi media untuk memerangi atau
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melawan  kejahatan.  Eddie  Adams  mampu  memanfaatkan  dengan  baik  saat 

seorang Kepala  Polisi Vietnam  Selatan  membidik  pistolnya  teapt  di  pelipis 

seorang  tawanan  Vietkong.  Dalam  majalah  time  edisi  tahun  1981 

dikemukakan bahwa begitu foto tersebut dimuat di surat kabar manca negara 

langsung  memicu  gerakan  gerakan  penolakan  dan  penghentian  terhadap 

perang tersebut. (Zoelverdi, 1985: 7). 

Ada  beberapa  alasan  foto  menjadi  elemen  penting  dalam  kerja 

jurnalisitik.  Pertama,  foto  menimbulkan  sebuah  efek  imajinatif  pada 

pembaca.  Dengan  melihat  foto,  pembaca  dibawa  hadir  dalam  sebuah 

peristiwa  yang  diberitakan  dan  pembaca merasa  seakanakan  dia  sendirilah 

yang  sedang  menyaksikan  peristiwa  yang  diberitakan.  Tegasnya,  efek 

imajinatif  foto  dalam  sebuah  karya  jurnalisitik  cetak  tidak  lain  adalah 

membuat  sebuah  karya  junalistik menjadi  lebih  nyata  di  hadapan  pembaca. 

Berkenaaan  dengan  itu,  foto  menjadi  bukti  yang  semakin  meyakinkan 

pembaca akan kebenaran sebuah pertiwa yang diberitakan. 

Foto  Jurnalistik  pada Surat Kabar memiliki  beberapa  kategori  yaitu  spot 

news,  general  news,  features,  sport,  portrait  dan  foto  ilustrasi.  Cara 

penyajiannya  pun  terdapat  single  photo  biasa  disebut  foto  tunggal. 

Menyampaikan  informasi yang sangat  terbatas  lebih banyak  foto ditampilkan 

lebih  banyak  pula  informasi  yang  bisa  disampaikan.  Penggunaan  lebih  dari 

satu  foto  ini  di  dalam  jurnalisme  biasa  dikenal  sebagai photo  story.  Sampai 

saat  ini  belum  ada  istilah  baku  dalam  bahasa  Indonesia  untuk  istilah  photo 

story ini.
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Salah  satu  pelopor  photo  story  yang  terkenal  yaitu  fotografer  LIFE, W. 

Eugene  Smith.  Salah  satu  pojek  master  piecenya  yaitu Minamata  di  jepang 

dengan  kasusu  kontaminasi  air  raksa,  yang  dia  kerjakan  selama  4  tahun. 

Dengan  menyaipkan  perencanaan,  belajar  efek  keracunan  air  raksa  pada 

nelayan.  Dia  mengatur  pose  nelayan  tersebut  tanpa  menyalahi  aturan  atau 

merubah  kondisi  sebenarnya.  Sehingga  dia  tidak  merubah  fakta  dan  hanya 

cara menyampaikan  fakta dalam bentuk gambar  yang  lebih  baik. Pembuatan 

photo  story  nyaris  mirip  dengan  pembuatan  film  documenter  yaitu  urutan 

peristiwa  yang  ada  pendahuluan,  isi  dan  foto  akhir  (Zahar,  2003:26). Untuk 

beberapa  fotografer  bercerita  lewat  foto  merupakan  tantangan  yang  sangat 

mengesankan. Konsep  bercerita  terkadang  bisa  dibuat,  dalam waktu  sekejap 

tetapi bisa juga cerita dibangun dalam waktu bertahun tahun. Bercerita melalui 

gambar  bisa  dilacak  keberadaan  awalnya  dari  lukisan  lukisan  kuburan  di 

Mesir dan hingga saat ini becerita lewat foto bisa kita lihat juga di komik. 

Photo story dituntut untuk memenuhi unsurunsur informasinya selengkap 

mungkin.  Photo  Story  dalam  bentuk  naratif  maupun  deskriptif  yang  baik 

adalah  jika  disusun  berdasarkan  elemenelemen  pembentuknya  secara 

lengkap. Karena visual, unsurunsur  informasi di dalam tuturannya tentu saja 

berbeda  rupa.  Elemenelemen  atau  unsurunsur  pembentuk  tuturan  di  dalam 

sebuah  photo  story  adalah:  pembuka/pengantar,  potret,  interaksi,  penanda 

utama, detil dan penutup. 

Dalam  hal  ini  peneliti  ingin  mengkaji  sebuah  bencana  besar  meletusnya 

Gunung Merapi di kota Jogjakarta yang mengeluarkan awan panas dan  lahar
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dingin. Di kaki gunung banyak korban bergelimpangan  terkena efek serbuan 

awan  panas.  Peristiwa  ini  berdampak  besar,  baik  dalam  ataupun  luar  negeri 

sehingga munculnya banyak solidaritas dari berbagai kalangan. Media massa 

selaku  control  social  menyajikan  berita  yang  aktual  dalam  setiap  runtutan 

peristiwa tersebut. 

Bencana  salah  satu  komoditi  berita  yang  menguntungkan  dalam  media 

massa.  Jika  di  kaitkan  dengan  jurnalisme,  bencana  alam  dapat  di  kaitkan 

dengan  metode  jurnalisme  bencana  dalam  buku  Ahmad  Arif.  Jurnalisme 

Bencana telah menjadi bagian penting dalam berbagai bencana yang terjadi di 

Indonesia.  Sayangnya  belakangan  ini  praktik  jurnalisme  bukan  hanya 

membawa  kemanfaatan  bagi  publik  dalam  menghadapi  bencana  alam. 

Beberapa  informasi  tidak  akurat  bahkan  salah  tentang  bencana  dengan 

mudahnya  disajikan  sehingga  menimbulkan  kepanikan  korban.  Selain  itu 

Jurnalis  juga di  tuntut  tanggung  jawab dan kepekaan menyeluruh dari media 

agar menghasilkan pemberitaan berkualitas. 

Melalui  media  foto,  sebuah  surat  kabar  turut  andil  dalam  pemberitaan 

visual  suatu  peristiwa.  Beberapa  media  cetak membuat  sebuah  sajian  berita 

yang  lebih  berkualitas  dan  lengkap  dengan  membuat  sebuah  rubrik  liputan 

khusus  berisakan  kumpulan  foto.  Efek  yang  luar  biasa  dari  hasil  reportase 

fotografer  berupa  foto  inilah  yang menarik  peneliti  untuk meneliti  fotofoto 

bencana Gunung Merapi  pada  kumpulan  foto  di  liputan  khusus  pada media 

cetak.  Dalam kajian  ini  tema  foto  yang  diangkat  secara  menyeluruh  dalam 

lingkup pasca bencana. Selama pasca erupsi Gunung Merapi sajian berita dari
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media cetak berupa liputan khusus, peneliti hanya menemukan 3 media cetak 

Nasional.  Media  cetak  yang  pilih  oleh  peneliti  adalah  REPUBLIKA, 

SEPUTAR  INDONESIA  (SINDO)  dan  KOMPAS.  Terhitung  selama  2 

minggu dari tanggal dari tanggal 28 Oktober sampai 8 November 2010. Ketiga 

media  tersebut  mengeluarkan  liputan  khusus  photo  story  pada  jumlah  edisi 

dan waktu yang berbeda. 

Pendekatan yang digunakan ketiga media tersebut menggunakan lebih dari 

satu  foto  atau  photo  story  merupakan  rangkaian  beberapa  foto  yang 

membentuk  suatu  cerita  dan  memiliki  bobot  isi  yang  lebih  menarik  serta 

mendalam.  Salah  bentuk  penyajian  photo  story  tersebut  merupakan  sebuah 

liputan  khusus,  agar  pembaca  mampu  membaca  runtutan  keseluruhan 

peristiwa  bencana  secara  lengkap.  Paparan  cerita  foto  ketiga media  tersebut 

lebih mengangkat sisi  lain atau features dari situasi bencana Gunung Merapi. 

Seluruh  foto  yang  sifatnya  Spot  News  dan  Genaral  News  lebih  disajikan 

dalam bentuk foto tunggal. Dari segi kebijakan pemilihan angle cerita, secara 

keseluruhan sama. Diantaranya dari sisi dampak lingkungan, proses evakuasi, 

kegiatan relawan dan pengungsi. Dari berbagai ditribusi surat kabar  nasional 

yang berada di kota Malang hanya REPUBLIKA, SINDO dan KOMPAS yang 

peniliti  temukan. Ketiga media  tersebut  memberikan  informasi  secara  runtut 

dengan membuat liputan khusus berupa kumpulan foto bencana erupsi gunung 

Merapi.
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Dari  pemaparan  di  atas  maka  peneliti  ingin  meneliti  tentang  FOTO 

JURNALISTIK   BENCANA GUNUNG MERAPI  (Analisis  Isi Bahasa Foto 

pada Surat Kabar REPUBLIKA, SINDO dan KOMPAS). 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  ditarik  rumusan  masalah,  yaitu: 

Bagaimana  bahasa  foto  dalam  bentuk  photo  story  pada  liputan  khusus 

bencana  Gunung  Merapi  dalam  Surat  Kabar  REPUBLIKA,  SINDO  dan 

KOMPAS  selama kurun waktu 2 minggu dari  tanggal 28 Oktober sampai 8 

November 2010. 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bahasa foto 

dalam kumpulan  Foto  bencana Gunung Merapi  dalam  liputan  khusus  harian 

REPUBLIKA, SINDO dan KOMPAS  . 

D.  Manfaat Penelitian 

D.1. Manfaat Akademis: 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi kajian ilmu komunikasi, 

khususnya di bidang fotografi  jurnalistik serta memberi pemahaman yang 

lebih  mendalam  kepada  mahasiswa  dan  masyarakat  tentang  pentingnya 

sebuah karya fotografi dalam Surat Kabar. 

D.2. Manfaat Praktis:
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Penelitian ini diharapkan memberikan signifikansi bagi foto jurnalis dalam 

menginterpretasi dan memprediksi sebuah foto jurnalistik dan memberikan 

bukti  bahwa  melalui  media  foto  dapat  memberikan  informasi  tentang 

realitas sosial yang ada di masyarakat. 

E.  Tinjaun Pustaka 

E.1. Foto Junalistik 

E.1.1 Pengertian Foto 

Kata fotografi pertama kali diperkenalkan pada masyarakat 

luas tahun 1839 oleh Sir John Herschel. Menurut Nugroho (2006: 

250)  kata  photography  atau  fotografi  dalam  bahasa  Indonesia 

berasal  dari  bahasa  Latin,  yakni  photos  dan  graphos  .  Photos 

artinya cahaya atau sinar, sedangkan graphos artinya menulis atau 

melukis. Jadi, arti sebenarnya dari fotografi adalah proses dan seni 

pembuatan  gambar  (melukis  dengan  sinar  atau  cahaya)  pada 

sebuah bidang film atau permukaan yang dipetakan. Pada dasarnya 

foto adalah sebuah gambar mati atau beku, yang hanya bisa dilihat 

dan  tidak bisa didengar. Foto dapat menvisualkan  sesuatu dengan 

lebih  konkrit,  lebih  realistis,  lebih  akurat,  dan  lebih  dramatis. 

Membuat setidaknya satu gambar mati atau beku dari bagianbagian 

suatu  peristiwa  merupakan  tantangan  bagi  pewarta  foto,  seperti 

mencari satu gambar dari jutaan kemungkinan yang dapat dan tepat 

mewakili  peristiwa  yang  terjadi.  Faktanya,  fotografi  tak  pernah
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bisa  merekontruksi  suatu  peristiwa,  tetapi  dengan  pasti  foto 

sanggup  membawa  orang  untuk  tertarik,  tahu  dan 

mengimajinasikan  suatu  peristiwa.  Seperti  yang  dikemukakan 

Ronald  Barthes  dalam  bukunya,  Camera  Lucida,  fotografi 

mempunyai keistimewaan dibanding film maupun televisi, dimana 

foto  merupakan  ingatan  kolektif  dunia  dan  foto  mengabadikan 

sebuah  momen  yang  kemudian  menjadi  sebuah  simbol  sekaligus 

referensi  yang  tertancap  di  benak  kita  (Majalah  Fantasma:  Oase 

Fotojurnalistik Edisi III Mei 2001: 2). 

E.1.2 Bahasa Foto 

Bahasa  fotografi  adalah  tata  bahasa  yang  digunakan 

fotografi untuk menyampaikan pesan tertentu. Bahasa fotografi  ini 

bisa dijumpai dalam komunikasi non verbal sebab salah satu aspek 

dalam  komunikasi  non  verbal  adalah  komunikasi  visual  yang  di 

dalamnya  termasuk  komunikasi  gambar.  Sangat  diperlukan 

peranan bahasa fotografi sehingga orang lain dapat mengerti karya 

foto  yang  dihasilkan.  Beberapa  hasil  foto  dari  fotografer  ternama 

seolah bisa berbicara kepada penikmatnya tanpa menggunakan kata 

  kata.  (Darmawan,  2009:  93). Ada  beberapa macam bahasa  foto 

terdiri dari: 

1. Bahasa Penampilan
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Dalam  bahasa  penampilan  ini  terbagi  menjadi  5  (lima) 

bahasa, antara lain: 

1.1. Bahasa Ekspresi Muka 

Hal  ini  menggambarkan mimik  seseorang  apakah  dalam  keadaan 

sedih, senang, heran, dan berpikir keras. 

1.2. Bahasa Isyarat 

Menggambarkan  isyaratisyarat  dari  tubuh,  misalnya  mengangkat 

bahu  merupakan  tanda  tidak  tahu,  menggelengkan  kepala  tanda 

tidak setuju, mengangkat dua jari yang menunjukkan kemenangan, 

atau menunjuk kedua telunjuk yang berarti menunjuk arah. 

1.3. Bahasa Penciuman 

Misalnya  orang  yang  menutup  hidung  ketika  lewat  ditumpukan 

sampah, maka menunjukkan  tempat  orang  lewat  tersebut  ada  bau 

yang tidak sedap. 

1.4. Bahasa Pendengaran 

Misalnya  digambarkan  orang  yang  menutup  telinga  dengan  latar 

belakang  asap mengepul  dan  kertas  yang  berceceran, maka  dapat 

kita rasakan suara yang keras akibat ada ledakan yang diakibatkan 

pembakaran petasan. 

2. Bahasa Komposisi 

Bahasa komposisi meliputi  semua  aspek  atau unsur  visual 

sebuah foto. Bahasa komposisi ini terbagi menjadi: 

2.1. Bahasa Warna
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Warna  juga  mencerminkan  sesuatu.  Misalkan  warna  putih 

mencerminkan  kesucian,  kejelasan,  kegembiraan,  dan  lainlain. 

Merah  mencerminkan  keberanian,  vitalistas,  seksualitas,  dan 

kehangatan.  Hitam  mencerminkan  duka  cita,  misterius,  dan 

menakutkan. 

2.2. Bahasa Tekstur 

Tekstur  dapat  menunjukkan  kelembutan,  kekerasan,  licin, 

mengkilat,  dan  lainlain.  Sering  juga  tekstur  dibuat  bertentangan 

untuk menumpukkan kontras sehingga foto menjadi menarik. 

2.3. Bahasa Garis 

Garis  juga dapat menggambarkan sesuatu. Sebagai contoh, sebuah 

benang atau kawat yang kusut menggambarkan pikiran yang kusut. 

Begitu  pula  gambar  garis  tebal  yang  mendatar  menunjukkan 

kestabilan, dan garis yang miring menunjukkan ketidakstabilan. 

2.4. Bahasa Sinar/ Cahaya 

Dalam  foto,  aspek  penyinaran  atau  pencahayaan  adalah  hal  yang 

sangat penting. Kita dapat menutarakan sesuatu dengan pengaturan 

pencahayaan.  Misalnya  ingin  mengutarakan  kesedihan  atau 

ketidakpastian masa depan, dapat membuat foto low key (foto yang 

dominan hitam dibanding putih) atau jika menginginkan foto yang 

penuh dengan kegembiraan dan masa depan yang cerah, maka bisa 

membuat foto high key (foto yang didominasi nada putih daripada
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hitam. Foto anakanak banyak digambarkan dengan fotofoto high 

key. 

2.4. Bahasa Bentuk 

Misalkan bentuk segi empat dan segi tiga menunjukkan kestabilan, 

piramida  terbalik  menunjukkan  sesuatu  yang  labil.  Bentuk  bisa 

menggambarkan  gemuk,  kurus,  dan  sebagainya.  Lingkaran  atau 

bulatan menunjukkan kesatuan. 

3. Bahasa Gerak 

Bahasa  gerak  ini  digunakan  untuk  menyatakan  gerak  di 

dalam  sebuah  foto.  Teknik  yang  digunakan  agar  objek  kelihatan 

bergerak adalah sebagai berikut: 

3.1. Panning 

Teknik  memotret  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  efek  gerak 

dengan cara mengikuti objek. Teknik panning  ini memperlihatkan 

sebab  akibat, membangun ketegangan, memberikan  perbandingan 

kepada pemerhati foto. 

3.2. Zooming 

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
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out membawa efek menjauhi objek atau melihat objek secara  luas 

atau keseluruhan. 

3.3. Freezing 

Teknik  pemotretan  yang  dilakukan  untuk  mengehentikan  obyek 

yang  sedang  bergerak  cepat  seperti  pesawat  terbang  dengan 

menggunakan kecepatan tinggi. 

4. Bahasa Konteks 

Dengan  menempatkan  focus  of  interest  dengan  latar 

belakang yang berbeda, maka suasana yang ada dalam foto tersebut 

akan berubah pula. Misalnya seorang pejabat dengan latar belakang 

buku  akan  berbeda  dengan  di  latar  belakangi  bendabenda  antik 

(berdasarkan ruang). Begitu pula foto di bawah sinar bulan dengan 

foto di siang hari (berdasarkan waktu). 

5. Bahasa Objek 

Apabila  kita  melihat  candi  Borobudur,  maka  hal  itu  akan 

menggambarkan  Indonesia,  beda  jika  kita  melihat Taj Mahal,  itu 

mengambarkan  India,  atau  Monumen  Nasional  (Monas)  yang 

menggambarkan Jakarta. 

6. Bahasa Tanda
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Tandatanda  sesuatu  mewakili  yang  hendak  dikatakan, 

misalnya  tanda  larangan  tidak  boleh  masuk,  tanda  larangan 

berhenti, tanda tidak boleh parkir, dan sebagainya. 

E.1.3  Pengertian Foto Jurnalistik 

Foto  Jurnalistik  adalah  foto  foto  yang  dihasilkan  melalui  proses 

fotografi  dengan  maksud  untuk  menyebarkan  informasi,  cerita  tentang 

suatu  peristiwa  dengan  menggunakan  media  massa.  Menurut  Oscar 

Matullah, Foto Jurnalistik merupakan gabungan antara  foto dan kata kata 

(captions). Kata kata disni merupakan data yang mendukung  foto tersbut. 

Sedangkan menurut Wilson Hicks,  redaktur  senior majalah  LIFE  (1937 

1950)  foto  jurnalistik  adalah  media  komunikasi  verbal  dan  visual  yang 

hadir bersamaan. 

E.1.4  Karakteristik Foto Jurnalistik 

Menurut  Frank  P.  Hoy  dalam  bukunya  “Photo  Journalism  The 

Visual Approach” ada delapan karakteristik dalam  foto jurnalistik : 

1.  Foto  jurnalistik  adalah  komunikasi  melalui  foto. 

Komunikasi  berupa  pesan  visual  dari  pandangan 

fotografer  terhadap  suatu  subjek,  tetapi  pesan  yang 

disampaikan bukan merupakan ekspresi pribadi 

2.  Medium  foto  jurnalistik  berupa  media  cetak  wires 

services,  surat  kabar,  majalah.  Dalam
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perkembangannyasekarang  ini  medium  foto  jurnalistik 

meluas  ke  internet,  televise  dan  mediaum  lain  di  luar 

medium cetak. 

3.  Foto jurnalistik adalah kegiatan melaporkan berita 

4.  foto jurnalistik adlah perpaduan antara foto dan teks foto 

(caption) 

5.  Foto  jurnalistik  berhubungan  dengan  manusia.  Pewarta 

foto harus mempunyai ketertarikan terahadp manusia dan 

permasalahannya 

6.  foto jurnalistik adalah komunikasi dengan orang banyak 

(mass  audience),  pesan  yang  disampaikan  harus  tepat 

dan dimengerti oleh berbagai kalangan 

7.  Foto  jurnalistik  merupakan  hasil  kerja  editor  foto.  Foto 

Editor yang baik mempresentasikan foto jurnalistik yang 

dihasilkan  pewarta  foto  menjadi  lebih  efektif  dengan 

mengedit, mengkroping sebelum di publikasikan. 

8.  Tujuan  foto  jurnalistik  adalah  menyampaikan  informasi 

kepada  public,  sesuai  amandemen  kebebasan  berbicara 

dan kebebasan pers. 

E.1.5  Jenisjenis Foto Jurnalistik 

Berdasarkan bobot berita dan waktu penyiarannya, foto  jurnalistik 

dibedakan menjadi foto berita dan features
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1.  Foto Berita 

Foto  berita  mengandung  isi  berita  yang  harus  segera  disiarkan 

(mementingkan  segi  aktualisasi)  dan  menonjolkan  adanya  unsur 

5W + 1H dan. Jika ditunda penyiarannya, maka  isi berita tersebut 

menjadi basi. Foto berita Ada 2 macam : 

a.  Spot News 

Adalah  foto yang merekam peristiwa yang  tidak direncanakan 

sebelumnya dan difoto  di tempat terjadinya peristiwa tersebut, 

sehingga  membutuhkan  jeda  waktu  beberapa  saat  untuk  tiba 

dalam  lokasi  kejadian.  Hanya  fotografer  yang  beruntung  dan 

jeli  yang  bisa  mendapatkan  foto  spot  dari  awal  kejadian. 

Misalnya  seperti  peristiwa  kecelakaan,  kebakaran,  atau  bom 

meledak, bencana alam. 

b.  General News 

Adalah  foto  yang  dibuat  dari  peristiwa  sudah  direncanakan 

akan  terjadi  atau  sudah  terjadwal,  dengan  kata  lain  para 

wartawan  sudah  disediakan  sebuah  berita  atau  rangkaian 

peristiwa. Misalnya peristiwa semacam konferensi pers, sidang 

pengadilan,  rapat  komisi  DPR  RI,  rapat  Parnipura    MPR, 

Pembukaan  event, serah terima jabatan. 

2.  Foto Features 

Fotofoto  yang  bersifat  timeless,  informasi  yang  diberikan  tidak 

harus  aktual,  dalam  artian  tidak  akan  basi  meskipun  dilihat
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beberapa  bulan  setelah  foto  itu  dibuat.  Foto  kategori  ini  bukan 

sekedar didikte oleh peristiwanya sendiri  namun  ada  tujuan untuk 

memberi kesan  lebih mendalam  tentang suatu peristiwa. Biasanya 

terdiri dari fotofoto yang mengandung bobot universal emotions. 

E.1.6  Photo Story 

Foto Jurnalistik pada Surat Kabar memiliki beberapa kategori yaitu 

spot  news,  general  news,  features,  sport,  portrait  dan  foto  ilustrasi.  Cara 

penyajiannya  pun  terdapat  single  photo  biasa  disebut  foto  tunggal. 

Menyampaikan  informasi  yang  sangat  terbatas  lebih  banyak  foto 

ditampilkan  lebih  banyak  pula  informasi  yang  bisa  disampaikan. 

Penggunaan  lebih  dari  satu  foto  ini  di  dalam  jurnalisme  biasa  dikenal 

sebagai photo story. 

Sejarah  cerita  foto  modern  dimulia  sekitar  akhir  tahun  1940, 

dengan  dimulainya  rangkaian  dan  pengembangan  cerita  foto  oleh  W. 

Eugene Smith yang bekerja untuk majalah LIFE, yang berjudul “Country 

Doctor”.  Smith  tinggal  bersama  dokter  selama  enam  minggu,  merekam 

kehidupan  si  dokter  sehari  hari,  dia  membangun  cerita  yang  realistik 

tentang dedikasi pekerja kesehatan. Cerita yang dibangun mempunyai satu 

kesatuan  yang  utuh  (benang  merah),  berdasarkan  observasi  dan 

pengamatannya. Sampai sekarang ini, tradisi smith dalam bercerita diikuti 

oleh  kebanyakan  fotografer,  baik  yang  bekerja  independent  berupa  long
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term project atau yang bekerja di suatu media massa. (Makalah workshop 

foto documenter Malang Sekarang Mamipo, 2009). 

Untuk  beberapa  fotografer  bercerita  lewat  foto  merupakan 

tantangan  yang  sangat  mengesankan.  Cerita  kadang  dibuat  dalam waktu 

sekejap tetapi bisa juga cerita dibangun dalam waktu bertahun tahun. 

1. Cara Penyajian 

Membangun  sebuah  cerita  dalam  bentuk  sebuah  foto  dibutuhkan 

pendekatan  secara  kuantitas  jumlah  foto,  maka  dapat  dibagi  sebagai 

berikut : 

a. Single Photo 

Penyajian  foto  berita  yang  dapat  berdiri  sendiri  dalam 

pemberitaan. Hanya  disajikan  1  foto  saja  atau  sebagai  pelengkap 

dari  teks.  Tolak  ukur  menilai  keberhasilan  sebuah  foto  tunggal 

adalah  sejauh  mana  informasi/berita  yang  ingin  disampaikan  si 

fotografer  melalui  fotonya  dapat  dimengerti  oleh  publik,  dan 

sekaligus dapat menggugah emosi/rasa publik. 

b. Multiple Images 

Jenis  karya  foto  ini  merupakan  teknik  bercerita  dengan 

menggunakan  lebih  dari  satu  foto.  Dalam  hal  ini  fotojurnalis 

diberi  kesempatan  lebih  punya  waktu  cukup  panjang  untuk 

membuat  sebuah  laporan.  Ide  sebuh  karya  foto  jenis  ini  bisa 

datang  dari  reporter,  editor  atau  fotografer  sendiri.  Sebuah  riset 

tentang materi kisah dan data data awal obyek liputan diperlukan
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sebelum  fotografer  dan  reporter mulai  bekerja.  Biasanya,  photo 

story  memiliki  lima  unsur  foto  suasana  secara  keseluruhan, 

sebuah medium  shot,  sebuah portrait,  sebuah  close  up  dan  foto 

penutup.  Setidaknya  ada  4  cara  atau  teknik  dasar  di  dalam 

bertutur, yaitu: 

1. Sanding: cara diptik (diptych) dan cara triptik (triptych) 

Sanding atau menampilkan dua  foto berbeda secara 

berdampingan atau bersebelahan (diptych) digunakan tidak 

hanya  untuk  membandingkan  dua  foto  tersebut  (atau 

isinya),  tetapi  di  dalam  penuturannya  sengaja  digunakan 

untuk  mendapatkan  apa  yang  disebut  efek  ketiga  (Third 

effect). 

2. Seri (series) 

Teknik  series  adalah  menggunakan  foto  foto  yang 

saling  berkaitan  yaitu  yang  memiliki  sinonim  visual  dan 

elemen  gambar  yang  sama.  Mirip  seperti  pengertian 

sinonim di  dalam  bahasa  lisan  dan  tulisan,  sinonim  visual 

berarti  gambargambar  yang  berbeda  yang  memiliki 

kesamaan  arti  isi  editorialnya  atau pun  sudut  pandangnya. 

Sedang  yang  dimaksud  dengan  elemen  gambar  adalah 

tema,  obyek  atau  subyek,  gaya,  mood,  perspektif,  warna, 

pencahayaan  dan  teknik  kamera.  Elemen  gambar  sangat 

menentukan kekuatan teknik bertutur seri ini.
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3. Sikuen (sequence) 

Sikuen adalah penempatan gambar secara berurutan 

sesuai  kronologis.  Urutan  peristiwa  sesuai  aliran  waktu 

linier merupakan efek utama dari  teknik dasar  ini; baik  itu 

peristiwa  peristiwa  yang  terjadi  di  dalam  periode  waktu 

yang  sangat  singkat,  maupun  yang  cukup  lama,  atau  pun 

lama sekali. Banyak sekali fotografer menyukai teknik satu 

ini  karena  sikuen  mampu  memperlihatkan  pergerakan 

(aspek sinematografis) di dalam cerita menghubungkan satu 

peristiwa  dengan  peristiwa  berikutnya. Beberapa  peristiwa 

yang  menceritakan  hubungan  sebab  akibat  di  dalamnya 

menjadi  lebih  masuk  akal  dan  bisa  dipercaya  jika  di 

tuturkan dengan cara ini. 

4. Block 

Menampilkan  sejumlah  gambar  berbeda,  yang 

masingmasing  bingkai  (frame)  mengisolasi  satu  aspek 

yang  unik  dan  menarik  secara  visual,  dan  mampu 

memperkaya  isi  cerita,  digunakan  secara  bersamaan  di 

dalam  satu  tuturan.  Secara  susunannya  bebas,  tidak  ada 

urutan  dan  aturan.  Jika  teknik  sanding,  seri  dan  sikuen 

menuntut  kita  berdisiplin  di  dalam  pemotretan  dan  terus 

berlatih  untuk  menguasainya  teknik  yang  satu  ini  justru
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begitu mudah sehingga kita bisa menguasainya tanpa perlu 

berlatih atau mempelajarinya. 

E.1.7 Analisis Isi 

Analisi isi kualitatif adalah suatu analisi isi yang lebih mendalam dan 

detail untuk memahami produk isi media dan mampu menghubungkannya 

dengan konteks social atau realitas yang terjadi saat pesan dibuat. Karena 

semua pesan (teks, symbol, gambar,dsb) adalah produk social dan budaya 

masyarakat. (Kriyantono,2007:249) 

Menurut Altheide dalam Kriyantono (2007;249) mengatakan bahwa 

analisi kualitatif disebut pula sebagai Etnographic Content Analysis (ECA 

yaitu  perpaduan  analisis  obyektif  dengan  observasi  partisipan.  Artinya 

istilah  ECA  adalah  perspektif  berinteraksi  dengan  materi  materi 

dokumentasi  atau  bahkan  melakukan  wawancara  mendalam  sehingga 

pertanyaan pertanyaan yang spesifik dapat di  letakkan pada konteks yang 

tepat  untuk  di  analisis.  Berdasarkan  hal  diatas  beberapa  hal  yang  harus 

diperhatikan oleh periset adalah : 

1.  Isi  (content)  atau  situasi  sosial  seputar  dokumen  (pesan/teks)  yang 

diriset

2.  Proses  atau bagaimana  suatu  produk media  atau  isi  pesannya dikreasi 

secara aktual dan diorganisasikan secara bersama 

3. Emergency yakni pembentukan secara gradual atau bertahap dati makna 

sebuah pesan melalui pemahaman dan interpretasi.
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F.  Definisi konsep 

F.1. Foto Jurnalistik 

Menurut  Oscar  Matullah  dalam  makalahnya  “Suatu  Pendekatan  Visual 

dengan Suara Hati”, mengatakan bahwa foto jurnalistik adalah suatu medium 

sajian  untuk  menyampaikan  beragam  bukti  visual  atas  suatu  peristiwa  pada 

masyarakat seluasluasnya, dalam tempo yang sesingkatsingkatnya. 

F.2. Bahasa Foto 

Bahasa  fotografi  adalah  tata  bahasa  yang  digunakan  fotografi  untuk 

menyampaikan  pesan  tertentu.  Bahasa  fotografi  ini  bisa  dijumpai  dalam 

komunikasi  non  verbal  sebab salah  satu aspek dalam komunikasi  non  verbal 

adalah  komunikasi  visual  yang  di  dalamnya  termasuk  komunikasi  gambar. 

Sangat  diperlukan  peranan  bahasa  fotografi  sehingga  orang  lain  dapat 

mengerti  karya  foto  yang  dihasilkan.  Beberapa  hasil  foto  dari  fotografer 

ternama seolah bisa berbicara kepada penikmatnya tanpa menggunakan kata  

kata. (Darmawan, 2009: 93). 

G. Metode Penelitian 

G.1. Jenis Penelitian 

Penelitian  ini  menggnakan  metode  penelitian  analisis  isi  dengan 

pendekatan  kualitatif.  Dengan  menggunakan  metode  ini,  peneliti  berharap 

memperoleh  hasil  yang  maksimal  dalam  menguraikan  isi  foto  bencana 

Gunung Merapi  berdasarkan kategori  yang ada mengetahui  bahasa  foto pada
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Surat Kabar Republika, Sindo, dan Kompas dalam bentuk Photo Story sesuai 

analisis isi. 

Menurut  Altheide  dalam  Kriyantono  (2007;249)  mengatakan  bahwa 

analisi kualitatif disbut pula sebagai Etnographic Content Analysis (ECA yaitu 

perpaduan analisis obyektif dengan observasi partisipan. Artinya  istilah ECA 

adalah perspektif  berinteraksi dengan materi materi dokumentas atau bahkan 

melakukan  wawancara  mendalam  sehingga  pertanyaan  pertanyaan  yang 

spesifik  dapat  di  letakkan  pada  konteks  yang  tepat  untuk  di  analisis. 

Berdasarkan hal diatas beberap hal yang harus diperhatikan oleh periset adalah 

: 

1.  Isi  (content)  atau  situasi  sosial  seputar  dokumen  (pesan/teks)  yang 

diriset

2.  Proses  atau bagaimana  suatu  produk media  atau  isi  pesannya dikreasi 

secara aktual dan diorganisasikan secara bersama 

3. Emergency yakni pembentukan secara gradual atau bertahap dati makna 

sebuah pesan melalui pemahaman dan interpretasi. 

G.2. Unit Analisis 

Untuk unit analisa dalam penelitian ini adalah kumpulan fotofoto bencana 

Gunung Merapi yang diterbitkan Harian Republika, Sindo dan Kompas. Foto 

foto  tersebut  telah  dibatasi  dengan  adanya  kategorisasi  yang  terdapat  pada 

struktur kategori. 

G.3. Ruang Lingkup
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Yang  menjadi  ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  foto  foto  bencana 

Gunung Merapi yang di publikasi Harian REPUBLIKA (28, 29 Oktober dan 6 

November  2010),  SINDO  (31  Oktober  dan  69  November  2010)  dan 

KOMPAS (67 November 2010). 

G.4 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti  melakukan  analisis  dan  kliping  pada  foto  foto  bencana  Gunung 

Merapi pada Harian REPUBLIKA  (28,  29 Oktober  dan  6 November  2010), 

SINDO (31 Oktober dan 69 November 2010) dan KOMPAS (67 November 

2010). 

G.5 Struktur Kategori 

Validitas  metode  dan  hasilhasil  penelitian  analisis  isi  sangat  tergantung 

pada  kategorikategorinya,  maka  perlu  adanya  ditentukan  kategori  yang 

menjadi  batasan  adalam  penelitian.  Kategori  dibuat  dimaksudkan  untuk 

memberi  batasan  yang  jelas  mengenai  bahasa  foto  pada  fotofoto  liputan 

khusus  bencana Gunung Merapi pada Harian Republika,  Sindo  dan Kompas 

yang diteliti. Adapun kategori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:. 

G.5.1 Bahasa Foto 

Bahasa  fotografi  adalah  tata  bahasa  yang  digunakan 

fotografi untuk menyampaikan pesan tertentu. Bahasa fotografi  ini 

bisa dijumpai dalam komunikasi non verbal sebab salah satu aspek 

dalam  komunikasi  non  verbal  adalah  komunikasi  visual  yang  di 

dalamnya  termasuk  komunikasi  gambar.  Sangat  diperlukan 

peranan bahasa fotografi sehingga orang lain dapat mengerti karya
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foto  yang  dihasilkan.  Beberapa  hasil  foto  dari  fotografer  ternama 

seolah bisa berbicara kepada penikmatnya tanpa menggunakan kata 

  kata.  (Darmawan,  2009:  93). Ada  beberapa macam  bahasa  foto 

terdiri dari: 

1. Bahasa Penampilan 

Dalam  bahasa  penampilan  ini  terbagi  menjadi  5  (lima) 

bahasa, antara lain: 

1.1. Bahasa Ekspresi Muka 

Hal  ini  menggambarkan mimik  seseorang  apakah  dalam  keadaan 

sedih, senang, heran, dan berpikir keras. 

1.2. Bahasa Isyarat 

Menggambarkan  isyaratisyarat  dari  tubuh,  misalnya  mengangkat 

bahu  merupakan  tanda  tidak  tahu,  menggelengkan  kepala  tanda 

tidak setuju, mengangkat dua jari yang menunjukkan kemenangan, 

atau menunjuk kedua telunjuk yang berarti menunjuk arah. 

1.3. Bahasa Penciuman 

Misalnya  orang  yang  menutup  hidung  ketika  lewat  ditumpukan 

sampah, maka menunjukkan  tempat  orang  lewat  tersebut  ada  bau 

yang tidak sedap. 

1.4. Bahasa Pendengaran 

Misalnya  digambarkan  orang  yang  menutup  telinga  dengan  latar 

belakang  asap mengepul  dan  kertas  yang  berceceran, maka  dapat
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kita rasakan suara yang keras akibat ada ledakan yang diakibatkan 

pembakaran petasan. 

2. Bahasa Komposisi 

Bahasa komposisi meliputi  semua  aspek  atau unsur  visual 

sebuah foto. Bahasa komposisi ini terbagi menjadi: 

2.1. Bahasa Warna 

Warna  juga  mencerminkan  sesuatu.  Misalkan  warna  putih 

mencerminkan  kesucian,  kejelasan,  kegembiraan,  dan  lainlain. 

Merah  mencerminkan  keberanian,  vitalistas,  seksualitas,  dan 

kehangatan.  Hitam  mencerminkan  duka  cita,  misterius,  dan 

menakutkan. 

2.2. Bahasa Tekstur 

Tekstur  dapat  menunjukkan  kelembutan,  kekerasan,  licin, 

mengkilat,  dan  lainlain.  Sering  juga  tekstur  dibuat  bertentangan 

untuk menumpukkan kontras sehingga foto menjadi menarik. 

2.3. Bahasa Garis 

Garis  juga dapat menggambarkan sesuatu. Sebagai contoh, sebuah 

benang atau kawat yang kusut menggambarkan pikiran yang kusut. 

Begitu  pula  gambar  garis  tebal  yang  mendatar  menunjukkan 

kestabilan, dan garis yang miring menunjukkan ketidakstabilan. 

2.4. Bahasa Sinar/ Cahaya



27 

Dalam  foto,  aspek  penyinaran  atau  pencahayaan  adalah  hal  yang 

sangat penting. Kita dapat menutarakan sesuatu dengan pengaturan 

pencahayaan.  Misalnya  ingin  mengutarakan  kesedihan  atau 

ketidakpastian masa depan, dapat membuat foto low key (foto yang 

dominan hitam dibanding putih) atau jika menginginkan foto yang 

penuh dengan kegembiraan dan masa depan yang cerah, maka bisa 

membuat foto high key (foto yang didominasi nada putih daripada 

hitam. Foto anakanak banyak digambarkan dengan fotofoto high 

key. 

2.4. Bahasa Bentuk 

Misalkan bentuk segi empat dan segi tiga menunjukkan kestabilan, 

piramida  terbalik  menunjukkan  sesuatu  yang  labil.  Bentuk  bisa 

menggambarkan  gemuk,  kurus,  dan  sebagainya.  Lingkaran  atau 

bulatan menunjukkan kesatuan. 

3. Bahasa Gerak 

Bahasa  gerak  ini  digunakan  untuk  menyatakan  gerak  di 

dalam  sebuah  foto.  Teknik  yang  digunakan  agar  objek  kelihatan 

bergerak adalah sebagai berikut: 

3.1. Panning 

Teknik  memotret  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  efek  gerak 

dengan cara mengikuti objek. Teknik panning  ini memperlihatkan
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sebab  akibat, membangun ketegangan, memberikan  perbandingan 

kepada pemerhati foto. 

3.2. Zooming 

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. 

3.3. Freezing 

Teknik  pemotretan  yang  dilakukan  untuk  mengehentikan  obyek 

yang  sedang  bergerak  cepat  seperti  pesawat  terbang  dengan 

menggunakan kecepatan tinggi. 

4. Bahasa Konteks 

Dengan  menempatkan  focus  of  interest  dengan  latar 

belakang yang berbeda, maka suasana yang ada dalam foto tersebut 

akan berubah pula. Misalnya seorang pejabat dengan latar belakang 

buku  akan  berbeda  dengan  di  latar  belakangi  bendabenda  antik 

(berdasarkan ruang). Begitu pula foto di bawah sinar bulan dengan 

foto di siang hari (berdasarkan waktu). 

5. Bahasa Objek
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Apabila  kita  melihat  candi  Borobudur,  maka  hal  itu  akan 

menggambarkan  Indonesia,  beda  jika  kita  melihat Taj Mahal,  itu 

mengambarkan  India,  atau  Monumen  Nasional  (Monas)  yang 

menggambarkan Jakarta. 

6. Bahasa Tanda 

Tandatanda  sesuatu  mewakili  yang  hendak  dikatakan, 

misalnya  tanda  larangan  tidak  boleh  masuk,  tanda  larangan 

berhenti, tanda tidak boleh parkir, dan sebagainya. 

G.5.2. Cara Penyajian 

Membangun  sebuah  cerita  dalam  sebuah  foto  dibutuhkan  sebuah 

pendekatan  secara  kuantitas  jumlah  foto,  maka  dapat  dibagi  sebagai 

berikut : 

a. Single Photo 

Penyajian  foto  berita  yang  dapat  berdiri  sendiri  dalam 

pemberitaan. 

b. Multiple Images 

Jenis  karya  foto  ini  merupakan  teknik  bercerita  dengan 

menggunakan  lebih  dari  satu  foto.  Dalam  hal  ini  fotojurnalis 

diberi  kesempatan  lebih  punya  waktu  cukup  panjang  untuk 

membuat  sebuah  laporan.  Ide  sebuh  karya  foto  jenis  ini  bisa 

datang  dari  reporter,  editor  atau  fotografer  sendiri.  Sebuah  riset
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tentang materi kisah dan data data awal obyek liputan diperlukan 

sebelum  fotografer  dan  reporter mulai  bekerja.  Biasanya,  photo 

story  memiliki  lima  unsur  foto  suasana  secara  keseluruhan, 

sebuah medium  shot,  sebuah  portrait,  sebuah  close  up  dan  foto 

penutup.  Setidaknya  ada  4  cara  atau  teknik  dasar  di  dalam 

bertutur, yaitu: 

1. Sanding: cara diptik (diptych) dan cara triptik (triptych) 

Sanding  atau  menampilkan  dua  foto  berbeda  secara 

berdampingan atau bersebelahan (diptych) 

2. Seri (series) 

Teknik series adalah menggunakan foto foto yang saling 

berkaitan  yaitu  yang memiliki  sinonim  visual  dan  elemen 

gambar yang sama. 

3. Sikuen (sequence) 

Sikuen  adalah  penempatan  gambar  secara  berurutan 

sesuai kronologis. 

4. Block 

Menampilkan  sejumlah  gambar  berbeda,  yang  masing 

masing  bingkai  (frame)  mengisolasi  satu  aspek  yang  unik 

dan  menarik  secara  visual,  dan  mampu  memperkaya  isi 

cerita, digunakan secara bersamaan di dalam satu tuturan.. 

G.6 Teknik Keabsahan Data
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Pengumpulan data yang utama dalam penelitian  ini  adalah penggolongan 

kategori  foto  yang  telah  ditentukan.  Penggolongan  kategori  foto  serta 

mendiskripsikannya digunakan untuk melihat perbandingan foto


